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Voor Laarbekenaren
   Door LaarbekenarenSlipjacht Croy viert gouden jubileum 

Redacteur: Jac Babin
Fotografen: Marcel van de Kerkhof  
     (Beek en Donk)
     Marcel van de Kerkhof  
     (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel - Met een dubbele 
slipjacht vierde slipjacht Croy tij-
dens het afgelopen weekend haar 
vijftigjarig jubileum. Op zaterdag 
zorgde Triple B uit Turnhout voor 
een kleurrijk spektakel. Op zon-
dag klonk het hoorngeschal van 
de Midland Hunt door de dreven 
van Croy. Het weer op zaterdag 
en zondag, was ‘boven verwach-
ting’. De drassige landerijen van 
Croy zorgden voor een loodzwaar 
parcours.  De MooiLaarbeekKrant 
was erbij en doet verslag.

Geschiedenis
Volgens Johan van der Vorst, voor-
malig Huntmaster van Slipjacht-
vereniging Veluwe Hunt, was het 
landgoed Croy al in 1966 betrok-

ken bij de slipjacht als sherry-stop. 
Vanaf 1967 werd het statige kas-
teel vertrekpunt voor de slipjacht 
van Helmond. Johan reed vorig 
jaar een ongelukkige 49e editie. 
Hij brak zijn been op drie plaatsen. 
“Morgen als De Midland Hunt 
rijdt, rij ik gewoon weer mee!”, 
lacht de 70-jarige organisator.

Kasteelheer Jan Franken faciliteert 
de slipjachten door het het mooie 
kasteel met zijn landerijen ter be-
schikking te stellen. “Nederland is 
slecht in het bewaken van tradi-
ties”, zegt Jan. “Door de slipjacht 
hier in deze mooie omgeving te la-
ten plaatsvinden, blijven de tradi-
ties van de slipjacht bewaard. Zelf 
rijdt Jan niet mee, want - zo geeft 
hij ‘ruiterlijk’ toe - “Ik heb er wel 
de benen voor, maar ik heb niet 
zoveel… met paarden.”

Lees verder op pagina 17. 

Geert Hagelaar wint befaamde ontwerpwedstrijd 

Aarle-Rixtelnaar ontwerpt hét 
nieuwe shirt voor Coldplay
Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Coldplay. Het is één 
van ’s werelds meest bekende bands. 
Ze schreven onlangs een ontwerp-
wedstrijd uit voor een nieuw T-shirt 
voor hun nieuwe tournee. Hier kwa-
men meer dan 4500 inzendingen op 
binnen van over heel de wereld. Uit-
eindelijk komt een Aarle-Rixtelnaar 
als winnaar uit de bus. Sprookje of 
werkelijkheid? Nee, het is geen fabel. 
Geert Hagelaar is de trotse winnaar 
van deze ontwerpwedstrijd.

Lees het complete interview op pagina 5. 
Geert Hagelaar

Deze week ingesloten:

Replace Direct
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Wesa Tuinhout/Kachels
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk
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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

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Bijzondere 
gedenk urn

Michael Servatius van Roij was van 1929 tot 1963 gemeentesecretaris van 
Aarle-Rixtel. Hij was een neef van Mathijs van Roij die van 1885 tot 1929 hier 
gemeentesecretaris was. Michael van Roij heeft dus een bewogen tijd meege-
maakt. Vanaf de crisisjaren, de tweede wereldoorlog tot voorbij de wederopbouw. 
Als hoogste ambtenaar van de gemeente nam hij dan ook een belangrijke positie 
in, zeker in die tijd toen de gemeentesecretaris een belangrijke sturende factor 
binnen het gemeentebestuur was. Hij is tot nu toe de enige gemeentesecretaris 
waarnaar een straat is vernoemd. Oh ja, we hebben ook nog de Barthold van 
Heesselstraat, die in deze rubriek al eerder aan de beurt is geweest. Maar de positie 
van Barthold was toch net even iets anders. Behalve secretaris van de schepenbank 
was hij ook nog griffier van de dingbank, een soort advocaat en notaris. Michael 
van Roij heeft vooral zijn sporen verdiend in de wederopbouw na de oorlog, in 
de tijd dat de woningnood erg hoog was. Meteen na de oorlog werd de bouw 
van woningen stevig ter hand genomen en kwamen er dus meer straten bij. Dat 
Michael een straatnaam heeft gekregen, is dan ook prima te billijken. In de huidige 
tijd zou dit nogal uitzonderlijk zijn. Binnen het straatnamenbeleid is men tegen-
woordig namelijk wat terughoudender om straten naar personen te noemen. De 
bekendheid van een persoon is vaak tijdgebonden en veelal slechts bij een of twee 
generaties. Men moet dus echt wel op een bijzondere manier het lokale geschie-
denisboekje halen om een straatnaam toebedeeld te krijgen. En dat lukt de meeste 
gemeentesecretarissen tegenwoordig niet meer zo snel. Zij blijven - uitzonderingen 
daargelaten - tegenwoordig nagenoeg anoniem achter de schermen functioneren.

Henk van Beek,
Met dank aan heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel.

DE M.S. VAN ROIJSTRAAT

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

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

Jet Hellings-Kastelijn
Henriëtta Johanna Cornelia

echtgenote van

Mies Hellings † 

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Familie Kastelijn
Familie Hellings

Bakel, 7 maart 2016

U kunt afscheid nemen van Jet in het uitvaartcentrum van  
De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op zondag 13 maart 
van 11.00 tot 12.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 14 maart om 
11.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en 
Donk, waarna om 13.30 uur de crematieplechtigheid volgt in 
de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

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

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

Mooi Dier

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

Deze week staat Boomerpup 
Kenzo in het zonnetje. Dit kleine 
ventje heeft een vriendelijk en 
lief karakter, maar is naar mensen 
toe nog wat terughoudend 
en schrikachtig. Onverwachte 
bewegingen en geluiden vindt hij 
spannend. In de opvang krijgt hij 
extra veel aandacht en aangezien 
Kenzo nog zo jong is leert hij snel. 
Het is een hondje dat dol is op 
knuffelen, hij ligt het liefst lekker 

op schoot. We zoeken voor Kenzo een baasje dat veel thuis is en ruimschoots 
aandacht wil besteden aan de socialisatie van Kenzo, zodat hij op kan groeien 
tot een vrolijk hondje dat vol vertrouwen in het leven staat. Voor meer 
informatie over Kenzo kunt u kijken op onze site www.voorstegrootel.nl of 
telefonisch contact opnemen via 0492-381490.

Naam:        Kenzo
Leeftijd:     4 maanden

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

Het antwoord op de vraag van 
vorige week:
De foto van vorige week is in 1955 
genomen. Je hebt zicht op de 
Bernadettestraat vanuit het Meer-
ven in Mariahout. Midden op de 
weg staat Corrie Vesters met kin-
deren Jan en Trinette.

Op de foto van vorige week kwa-
men o.a. de volgende reacties bin-
nen:

De foto historische beelden van De MooiLaarbeekKrant week 9, is een kijk 
op de Bernadettestraat in Mariahout. De foto is genomen vanuit het Meer-
ven. Te zien zijn de woningen gebouwd in opdracht van Tinus Vermeulen. 
Personen op de foto zijn, geheel links Marie Dhars, midden op de foto Cor-
rie Dhars –Vesters, de kinderen Jan en Trinette, geheel rechts Jetty Dhars.

Met vriendelijke groet
J. Brouwers

Volgens mij is de foto gemaakt vanuit het 
Meerven in Mariahout en je ziet de 2 on-
der 1 kap-huizen in de Bernadettestraat 
staan. Wie er op de foto staan weet ik 
niet.

Met vriendelijke groet,
Bert Verhoeven

Historische beelden
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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Prostituees verhuren een kamer in Lieshout
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Lieshout – Wat nou als je als 
prostituee gebrek hebt aan klan-
dizie en toch de rekeningen moet 
betalen? Dan verhuur je een ka-
mer in je bordeel! Afgelopen za-
terdag werd dit scenario tot leven 
gewekt door Toneelvereniging De 
Vriendenkring. De klucht ‘Boeren-
bont en rode lampjes’ veranderde 
het Dorpshuis in Lieshout in bor-
deel ‘De Rooie molen’. 

Twee schaars geklede vrouwen 
staan klaar om iedere bezoeker 
van de klucht een warm welkom 
te heten. De interessante kleding-
keuze en het platte Amsterdamse 
accent maken snel duidelijk wat de 
twee voor moeten stellen: meisjes 
van plezier. En voor plezier zorgen 
ze. Voordat het stuk überhaupt 
begonnen is, hebben de dames al 
voor vele glimlachen gezorgd. 

Verhaal
In ‘Boerenbont en rode lampjes’ 
moeten Dolly en Betty, twee pros-
tituees, door gebrek aan geld, een 
kamer in hun bordeel verhuren. 
Een boer van het platteland is op 
de vlucht voor zijn schoonmoeder. 
Hij wil graag in de kamer wonen, 
maar is een hele gelovige jongen. 
De dames besluiten daarom om 
zich voor te doen als fysiothera-
peuten voor alle ‘stijve’ spieren. Je 
kunt je voorstellen dat de combi-
natie van een boer en prostituees 
voor veel hilariteit zorgt. Gesprek-
ken over ‘uiers’ kunnen op deze 
manier ineens op twee manieren 
opgevat worden. Het toneelstuk 
zit vol met doordenkertjes en 
schuine grappen en het publiek 
smult ervan. 

Decor
In het midden van het podium 
staat een molen. Een molen met 
een groot raam erin en omringd 
door prachtig matchende rode 
gordijnen. Al snel wordt dit ver-
ruild voor de woonkamer van het 
bordeel. Het behang is een mix 
van roze panterprint en verschil-
lende bloemen, rode boa’s slinge-
ren rond samen met wat seksuele 
attributen. Dit alles wordt aange-
vuld met een rode ligbank en ze-
brastoelen. Kortom: het decor sluit 
perfect aan bij het verhaal. 

Nieuwe regisseuse
Dit jaar heeft de toneelclub onder 
begeleiding van een kersverse re-

gisseuse, Rachel van Zeggeren, het 
stuk mogen instuderen. Voorzitter 
Bart van Dijk vertelt in het infor-
matieboekje van de vereniging 
veel respect voor haar te hebben. 
“Petje af voor haar. Begin er maar 
aan om als jonge meid een door-
gewinterde club met veel ervaren 
acteurs te begeleiden.” Ook dit 
jaar is het toneelstuk van De Vrien-
denkring een groot succes, waar 

regisseuse, toneelspelers en ieder-
een die eraan bijgedragen heeft 
trots op mogen zijn.

De klucht bezoeken?
Op 11, 12, 13, 16, 18 en 19 maart 
staat Toneelvereniging De Vrien-
denkring weer op de planken. Bij 
Top1Toys Van Berlo in Lieshout 
zijn de kaarten voor ‘Boerenbont 
en rode lampjes’ verkrijgbaar. De 
voorstellingen vinden plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout en beginnen 
om 20.00 uur.   

De combinatie van een boer 
en prostituees zorgt voor 

veel hilariteit

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Wij zijn een administratie &
belastingadvieskantoor in Beek en Donk

en verzorgen voor u uw

Particuliere
belastingaangifte

  
Tegen een gunstig tarief

Bel voor een afspraak of informatie
0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles voor  
ondernemer & zzp’er

 
Artifex Finance, Beekerheide 6c,

5741 HC Beek en Donk www.artifexfinance.nl

‘Hé Skauwe, ben jij dat? Ik kan het 
bijna niet geloven?’ Dat vind ik nu 
echt een rare uitspraak van die flauwe 
vent van vroeger. Kent hij me nu wel, 
kent hij me niet of kent hij me maar 
een beetje. Kan hij het nu wel geloven 
of niet. Een dubbele ontkenning 
verwordt weer tot een bevestiging. 
Het woord ‘bijna’ is zo’n raar woord en 
het wordt te pas en te onpas gebruikt. 
Wanneer je de auto van je vriend leent 
en vraagt of er nog benzine in zit 
krijg je als antwoord: ‘De tank zit nog 
bijna vol’, dan kun je op je klompen 
aanvoelen dat je beter direct naar de 
pomp kunt rijden. Wanneer iemand 
bijna te laat is, is hij of zij gewoon op 
tijd. Iemand die bijna gevallen is, heeft 
de grond niet geraakt en iemand die 
bijna dronken is, is half teut en niet 
ladderzat. Bijna echt is zo vals als een 
kunstgebit, bijna voldoende betekent 
meestal helemaal gezakt. Bijna goed 
staat gelijk aan faliekant verkeerd. 
Het mooie van bijna is de verklaring in 
vorm van een anagram. Het is namelijk 
wel nabij, maar nog niet helemaal. 
Een voorbeeld: een pochende 
jongeman zegt in het gezelschap van 
vrienden dat hij bijna elke dag seks 
heeft. Een van zijn vrienden kent hem 
en zegt dat hij inderdaad bijna elke dag 
seks heeft. Maandag bijna, dinsdag 
bijna, woensdag bijna, donderdag 
bijna, vrijdag bijna, zaterdag en zondag 
bijna. Bekant, haast, nagenoeg, 

ongeveer, net niet, niets dus. Ook 
in de uitleg van uitdrukkingen komt 
bijna vaak voor. Bijna vaak is daarmee 
een contradictio in terminis. Neem 
bijvoorbeeld ‘dat heeft maar een 
haartje gescheeld’ betekent zoveel als 
‘dat was bijna verkeerd afgelopen’. 
‘De zaak staat op springen’ is een 
eufemistische uitleg van ‘de 
zaak is bijna failliet’. Helemaal 
vreemd is het gezegde dat die 
vrouw zo plat is als een schol 
waarbij aangegeven wordt dat 
ze bijna geen borsten heeft. 
En hier gaat het helemaal mis, 
ze heeft ze wel, twee zelfs, 
maar bij het uitdelen van de 
ronde memmen stond ze 
waarschijnlijk achter in 
de rij.
Toch is er een woord 
dat nog vreemder is en 
nauwverwant met bijna. U 
raadt het al, dat is het woord 
‘amper’. En dan bedoel ik 
niet de rivier die in Beieren aan 
de voet van de Alpen vanuit de 
Ammersee stroomt. Amper ligt 
op de grens van net wel en net 
niet. Hij is amper achttien, ik kan 
amper nog lopen, ik kan het amper 
geloven. Het scheelt niet veel, 
slechts een heel klein ienieminie 
beetje. Ik kan me nauwelijks 
voorstellen dat iemand anders 
dan P. Skauwe zich hier druk om 
maakt. Hoewel, bijna niet dan. 

Amper bijna Volgens P. Skauwe
COLUMN
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 10 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 11 maart 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 12 maart 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Hein en Miet Vogels-
van den Heuvel en hun 
kinderen en familie, Nel 
Segeren (mged).

Zondag 13 maart

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
kerkkoor OLV Presentatie
Intenties in deze viering 
voor: Overleden ouders de 
Korte– Verhaar, Overleden 
ouders van der Most–de 
Groot, voor een ernstig 
zieke, Tot welzijn van de 
parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
De kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Mark Raaijmakers 
(mged), Bart Coppelmans, 
Sjaak en Sjaan de Groot-
van Heeswijk, Josje de 
Groot, Frans Kemps, 
Overleden ouders 
Schepers-van der Heijden 
en familie, Jan Gilsing, 
Thea Jansen-Slaats, Familie 
Manders-van Osch, Johan 
Dekkers (verj).

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Jan Haeve, Toon Dora 
en Grada Verbakel, Stefan 
Malinak (verj).

Maandag 14 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 15 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Woensdag 16 maart

09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 
10 - 16 maart 2016

Fruitschaal voor zieke en eenzame mensen

Paasgaven Witte Donderdag
Aarle-Rixtel – Vanuit de parochie Aarle-Rixtel 
wil men ook dit jaar op Witte Donderdag 24 
maart weer de zieke en eenzame mensen een 
fruitschaal bezorgen.

Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid voor 
het brengen van fruit, blikjes, eieren, koekjes en-
zovoort in de kerk O.L.V. Presentatie Aarle-Rixtel.

Van deze gaven worden fruitschalen gemaakt 
door een groep vrijwilligers, bestemd voor de 
zieke en eenzame in de eigen parochie. Zij ver-
zoeken u vriendelijk namen door te geven van 
mensen die hiervoor in aanmerking komen. Om 
u daaraan te herinneren, luiden de klokken op 
Witte Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Lieshout - Het winterseizoen loopt ten einde, de 
lente is volop in aantocht. Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout biedt haar leden in de laatste weken van 
maart nog enkele gezellige activiteiten.

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op don-
derdag 10 maart in het Dorpshuis. Voor de pauze is, 
zoals gebruikelijk, het formele gedeelte van de jaar-
vergadering en na de pauze treedt De Liederenta-
fel uit Mariahout op. Op bijzondere wijze zingen zij 
Nederlandstalige meezingliedjes en spelen zij allerlei 
soorten muziek. Aanvang 13.30 in het Dorpshuis.

Het financieel jaaroverzicht 2015 van de penning-
meester ligt vanaf 1 maart voor u ter inzage bij de In-
loop op dinsdag 10.00 – 11.30 uur in het Dorpshuis. 
Ook het jaarverslag 2015 van de secretaris ligt vanaf 
1 maart ter inzage of af te halen bij de Inloop.

Workshop Bloemschikken
Maandag 14 maart (en niet op 15 maart zoals abusie-
velijk vermeld in het jaarprogramma) gaan ze in een 
Workshop, samen met bloemist Ralf van Bloemend, 
paasstukken of voorjaarsstukken maken. De prijs 
voor deze workshop, inclusief een kopje koffie, is 
€25,00. Voor KBO-leden geldt bij Bloemend een kor-
ting van 10% en kost deze Workshop dus €22,50. 
De Workshop vindt als altijd plaats in het Dorpshuis 
in Lieshout en begint om 19.00 uur. Vanaf nu kunt u 

zich opgeven voor deelname bij de Inloop op dins-
dagmorgen in het Dorpshuis. 

Restaurant De Hommel
Een geliefde traditie van de Lieshoutse seniorenver-
eniging is het samen uit eten gaan. Op woensdag 16 
maart is het weer zover. Deze keer gaat men bij res-
taurant De Hommel aan tafel. Voor €19,95 kan een 
driegangenmenu gekozen worden en een drankje is 
inbegrepen. Samenkomen bij de Hommel om 18.00 
uur. Aanmelden en betalen bij de Inloop. Vermeld 
meteen of u met iemand mee wil rijden. Dit is een 
gezellige activiteit, zeker voor alleenstaanden. 

Excursie VDL
Op vrijdag 18 maart staat een excursie naar VDL 
Bus Modules in Valkenswaard op het programma. 
De ontvangst is om 14.30 uur met een presentatie. 
Daarna volgt een excursie door het bedrijf waarbij de 
diverse fases in het productieproces getoond worden. 
Het vertrek is om 13.30 uur bij het Dorpshuis in Lie-
shout. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en informatie vragen 
kan bij de Inloop. Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
tot 11.30 uur in het Dorpshuis. Loop eens gezellig 
binnen voor een praatje, voor een kop koffie en om 
kennis te maken met een actieve seniorenvereniging.

Beek en Donk – Het seniorenkoor Sint Joa-
chim treedt zondag 13 maart om 13.30 uur 
op in de Gaviolizaal te Helmond. Tussen de 
draaiorgels verzorgen zij samen met het Ste-
delijk Helmonds Seniorenkoor en Het Vrou-
wenkoor Confetti een drie korendag. Met el-
kaar brengen zij een gevarieerd programma, 
het belooft een leuke muzikale middag te 
worden. De toegang is gratis.

De aanleiding van dit optreden is dat alle drie 
de koren dezelfde begeleiding hebben. Bent u 
geïnteresseerd in dit koor, dan is dit een goede 
gelegenheid te komen luisteren en wie weet is 
het voor u aanleiding meer van het Sint Joa-
chim koor te weten te komen. Daarvoor kunt 
u de repetitie bezoeken op dinsdagmiddag om 
14.00 uur bij zaal van de Burgt aan het Heuvel-
plein. De Gaviolizaal is gevestigd aan de Toren-
laan 36 a in Helmond.

Lieshout - Buurtvereniging Plan West uit Lies-
hout houdt op woensdag 23 maart een ‘paas-
kienavond’ met prachtig gevulde paasmanden 
als prijs.

Deze speciale kienavond wordt gehouden in 
Zaal de Koekoek te Lieshout en begint om 

20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 18.30 
uur. Iedereen is welkom om mee te doen. De 
opbrengst van deze avond komt geheel ten 
goede aan de buurtvereniging. Zij wensen u 
alvast fijne paasdagen en zien u graag bij de 
kienavond.

Gezellige activiteiten bij KBO Lieshout

Seniorenkoor Sint Joachim in Gaviolizaal

Paaskienen met Buurtvereniging Plan West

U kunt uw houdbare le-
vensmiddelen nog steeds 
inleveren in de manden die 
achter in alle kerken van 
Laarbeek staan, deze le-
vensmiddelen worden rond 
Pasen gegeven aan ge-
zinnen in Laarbeek die een 
extraatje erg goed kunnen 
gebruiken.

Verdwaalde PMD-zak
In het plantsoen recht voor de deur van de 
door mij bewoonde woning aan de Langeak-
ker in Aarle-Rixtel ligt een pmd-zak. Omdat de 
pmd-zakken afgelopen vrijdag zijn opgehaald, 
zal die zak er weer twee weken liggen. Ik zeg 
‘weer’ omdat het al de derde keer is dat er een 
zak tussen de afvalcycli in op die plek neerge-
gooid wordt. Zodoende ligt er al wekenlang 
continu een afvalzak in het plantsoen. Helaas 

heb ik niet kunnen constateren wie de zak er 
steeds neergooit, anders had ik betrokkene 
kunnen vragen de pmd-zak steeds pas op de 
avond vóór de ophaaldatum aan de straat te 
zetten. Ik hoop dat betrokkene deze melding 
leest en daartoe alsnog besluit. 

Met vriendelijke groet, 
Jos Biemans

LEZERSPODIUM

Laarbeek - Stichting Scootmobielpark Laar-
beek (SSL) biedt scootmobiel gebruikers de 
mogelijkheid uw scootmobiel gratis te la-
ten keuren tijdens de NL-Doet dagen op het 
Piet van Thielplein in Beek en Donk. 

Op zaterdag 12 maart van 11.00 uur tot 
16.00 uur staan de instructeurs van SSL in 
de buurt van Cafetaria De Donck. U kunt 
ook een proefrit maken over het Piet van 
Thielplein en als u dat wil kan een instruc-
teur u daarbij behulpzaam zijn. 
Wist u dat SSL ook instructielessen geeft 
met praktijkvoorbeelden en situaties zoals u 
die in het dagelijks leven ook tegen komt? 

Scootmobielpark Laarbeek kan u daarbij van 
dienst zijn en voor een klein bedrag wordt 
u een geoefende rijder op een scootmobiel.

Kom zaterdag 12 maart van 11 tot 4 uur 
naar het Piet van Thielplein, bij Eethuis De 
Donk vind u Scootmobielpark Laarbeek. 
Voor meer informatie over de mogelijkhe-
den van SSL kunt u onze website bezoeken 
op www.scootmobielpark.nl of via e-mail 
info@scootmobielpark.nl. U kunt ook tele-
fonisch contact opnemen met ons secreta-
riaat José Zwanenberg op nummer 0492-
382947. Schootmobielpark Laarbeek wenst 
u een fijne NL-Doet dag.

Durf de straat op te gaan

Maak uzelf vertrouwd met een 
scootmobiel
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Meer dan 50.000 likes
Geert is er nog een beetje beduusd van. 
De Aarle-Rixtelnaar is ontwerper van be-

roep, volgde Coldplay op Instagram en 
las over de ontwerpwedstrijd. Hij stuur-
de zijn ontwerp in en plots zag hij bijna 
twee weken terug dat zijn ontwerp bij de 
laatste 12 zat. Dat was al een prestatie 
op zich. Geert was de enige Nederlan-

der die het zo ver had geschopt. “Ineens 
stond mijn shirt op hun Instragram-pa-
gina. Fantastisch!”, bejubelt Geert. “Er 

kwamen meer dan 50.000 ‘likes’ op mijn 
ontwerp, aangevuld met heel mooie 
complimenten over het shirt. Sinds vo-
rige week maandag weet ik al dat ik de 
winnaar ben. Ik heb het tot afgelopen 
weekend stil moeten houden.”

Ontwerp
Geert ontwierp een shirt met een pauw 
erop, waaronder in het Hindi de tekst 
‘Coldplay’ staat. “Vanuit Coldplay wa-
ren er een aantal items klaargezet die je 
voor je ontwerp mocht gebruiken. Daar 
heb ik de Hindi-tekst van gebruikt. De 
pauw komt uit mijn eigen koker. De 
videoclip van het laatste nummer van 
Coldplay speelt zich af in India. Vandaar 
ook die tekst. De nationale vogel van In-
dia is een pauw. De ‘kleur’ wit krijg je 
als vermenging van alle kleuren van het 
licht. De pauw heb ik daarom wit ge-
maakt en daarin zie je allemaal verschil-
lende kleuren. Die kleuren komen ook 
voor in de clip.” Begin februari diende 
Geert zijn ontwerp in bij Coldplay. Twee 
weken later al stond hij tot zijn grote 
verrassing bij de laatste 12 op hun In-
stagram-account. “De wedstrijd heeft 
kort geduurd, binnen een maand was ik 
‘ineens’ winnaar van deze fantastische 
ontwerpwedstrijd.”

Shirt
Het shirt is het nieuwe officiële shirt 
van Coldplay voor hun nieuwe album 
en tournee. Tijd voor een ontmoeting 
tussen de maker en de band? “Nee, 

helaas dat zit er niet in. Wel krijg ik 
twee gratis kaartjes voor een concert 
naar keuze en wordt er een gesigneerd 
shirt thuisgestuurd. Ook heb ik 1000 
dollar hiermee gewonnen. Maar al met 
al, gaat het mij niet om deze prijzen, 

maar meer om de eer. Het is echt een 
beloning voor mij om dit zo te mogen 
winnen.”

3FM
Dat Geert een unieke prestatie heeft 
neergezet, is ook radiozender 3FM 

duidelijk. “Zodra het gesigneerde shirt 
bij mij binnen is, ben ik bij hen uitge-
nodigd om in de studio hierover te ko-
men praten en het shirt te showen. Al 
met al erg gaaf allemaal!” 

Een showman uit Hollywood woonachtig in Beek en Donk
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- In 1997 reikte Al Pa-
cino de Oscars uit, de Amerikaanse 
filmprijzen, onder andere voor de 
film ‘The English Patient’.  Alle prijs-
winnaars kwamen op met de her-
kenningsmelodie geschreven door 
Max (Massimo) Melena, die destijds 
in L.A. (Los Angeles) woonde.

Toetsenist
Max woont nu in Beek en Donk en 
kan mooie verhalen vertellen over 
zijn Amerikaanse tijd en zijn jeugd in 
Italië. Zijn geboorteplaats ligt tussen 
de Apennijnen en de Adriatische Zee, 
waar het door een miniklimaat in de 
zomer erg heet kan worden, maar 
ook verschrikkelijk koud in de winter. 
Hij studeerde aan het Saint Louis jazz 

college in Rome, waar hij in 1985 
afstudeerde. In die streek heeft hij 
veel concerten gegeven in de stijl van 
het land en die tijd; grote concerten 
op podia in de open lucht, waar een 
showband optrad, compleet met 
dansers en zangers. De showband 
stond onder leiding van zijn vader, 
die professioneel dirigent was. De 
jonge Max was de toetsenist van de 
band. Het repertoire bestond uit top 
40-nummers van die tijd.

Fellini
Hoewel hij verliefd was op het Itali-
aanse landschap en de cultuur, wil-
de Max verder in de muziek. Zijn 
droom was om te gaan studeren 

aan het mekka voor jazz-, popmu-
ziek en compositie; Berklee College 
of Music in Boston. Zijn vriendin had 
echter meer connecties in L.A. dan in 
Boston en ook vanwege het klimaat 
kwam Max in L.A. terecht. Hij stu-
deerde keyboard daar aan het Musi-
cians Institute in Hollywood bij Scott 
Kinsey, een grote naam in de ‘fusi-
onmuziek’. Hij nam contact op voor 
lessen met een beroemde componist 
in L.A., die hij nog kende via een neef 
in Italië, Nicola Mancini Giusti. Deze 
componist was de bekende Hen-
ry Mancini. Die gaf echter geen les 
meer, maar via hem kwam hij in con-
tact met mensen uit de grote filmstu-
dio’s van Cinecitta in Rome, waar de 
grote producties van de jaren 1960 
en 1970 werden gedraaid en Fellini 
een bekend filmproducent was. 
 

Phantastic
Via componist Bill Conti kwam 
hij in contact met Jack Eskew, die 
de muziek schreef voor de grote 
Walt Disneyproducties. Deze Jack 
werd de mentor en goede vriend 
van Max. Samen met hem werd 
hij gevraagd de intromuziek te 
schrijven voor de Oscaruitreiking. 
Jack gaf hem hierin de vrije hand 
en zo werd de compositie van Max 
uitgevoerd bij de opkomst van Al 
Pacino, de presentator van die 69e 
Oscaruitreiking. ”Ik was best trots 
op mezelf”, vertelt een glunderen-
de Max. “Daarna kwam ik over-
al. Ik was in Paramount Pictures, 
MGM, Capital Record en Universal 

Studios”, vertelt Max in een men-
gelmoes van Engels, Italiaans en 
Nederlands. “In L.A. ben je in een 
andere wereld, het is geen afspie-
geling van de maatschappij, want 
alles is ‘big and phantastic’ “, glun-
dert Max. Hij speelde in alle gele-
genheden, maar het liefst in Be-
verly Hills, want daar is het ‘super 
safe’. “Ik ken L.A. als mijn broek-
zak, maar het blijft een ‘gemaakt 
leven’. De sociale kant bleef echter 
achtergesteld, want het enige dat 
daar telt is werk, werk en werk.”

Zijn tweede vrouw ontmoette hij 
in Italië. Samen met Brenda en 
zoon Luca leeft Max nu in Beek en 
Donk. Hij geeft piano- en keyboar-
dles. Ook voor ‘band-coaching’ 
kan hij gebeld worden. “Erg leuk 

en je leert veel mensen kennen”, 
vertelt Max maar nog altijd droomt 
hij van het maken van een compo-
sitie voor een grote showband… 
Misschien wel iets voor een Laar-
beekse harmonie?

In L.A. ben je in een 

andere wereld

Ik ken L.A. als mijn broekzak, 

maar het blijft een 

‘gemaakt leven’

Vervolg voorpagina

Geert Hagelaar ontwerpt hét nieuwe shirt voor Coldplay 

Ineens stond mijn ontwerp op de Instagram

pagina van Coldplay. Ik kreeg meer dan 

50.000 likes!

Als het gesigneerde shirt 

binnenkomt, mag ik naar 

radiozender 3FM

Het shirt dat Geert ontwierp kwam op de Instagram-pagina van 
Coldplay te staan. Er kwamen meer dan 50.000 likes op binnen 

Max (Massimo) Melena

12 maart open deur dag

Wij zijn het passende adres voor 
behandelingen, mode, massages & 

haarfashion.

Kom binnen en neem een kijkje in 
de wereld van Beauty & Lifestyle

van 10.00 - 17.00 uur

Dorpsstraat 18  Lieshout  0499 32 45 94  anita@beauty-code.nl

Volg Beauty-Code & Lifestyle nu ook op facebook!

Verdwaalde PMD-zak
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VAN SCHIJNDEL WONEN

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 

Volg 

ons!

De Klapekster
Ik probeer met mijn foto’s vaak 
het mooie van de natuur te laten 
zien, vooral foto’s van jonge diert-
jes geven vaak vertederde reacties. 
Maar de natuur heeft natuurlijk ook 
een andere kant: die van eten of 
gegeten worden.
Zo ook op deze foto van de klapek-
ster die leeft van o.a. hagedissen, 
kleine vogels, kevers en dus muizen 
die hij aan een scherpe tak of doorn 
spietst en als hij honger heeft op 
gaat eten.
Ik vond het fascinerend om te zien 
hoe deze prachtige, in Nederland 
zeldzame, vogel in no time de muis 
opgepeuzeld had. Muizen staan 
sowieso bij veel dieren op het menu, 
denk bijvoorbeeld aan vossen, vele 
roofvogels en uilen.

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

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rix-
tel is natuurfotograaf. Hij schoot af-
gelopen jaren prachtige plaatjes in 
Laarbeek.

MRSA-besmetting wijkzorg de 
Zorgboog Laarbeek
Laarbeek - Het wijkzorgteam van 
de Zorgboog heeft in de gemeen-
te Laarbeek een besmetting met 
de MRSA-bacterie geconstateerd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 
zowel een aantal cliënten als en-
kele medewerkers drager zijn. 

Verder onderzoek
Op dit moment wordt uit voorzorg 
onderzocht of de bacterie ook naar 
andere cliënten of medewerkers 
binnen de thuiszorg van de Zorg-
boog is overgedragen. Hiervoor 
worden cliënten en medewerkers 
getest die direct (zorg)contact 
hebben gehad met een van de 
dragers. Voor mensen die alleen 
sociale contacten met de cliënten 
hebben, bestaat er geen kans op 
besmetting. De Zorgboog wordt 
bij de inventarisatie geadviseerd 
door de deskundige infectiepre-
ventie en een arts-microbioloog 
van het Elkerliek ziekenhuis en de 
bedrijfsarts. De zorgorganisatie 
volgt de landelijke richtlijnen om 
verdere verspreiding van deze bac-
terie te voorkomen. 

Wat is MRSA?
MRSA (Methicilline Resistente 
Staphylococcus Aureus) is een 
huidbacterie die niet gevoelig (re-
sistent) is voor de meest gangbare 
antibiotica. Voor gezonde perso-
nen vormt de bacterie geen direct 
risico. Veel mensen die de bacte-
rie bij zich dragen, hebben nooit 
klachten. Bij ernstig verzwakte per-
sonen kan onder speciale omstan-
digheden een infectie ontstaan, 
bijvoorbeeld bij een wond of bij 
ernstig verminderde weerstand. 

Overdracht van MRSA
Verspreiding van de MRSA-bac-
terie vindt voornamelijk plaats tij-
dens de intensieve zorg van cliën-
ten. Normaal sociaal contact met 
een MRSA-drager, zoals het geven 
van een hand, de persoon aanra-
ken of omhelzen is geen bezwaar. 
De kans op overdracht van de MR-
SA-bacterie tijdens deze contacten 
is zeer gering. Kijk voor meer infor-
matie op: www.mrsa-net.nl.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Nu ook betaalbare damesmode, sjaals, sieraden 
en heerlijke eau de parfum bij Baboux!
Winkelen bij Baboux wordt steeds 
leuker! Naast baby-, kinder- en 
tienerkleding heeft Baboux de 
collectie uitgebreid met casual 
damesmode, sieraden, Shawls en 
heerlijke parfums! De geuren zijn 
geïnspireerd door allerlei bekende 
merken, ze blijven 7 uur zitten en 
een mooie fles van 100ml kost 
slechts 9,95! 
De prijzen van Shirts, blouses, tru-
ien, jurken en broeken liggen tus-
sen de 14,95 en 39,95.  Baboux 

houdt er rekening mee dat de 
kleding voor iedereen draagbaar 
is, in de vrije tijd, werk of een 
avondje uit. De prijs/kwaliteit ver-
houding zal je verbazen. Tijdens 
het inkopen houden ze er daar 
natuurlijk rekening me. De kleding 
moet mooi, comfortabel en goed 
betaalbaar zijn.
De laatste nieuwtjes kun je volgen 
op hun facebookpagina!

Fashion
Baby-, Kids, Tieners en dames.

Baboux
Kanaaldijk 2
Aarle-Rixtel
(in de Poort van Laarbeek)

Advertorial
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Tractorpulling team Cobra XL toont nieuwe aanwinst

“Het is echt een machine met historie” 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Omdat er zoveel 
belangstelling was voor de recent 
aangeschafte tractor Cobra XL, 
besloot bestuurder Paul Beniers 
en zijn ‘Tractorpulling Team Cobra 
XL’ op zondag 6 maart een open 
dag te houden in hun werkplaats 
aan het Hoogstrijp te Aarle-Rixtel. 
De tractor, die uitkomt in de Top-
klasse van de 3.6 ton Supersport 
Farmstock divisie, werd door vele 
bezoekers uitgebreid bewonderd. 

Indrukwekkend
Rood glimmend staat de Cobra 
XL tentoongesteld midden in de 
keurig gepoetste werkplaats. De 
schroeven liggen mooi gesorteerd 
in bakjes, tientallen eerder gewon-
nen bekers staan uitgestald op 
planken aan de muur. Daarnaast 
hangt een groot scherm waarop 
tractorpulling-films worden ge-
draaid. De vele bezoekers hebben 
echter oog voor maar één ding: de 
Cobra XL. Vanuit binnen- en bui-
tenland zijn zij naar Aarle-Rixtel 
getogen om de nieuwe tractor te 
bewonderen. De trotse teamleden 
nemen uitgebreid de tijd om hun 
vele gasten te woord te staan. Om 
de indrukwekkende motor te laten 
zien, openen zij hierbij met enige 
regelmaat de motorkap. 

Een mooie kans
“Eigenlijk hadden we het een jaar-

tje rustig aan willen doen”, lacht 
bestuurder Paul Beniers: “Onze 
oude machine, waarmee we uit-
kwamen in een lichtere klasse, 
hadden we verkocht naar Dene-
marken. We wisten nog niet he-
lemaal hoe we verder wilden: een 
nieuwe bouwen in dezelfde klasse 
of overstappen naar een zwaarde-
re klasse. Toen deze tractor op ons 
pad kwam, waren we er snel uit. 
Zo’n mooie kans konden we na-
tuurlijk niet laten liggen.”

De enige in Europa
Het speciale van de Cobra XL is 
dat deze 3.6 ton tractor een Ame-
rikaanse ‘International’ is van het 
type 706. Paul legt met gepaste 
trots uit: “Het is de enige 706 die in 
Europa rondrijdt. Deze machine is 
in Amerika gebouwd in de zestiger 
jaren voor in de landbouw. Sinds-
dien is er natuurlijk ontzettend veel 
aan gesleuteld maar de uitstraling 
is heel nostalgisch gebleven. Het is 
echt een machine met historie.”

Topklasse
Het Tractorpulling Team Cobra XL, 
dat naast Paul bestaat uit Pieter en 
Rob Beniers, Marco Vissers en Jor-
no van den Elzen, behaalde in het 

verleden al mooie wedstrijdresulta-
ten met een lichtere tractor Cobra 
II genaamd. Zo werd het team in 
2008, 2009 en 2011 Nederlands 
kampioen Tractorpulling in de klas-
se ‘Compact Diesel’. Op 25 maart 
neemt het Team Cobra XL in Assen 
voor de eerste keer deel aan een 
tractorpulling-wedstrijd in de Top-
klasse van de 3.6 ton Supersport 
Farmstock divisie. “De Topklasse is 
de hoogste klasse van de 3.6 ton 
Supersport”, licht Paul toe: “Wij 

mogen in deze klasse starten om-
dat onze nieuwe aanwinst onder 
de vorige eigenaar hier ook al in 
uitkwam. Het maakt niet uit wie de 
bestuurder is. De startlicentie zit op 
de machine.” Het Cobra XL Team 
is volgens Paul laaiend enthousi-
ast over de nieuwe aanwinst: “Wij 
zijn ‘International’ mannen in hart 
en nieren. Dit is voor ons echt een 
droom die uitkomt.”

Wij zijn ‘International’ 

mannen in hart en nieren

Dit is voor ons een droom 

die uitkomt

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

Tractorpulling Team Cobra XL

Glas in Lood Atelier Cooijmans
Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp
Reparatie - Restauratie
Brandschilderwerk
Glas in lood in isolatieglas

1995

20 jaar
vakmanschap!

2015
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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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

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
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SudokuVery hard

1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

Puzzle #50555

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AFDWINGEN
AFSTELLING
BAANLOPERS
BEURS
COMPRESSOR
DRIEPUNTER
EERLIJK

ERKENNEN
FANTASIE
FRAGIEL
HOSPITANTE
INKOOP
JODELEN
JONKVROUW

KAAIMAN
KRAAM
LAADBAKKEN
LOONBEGRIP
MOLECULAIR
NETNUMMERS
POLITIE

QUICKSTEPS
REPETITIE
SPOTJES
STOMEN
TAALAANBOD
UITVERKOOP
ZOGENAAMD

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSTELLING BAANLOPERS COMPRESSOR
DRIEPUNTER HOSPITANTE LAADBAKKEN
LOONBEGRIP MOLECULAIR NETNUMMERS
QUICKSTEPS TAALAANBOD UITVERKOOP
AFDWINGEN JONKVROUW REPETITIE
ZOGENAAMD ERKENNEN FANTASIE
EERLIJK FRAGIEL JODELEN
KAAIMAN POLITIE SPOTJES
INKOOP STOMEN BEURS
KRAAM

Geert Hagelaar ontwerp shirt voor Coldplay

Shirt Coldplay

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Mickel RoobeekMarscha Verstappen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Mickel Roobeek

Kook de aardappels 20 
minuten in een pan met water. 
Bak ondertussen de spekjes 
5 minuten tot ze krokant 
beginnen te worden en neem 
ze uit de pan en laat uitlekken 
op een keukenpapiertje. Laat 
een beetje vet in de pan en 
fruit hier de rode ui met de 
tijm in. Voeg de rode kool toe 
en bak even mee. Snijd de 
abrikozen in stukjes en voeg 
samen met de spekjes toe 
aan de rode kool. Verdeel de 
rode kool over een ovenschaal. 
Verwarm de oven op 200 
graden. Giet de aardappels af 
en stamp deze fijn. Voeg peper, 
zout, scheutje melk, peterselie 
en een beetje boter toe en 
stamp tot een smeuïge puree. 
Verdeel de puree over de rode 
kool en strijk glad. Besmeer de 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijke ovenschotel met rode kool

Ingrediënten
750 gr rode kool (pot)250 gr spekjessnufje gedroogde tijm100 gr gewelde abrikozen1 kg aardappels (kruimig)scheutje melk1 rode ui (gesnipperd)klontje boterpeper en zout

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

Eet smakelijk!

Recept
van de week

bovenzijde van de ovenschotel 
eventueel met een beetje 
gesmolten boter voor een 
mooi korstje. Bak de rode kool 
schotel ca 25 minuten in de 
oven. Smakelijk eten! 
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Niets meer over van het oude postkantoor 

‘Bomenles’ voor alle Laarbeekse groep 7-leerlingen 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Wie het Piet van 
Thielplein passeert, zal even 

vreemd opkijken. Het was al lange 
tijd bekend dat het oude postkan-
toor gesloopt zou worden. Afge-
lopen week ging het echt tegen de 
vlakte. 

Voorafgaand aan de sloop is eerst 
het asbest verwijderd. Waarschijn-
lijk wordt nog dit jaar begonnen 
aan de realisatie van het nieuwe 
plan. Op het gedeelte waar het 

postkantoor stond, komt een soort 
ontmoetingsplek. Daarachter komt 
een appartementencomplex. On-
derin zit een winkel-/horecabe-
stemming. Het nieuwe plan moet 

ervoor zorgen dat het plein meer 
één geheel wordt, meer open. 

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – De derde woensdag in 
maart is het Nationale Boomfeestdag. 
Ook in Laarbeek staan kinderen die 
dag even stil bij het belang van bomen 
en groen. Waar voorheen traditiege-
trouw alleen een boom werd geplant, 
krijgen kinderen dit jaar ook een echte 
‘bomenles’ van IVN Laarbeek. Groep 7 
van de Bernadetteschool in Mariahout 
maakte afgelopen week de reis naar 
Aarle-Rixtel. 

‘Op les’ bij het IVN 
Koude snoetjes als de kinderen afstap-
pen van de fiets woensdagmorgen. 
Nieuwsgierige blikken ook. Een warme 
ontvangst wacht hen door de diver-
se medewerkers van IVN Laarbeek in 
clubgebouw ‘De Bimd’ aan de Beekse-
weg in Aarle-Rixtel. De stoelen staan 
al klaar, evenals de korte en boeiende 
powerpointpresentatie met het thema 
‘Beleef de Natuur’. Nog even snel eten 
alle kinderen hun fruit op en dan gaat 
de presentatie van start. IVN-mede-
werkster Dieny van de Heuvel neemt, 
samen met collega Lieseth Verschuren, 

de kinderen mee op reis door de we-
reld van bomen. “Jullie gaan samen 
een boom planten”, zo vangt Dieny 
aan, “een boom die misschien wel 100 
jaar oud kan worden.” Aandacht ver-
zekerd. 

Interactief
De kinderen leren onder andere wat 
een boom allemaal nodig heeft om te 
kunnen leven en hoe dit proces in zijn 
werk gaat. Er wordt aandachtig ge-
luisterd en spontaan reageren de leer-
lingen op het zien van de diverse na-
tuurfoto’s. Op de foto waarop larven 
in een dode boomstronk te zien zijn 
bijvoorbeeld: “Toen ik een keer met 
opa ging vissen, moest ik mijn hand in 
de bak met larven steken…” of “Hoe 
kunnen spechten eigenlijk horen als ze 
geen oren hebben?” Dieny heeft over-
al een antwoord op en de klas geniet 
zichtbaar. Na de presentatie wordt de 
klas in vier groepen verdeeld en vinden 
onder begeleiding van een IVN-mede-
werker vier workshops plaats. Buiten 
mogen de kinderen de informatie die 
ze zojuist hebben ontvangen gaan ‘be-
leven’. Boomstammen zijn omgehakt 
en worden onderzocht en er wordt 
getest hoeveel kinderen er nodig zijn 

om een hele grote dikke boomstam te 
knuffelen. “Ik vind het hier buiten het 
allerleukste”, glundert een leerlinge, 
“ik hoop dat we nog lang niet terug-
gaan!”

Samenwerking
De gemeente Laarbeek zocht dit jaar 
voor het eerst de samenwerking met 
het IVN.  Na evaluatie vond men de 
oude aanpak van Boomfeestdag - en-
kel het planten van een boom - niet 
educatief genoeg. “Er werden veel 
bomen en struiken geplant maar over 
het belang hiervan werd te weinig ge-
sproken. Op deze manier wordt het 
planten van bomen ook een stukje 
tastbaarder voor de leerlingen”, aldus 
een woordvoerder van de gemeente.

Een boompje planten
Het oorspronkelijke onderdeel van de 
dag blijft bestaan: het planten van een 
boom. De gemeente Laarbeek schenkt 
elke basisschool één boom. De school 
mag zelf bepalen welke soort en op 
welke locatie zij deze wil planten. Het 
planten van de bomen door leerlingen 
van de basisscholen vindt plaats tijdens 
Nationale Boomfeestdag op woensdag 
16 maart aanstaande.

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MET DIVERSE OPENINGSACTIESMET DIVERSE OPENINGSACTIES

GRANDIOZE HEROPENING
van onze compleet vernieuwde showroom

AGENDATIP! 2e PAASDAG

CARAVAN PAASSHOW
10.00 - 16.00 U
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FEEST!

  10% KORTING 

Korting met uw klantkaart!
Profiteer met uw klantkaart 
t/m 10 april onbeperkt van 

op al onze tuinplanten!

(deze actie is niet geldig in combinatie 
met andere lopende acties)

Biezenweg 2A • 5741 SB  Beek en Donk • 0492 - 46 13 10

www.tuincentrumdebiezen.nl

Geldig van 9 maart t/m 10 april op alle tuinplanten

DEZE BON IS GELDIG
VAN 9 MAART T/M 10 APRIL 2016

OP EEN TUINPLANT NAAR KEUZE *

Tuincentrum De Biezen

DEZE BON IS GELDIG
VAN 9 MAART T/M 10 APRIL 2016

OP EEN TUINPLANT NAAR KEUZE *

Tuincentrum De Biezen

20%
DEZE BON IS GELDIG

VAN 9 MAART T/M 10 APRIL 2016
OP EEN TUINPLANT NAAR KEUZE *

Tuincentrum De Biezen

Gratis kinderspeelparadijs 
Deze bon is goed voor 

1x gratis koffie met gebak

Het tuincafé

Deze bon is geldig van 9 maart t/m 10 april 2016.

Iedere zondag open 
van 12.00 tot 17.00 uur

Opening vernieuwde tuinplanten afdeling

Het voorjaar begint nu heel voordelig bij  
Tuincentrum de Biezen. Wij vieren feest en jij profiteert! 
Tijdens het korting knippen krijg je aantrekkelijke 
kortingen op al onze tuinplanten.*
 
Deze kortingen zijn éénmalig en geldig t/m 10 april 2016.
 
Knip de kortingsbonnen uit en lever deze in bij de kassa 
met de tuinplant waarop je korting wilt ontvangen. Je 
bepaalt zelf hoeveel korting je pakt op een tuinplant.

Actievoorwaarden
 ■ Maximaal één kortingsbon per tuinplant.
 ■ Maximaal één bonnenblad per klant.  
 ■ Korting geldt niet op aanbiedingen, afgeprijsde artikelen 

en uitsluitend op tuinplanten.
 ■ Bij aankoop van meerdere dezelfde artikelen, geldt één 

bon op één artikel.
 ■ Geldig van 9 maart t/m 10 april 2016.

Knip uit en pak het voordeel!
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Bedrijf
Eigenaren
Locatie 
Redacteur

Aanstaande zondag 13 maart viert TRIA 
Fietsen uit Lieshout haar vijfjarig bestaan. 
Het belooft een bijzondere dag te worden. 
Niet alleen de uitgebreide collectie fietsen 
en fietsaccessoires is te bewonderen en te 
testen. Ook de spiksplinternieuwe shop-in-
shop van Dutch Mud Men opent haar deu-
ren. Dutch Mud wie…? Precies. Tijd voor 
koffie en alle uitleg over deze speciale uit-
breiding binnen TRIA Fietsen.  

Dirk, ‘Dutch Mud Men’… dat vraagt om 
enige uitleg…
“Ken je de term obstacle run?”, vraagt Dirk 
met een lach. “Dat is een hardloopevene-
ment maar dan – zoals de naam al zegt – 
(hard)lopen op een parcours vol obstakels 
onderweg én met liefst ook heel veel mod-
der. Obstacle runs worden gelopen over drie 
afstanden: 6, 12 of 18 kilometer. De obsta-
cle run vindt zijn oorsprong in Engeland en 
waaide in 2012 over naar Nederland. Ik ben 
toen als nieuwsgierige hardloper een keer 
mee gaan doen en was gelijk verkocht! Het 
is zeg maar buiten spelen voor volwasse-
nen.”

Wat leuk zeg maar wat heeft Dutch Mud 
Men hiermee te maken?
“Toen ik die eerste keer samen met een 
vriend meedeed, heb ik twee shirts laten 
drukken, gewoon voor de grap”, vervolgt 
Dirk, “maar iedereen kwam vragen waar ons 
shirt te koop was. Zo is het idee voor ‘Dutch 
Mud Men’ ontstaan. Sindsdien verkopen we 
speciale kleding, schoenen, sokken, onder-
kleding, handschoenen, noem maar op… ei-
genlijk alles wat je voor (en na) een obstacle 

run nodig hebt. Leuk detail: voor de vrou-
welijke ‘obstacle runners’ hebben we zelfs 
een speciale ‘Dutch Mud Chicks’ kledinglijn 
met roze-tinten. Tot nu toe waren deze arti-
kelen alleen te bestellen in de webshop van 
Dutch Mud Men. Nu kunnen klanten ook in 
deze fysieke winkel terecht.” 

TRIA Fietsen is niet alleen uitgebreid met 
deze shop-in-shop. Wat is er nog meer ver-
anderd Koen?
“We hebben met de komst van de shop de 
route anders ingedeeld in ons pand”, legt 
Koen uit. Bovendien hebben we de collec-
ties van de merken Gazelle en Giant fors 
uitgebreid, evenals ons assortiment fiets-
onderdelen en –accessoires. Als iemand nu 
binnenkomt, hoeft hij niet per se meer de 
hele winkel door voor dat ene remblokje. In 
één oogopslag zie je waar je moet zijn. We 
hebben dezelfde vierkante meters nu beter 
benut. Het is een heel transparant geheel 
geworden.”

Zondag vieren jullie je vijfjarig bestaan met 
een open dag. Wat is er zoal te doen?
“Iedereen is van harte welkom een kijkje te 
komen nemen in de nieuwe shop. Op hard-
loopschoenen na, biedt Dutch Mud Men 

ook alles voor de reguliere hardloper die 
‘niet vies wil worden’. Er zal een team van 
Gazelle aanwezig zijn met een e-bike collec-
tie. Onder de noemer ‘Gazelle Overstapdag’ 
kan iedereen vrijblijvend alle modellen testen 
en eventueel ter plekke ‘de overstap maken’ 

naar een nieuwe fiets, al dan niet via het 
Gazelle privéplan voor slechts €54,95 per 
maand. Voor heerlijke koffie wordt gezorgd 
door een echte barista”, besluiten de broers. 

De open dag ter gelegenheid van het vijfjarig 
bestaan van TRIA Fietsen vindt plaats op zondag 
13 maart van 11.00 tot 17.00 uur. TRIA Fietsen 
is gevestigd aan de Papenhoef 21 te Lieshout en 
is dagelijks geopend tot 20.00 uur (m.u.v. za-
terdag). Voor alle overige informatie over TRIA 
Fietsen of Dutch Mud Men kunt u terecht op 
www.triafietsen.nl of www.dutchmudmen.com. 
Voor alle informatie over obstacle running ‘rent’ 
u naar www.obstakels.com. 

Koen en Dirk Schrama heten u van harte welkom!

: TRIA Fietsen & Dutch Mud Men
: Koen en Dirk Schrama
: Papenhoef 21, Lieshout
: Mariëlle de Beer

Koen en Dirk Schrama

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... TRIA FIETSEN & DUTCH MUD MEN

Geen Oranjemarkt; nieuwe opzet Koningsdag Beek en Donk

Een obstacle run is zeg maar buiten 

spelen voor volwassenen

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Vorige week maakte 
Winkeliersvereniging Beekvlied be-
kend dat de Oranjemarkt dit jaar helaas 
niet door kan gaan. Daaropvolgend 
zijn een paar initiatiefnemers bij elkaar 
gekomen om in de komende zes we-
ken tijd toch een prachtige Koningsdag 
voor de inwoners van Beek en Donk 
neer te zetten. 

Oranjemarkt 
Ondanks diverse oproepen was er 
vorige week nog maar 1 inschrij-
ving binnen voor de Oranjemarkt. 
“Aangezien we binnen onze leden 
ook niet heel veel deelnemers heb-
ben, er weinig sportverenigingen 
zich hebben aangemeld en de daad-
kracht afneemt, was het animo voor 
de organisatie van de markt dit jaar 
echt maar minimaal”, vertelt Mie-
ke van de Bergh, secretaresse van 
Winkeliersvereniging Beekvlied. “Als 
bestuur van Beekvlied vinden wij het 
ook financieel niet meer verantwoord 
om garant te staan voor een niet 
goed bezette markt. Ondanks dat dit 

jarenlang een goede traditie van onze 
vereniging is geweest.” De markt 
werd georganiseerd door zowel het 
Oranje Comité Beek en Donk als de 
winkeliersvereniging. Samen zijn zij 
tot dit besluit gekomen. “Wij willen 
graag het Oranje Comité bedanken 
voor de fijne samenwerking die we 
altijd met hen gehad hebben.”

Nieuwe opzet 
Door het besluit van de winkeliers-
vereniging leek het erop dat er met 
Koningsdag niets te doen zou zijn op 
het Heuvelplein in Beek en Donk. Dit 
nieuws kwam bij een paar inwoners 
ter ore; zij ondernamen hier meteen 

actie in. Ans van de Kerkhof en Ties 
van Oorsouw namen het initiatief en 
trommelden de horeca op, waardoor 
er nu, een week later, al een nieuw 
concept voor Koningsdag ligt. Ans 
vertelt: “We hebben nog maar zes 
weken om dit te organiseren, maar 
we zijn heel enthousiast en ervan 
overtuigd dat ons dit gaat lukken. 
We gaan er een heel leuke dag van 
maken voor de inwoners van Laar-
beek.”

Open podium
Ans vertelt over de ideeën die de 
initiatiefnemers hebben: “Globaal is 
het de bedoeling dat er op het plein 
een open podium komt. Van jong tot 
oud kan zich aanmelden. Wat je op 
het podium doet, maakt niet uit. Dus 
of nou een kapel of een band zich 

aanmeldt, liedje(s) zingt, kinderen 
die een dansje willen doen, iemand 
die goocheltrucs doet of harp speelt: 
alles kan en mag!” Interesse? Meld 
je dan vrijblijvend aan via ansvdkerk-
hof@gmail.com. 

Kindermarkt en foodstreet 
Aan de kant van ‘t Oude Raadhuis 
komt een kindermarkt langs de kant 
van de straat. Dit met zelf meege-
brachte kleedjes, tafeltjes, etc. Tussen 
café Thuis en café Dave van de Burgt 
komt een zogenaamde foodstreet. 
“Hier komen allemaal eetkraampjes 
te staan”, legt Ans uit. “Midden op 
het plein komt voor de jeugd een 

luchtkussen. Op het plein vindt ge-
zamenlijke horeca (bovengenoemde 
cafés en De Tapperij) plaats. Daar-
naast zijn de terrassen bij café Thuis 
en Dave van de Burgt open. 

Eierloop
“Daarnaast organiseren we een eier-
loop. Je koopt als het ware een rauw 
ei. Globaal houdt het in dat je met dit 
ei, een soort stempelkaart, langs de 
deelnemende horeca gaat. Je verricht 
hier een kleine prestatie, waarvoor je 
een stempel op het ei ontvangt. Het 
belangrijkste is, dat je ei heel blijft. 
Degenen die een heel ei uiteindelijk 
met een vol ‘paspoort’ inleveren, ma-
ken kans op het winnen van ludieke 
prijzen én hun ei wordt ingeruild voor 
een gekookt ei”, lacht Ans. 

Toekomst
De organisatie moet nu binnen zes 
weken gebeuren. “Het is klein en 
knus, maar hopelijk slaat het aan”, 
vertelt Ans. “We hebben niet veel 

tijd om het te organiseren, dus we 
doen ons uiterste best. Mocht het 
aanslaan, hopen we dat het uitgroeit 
tot een volksfeest dat Koningsdag 
hoort te zijn.” 

We proberen in 6 weken tijd 
een gezellig, knus evenement 

neer te zetten

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
(Beek en Donk) 
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Bibliotheek Aarle-Rixtel is op dinsdag 
16 februari feestelijk geopend op de 
nieuwe locatie in de Dreef. Met trots 
nodigt Bibliotheek De Lage Beemden 
alle inwoners van Aarle-Rixtel uit om 
een kijkje te nemen in deze prachtige 
bibliotheek. 

De bibliotheek geeft iedereen die 
lid wordt in Bibliotheek Aarle-Rixtel 

€ 10,00 korting op een jaarabonne-
ment. Ook leuk om cadeau te geven 
of te krijgen! De actie loopt tot en 
met april 2016 en de korting is niet 
van toepassing op het vriendenabon-
nement.

Word lid in de bibliotheek in 
Aarle-Rixtel en ontvang 10 euro 
korting

Advertorial

Getuigen gezocht
Afgelopen zondag, 28 februari 
omstreeks 14.00 uur, is ons huis-
varken aangevallen door meer-
dere honden (flatcoated retrie-
vers) op de ‘Duvelsberg’/Rooiven 
te Lieshout. De groep mensen die 
bij de honden hoorde hebben 
niks gedaan om te helpen, en 

hebben daarna de situatie totaal 
genegeerd ondanks mijn pogin-
gen tot gesprek o.i.d. 

Heeft er iemand deze groep ook 
zien lopen? Of weet om welke 
groep dit gaat? Dan zouden wij 
het heel fijn vinden als je contact 

met ons opneemt (het lijkt een 
hondenvereniging/hondenclub/
hondenfokker die een terugkom 
dag o.i.d. had). Hartelijk dank!

Evelien de Groot
evelien.degroot84@gmail.com

LEZERSPODIUM

Garagesale in en rond Strijp 
Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel - Een 50-tal bewoners van 
de wijk Strijp en omliggende straten 
houden voor de zevende keer een ga-
ragesale, een soort rommelmarkt aan 
huis. De rommelmarkt vindt plaats op 
zaterdag 19 maart van 9.00 tot 13.00 
uur en is gratis te bezoeken. 

Niet alleen alle straten in de wijk Strijp 
doen mee maar ook de Janssensstraat, 

Barthold van Heesselstraat, Biermans-
straat, Langeakker, Valkendijk, Bui-
zerdstraat, Rode en Blauwe Schutplein 
en een stukje Bosscheweg. Een deelne-
merslijst met wijkplattegrond is op19 
maart gratis af te halen op Piushof 19 
in Aarle-Rixtel. De deelnemers zijn ook 
te herkennen aan de gekleurde ballon-
nen en deelnameposter.

Sponsorloop voor Stichting Leergeld
Laarbeek – 14 Basisscholen uit 
Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek 
gaan op woensdag 23 maart met 
ruim 3200 kinderen zich door mid-
del van een sponsorloop inspan-
nen. Zij doen die voor de Stichting 
Leergeld die kinderen ondersteunt 
in deze gemeenten. 

Voorafgaande aan de periode dat 
de kinderen van de basisscholen 
op pad gaan om geld in te zamelen 
worden er voor de leerlingen op de 
deelnemende scholen presentaties 
gegeven. Vrijwilligers van de Stich-
ting Leergeld geven tijdens deze 
presentaties uitleg over het doel 
van de Stichting Leergeld. Tevens 
wordt aan de kinderen verteld wat 
er met het ingezamelde geld ge-
beurd.  

Er zijn namelijk nog steeds kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
voor wie er financiële belemmerin-
gen zijn om tijdens hun schoolpe-
riode volwaardig mee te kunnen 
doen aan onderwijs, sport en cul-
tuur. Leren en mee kunnen doen 
met leeftijdsgenoten is in een pe-
riode van ontwikkeling van groot 
belang. Omdat deze kinderen door 
een tekort aan (financiële) midde-
len bij bepaalde activiteiten moe-
ten afhaken bestaat er voor hen 
een dreiging van sociaal isolement. 

 

Om dit te voorkomen biedt de 
Stichting Leergeld hulp zodat: deze 
kinderen mee kunnen doen met 
schoolse en buitenschoolse activi-
teiten en er dus bij blijven horen. 
Deze kinderen niet buiten worden 
gesloten en wordt voorkomen dat 
de maatschappij er later duur ‘leer-

geld’ voor gaat betalen.  Zij nodi-
gen u van harte uit om de kinderen 
te ondersteunen bij hun ophaalac-
tie. Met uw steun kan de actie een 
geweldig succes worden.
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Leny 
Heesakkers

Voor het ophalen van:

De Esdoorn 4  Beek en Donk  0492 - 464791
Gespecialiseerd in woning- en bedrijfspandenontruiming

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

OUTFITS VAN DE WEEK

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

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

 

van de Voorste Grootel

Grotelseheide 11, Bakel            www.voorstegrootel.nl             0492-381490 / 06-15126730

pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Trimmen op afspraak  
v.a. € 35,- voor kleine hond.

TRIM@VOORSTEGROOTEL.NL

2 voersoorten uit ons assortiment: 
* ADULT 22/8  € 13,50 / 10 KG 
* LAM&RIJST         € 18,-    / 10 KG

Ons voer is vrij van chemische kleur/geur 
en/of smaakstoffen. Vraag  ook naar de 

glutenvrije voeding.

VOER@VOORSTEGROOTEL.NL

van de Voorste Grootel
pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Björn gefeliciteerd! 

Now I am an engineer!

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Laat uw kostbare herinneringen 
op VHS, VHS-C, HI8, DV video bandjes 
digitaliseren voordat het te laat is. Dit geldt 
ook voor super 8 fi lms. Alles wordt tegen 
een redelijke vergoeding op DVD gezet. 
Info: Jacques, tel 0492-539280

GETUIGEN
Getuigen gezocht van aanrijding, dad-
er onbekend. Schade aan rode Kia Rio 
toegebracht op zondag 28-2 tussen 
19.00-23.00 uur. Stond geparkeerd 
in parkeervak in omgeving Chalet 
Couvert, Dorpsstraat Aarle-Rixtel. Tel. 
06-37286081

GEVONDEN
Rode bril gevonden op het Piet van 
Thielplein, t.h.v. de schoenenzaak 
(3 maart). Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant 
(J. Bruijnseels) 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

Grindtegels, trottoirtegels en bandjes. 
Tel. 06-13726945

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 

speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de 
zaterdag van de maand.19 mrt. / 16 
april / 21 mei van 10.30 tot 11.30 uur.

TE HUUR
Te huur: 300 m2 opslag-/
praktijkruimte nabij centrum Beek 
en Donk. Voor meer info, tel. 
06-43144594

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in aller-
lei kleuren/soorten. Grote voorraad, 
scherpe meeneemprijs. Vanaf €0,50 
per tegel. Duinweg 17, Schijndel 
06-23034594. Dinsdag en zondag 
gesloten.

Pootaardappels; frieslander, lek-
kerlander, Dore, Eba, vanaf €1,75. 
plantuitjes, zaaigoed, Kapelstraat 39, 
B&D, 06-53309580

Konijntje (2 jr) lichtgrijze kleur met wit 
waar we geen tijd meer voor hebben. 
Bij interesse kunt u haar ophalen met 
hok, stro, eetbak en drinkfl es. €15,00. 
Voor meer info tel. 06-26244545

Z.g.a.n. Judopak Maat 4/170 
(Hooghuis Sportservice). 100 % 
Katoen. €17,50. Mail wiela1963@
gmail.com of bel 06-13453125

Te koop: damesfi ets in goede staat. 
Tel. 0492-463386

Mercedes 200e te koop. Metallic 
zwart, bouwjaar 1995. Kilometer-
stand 220.000, 4-deurs, benzine 
(automaat), met vrijwel alle op-
ties. Vraagprijs: €2.200,00. Tel. 06-
21451734

Aanbieding: 30 stuks carpinesbomen 
zuil geknipt, hoogte ca. 3 meter van 
€ 65,- voor € 35,-, info 0413-472040

Alle soorten haagplantjes, alle 
soorten bomen, ook fruitbomen, alle 
soorten vaste planten, coniferen en 
heesters. Van Heesch Groencentrum, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode 
0413-472020

Commit zoekt schoonmaakme-
dewerksters voor avondprojecten in 
Aarle-Rixtel. Tel. 040-2568250

VERLOREN
Rechter herenhandschoen verloren 
op de weekmarkt Piet van Thielp-
lein. Lichtbruin, gebreid tussen de 
vingers. Wil de vinder aub bellen met 
0492-463259

Stoksnoeischaar verloren in de om-
geving Donkersvoort, Herendijk, 
Koppelstraat, Gemertseweg. Tel. 
06-40198331

VACATURES

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Goeiedag 
allemaal!

Wat vliegt de 
tijd zeg. Zou 
bijna zeggen dat 

het gister nog kerst was. Maar we zijn 
al bijna tegen het eind van februari 
als ik dit schrijf. Zoals velen van jullie 
weten, zijn mijn ouders lekker bij mij 
op bezoek geweest. We hebben met 
ons drieën de Tuinroute gedaan voor 
18 dagen, waarna ik weer aan het 
werk moest maar natuurlijk bleven ze 
lekker bij mij in de buurt. 

We waren begonnen in Kaapstad, 
wat een geweldige plek zeg. Maar 
ja, ik ben geen stadsmens, dus had 
ik ervoor gekozen om accommodatie 
te zoeken net buiten de stad. Een 
geweldig plekje, genaamd Houtbaai, 
ligt net ten zuiden van Kaapstad. 
We hebben in de vakantie zoveel 
gedaan dat ik het niet eens allemaal 
op kan noemen. We zijn natuurlijk 
bovenop de Tafelberg geweest, naar 
Robbeneiland en naar Cape point 

en Kaap de goede hoop. Wat een 
geschiedenis zeg. Na Kaapstad zijn we 
naar Hermanus gegaan, waar we zijn 
gaan kajakken en het geluk hadden 
dat een groep gewone dolfijnen onder 
ons door zwommen. Die ervaring was 
gewoon geweldig. Ook hier zijn we 
erg dichtbij zeehonden gekomen. 
Ook hebben we de Zwartbergpas 
gereden, wat een geweldig uitzicht! 
En we zijn naar de Cango Caves 
geweest, wat een ervaring op 
zichzelf was. De devil’s chimney 
(schoorsteen) was een uitdaging 
maar het is ons gelukt om omhoog te 
klauteren. Verder hebben we nog veel 
gewandeld in de geweldige natuur in 
Plettenbergbay, Tsitsikamma Nature 
Reserve in Nature’s Valley en ons 
mam en ik hebben de Canopy tour 
in Storms River ook gedaan. Ons pap 
had toch maar nee gezegd, omdat 
het zo ongeveer 10-20 meter boven 
de grond tussen bomen doorging. In 
Monkey land trok een aap aan mijn 
haren  en op Birds of Eden hebben we 
ontzettend veel mooie vogels gezien. 
Oh, en niet te vergeten onze surfles 

in Jeffrey’s bay. Wat 
vermoeiend zeg, maar 
ontzettend leuk!! We 
waren alle drie na twee 
uur les helemaal kapot. 
En de volgende dag 
konden we de spieren 
goed voelen. In Himeville 
op de Sani Pass road 

hadden we nog flink wat gewandeld 
in de bergen. Echt supermooi daar; 
het Drakensbergen gebied. En toen 
was de vakantie voor mij over en 
zijn we naar mijn werk gegaan 
waar we nog wat tijd met elkaar 
hebben kunnen doorbrengen. Het 
was echt een superleuke tijd!! Weer 
een vakantie om niet te vergeten. 
Dankjewel pap en mam!! Hou van 
jullie! Mis jullie!

Groetjes uit het Zuiden! 

Amy Verhoeven

Luchtpost

zuid-afrika

Robbeneiland en naar Cape point Oh, en niet te vergeten onze surfles 
in Jeffrey’s bay. Wat 
vermoeiend zeg, maar 
ontzettend leuk!! We 
waren alle drie na twee 
uur les helemaal kapot. 
En de volgende dag 
konden we de spieren 
goed voelen. In Himeville 
op de Sani Pass road 

Goeiedag 
allemaal!

Wat vliegt de 
tijd zeg. Zou 
bijna zeggen dat 

Table mountain

Hoera!
Dieuwke jarig!
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Koninklijke Harmonie 
Oefening & 

Uitspanning 

125 jaar

Amper een week nadat Color-
fun! ons dorp in felle kleuren 
gehuld heeft, kunnen we weer 
genieten van een kleurrijk spek-
takel. Op zondagmiddag 22 
mei trekt een twintigtal mu-
ziekgezelschappen uit de di-
recte omgeving en onze Gilde-
broeders en Gildedames door 
de straten van hartje Beek en 
Donk. Met hun bijdrage aan de 
grote muzikale rondtocht wordt 
een eerbetoon gebracht aan de 
jubilerende muziekvereniging 
Oefening & Uitspanning. Goud-
kleurige sousafoons, zilveren 
trompetten, groen-blauw-rood-
geel gekleurde vlaggen, hoeden 
met pauwenveren, petten met 
franjes. Alles wordt opgepoetst 
en mooi gemaakt om zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. 
Strak in gelid zullen de harmo-
nieën, fanfares en showkorpsen 
een feestelijk schouwspel la-
ten zien. Met als slot een heu-
se muzikantengroet. Hiermee 
wordt duidelijk aangegeven dat 
muziek verbroedert, vermaken 
doen we samen. Dat staat toch 
wel een beetje in contrast met 
onze Limburgse verenigingen 
die bij uitwisselingsconcerten 
spreken van tegen elkaar spe-
len, alsof het een wedstrijd be-
treft. Dit fenomeen zal op deze 

dag alleen tot uiting komen bij 
de snelheid van marcheren. Die 
ligt bij muziekverenigingen nu 
eenmaal wat hoger dan bij onze 
gevederde vrienden van de Gil-
den. Hun vendeliers winnen het 
echter met gemak van onze 
vaandeldragers.  

Wanneer u dan genoten heeft 
van deze rondtrekkende stoet 
muziekvrienden kan een be-
zoek gebracht worden aan de 
kunstzinnige culturele en am-
bachtsvolle uitspattingen van 
onze creatieve dorpsgenoten. 
Rondom de Kiosk presenteren 
zij hun kunde tijdens ‘Beek en 
Donk presenteert’. Aan de pro-
grammering ligt het niet, alleen 
moeten de weergoden mee wil-
len werken. Hiervoor zullen we 
de Clarissen een verrukkelijke 
worst gaan brengen. Want niet 
alleen een heldere hemel maakt 
mensen gelukkig, er is méér on-
der de zon. Dat wist Clara al: 
haar naam betekent immers ‘de 
lichtende’ of de ‘heldere’. Wij 
hebben er in ieder geval zin in. 
Zoiets mag u toch niet missen. 

Pierre Heesakkers
Voorzitter O&U

Een bonte stoet

Mariahoutse Liederentafel viert 30-jarig bestaan

Mariahout – De Mariahoutse Lie-
derentafel bestaat 30 jaar. Dat 
gaan zij vieren door middel van 
een gezellige middag in De Pel-
grim in Mariahout.

De viering vindt plaats op woens-
dag 13 april. De Mariahoutse Lie-
derentafel gaat weer ‘Met een 
lach door Brabant’. De middag 
vindt plaats in zaal de Pelgrim in 

Mariahout, Mariastraat 21-23. De 
viering begint om 14.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Beek en Donk – De leden van de Vrouwenbe-
weging Beek en Donk worden uitgenodigd op 
dinsdag 15 maart om 20.00 uur in zaal ’t Huuks-
ke. De avond wordt gepresenteerd door Mevr. 
Marijke van Roosmalen en het thema is ‘tussen 
kunst en kitsch’. 

Marijke is taxateur en zij taxeert de voorwerpen 
die de leden meebrengen. Iedereen mag twee 
voorwerpen meenemen die zij taxeert op ouder-
dom, herkomst, materiaal en een prijsindicatie. Zij 

taxeert geen juwelen, horloges, archeologische 
voorwerpen, postzegels, munten en zeker geen 
wapens. Voor de rest mag je van alles mee bren-
gen als je denkt dat het de moeite waard is om 
te laten taxeren, en je denkt dat het misschien 
wel leuk is om ook de achtergrond en herkomst 
te weten.

De Vrouwenbeweging hoopt dat het een mooie 
avond   en misschien heeft een van de leden nog 
wel ergens een verborgen schat op zolder liggen.

Laarbeek - Amnesty International houdt in 2016 
voor de veertiende keer een landelijke collecte. Van 
13 tot en met 19 maart gaan in heel Nederland dui-
zenden vrijwilligers de straat op, zo ook in Laarbeek. 
   
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opge-
haald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bijvoor-
beeld voor Moses Akatugba. Moses Akatugba was 
16 jaar toen hij werd opgepakt op verdenking van 
een gewapende overval. Hij werd beschuldigd van 
het stelen van zo’n 650 euro en drie telefoons. Mo-
ses zegt onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. 

Maar na hevige marteling legde Moses toch een be-
kentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg hij 
de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen 
voor Moses Akatugba in actie. Kort daarna kwam 
hij vrij.

Amnesty International is een onafhankelijke wereld-
wijde beweging van zeven miljoen mensen in meer 
dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten.  Amnesty Neder-
land is met 255.000 leden één van de grootste af-
delingen.

Lieshout – Buurtvereniging Plan West houdt za-
terdag 2 april een grootse flessenactie in heel 
Lieshout. Dit in het kader van het feit dat de 
buurtvereniging 50 jaar bestaat. 

De buurtvereniging wil dit jaar daarom veel leu-
ke extra activiteiten kunnen organiseren voor alle 
leden van hun vereniging.  Aan iedereen, jong of 
oud, wordt gedacht. Voor elke leeftijd komt een 
leuke activiteit en natuurlijk moet het een mooi 
jubileumfeest worden. Om het jubileum tot een 
hoogtepunt te kunnen brengen, is het ophalen 
van extra geld voor de organisatie daarvan een 
welkome aanvulling. Zij hopen dat de flessenactie 

van 2 april een mooi bedrag op gaat leveren om 
echt uit te kunnen pakken dit jubileumjaar.

Met de kinderen uit de buurt gaan zij tussen 10.00 
en 16.00 uur langs alle deuren in Lieshout om de 
lege statiegeld flessen bij u op te halen. Het maakt 
niet uit van welk merk of welke winkel. Alle lege 
flessen met statiegeld zijn welkom. Mocht u niet 
thuis zijn, maar wel willen geven? Zet de lege fles-
sen dan bij uw voordeur en zij nemen ze mee.
Spaar de komende tijd uw lege statiegeldfles-
sen op en doneer ze aan de buurtvereniging. De 
buurtvereniging hoopt op een mooie opbrengst 
en willen u alvast hartelijk bedanken voor uw gift.

Laarbeek - De Dorpsraad van Lies-
hout houdt op woensdag 16 maart 
het maandelijks Repair Café. In het 
Dorpshuis van Lieshout draait het 
dan allemaal om repareren en ont-
moeten. Tussen 13.30 en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 

spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies… Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café wil de Dorps-
raad daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. 
Het dient ook om bewoners op 
een andere manier met elkaar in 
contact te brengen. En te ontdek-
ken dat er heel veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten 
in de buurt. Maar bovenal willen 
ze met het Repair Café laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Tussen kunst en kitsch bij Vrouwenbeweging

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty 
International 

Flessenactie Buurtvereniging Plan West 

Repareren en ontmoeten bij Repair Café Laarbeek

WWW.50PLUSPEELLAND.NLWWW.50PLUSPEELLAND.NL

BEZOEK ONS OP DE
50 PLUS BEURS

www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

vr. 18 - za. 19 - zo. 20 maart 2016
Lagedijk 19 op Industrieterrein Helmond

In het voormalige pand van ‘Bakkerij De Duif’
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Redacteur: Jac Babin

Alfred Stelleman uit Eindhoven en Ad Verhoeven 
uit Mariahout werden in een open auto vanuit 
Lieshout naar Mariahout gereden. Witte gij ’t 
nog?  Voorafgegaan door harmonie St Caecilia 
en gilde St. Servatius. Ze hadden goud gewon-
nen bij het tandemrijden op de Paralympics van 
1992 in Barcelona. Bijna vijfentwintig jaar lat-
er ontmoet De MooiLaarbeekKrant het gouden 
koppel ten huize van Ad en Diny Verhoeven in 
Mariahout.

Een hartverwarmend weerzien
Blindelings wijst Alfred De MooiLaarbeekKrant 
de weg naar het huis van Ad en Diny. Binnen 
barsten de herinneringen los: “Weet je nog Alfred 
in Gelsenkirchen? Weet je nog Ad die schuine 
finishlijn in een bocht?” Fotoalbums komen te-
voorschijn, herinneringen worden opgehaald.

Alfred Stelleman
Alfred was destijds 20 en Ad 36. Alfred is vanaf 
zijn geboorte visueel beperkt. “Sport is voor mij 
van levensbelang”, zegt hij. “Ik ben bloedfa-
natiek en wil ondanks mijn visuele beperking toch 
hetzelfde niveau bereiken als mensen zonder die 
beperking. Ik wilde per se naar Barcelona!” Alfred 
fietst nog steeds wedstrijden. Op de Olympische 
spelen van Peking won hij, met een andere voor-
rijder, een zilveren medaille.

Ad Verhoeven
Ad is pas op zijn dertigste begonnen met wiel-
rennen. “Ik ben nooit een echte topper ge-

worden”, vertelt Ad bescheiden. In 1986 kwam 
hij in aanraking met het tandemracen. Hij vond 
in Alfred een fanatieke koppelgenoot met veel 
power. Samen trainden ze elke week zo’n drie 
keer volle bak. Alfred en Ad reden samen 327 
wedstrijden in Nederland, België tot in Rusland 
toe. Ze finishten 307 keer bij de eerste 10, waar-
van 21 keer als eerste! Met een gewonnen in-
ternationale wedstrijd in Angers (Frankrijk), 
dwongen ze hun deelname aan de Paralympics 
van 1992 af.  Ad fietst nu geen wedstrijden meer, 
maar hij is toch nog goed voor zo’n 16.000 tot 
tot 20.000 kilometer per jaar recreatief fietsen!

Blind vertrouwen
 “Is dat niet akelig, tandemrijden met een visue-
le beperking?”, wil De MooiLaarbeekKrant we-
ten. “Je moet inderdaad een blind vertrouwen 

hebben in je voorrijder”, zegt Alfred, “en dat 
had ik!”

“Het is maar goed dat hij niet goed kon zien hoe 
we met een vaartje van boven de 50 km per uur 
binnendoor zwiepten om op kop te komen!”, 
vult Ad lachend aan, “als Alfred alles had kun-
nen zien, was hij vast en zeker nooit bij mij op de 
tandem gegaan!”  

De Olympische wedstrijd  
“De tijdrit ging over een afstand van 51,2 km. 
Onze tijd van 1 uur, 1 minuut en 37 seconden, 
was tot dan toe de beste”, zegt Ad. “Het was 
nog wachten op ploegen die later waren gestart. 
Dat was reuze spannend”, zo gaat Alfred verder. 
“Toen bleek dat die niet aan onze tijd konden 
tippen, gingen bij ons echt alle remmen los.”

“De uitreiking van de gouden plak was heel 
emotioneel” zeggen beide sportlieden. “We 
stonden daar met tranen in onze ogen, iets 
waar ik nu nog last van heb als ik het Wilhelmus 
hoor”, bekent Ad.

Huldiging
Op Schiphol werden ze begroet door Pieter van 
Vollenhoven en Prinses Margriet. In Lieshout 
werd een extra raadsvergadering ingelast, 
waarin ze werden gehuldigd. In Mariahout, 
bij Slaats, werd alles nog eens dunnetjes over 
gedaan. Een familielid had een toepasselijk 

wielertafereel bij Ad op de garagedeur geschil-
derd. Prymamarkt Van den Bogaard in Mariahout 
kwam met ‘olympische kortingen’. Later werden 
ze ook in Eindhoven gehuldigd.

Tot slot
“Olympisch goud, daar ga je voor!”, zegt Ad. 
“Een fantastische ervaring!“, zegt Alfred. Beiden 
vonden het jammer toen aan hun gouden samen-
werking, vanwege rugklachten bij Ad, een einde 
kwam.
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Ad Verhoeven en Alfred Stelleman

Beek en Donk – Vanaf 1 april 2016 breidt Kle-
dingbank Laarbeek haar activiteiten uit. Zo start 
zij met het geven van taallessen en het voorzien 
van representatieve kleding aan werkzoekenden 
om succesvol te kunnen solliciteren.

Samen taal leren is leuk en leerzaam!
Kledingbank Laarbeek start met taallessen voor 
anderstaligen. Iedereen die beter Nederlands wil 
leren of graag meer contact met Nederlandsta-
ligen wil hebben, is van harte uitgenodigd zich 
aan te melden. De taallessen worden gegeven 
op maandag-, woensdag- en donderdagochtend 
van 09.30 tot 11.00 uur in het pand van Kleding-
bank Laarbeek, gevestigd aan de Beekerheide 
23c te Beek en Donk. 

Solliciteren met de juiste kleding
Maar Kledingbank Laarbeek biedt meer. Zo 
voorziet zij werkzoekenden van representatie-
ve kleding om succesvol te kunnen solliciteren. 

Werkzoekenden kunnen hiervoor tijdens de ope-
ningsuren van de kledingbank binnenlopen. Men 
dient de uitnodiging van het sollicitatiegesprek en 
verwijsbrief of bewijs van een minimuminkomen 
mee te nemen. Als een werkzoekende een baan 
heeft gekregen, mag hij/zij een tweede set kle-
ding komen uitzoeken, zodat men beschikt over 
een extra set kleding tot aan ontvangst van het 
eerste salaris. 

Voor aanmelding en/of informatie over 
de taallessen, kunt u bellen naar 06-
43599325 of 06-41200021. Mailen kan ook: 
kledingbanklaarbeek@gmail.com.

Werkzoekenden die interesse hebben in een 
set representatieve kleding kunnen vrijblij-
vend bij Kledingbank Laarbeek binnenlopen tij-
dens de reguliere openingstijden of bellen naar 
06-16893557. 

Kledingbank Laarbeek breidt haar 
activiteiten uit
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Helmond, 03 maart 2016 

Cliëntenoverleg locatie Mariëngaarde van start 

In april 2015 is een  ledenraad opgestart voor de centrale medezeggenschap van cliënten van 
de Zorgboog. Vorig jaar is ook  gestart met een cliëntenoverleg op locatie. Op iedere locatie van 
de Zorgboog komt een cliëntenoverleg bestaande uit een cliëntenvertegenwoordiging van deze 
locatie. Vanuit de Zorgboog zijn de hoofden zorg en de locatiecoördinator gesprekspartner in 
het cliëntenoverleg. In Mariëngaarde in Aarle-Rixtel is het cliëntenoverleg nu ook operationeel.  

Onderwerpen die aan bod komen in het cliëntenoverleg zijn locatie specifiek. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om huisregels, maaltijden, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, 
maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten.  
Cliëntenoverleg locatie Mariëngaarde:  
Van links naar rechts: de heer Balvers, mevrouw Van Rooy, de heer Jonkers, mevrouw 
Van den Berk, mevrouw Harberink (rolstoel) en mevrouw Hendriks. Mevrouw Van 
Lierop ontbreekt op de foto.

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, 
kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van 
zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen 
en verpleging en verzorging. U vindt ons in een woonzorgcentrum bij u in de buurt, in  onze 
thuiszorgwinkel in Helmond of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. Dagelijks 
zetten zo’n 2400 medewerkers en 1000 vrijwilligers zich in voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners.

IVN Laarbeek actief met NL-doet
Laarbeek - Zoals reeds vele jaren is 
IVN Laarbeek weer actief met NL-
doet. Op het terrein van de Bimd 
aan de Beekse weg in Aarle-Rixtel 
gaan ze nabij de kruidenspiraal, 
gemaakt in 2015 bij NL-doet,  een 
bescheiden theekoepel maken, op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart. 

Ook gaan het IVN het pad van het 
ommetje de Bimd hier en daar wat 
aanpakken. De Vlinder die ze met 
NL-doet in 2015 gezet hebben, 
moet nog een finishing touch krij-
gen. Natuurlijk zijn er ook mensen 
nodig die broodjes smeren en soep 

opwarmen en andere hand- en 
spandiensten kunnen verlenen. Ver-
der zijn er tal van andere werkzaam-
heden die ze oppakken naar gelang 
er vrijwilligers zijn. Het IVN hoopt 
dat er veel mensen de natuur en het 
IVN een handje willen helpen in de 
prachtige omgeving van de Bimd.

Neem een kijkje 
bij de Zorgboog

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

of kijk op www.zorgboog.nl

De Regt - Beek en Donk  woensdag 16 maart  14.30-16.00 uur

Franciscushof - Lieshout  donderdag 17 maart  13.30-15.30 uur

Mariëngaarde - Aarle-Rixtel  vrijdag 18 maart  14.00-16.00 uur

Bekijk het programma per locatie op www.zorgboog.nl

Advertorial

Beek en Donk - Ook dit jaar doet Scou-
ting Beek en Donk weer mee met NL 
Doet en wel op zaterdag 12 maart. De 
activiteiten die ze op gaan pikken zijn 
om hen meer zichtbaar te maken. 

Dit gaan ze doen door de volgende ac-

tiviteiten uit te voeren: Het plaatsen van 
een nieuw naambord van Scouting Beek 
en Donk, het schilderen van de poort, 
snoei- en onderhoudswerkzaamheden 
in de tuin en het leggen van een stoep.

Wilt u mee komen helpen of bent u ge-

woon benieuwd naar het resultaat dan 
bent u vanaf 8.30 uur van harte welkom 
op de blokhut aan de IJsweg 1 in Beek 
en Donk. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met René Derksen via de mail 
rene@scoutingbeekendonk.nl of telefo-
nisch via 06-22577233.

Klussen tijdens NL Doet

Scouting Beek en Donk maakt zich meer zichtbaar

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

Lieshout/Mariahout – Het Oran-
je Fonds houdt op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 maart voor de elfde 
keer NLdoet in het hele Konink-
rijk. Zo ook Scouting Lieshout - 
Mariahout. Zij gaan op zaterdag 
12 maart een aantal klussen in en 
rond de Blokhut aan de Herendijk 
in Lieshout oppakken. Iedereen is 
welkom om te komen helpen.

Tijdens NL Doet kunnen bergen 
werk verzet worden. De scouting 

is daar ontzettend blij mee, want 
ze willen een aantal activiteiten 
oppakken waar ze normaal niet 
aan toe komen. Scouting Lieshout 
– Mariahout gebruikt deze dag om 
binnen te schilderen, buiten opslag 
rekken te bouwen en verder te 
gaan met het opknappen van de 
buitenzijde van de blokhut.
Bovendien leert men allerlei leuke 
nieuwe mensen kennen, iedereen 
is welkom. Een aantal vrijwilligers 
hebben zich al aangemeld, maar 
ze zijn nog steeds op zoek naar 
extra vrijwilligers. Mensen die bij 
hen in actie willen komen kunnen 
zich aanmelden op www.nldoet.nl 
of zaterdagmorgen vanaf 8.00 uur 
zich melden bij de Blokhut aan de 
Herendijk 7.

Scouting Lieshout-Mariahout neemt deel aan NL Doet 

Vrijwilligers van Scouting Lieshout – Mariahout volop bezig met het bekleden 
van de wanden van de units, één van de activiteiten tijdens NL Doet 
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”De slipjacht is spannend en uitdagend, met veel tradities”
Redacteur: Jac Babin
Fotografen: Marcel van de Kerkhof  
     (Aarle-Rixtel)
                   Marcel van de Kerkhof 
     (Beek en Donk)

Slipjacht
”De slipjacht is een spannend en 
uitdagend spel met veel tradities, 
maar zonder winnaars”, legt Jo-
han geduldig uit: “Een spoortrek-
ker trekt achter zijn paard een lap 
stof (slip) mee, die is gedrenkt in 
water van koeienpens of iets an-
ders ‘waar een luchtje aan zit’. 
Een meute honden volgt dit spoor, 
gevolgd door de ruiters. Het gaat 
over sloten, dwars door bossen, 
over akkers en velden (Hunt). Uit-
eindelijk geraakt de meute bij de 
slip en krijgt als beloning koeien-
pens (Kill). Een slipjacht bestaat uit 
drie Runs van ongeveer zeven ki-
lometer. Na de laatste Run worden 
de dieren verzorgd en de jachtrok 
vervangen door de geruite tweed-

jas. Een borrel en een stevige maal-
tijd vormen de After Hunt.

Tradities en etiquette
Vóór het startsein gegeven wordt, 
begroeten de deelnemers elkaar 
tijdens de traditionele Meet. De 
meute honden wordt voorgesteld 
door de Huntmaster. Op zaterdag 
waren dat vijftien en een half kop-
pel (31) Engelse Fox Hounds en 
op zondag zijn dat tien en een half 
koppel (21) Bloedhonden. “Tra-
ditioneel is het aantal altijd onge-
lijk”, zegt Dick van Haaren, Master 
Huntsman van De Midland Hunt, 
“dat brengt geluk!” Ruiters tonen 
hun respect voor de honden, en 
nemen hun cap af. 

Start
Triple B rijdt op zaterdag in een 
zwarte jachtrok. De Midland Hunt 
draagt zondag een rode jachtrok. 

De paarden worden opgezadeld, 
de stoet stelt zich op. Zenuwachtig 
blaffen de honden, zwepen knal-
len. Paarden staan te trappelen. 
De traditionele Stirrup cup wordt 
de ruiters aangereikt door Boude-
wijn van Keulen, zoon van notaris 
van Keulen en oprichter van deze 
slipjacht. De Stirrup cup is een laat-
ste borrel vóór het startsein. Dan 
klinkt de startfanfare.

Sonneurs
Een zestal sonneurs verzorgt die 

fanfares. Dat zijn aanwijzingen 
voor de ruiters. Ze blazen een be-
paalde melodie bij het begin en 
einde van de jacht. Ze geven het 
sein om te verzamelen en ze kun-

nen zelfs aangeven of er een hert in 
het veld is gezien. “Een aantal rui-
ters weet echter van ‘geen toeten 
of blazen’”, zegt Ad van Heijnin-
gen, één van de sonneurs, gevat.

Volgauto 
Comfortabel stapt de redacteur 
van De MooiLaarbeekKrant in de 
auto van Johan. Hij kent het jacht-
terrein als geen ander en weet de 
mooiste plekjes te vinden. Af en 
toe draait hij het raampje open om 
de honden aan te moedigen. Trots 
is hij als hij merkt dat hij met zijn 
zware basstem vat heeft op deze 
voor hem vreemde meute. Soms 

maakt hij een praatje met pachters 
of eigenaren. “Ik heb daar een uit-
stekende verstandhouding mee”, 
vertelt Johan. “Ik krijg steeds van 
iedereen toestemming om over 
hun land te mogen rijden. Soms 
zijn ze echt teleurgesteld als ik 
moet besluiten om niet over hun 
land te rijden, omdat het te nat is.” 
Een aantal vrijwilligers op motoren 
zorgt onderweg voor de veiligheid.

Ruiters
Het zijn er zo’n dertig op zaterdag 
en op zondag vijftig. Het aantal 
mannen en vrouwen is ongeveer 
gelijk. Opvallend is dat ook een 
aantal kinderen meerijdt. Specta-
culair is het als er over sloten ge-
sprongen moet worden. En ook 
de allerkleinste beginnende ruiter 
krijgt dankbaar applaus van de 
omstanders, als dat is gelukt.

Sherry-stop
Rond drie uur is het tijd om een 
rustpauze in te lassen voor mens 
en dier. Dat gebeurt achter de 
schuren van Rinie Biemans op ’t 
Hof in Lieshout. Deelnemers eten 
een broodje en drinken een glaas-
je.

Kill
Dan volgt nog de laatste Run, 
naar de schaapskooi op Croy. De 
Huntmaster controleert daar of 
alle ruiters en alle honden veilig 
zijn teruggekeerd. De meute wordt 
beloond met koeienpens. Ilse, die 
voor het eerst meedoet met de 
slipjacht, wordt ‘gedoopt’. Haar 
gezicht wordt door de Huntmaster 
ingesmeerd met koeienpens en op 
aandringen van Johan, bezegeld 
met een kus. Moe maar tevreden 
begeeft iedereen zich naar het kas-
teel voor de After Hunt.

Het gaat over sloten, dwars door 
bossen, over akkers en velden

Door de slipjacht hier in deze 
mooie omgeving te laten plaats-
vinden, blijven de tradities van 

de slipjacht bewaard
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maakt hij een praatje met pachters 
of eigenaren. “Ik heb daar een uit-
stekende verstandhouding mee”, 
vertelt Johan. “Ik krijg steeds van 
iedereen toestemming om over 
hun land te mogen rijden. Soms 
zijn ze echt teleurgesteld als ik 
moet besluiten om niet over hun 
land te rijden, omdat het te nat is.” 
Een aantal vrijwilligers op motoren 
zorgt onderweg voor de veiligheid.

Ruiters
Het zijn er zo’n dertig op zaterdag 
en op zondag vijftig. Het aantal 
mannen en vrouwen is ongeveer 
gelijk. Opvallend is dat ook een 
aantal kinderen meerijdt. Specta-
culair is het als er over sloten ge-
sprongen moet worden. En ook 
de allerkleinste beginnende ruiter 
krijgt dankbaar applaus van de 
omstanders, als dat is gelukt.

Sherry-stop
Rond drie uur is het tijd om een 
rustpauze in te lassen voor mens 
en dier. Dat gebeurt achter de 
schuren van Rinie Biemans op ’t 
Hof in Lieshout. Deelnemers eten 
een broodje en drinken een glaas-
je.

Kill
Dan volgt nog de laatste Run, 
naar de schaapskooi op Croy. De 
Huntmaster controleert daar of 
alle ruiters en alle honden veilig 
zijn teruggekeerd. De meute wordt 
beloond met koeienpens. Ilse, die 
voor het eerst meedoet met de 
slipjacht, wordt ‘gedoopt’. Haar 
gezicht wordt door de Huntmaster 
ingesmeerd met koeienpens en op 
aandringen van Johan, bezegeld 
met een kus. Moe maar tevreden 
begeeft iedereen zich naar het kas-
teel voor de After Hunt.

Het gaat over sloten, dwars door 
bossen, over akkers en velden

Door de slipjacht hier in deze 
mooie omgeving te laten plaats-
vinden, blijven de tradities van 

de slipjacht bewaard
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Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 maart 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Gemeente actueel

Raadsvergadering 10 maart geannuleerd

Uitnodiging aan lokale hoveniers voor aanleg groen

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar
• Regels voor uitlaten honden en opruimen van hondenpoep
• Oproep: oprichting 4-5 mei comité
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 11 maart komt wethouder Frans Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Voor de raadsvergadering van 10 maart aanstaande stonden slechts 
drie onderwerpen op de conceptagenda (waarvan twee hamerstukken). Voor alle 
drie de onderwerpen geldt dat het geen bezwaar is wanneer deze in de volgende 
raadsvergadering worden behandeld (21 april 2016). Daarom is besloten dat de 
geplande raadsvergadering niet doorgaat.
De formele raadsvergadering gaat dus niet door, maar er is wel een raadsbijeenkomst 
op 10 maart waarin de gemeenteraad zich door het college van B&W laat bijpraten 
over de stand van zaken van de Peelsamenwerking. Deze bijeenkomst start om 
19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Laarbeek.

De gemeente Laarbeek gaat markante plekken en dorpsentrees de komende 
jaren verfraaien. Bestaand groen (heesters of gras) wordt daarbij omgevormd 
naar aantrekkelijkere, kleurige beplanting. Eind 2015 is hiermee een begin 
gemaakt door een aantal groenvakken te voorzien van vaste planten. Daarbij 
is gewerkt volgens het zogenaamde Greentocolour concept. Bij dit concept zijn 
het ontwerp, assortiment, grondbewerking, maaien en bemesting nauw op elkaar 
afgestemd. Hierdoor wordt garantie gegeven op succes en blijven de beheer- en 
onderhoudskosten relatief laag. Voor dit concept is gekozen omdat het aansluit bij 
onze uitgangspunten: goede uitstraling, verhoging van de biodiversiteit, duurzaam 
én lage beheerkosten. De eerste groenvakken zijn aangelegd door een vaste 
dealer van het Greentocolour concept, een hoveniersbedrijf uit Venlo waarmee we 
eerder goede ervaringen hebben opgedaan. Op aangeven van lokale ondernemers 
willen wij nu ook graag lokale hoveniers inschakelen om groenvakken aan te 
leggen volgens het Greentocolour concept. We hopen van harte dat u de uitdaging 
aangaat. 

Heeft u belangstelling?
In het voorjaar van 2016 is een tweede tranche van verfraaiing van markante 
plekken en dorpsentrees voorzien. Wij stellen lokale hoveniersbedrijven graag in de 
gelegenheid om hun belangstelling voor de uitvoering van deze projecten kenbaar 
te maken. Dit kan door vóór 20 maart 2016 een e-mail met uw bedrijfsgegevens te 
sturen naar gemeente@laarbeek.nl, onder vermelding van inrichting groen. Uit de 
bedrijven die belangstelling hebben, wordt een aantal bedrijven geselecteerd die 
worden uitgenodigd in te schrijven (onderhandse aanbesteding op uitnodiging). Met 
de uitnodiging wordt een informatiepakket meegestuurd waarin de Greentocolour 
voorwaarden zijn opgenomen. Het gaat dan om zowel de aanlegwerkzaamheden 
als het onderhoud gedurende de eerste drie jaar. Meer informatie over het 
Greentocolour concept vindt u op www.greentocolour.com/hetconcept.

LAARBEEK - Het voorjaar is in aantocht! We gaan weer de natuur in om te 
wandelen en te fi etsen. Valt het u ook op dat er op de mooiste plekken rommel 
langs de weg ligt? Onze natuur kan wel een opschoonbeurt gebruiken!

Wat is er fi jner dan het nieuwe buitenseizoen te starten zonder zwerfvuil? De 
landelijke Opschoondag is een initiatief van ‘Nederland Schoon’ waar Laarbeek 
zich graag bij aansluit. Wij zoeken vrijwilligers die een zaterdagochtend zwerfafval 
gaan verzamelen. Gezellig samen aan de slag in de frisse buitenlucht om onze 
eigen omgeving weer mooi schoon te maken! 

Op 19 maart ruimen vrijwilligers zwerfvuil op langs paden en wegen in Laarbeek. 
U doet toch ook mee! De gemeente zorgt voor handschoenen, vuilniszakken en de 
afvoer van het verzamelde afval. We starten met koffi e en thee vanaf drie plaatsen: 
• Scouting Beek en Donk, IJsweg 1 in Beek en Donk
• Scouting Lieshout, Herendijk 7 in Lieshout
• IVN in Aarle-Rixtel, Beekseweg ongenummerd in Aarle-Rixtel (volg bordjes IVN)
Na afl oop is er voor iedereen soep en een broodje. Daarom willen we weten 
hoeveel mensen er komen, meld u dus aan!

Programma
9.15 uur verzamelen en koffi e/thee
9.30 uur vertrek 
11.30 uur soep en broodjes op verzamelplek

Wie pakt de handschoen op? 
Wilt u ook graag meedoen? Graag aanmelden door een e-mail met naam en 
startplaats te sturen naar Lydia.bongenaar@laarbeek.nl.

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? De Stadswinkel van 
de gemeente Helmond houdt samen met de Belastingdienst speciale spreekuren 
voor inwoners van Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren. 
De spreekuren zijn op afspraak.

Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden? Bel dan de belastingtelefoon 0800 0543. Heeft u al een 
afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die alsnog omzetten naar Helmond.

Cliëntondersteuning: 
ondersteuning bij het regelen van passende hulp of zorg 

Waarom een cliëntondersteuner?
Veel mensen vinden het lastig om precies uit te leggen waar zij tegenaan lopen 
of weten niet waar zij met hun probleem kunnen aankloppen. Ook vinden ze het 
vaak lastig om alle informatie en indrukken uit een gesprek goed te onthouden en 
te begrijpen. Daardoor wordt soms niet de hele situatie doorzien en is het voor de 
hulpinstantie ook moeilijker om de juiste hulp te organiseren. Een cliëntondersteuner 
kan u helpen in het proces van uw hulpaanvraag en het vinden van passende hulp 
of zorg. Dit is in eerste instantie fi jn voor u als cliënt, maar ook degenen die de hulp 
of zorg toewijzen zijn erbij gebaat dat de cliënt goed en snel op weg geholpen is. 

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner is iemand die u bijstaat tijdens de procedure van uw 
aanvraag tot hulp. Hij of zij verheldert uw vraag, ondersteunt u met informatie en 
advies en gaat bijvoorbeeld mee naar een gesprek met iemand van de gemeente. 
De cliëntondersteuner kan ook voor u in overleg treden met instanties. Dit alles 
kortdurend met als doel om een zo passend mogelijke oplossing voor uw hulpvraag 
te vinden. 

Waar vind ik een cliëntondersteuner?
In feite mag iedereen die u bijstaat in uw zoektocht naar de juist hulp of zorg zich 
cliëntondersteuner noemen. Een cliëntondersteuner kan iemand uit uw nabije 
omgeving zijn. Denk aan een familielid, buur, of goede kennis. De meeste mensen 
worden immers het liefst bijgestaan door een vertrouwd iemand. Als u niemand in uw 
omgeving kent of juist liever wordt bijgestaan door iemand met een frisse blik, dan 
kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner via ViERBINDEN. 
De gemeente heeft de wettelijke taak om onafhankelijke cliëntondersteuning te 
organiseren en heeft ViERBINDEN de opdracht gegeven om de toegang tot de 
onafhankelijke cliëntondersteuning te coördineren. 

Wie zijn cliëntondersteuners via ViERBINDEN?
Er zijn vrijwillige en beroepsmatige cliëntondersteuners. De één is niet per defi nitie 
beter dan de ander. Het gaat om de juiste match. U kunt erop rekenen dat alle 
cliëntondersteuners in uw belang handelen, deskundig zijn en vertrouwelijk met uw 
situatie omgaan. 

ViERBINDEN is op maandag van 9.00 tot 11.00 uur en op woensdag van 16.00 
tot 17.00 uur bereikbaar voor vragen naar/over onafhankelijke cliëntondersteuning. 
U kunt bellen via het centrale nummer 0492 328 800. Uiteraard kunnen vragen 
buiten deze tijden via e-mail voorgelegd worden via stichting@vierbinden.nl.  Een 
medewerker van ViERBINDEN zorgt er dan voor dat u gekoppeld wordt aan een 
onafhankelijke cliëntondersteuner.

Als u vragen of problemen heeft op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk 
& inkomen en wonen, dan kunt u terecht bij het Team Zorg en Welzijn in uw 
dorp. Betreft het een specifi eke jeugdvraag, dan kunt u terecht bij het Centrum 
Jeugd en Gezin. Heeft u een gesprek met één van bovenstaande instanties, 
dan is het belangrijk iemand mee te nemen die u kan helpen bij het stellen van 
de juiste vragen en het luisteren naar de antwoorden. Twee weten en horen 
immers meer dan één. Dat mag een familielid of kennis zijn. Kent u niemand 
die met u mee kan gaan, dan kunt u via ViERBINDEN een beroep doen op een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. 

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 
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Bezwaarschriften

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

Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?

Als u denkt dat de waarde 
aangepast moet worden, neem 
dan vooral eerst contact op 
met de gemeente Laarbeek, 
dit kan via telefoonnummer 
0492 469 700. De gemeente 
wil net als u graag dat de 
WOZ-waarde klopt. U kunt 
tot en met maandag 14 
maart bezwaar maken.
Meer informatie vindt u op  
www.laarbeek.nl.

Verleende evenementenvergunningen

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• Albert Heijn Boeren Lentefeesten voor het organiseren van een open dag op 28 

maart 2016 van 11.00 tot 16.00 uur bij een varkensveehouderij, Kloosterdreef 5 
in Aarle-Rixtel (verzonden op 2 maart 2016),

• Buurtvereniging Plan West voor het houden van een flessenactie in de kern 
Lieshout op zaterdag 2 april 2016 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden op 2 maart 
2016),

• Gilde Sint Leonardus Laarbeek voor het organiseren van de Donckse Wijing op 
zondag 29 mei 2016 van 8.00 tot 14.00 uur bij de Leonarduskapel op de hoek 
van de Kapelstraat en Lage Heesweg in Beek en Donk (verzonden op 3 maart 
2016),

• Stichting Kwizut voor het organiseren van een prijsuitreiking en feestavond op 
zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 tot 2.00 in de hal van het sportcomplex en in 
een tent die op het bijbehorende terrein wordt geplaatst aan de Muzenlaan 2a in 
Beek en Donk van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden op 3 maart 2016),

• Stichting Fat BMX Promotions voor het houden van een mini fat jam op de 
Sugarhills aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 2 april 2016 van 10.00 
tot 20.00 uur (verzonden op 7 maart 2016),

• Karper Koppelwedstijd voor het organiseren van karper koppelwedstrijden in de 
Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 5 tot de instroming in het Wilhelminakanaal en het 
Wilhelminakanaal vanaf de instroming in de Zuid-Willemsvaart tot sluis 5 in het 
Wilhelminakanaal op vrijdag 10 juni 2016 van 18.00 uur tot en met zondag 12 
juni 2016, 12.00 uur en op vrijdag 29 juli 2016 van 18.00 uur tot en met zondag 
31 juli2016, 10.00 uur (verzonden op 7 maart 2016),

• Laarbeekse Wandeltochten voor het organiseren van de Laarbeekse 
wandeltochten op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2016 telkens van 7.00 tot 
17.00 uur (verzonden op 8 maart 2016).

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

Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Vaststelling Beleidsregels planologische kruimelgevallen 
gemeente Laarbeek

Werkzaamheden Schoolstraat vertraagd door regenval

Op 29 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van 
Laarbeek het Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk Brabant-Zuidoost vastgesteld. 

Vanwege wijzigingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
en een aantal uitvoeringsbesluiten is het beleidskader aangepast. Door het beleid 
regionaal vast te stellen wordt een zo uniform mogelijke werkwijze in de regio 
Brabant Zuidoost bereikt.

Conform de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college 
van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het toezicht op en de 
handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen. GGD 
Brabant-Zuidoost voert het toezicht uit in opdracht van het college. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend op 29 februari 
2016 besloten te hebben tot de vaststelling van de ‘Beleidsregels planologische 
kruimelgevallen gemeente Laarbeek’. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op 
artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4 van 
Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Deze beleidsregels geven het college 
van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om voor ruimtelijke activiteiten, 
zowel voor wat betreft bouwen als gebruik, af te wijken van de planregels van 
de geldende bestemmingsplannen. De beleidsregels treden in werking op vrijdag 
11 maart 2016 en liggen vanaf vrijdag 11 maart 2016 gedurende zes weken 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Daarnaast zijn 
de beleidsregels ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website (www.
laarbeek.nl) onder het kopje ‘actueel, verordeningen en regels’.  

BEEK EN DONK - In de Schoolstraat in Beek en Donk is een gescheiden riool 
aangelegd. Aansluitend hierop zou gewerkt worden aan de leidingen voor het gas 
en water. Door hevige regenval in de afgelopen weken hebben de werkzaamheden 
helaas vertraging opgelopen. 

Voortgang
De werkzaamheden vanaf de Verlengde Raagtenstraat tot aan de Kapelstraat, de 
aanleg van het gescheiden riool en de huisaansluitingen op dit riool, zijn al wel 
volgens planning afgerond. Vanwege de hoge grondwaterstand hebben Brabant 
Water en Endinet (gas) nu echter besloten hun werkzaamheden aan de gas- en 
waterleidingen later dit voorjaar uit te voeren. Daarom is de aannemer in overleg 
met de gemeente gestart met het aanbrengen van de bestrating. Dit verloopt 
echter door de te hoge grondwaterstand ook moeizaam. 

We doen wat we kunnen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Zodra 
het mogelijk is, worden de werkzaamheden herpakt. Als er meer bekend is over de 
planning, leest u dit op deze gemeentepagina.

Verlenging Standplaatsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend een 
verlenging van de vergunning te hebben verleend aan:
• Pham Thi Nu voor het innemen van een standplaats op het Heuvelplein in Beek 

en Donk op zaterdag met een verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese 
snacks (verzonden op 3 maart 2016).

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

• In verband met een ruilbeurs is er een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden 
van het Ginderdoor in Mariahout. Deze maatregel geldt op zondag 20 maart 
2016 van 7.00 tot 14.00 uur.

• In verband met een motorweekend zal op de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel 
een tweezijdig parkeerbord worden ingesteld en wel op het gedeelte tussen de 
kom Aarle-Rixtel en de toegangsweg tot de geitenfokkerij, Lieshoutseweg 76 in 
Aarle-Rixtel. Verder geldt er een maximumsnelheid van 30 resp. 60 km. per uur. 
Deze maatregelen gelden van vrijdag 18 maart 2016, 18.00 uur tot zondag 20 
maart 2016, 23.30 uur. 

Ontheffingen sluitingsuren

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten twee ontheffingen te 
verlenen voor het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, 
lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 
(APV) aan:
• Sporthal D’n Ekker, de heer H. van Gend, Muzenlaan 2a in Beek en Donk voor 

het organiseren van een badmintonactiviteit (nachttoernooi) ter gelegenheid van 
het 55-jarig bestaan van badmintonvereniging Mixed uit Beek en Donk in de 
nacht van vrijdag 27 mei op 28 mei 2016 (verzonden 7 maart 2016),

• OJA Jongerencentrum, Schoolstraat 2 in Aarle-Rixtel (verzonden 7 maart 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Vergunningen Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend de volgende 
vergunningen te hebben verleend op grond van artikel 35 van de Drank en 
Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• Stichting Kwizut, pa Prins Hendrikstraat 10 in Beek tijdens het organiseren van 

een feestavond (bekendmaking winnaar Kwizut 6e editie) in Beek en Donk op 
zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend. Het 
evenement wordt georganiseerd in sport- en evenementenhal D’n Ekker en in 
een bijgesloten feesttent aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 7 
maart 2016),

• Atfies Marketing & Event Coaching, De heer R. de Jong, Heesweg 17 in Beek 
en Donk tijdens het organiseren van een pop up restaurant in de periode van 
12 tot en met 22 mei 2016, alle dagen van 12.00 tot 23.00 uur gehouden in een 
tent in een weiland bij de Janmiekeshoeve, De Hei 15 in Mariahout (verzonden 
7 maart 2016).

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

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

Lantaarnpaal kapot?
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Locatie Werkomschrijving Activiteit
Lijsterlaan 19, Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
Opstal 8, Aarle-Rixtel slopen opstallen slopen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

Diverse meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat meldingen op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Melkveebedrijf Van Vijfeijken, Schaapsdijk 6 in Mariahout;
• Van Gennip Cultuur B.V., Peeldijk ongenummerd (sectie F nummer 2079) in Aarle-Rixtel.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

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

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

Locatie  Inzagetermijn Werkomschrijving
Sonseweg 13, Lieshout 8-3 t/m 19-4-2016 uitbreiden rundveestal bouw loods
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemd ontwerpbesluit 
een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan 
later geen beroep worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Veerstraat/Middenweg, Beek en Donk  twee ondergrondse  bouwen asluiters 02-03-2016
Broek 24, Mariahout  plaatsen raam en twee dakramen bouwen 02-03-2016
Schaapsdijk 6, Mariahout  realiseren kleinschalige camping bouwen 03-03-2016
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 gemeentenieuwspagina’s.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend Werkomschrijving
Sonseweg, Lieshout  02-03-2016 kappen van 42 populieren
Eksterlaan 6, Lieshout  01-03-2016 vergroten van een woning
Helmondseweg 12a, Aarle-Rixtel  07-03-2016 oprichten van een B&B

Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Ingediend Werkomschrijving
Opstal 8, Aarle-Rixtel  02-03-2016 slopen opstallen
Opstal 8, Aarle-Rixtel  04-03-2016 slopen schuur met asbest 
golfplaten

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden 
ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een speciale gebeurtenis, een van de belangrijkste momenten 
in iemands leven. Aan een dergelijke verbintenis moet veel zorg en aandacht worden besteed.

Vind je het een eer om een belangrijke bijdrage te leveren aan die mooiste dag uit het leven van twee 
mensen die voor elkaar kiezen? Heb je een gezonde dosis mensenkennis, ga je graag in gesprek om 
mensen beter te leren kennen en kun je jezelf inleven in hun belevingswereld? Denk je de kwaliteiten te 
bezitten om huwelijken te voltrekken? Dan hebben wij een mooie vacature voor je!

De gemeente Laarbeek is op zoek naar een:

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
(Trouwambtenaar)

Wat vragen we van je
We vragen veel van je. Juist omdat we zoveel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening 
tijdens dit belangrijke moment voor aanstaande bruidsparen en geregistreerde partners.
•	  Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan plezierig en vlot spreken in het 

openbaar.
•	  Je bent representatief en hebt gevoel voor stijl.
•	  Discretie en integriteit staan bij jou hoog in het vaandel.
•	  Je bent onbevooroordeeld naar ieder paar dat je voor je hebt.
•	  Je kunt je inleven in de belevingswereld van aanstaande paren.
•	  Je beschikt over een goede, algemene ontwikkeling.
•	 Je hebt een goede kennis van de moderne talen.
•	  Je bent creatief en kunt improviseren wanneer er bijvoorbeeld onverwachte situaties ontstaan tijdens 

de ceremonie.
•	  Je woont in de gemeente Laarbeek.

Wat kunnen we je bieden
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd door het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Laarbeek en wordt daarna beëdigd door de rechtbank.
Per huwelijk of partnerschapsregistratie ontvang je een vaste vergoeding van € 120,- bruto. 
Huwelijken vinden altijd in Laarbeek plaats.

Belangstelling
Het je interesse? Stuur dan je gemotiveerde reactie met CV naar: werving@laarbeek.nl
Voor inlichtingen kun je bellen naar Inge Keeman via telefoonnummer 0492 469 700.
Je kunt tot en met 1 april 2016 reageren op deze vacature.
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DORPSONDERSTEUNER

Sinds twee jaar is er in iedere kern 
van Laarbeek een ViERBINDEN 
dorpsondersteuner werkzaam. Wat 
doet zo’n dorpsondersteuner nou 
eigenlijk? Waarvoor kun je hem of 
haar inschakelen? Deze week vertelt  
Henrie Bouwmans, dorpsondersteu-
ner in Beek en Donk, in De Mooi-
LaarbeekKrant over zijn werk op het 
gebied van zorg en welzijn in de 
thuissituatie. 

Wat doet een dorpsondersteuner?
Eén van de thema’s waarvoor de 
dorpsondersteuner om hulp ge-
vraagd kan worden is zorg en welzijn 
in de thuissituatie. Henrie Bouwmans 
legt uit: “De kracht van de Dorpson-
dersteuner is op de eerste plaats zijn 
grote netwerk. Mijn kerntaak is, in 
wat voor situatie ook, met mensen 
om tafel gaan zitten en mee zoeken 
naar een oplossing. In eerste instan-
tie binnen het eigen netwerk van de 
hulpvrager. Als dat niet lukt zoeken 
we verder binnen het vrijwilligersnet-
werk van ViERBINDEN of bij profes- 
sionele organisaties. Ik neem nooit 
het probleem over, ik ondersteun 
mensen zodat ze weer verder kun-
nen.” 

Met wie werkt de dorpsondersteu-
ner samen?
Vanaf 1 april werken alle dorpson-
dersteuners in Laarbeek op het ge-

bied van zorg en welzijn samen in 
de Teams Zorg en Welzijn. Henrie 
is enthousiast over deze samenwer-
king: “Door de samenwerking tussen 
dorpsondersteuner, WMO-consulent 
en maatschappelijk werker worden 
de lijntjes nog korter en ons netwerk 
verder vergroot. Via één ingang, het 
team Zorg en Welzijn, hebben hulp-
vragers toegang tot allerlei soorten 
van hulp en oplossingen en worden 
ze niet meer van het kastje naar de 
muur gestuurd. Naast het Team Zorg 
en Welzijn werk ik samen met ieder-
een die een steentje bij kan dragen. 
Zo breng ik regelmatig mensen in 
contact met één van de vele vrijwil-
ligersdiensten die deel uitmaken van 
ViERBINDEN, zoals de klusjesdienst, 
de maaltijdservice en de vervoersser-
vice. Maar op de allereerste plaats 
werk ik samen met de hulpvrager, de 
mantelzorgers en hun netwerk. Mijn 
ervaring is, dat als je mensen vraagt, 
ze best bereid zijn om mee te helpen 
en er heel veel kan.”  

Hoe werkt die ondersteuning in de 
praktijk?
“Er zijn veel verschillende manieren 
waarop een hulpvraag bij ons bin-
nenkomt”, vertelt Henrie. “Vaak 
rechtstreeks via de persoon die hulp 
nodig heeft, maar ook regelmatig 
via iemand die zich zorgen maakt. 
Dat kan een mantelzorger of een 

professionele hulpverlener zijn. Een 
tijdje geleden werd ik bijvoorbeeld 
ingeschakeld door een thuiszorgme-
dewerker die thuiskomt bij een ou-
der echtpaar. Ze kreeg de indruk dat 
het huis verwaarloosd werd en de 
mensen slecht aten. Samen met de 
mantelzorgers heb ik toen besproken 
hoe we de situatie konden verbete-
ren. Wat konden de mantelzorgers 
doen en welke aanvullende hulp kon 
ik hen via ViERBINDEN aanbieden? 
Voor de maaltijden heb ik toen de 
maaltijdservice ingeschakeld en ter 
ondersteuning van de mantelzorgers 
heeft de vrijwillige klusjesdienst van 
ViERBINDEN een aantal klusjes in 
huis opgeknapt.”

Wanneer mag je een dorpsonder-
steuner om hulp vragen?
“Je kunt altijd contact opnemen met 
de dorpsondersteuner om je vraag 
of probleem voor te leggen. Soms is 
telefonische beantwoording van de 
vraag mogelijk en anders maak ik een 
afspraak. We hebben elkaar nodig 
om er iets goeds van te maken en ik 
heb de geweldige baan, dat ik daarbij 
mag ondersteunen en bemiddelen.”

Voor de gegevens van de dorpson-
dersteuner in uw kern gaat u naar  
www.vierbinden.nl/dorpsondersteuners.

Wat doet een dorpsondersteuner nou eigenlijk?

ViERBINDEN.NL

Lieshout/Mariahout

Iets doen voor elkaar!

.nl
Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

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

Redacteur: Nikki Barten

Na bijna 25 jaar in de Laarbeekse ether is 
Omroep Kontakt niet meer weg te denken 
uit de samenleving. Meer dan 100 perso-
nen, allemaal vrijwillig, zijn voor Omroep 
Kontakt in touw om inwoners van actueel 
en lokaal nieuws te voorzien. Dag en nacht. 
Toch is de omroep nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers. 

Breed vrijwilligerswerk 
“Wij staan midden in de gemeenschap en wil-
len zoveel mogelijk verslag kunnen doen van 
nieuwsgebeurtenissen. Daarom hebben we 
nooit vrijwilligers genoeg”, vertelt voorzitter 
Adri Vogels. Het soort vrijwilligerswerk wat 
iemand kan doen is heel breed. “Het maakt 
niet uit hoe oud je bent. Alles is mogelijk. 
Zo werken wij met technici, nieuwsmakers, 
reporters, sportverslaggevers, dj’s, camera-
mensen, maar hebben we ook een kids- en 
jongerenradio die draaiende moet blijven en 
bieden mensen ons hier ondersteunend werk. 
Dus als vrijwilliger van de omroep hoef je niet 
altijd op de voorgrond te staan, maar kun je 
ook voor werk achter de schermen kiezen. 
Voor iedereen is er wel iets passends. Ook of 
je nu 1 uur per week dit kunt/wilt doen of 10 
uur per week. Dat maakt niet uit”, aldus de 
voorzitter.

Crossmediaal 
Omroep Kontakt – voorheen Radio Kontakt – 
is door de jaren heen gegroeid van een lokale 
radiozender tot een crossmediaal nieuwsbe-
drijf. De organisatie is actief op radio, televi-
sie/kabelkrant, social media en op hun web-
site. “Dat zijn we ook verplicht”, legt Adri 
uit. “We zijn lid van de OLON, dat is een 
belangenorganisatie voor alle lokalen omroe-
pen in Nederland. Zij willen dat wij op deze 
manieren allemaal lokaal nieuws brengen. 
Daarnaast vinden wij het natuurlijk ook be-
langrijk om ons zo breed mogelijk in te zetten 
qua publicatiekanalen.” 

Geschiedenis
Het was eerste kerstdag 1992 dat de deuren 
van Radio Kontakt, na enkele jaren voor-
bereiding, opengingen. In eerste instantie 
startte de lokale radio haar uitzendingen 
alleen voor het dorp Beek en Donk. Later, 
met de gemeentelijke herindeling, was Radio 
Kontakt Laarbeek-breed in de ether te ho-
ren. De eerste studio werd gebouwd aan de 
Leekbusweg in Beek en Donk. In 1996 ver-
huisde de omroep naar de Otterweg om daar 
vanuit een oud schoolgebouw uit te gaan 
zenden. Weer enkele jaren later vond een 
verhuizing plaats naar het huidige pand van 
de omroep, op de Otterweg 25 (achter het 
ontmoetingscentrum). 

Gemeenschap
“Omroep Kontakt is een lokale omroep 
die midden in de samenleving staat”, 
vertelt Adri. “We doen hier ook van alles 
voor. We brengen niet alleen het nieuws, 
maar organiseren zo bijvoorbeeld ook 
het Laarbeeks Liedjesfestival. Daarnaast 
laten we ons zien op braderieën en 
grote evenementen, bijvoorbeeld door 

locatie-uitzendingen. Kortom: een super 
leuke organisatie om voor te werken!”

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij 
Omroep Kontakt? Neem dan contact op 
met Adri Vogels of Berend Koenders via het 
algemene telefoonnummer 0492-463624 
of info@kontaktfm.nl  

Omroep Kontakt: al jaren een begrip in de gemeenschap 

“Wij werken met meer dan 100 vrijwilligers”

Omroep Kontakt probeert zich continue te verjongen. Dit doen zij onder andere met hun Kids- en Jongerenradio
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Hoppe jonge 

jenever of vieux*
literfl es

14.79

Jägermeister*
literfl es
20.39

14.79

Hoppe jonge 
jenever of vieux*

Jägermeister*

16.9911.99

W 10 - Aanbiedingen gelden van maandag 7 t/m zaterdag 12 maart 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

3.99
kilo 7.98

1.99
kilo 0.80

0.99

0.99
3 stuks

2.99
kilo 4.75

0.79

1.00

1.49
liter 0.30

Runderriblappen
per 500 gram

5.49

Hollandse Jonagold appelen
tas ca. 2.5 kilo

2.99

Schouderham
van onze versafdeling

100 gram

1.19

Rio schoonmaakazijn
fl acon 5 liter

2.19
OP=OP

Chicken Tonight
alle soorten

1.50Appelfl appen
vers uit eigen oven

3 stuks

2.67

Edet toiletpapier 
family comfort

pak 4 rollen

1.59
OP=OP

Nutella 
hazelnootpasta

pot 630 gram

3.79
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Er is een tijd geweest dat ik, nog nat 
achter de oren, als stagiaire, het le-
rarenvak onder de knie probeerde te 
krijgen. Van de kleuters, via groep 
3 en 5 naar groep 7, zo ongeveer 
verliep mijn weg met vallen en op-
staan om uiteindelijk mijn ‘bachelor 
of education’ te behalen, waarbij ik 
mijn eindstage liep op de Bernadet-
teschool! Jawel, daar waar ik nu nog 
steeds mijn dagelijkse arbeidstaken 
verricht.

Ik neem u of jij in dit stukje even 
mee naar mijn tijd als stagiaire toen 
ik vers van de havo af was gekomen. 
Het leven toen tussen havo en hbo 
was een wereld van verschil. Sowieso 
omdat er in de wereld van het hogere 
beroepsonderwijs waarin ik vertoef-
de een overschot aan jongedames 
was. Daarnaast was het een ver-
trouwd beeld dat je alles uit ‘readers’ 
moest halen: bronnen, opdrachten, 
informatie. Er werd verteld dat daar 
alles in stond wat je moest doen. Het 
havo-handje was er ineens niet meer. 
Je moest het helemaal zelf doen. Dat 
was niet het grote probleem, daar 
kon ik nog wel snel aan wennen. 
Waar ik maar met moeite aan kon 
wennen was het gekriebel tijdens 
mijn stagetijd bij de kleuters. In die 
tijd heb ik een boost aan respect 
gekregen voor alle kleuterjuffen en 
meesters op deze aardbol. Wat een 
dagtaak hebben zij!!! Ze gieten het 
geheel in sprookjestaferelen, doen of 
hun handen een spin of andersoortig 
insect zijn, rijmen de hele fruitkring 
aan elkaar en zingen door alle drukte 
heen tot tien waarna al die jonge tet-
teraars hun monden dichten en hun 
handen in de lucht hebben gestoken. 
En wordt er gegymd dan komt er 
een handelingssnelheid bij die juffen 
en meesters naar voren waar menig 

profvoetballer jaloers op zou zijn. 
Shirts uit en aan, klittenband dicht 
en open en de sporadische veters 
nog even snel in een bekende scou-
tinglus gevlochten, terwijl er achter 
de rug van de juf de kleinste van 
het stel een gemêleerd braaksel uit 
de mond laat ontglippen. ‘Maar, we 
blijven, te allen tijde, rustig!’ Hoe bij-
zonder is dat.

Ik keek in die weken mijn ogen uit. 
Samen met mijn mede-stagiaire, die 
ook al een lichte voorkeur ontwik-
kelde voor de wat oudere kinderen, 
maar wel een groeiend respect voor 
de kleuterjuf of meester kreeg. Dat 
weerhield ons er niet van om elke 
dag trouw tussen de kinders in de 
kring plaats te nemen om ook dold-
waas mee te doen met ‘tien, tien, 
tien, ik wil al je vingers zien’ of ‘twee 
aan twee, twee aan twee, kom maar 
met de juffrouw mee’. Kleuterklas-
siekers die je nooit en te nimmer 
meer vergeet. Het waren (ver)won-
derlijke tijden, de 
stageweken 
bij de 
ontkiemen-
de kleuters!  

Mees Joost

De wonderlijke kleuterwereld 

stageweken 
bij de 
ontkiemen-
de kleuters!  

Mees Joost

stageweken 
bij de 
ontkiemen-
de kleuters!  

Mees Joost

COLUMN
Topmodel Nicky Opheij voor even terug op school

Leerlingen Commanderij College 
presenteren sectorwerkstuk

Laarbeek - Leerlingen van het Com-
manderij College Laarbeek presen-
teerden dinsdagavond 1 maart hun 
sectorwerkstuk aan ouders en do-
centen. Muzikale omlijsting werd 
verzorgd door leerlingen en een ware 
‘surprise guest’ maakte haar opwach-
ting. 

Deze gast was oud-leerling Nicky Op-
heij, winnaar van Hollands Next Top-
model 2014. Zij vertelde over haar 
loopbaan op het Commanderij Colle-
ge, haar inmiddels afgeronde opleiding 
bouwkunde en het succes in Hollands 
Next Topmodel. Ook was zij zeer 
openhartig over de tegenslagen en te-
leurstellingen die zij de afgelopen tijd 

te verwerken kreeg. 
Ten slot zagen trotse ouders hoe hun 
kinderen het sectorwerkstuk presen-
teerden. Diverse onderwerpen pas-
seerden de revue: de Rotterdamse ha-
ven, drugs, gehandicaptenzorg, music 
business, keramiek, dierenleed, me-
chatronica en nog vele anderen.

Inschrijving Bobbejaanland bijna van start
Beek en Donk – Tienerwerk Boe-
merang opent op dinsdag 15 
maart om 19.00 uur de inschrij-
ving voor het uitstapje naar Bob-
bejaanland op zondag 10 april. 
Dankzij de sponsoring van het Jan 
Lindersfonds in 2015, is het mo-
gelijk om in totaal 85 tieners voor 
slechts €7.50 met een touringcar 
mee te nemen naar Bobbejaan-
land in België.  Dus wees er snel 
bij, want vol is vol.

Inschrijven kan via 
www.boemerangbeekendonk.nl. 
Let op, je krijgt na inschrijving, 
uiterlijk op vrijdag 18 maart, een 
persoonlijk emailbericht van De 
Boemerang of uw kind bij de eer-
ste 85 zit of op de reservelijst ge-
plaatst is.  Als eerste op de hoogte 
zijn van alle activiteiten? Geef je 
dan op voor de nieuwsbrief via 
eerdergenoemde site.

Scouting Aarle-Rixtel brengt de lente bij 
u thuis
Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rix-
tel brengt ook dit jaar de lente 
weer bij u thuis, dit doen ze met 
de verkoop van potgrond en fleu-
rige bloemen. Deze lenteactie is 
een samenwerking tussen de ver-
schillende speltakken van Scou-
ting Aarle-Rixtel. 

De opbrengsten van deze actie ko-
men ten goede aan activiteiten op 
het zomerkamp. De zomerkampen 
van de Miniscouts, Welpen en Ex-
plorers vinden plaats in eigen land. 

De Scouts gaan dit jaar op kamp 
naar het buitenland, iets wat ze 
normaal gesproken maar één keer 
in de vier jaar doen. 

Het assortiment van de lenteactie 
bestaat dit jaar uit potgrond en 
prachtige violen. Een grote zak 
potgrond kost €3,00 per zak. De 
violen worden per tray van zes ver-
kocht, voor €3,00 per tray.

De scouting komt bij u langs op 
zaterdag 12 maart. ‘s Ochtends 

beginnen ze vanaf 10.00 uur in de 
wijken ten zuiden van de Dorps-
straat, dat is de kant van de kiosk, 
de slager en Café Stout. In de mid-
dag gaan ze verder in de wijken 
ten noorden van de Dorpsstraat, 
dat is de kant van de fietsenmaker, 
Jantje en de bakker. Tussen 10.00 
en 15.00 uur is het ook mogelijk 
om potgrond of bloemen te ko-
pen bij hun blokhut. De blokhut is 
gelegen aan de Duivenakker 74 in 
Aarle-Rixtel, vlak achter de Dreef.

‘Crazy 88’ interactieve spelshow 
Lieshout - Bij Crazy 88 gaat het 
om 88 bijzondere opdrachten. 
Party Jockey Tim heeft deze super-
leuke interactieve spelshow geor-
ganiseerd met als startpunt de 
jongerenruimte in het Dorpshuis 
te Lieshout.  De avond wordt ge-
houden op vrijdag 28 maart.

Wie scoort in no-time zoveel mo-
gelijk punten door middel van het 
uitvoeren van bijzondere opdrach-

ten! Er zijn leuke prijzen te winnen, 
maar belangrijker nog: er staat een 
verrassing opgesteld voor het ver-
liezende team. Wil je meedoen? 
Zorg er dan voor dat je een groep-
je vormt van 4 tot 7 tieners en 1 
ouder/begeleider en dat je herken-
baar bent als groep. Lukt dit niet 
dan worden er op de avond zelf 
groepen samengesteld. Je kunt je 
inschrijven via de website: www.
energyteens.nl. Per groep is er mi-

nimaal één telefoon nodig welke 
foto’s en filmpjes kan maken en 
gebruik kan maken van Whatsapp. 

Aan deze activiteit zijn geen kosten 
verbonden. Meer info zie www.
energyteens.nl. De jeugdruimte is 
open vanaf 19.30 uur, zorg dat je 
er op tijd bij bent om het allemaal 
mee te kunnen maken want voor 
je het weet is  het 22.00 uur en 
weer tijd om naar huis te gaan. 

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820
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Lieshout - Kinderen moeten onbezorgd 
kunnen rennen, fietsen, spelen en spor-
ten! Voor zo’n 20.000 kinderen in Ne-
derland is dit niet vanzelfsprekend. Zij 
hebben een spierziekte en dat beperkt 
hen in alles wat ze willen en kunnen. 

Spieren voor Spieren vindt dat ieder kind 
met een spierziekte spierkracht en dus 
spierballen verdient. Onze missie is om 
samen een vuist te maken en alle spier-
ziekten bij kinderen de wereld uit te hel-
pen.

Op zaterdag 4 juni aanstaande vindt de 
Spierathlon voor de tweede keer plaats 
bij de Ouderkerkplas in Ouderkerk aan 
de Amstel. De Spierathlon is een 1/8 tria-
thlon voor kinderen met een spierziekte. 
De Spierathlon houdt het volgende in: 
in teamverband 20km fietsen, 500m 

zwemmen en 5km hardlopen. Een team 
bestaat uit een kind met of zonder een 
spierziekte die wordt begeleid door één, 
twee of drie volwassen begeleiders met 
wie hij/zij de 1/8 triathlon aflegt. 

De 8-jarige Bo Thijssen (leerling Mariaba-
sisschool Lieshout) doet samen met moe-
der Ellen Luiken, Niki Brouwer en Youri 
Jonkers namens Fit For Free Helmond 
mee met de Spierathlon. Fit For Free is 
dit jaar de maatschappelijke hoofdspon-
sor van de Spierathlon en iedere Fit For 
Free vestiging heeft een spierballenteam 
samengesteld. 

Bo is al hard aan het trainen voor de 
Spierathlon en heeft er ontzettend veel 
zin in! Ook is ze druk bezig met het wer-
ven van donaties, met het opgehaalde 
geld kan er namelijk (meer) onderzoek 

gedaan worden naar spierziekten bij 
kinderen.  Wilt u Bo en haar spierbal-
lenteam ook sponsoren? Ga dan naar 
www.spierathlon.nl/actie/helmond-
fit-for-free.

Lieshout – De Seniorenvereniging 
KBO houdt op vrijdag 11 maart een 
gezellige kienavond. 

Win een van de prachtige prijzen en 
misschien wel het bedrag dat in de 

jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis 
is open om 19.00 uur en het kienen 
begint om 20.00 uur. Na het kienen 
wordt traditiegetrouw de loterij ge-
houden. De KBO nodigt iedereen van 
harte uit om eens mee te doen. 

Kienavond bij KBO Lieshout

Speedway met choppers

Motorweekend bij Harley-Davidson club Liberator
Aarle-Rixtel – Harley-Davidson club Li-
berator houdt in het weekend van 19 en 
20 maart weer een motorweekend. Het 
is altijd weer afwachten wat voor spec-
taculairs er bij de show aanwezig is. Dit 
jaar gaat het gebeuren in de vorm van 
een chopperspeedway. 

Naast een hal vol met klassieke en bij-
zondere motoren, van Harley’s tot Excel-
sior, en kramen met kleding, accessoires, 
sieraden, hebbedingetjes en nog veel 
meer, wordt er buiten met choppers een 
speedway gereden. Dit alles levert voor 
de motorliefhebbers genoeg gesprekstof 
op om een hele avond mee te vullen. 
Maar wees gerust, voor ieder die dit niet 
als een ideale avond ziet, zijn er verschil-
lende bands die er een fantastisch feest 
van gaan maken. Zaterdag staan o.a. 
Quatz&Wolfpack en daarna Barracuda 

op het programma. Zondag is de afslui-
ting van het podiumspektakel voor Idiot 
Proof. 

Dit alles en meer is te zien en te bele-
ven in Aarle-Rixtel aan de Lieshoutse-

weg op 19 en 20 maart beide dagen is 
het terrein open vanaf 10.00 uur. Zelf 
meedoen aan de chopperspeedway? 
Dit kan, voor info en aanmelden: 
facebook of info@hdcliberator.nl. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof, Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt in de Dreef

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt zondag 
20 maart van 9.00 tot 15.00 uur een 
vlooienmarkt gehouden. Deze vlooi-
enmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwer-
king en ten bate van de EHBO, volley-
balvereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehands goede-
ren. Bezoekers kunnen snuffelen naar 
snuisterijen, huisraad,  boeken, elektri-
sche apparaten, huishoudelijke appa-

raten, kleding, cd’s, platen, speelgoed, 
te veel om op te noemen. Wie nu eens 
eindelijk de zolder op wil ruimen of 
van spullen af wil komen, die eigelijk 
zonde zijn om weg te gooien, kan nu 
terecht op de gezellige vlooienmarkt 
in Aarle-Rixtel, waar men ook kan ge-
nieten van een kopje koffie, drankje of 
hapje.

De kosten voor een kraam bedragen  
€20,00 De entree bedraagt €2,00. 
Kinderen onder 12 jaar onder begelei-
ding gratis. Voor informatie en boekin-
gen kan contact worden opgenomen 
met Frans Coppens, tel. 06-20888818 
of 0492-382481.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers
Laarbeek - Laarbeek voor
Elkaar  is voor een bewoonster 
binnen de Regt in Beek en Donk 
op zoek naar een bezoekmaatje 
die vloeiend de Duitse taal spreekt 
en begrijpt. De bewoonster leeft 
door de taalbarrière een eenzaam 
bestaan.

In de week van 21 tot en met 27 
maart vindt de collecte van het 
Reumafonds plaats. Er wordt nog 
gezocht naar minimaal 2 collectan-
ten voor Aarle-Rixtel, waarvan een-
tje voor het buitengebied en een 

voor de omgeving Schoolstraat/
Phaffstraat. Heeft u in die week 1 
avond over en wilt u helpen?

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersva-
catures kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek 
via 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken 
op de www.laarbeekvoorelkaar.nl.

8-jarige Lieshoutse zet zich in voor kinderen met een spierziekte

Bo Thijssen naar Spierathlon in Ouderkerk aan de Amstel
Bo Thijssen

Een aandeel in elkaar

Samen bankieren omdat u er niet alleen voor staat

Informatiebijeenkomst
Samen Bankieren

31 maart en 5 april 2016

U bent van harte welkom!

Samen met notaris Ties van Gulick en Harry van Rooij geven we u tips en handvatten hoe u

zelfverzekerd financiële keuzes kunt blijven maken als zelf bankieren geen optie meer is.

Daarnaast vertellen we hoe u dierbaren kunt ondersteunen bij  de dagelijkse bankzaken. Zo

zorgen we dat u prettig en zelfstandig, of samen met iemand anders, uw bankzaken kunt

blijven regelen. U staat er niet alleen voor.

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via seniorendesk.peelnoord@rabobank.nl of

telefoon (0492) 39 19 00, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het aantal

personen. Deelname is gratis.

Na aanmelding bent u welkom op:

● donderdag 31 maart: Ontmoetingscentrum Beek en Donk, Otterweg 29. 

U bent welkom vanaf 13.00 uur. Het programma duurt tot 17.00 uur. Òf

● dinsdag 5 april: De Eendracht Cultuurhuis Gemert, St. Annastraat 60. 

U bent welkom vanaf 18.30 uur. Het programma duurt tot 22.00 uur.

We ontmoeten u graag.
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Optreden Muzikale en Nooit Gedacht

Muziekgroep ‘Nooit Gedacht’

Aarle-Rixtel - De Aarle-Rixtelse 
muziekvereniging Muzikale treedt 
op zondag 20 maart op in MFC 
De Dreef. Te gast is muziekgroep 
Nooit Gedacht uit Gemert. Mu-
ziekgroep ‘Nooit Gedacht’ is op-
gericht in 1987 en telt momenteel 
40 enthousiaste muzikanten en 24 
vrijwilligers. 

‘Nooit Gedacht’ is een voorbeeld 
van integratie en acceptatie van 
mensen met een functiebeperking 

op het verstandelijke vlak. De sa-
menwerking van iedereen binnen 
de groep is heel hecht en zorgt 
ervoor dat deze muzikanten het 
gevoel hebben dat ze iets beteke-
nen voor de samenleving. Ze zijn 
muzikaal en hebben veel succes 
bij het publiek, dat vaak van bei-
de zijden ontroerende reacties te-
weegbrengt. Plezier in het samen 
muziek maken staat dan ook hoog 
in het vaandel. ‘Nooit Gedacht’ 
heeft ongeveer 5 keer per jaar een 

optreden in diverse regio’s en heeft 
al veel evenementen muzikaal op-
geluisterd, zowel met het Groot 
Orkest als met de drumband. Een 
optreden van ‘Nooit Gedacht’ 
heeft dan ook al vele harten sneller 
doen kloppen.

Nooit Gedacht en Muzikale bren-
gen ook gezamenlijk een nummer 
ten gehore. Het optreden begint 
om 14.00 uur in MFC De Dreef en 
is gratis toegankelijk.

Expositie Thea de Jong in 
Educatief Natuur Centrum 

Aarle-Rixtel – In Educatief Natuur Cen-
trum Boekel wordt op zondag 20 maart 
een expositie gehouden van de Aar-
le-Rixtelse Thea de Jong. Van 11.00 tot 
16.00 uur kunt u kennis maken met de 
bijzondere kunst van Tiffany en glas-in-
lood. 

Thea vertelt: “Het wandelen door de 
natuur werkt voor mij inspirerend, de 
natuurlijke vormen en prachtige kleuren 
werk ik uit in bloemenlampjes van glas. 
Tiffany glas wordt in een eindeloze kleu-
renvariatie gemaakt en ik kan het glas 
kiezen wat het beste past bij het idee 
van een natuurlijke uitstraling. Verder 
werk ik graag met glas-in-lood en ook 
hier staat de natuur centraal. Bijvoor-

beeld in de verschillende ontwerpen van 
mijn raamhangers, waardoor het zon-
licht mooi in alle kleuren weerkaatst in 
de huiskamer. Het restaureren van antie-
ke oude glas-in-loodramen is daarnaast 
nog ook een specifieke deskundigheid 
van mij, waarbij ik het oude lood in ere 
herstel. Ik draag mijn kennis graag over 
aan anderen en geef regelmatig cursus-
sen waarbij je de technieken van Tiffa-
ny of glas-in-lood onder de knie krijgt. 
Tijdens mijn expositie geeft ik ook graag 
uitleg geven over deze technieken”. 

Het Educatief Natuur Centrum ‘Perek-
ker’ is aan de Mezenlaan 22 in Boekel. 
De toegang is gratis, u komt toch ook.

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

ESCAPE ROOM 
LAARBEEK

OPENING 19 MAART 2016

WOENSDAG 9 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:30

GIRLS NIGHT: Rokjesdag 20:30

DONDERDAG 10 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

VRIJDAG 11 MAART 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00  

Zootropolis: 
16:00

Robinson Crusoe 3D: 
16:00

How to be Single: 
21:30

Deadpool: 
21:30

The Revenant: 
21:15

Familie Weekend: 
19:00

Rokjesdag: 
19:00

London has Fallen: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 16:00 19:00 21:45  

ZATERDAG 12 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 

How to be Single: 
21:30

Deadpool: 
21:30

The Revenant: 
21:15

Familie Weekend: 
19:00

Rokjesdag: 
19:00

London has Fallen: 
15:45 19:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:00 21:45 

ZONDAG 13 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30   

The Revenant: 
19:30

Rokjesdag: 
19:45

London has Fallen: 
15:45 19:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:30

MAANDAG 14 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

 
DINSDAG 15 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

WOENSDAG 16 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30   

The Revenant: 
19:45

Rokjesdag: 
15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45  

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

THE DIVERGENT SERIES: 

ALLEGIANT
NIEUW IN INDUSTRY

In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail@jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

Meepraten over verkeer in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – In de voorjaarsses-
sie 2016 van de Werkgroep Ver-
keer Aarle-Rixtel, onderdeel van het 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel kunt u 
op woensdag 16 maart meepraten 
over zaken aangaande verkeer in Aar-
le-Rixtel. De bijeenkomst is in De 
Dreef en begint om 20.00 uur.

De bijeenkomst is het vooroverleg 
waarin iedereen die belangstelling 

heeft mee kan praten over verkeers-
situaties in Aarle-Rixtel. Het resultaat 
van het overleg is een lijst die aan de 
gemeente wordt gestuurd. 

Op dit moment zijn er 27 open-
staande punten. Wilt u weten wel-
ke punten dit zijn vraag dan via 
info@dorpsplatform.nl het verslag 
van de laatste bijeenkomst aan. Naar 
bovenstaand e-mailadres kunt u ook 

nieuwe punten aangaande verkeerssi-
tuaties sturen. De tweede bijeenkomst, 
het overleg met gemeente, staat ge-
pland voor woensdag 13 april en is 
eveneens in De Dreef.

Dus wilt u inspraak hebben over het 
verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u 
horen of kom naar de bijeenkomsten 
van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.
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Alles onder één dak?
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN
Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad Bezorging 

op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

 

Wilhelminaweg 5 
Beek en Donk 

 

 Ma - Vr 9 - 20   

Za 9 - 17 
 

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

op voorraad

Wandelen door landgoed 
Eyckenlust 

Beek en Donk – Door het fascinerende 
oude landgoed Eyckenlust in Beek en 
Donk is op zondag 13 maart van 10.00 
tot 12.00 uur een wandeling te maken. 
In dit landgoed komen natuur en ge-
schiedenis in een fascinerende afwis-
seling aan bod. 

Vanuit verschillende hoeken heeft men 
een prachtig uitzicht op de oude ge-
bouwen 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 aan-
zienlijk verhoogd, omdat deze groene 
long bijna onbebouwd is gebleven.

Tegen de achtergrond van eeuwenou-
de gebouwen is een wandeling in Ey-
ckenlust altijd een bijzondere ervaring. 
Iedereen die het schitterende, rijk ge-
illustreerde, 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 in-
heemse 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 wel-
ke 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 ener-
zijds de gewone Aa, die  richting Erp 
stroomt, en anderzijds het afwaterings-
kanaal, dat tegenwoordig dood loopt 
bij de Van Thiel fabrieken, maar het er 
nu nog liggende stuk blijft vanwege de 
natuurwaarden. Stilstaand water heeft 
zijn eigen biotoop. Omdat de wande-
ling zo vroeg in het jaar is gaat men 
wat betreft planten vooral letten op 
de eerste voorjaarsverschijnselen zoals 
voorjaarbloeiers, knoppen e.d. Ook bij 
de vogels is het voorjaar steeds meer 
merkbaar.  

Vertrek is bij de parkeerplaats bij het 
Chinees-Japans restaurant Paradijs in 
de Brugstraat 8 te Beek en Donk.

Fotograaf: Leo van den Heuvel

De ree, een van de vele diersoorten die je op Eyckenlust kan ontmoeten

zondag 
13 maart
geopend 

van 12.00 
tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.
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Arian de Groot

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

www.top-gardens.nl

De Allround hovenier
Aanleg – Onderhoud – Renovatie – Bestrating – OverkappingenMachiel van Roij    06-53981415    Aarle-Rixtel

&Hoveniers       Tuinontwerpers

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

www.top-gardens.nl

Laarbeek - Sommigen zeggen dat je voor wat 
betreft de natuur tussen juli en februari beter 
een winterslaap kunt houden. Zo weinig is er 
dan te zien in vergelijking met de uitbundige 
lentemaanden maart, april, mei en juni. Iets 
van dit gevoel wordt ongetwijfeld overge-
bracht door Gerard Compiet, die op 17 maart 
vanaf 20.00 uur een lezing verzorgt voor het 
IVN Laarbeek over Vogels in het voorjaar.

Vogels zijn immers nooit zo uitbundig als in 
de lente; en hoe meer men over hun gedrag 
weten hoe meer men het herkennen en ervan 
kunnen genieten.  Verteld wordt hoe de vogels 
in de omgeving in de lente weer volop tot leven 
komen. Vooral de mannetjes roeren zich dan. 
Met hun steeds herhaalde zang proberen ze 
een territorium te claimen en een vrouwtje te 
veroveren. Het is paartijd en er moeten nesten 
gebouwd worden. Sommige vogels knutselen 
een ingenieus nest in elkaar, andere houden het 
eenvoudig. Dan worden er eitjes gelegd en uit-

gebroed en komen er na enkele weken jonkies 
tevoorschijn.

Gerard Compiet heeft al zijn hele leven grote 
belangstelling voor het gedrag van vogels. Zijn 
kennis heeft hij vooral vergaard door veel tijd 
in de natuur door te brengen, door vogels te 
observeren en zich te verdiepen in de literatuur. 
Met zijn ruime ervaring in het onderwijs is hij 
moeiteloos in staat anderen enthousiast te ma-
ken voor het vogelleven. Zijn presentatie wordt 
ondersteund met beeld en geluid.

De lezing wordt gehouden op donderdag 17 
maart op de bekende locatie in het clubge-
bouw van het IVN aan de Beekseweg in Aar-
le-Rixtel. Komend vanaf Aarle-Rixtel is het de 
eerste zandweg rechts achter het volkstuin-
complex. De lezing begint om 20.00 uur. Dit 
is een avond om niet thuis te blijven. Van harte 
aanbevolen. 

Gerard Compiet vertelt over vogels in het voorjaar

Lezing bij IVN Laarbeek

Fotograaf: Leo van den Heuvel

De bonte vliegenvanger, een van de vogels die in de loop van het voorjaar weer terugkeren van hun winterverblijf
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Laat zien wat Beek en Donk te bieden heeft 

Manifestatie ‘Beek en Donk Presenteert’ 
in Muziektuin
Beek en Donk - In en om de Muziektuin 
in Beek en Donk vindt op zondag 22 mei, 
tijdens het jubileumweekend van harmo-
nie O&U de manifestatie ‘Beek en Donk 
Presenteert’ plaats.

Tijdens dit evenement krijgen verenigin-
gen, organisaties en vooral de inwoners 
van Beek en Donk de gelegenheid om te 
laten zien wat ze te bieden hebben op het 
gebied van sport en cultuur. 

Op het ‘Showplein’ zetten dans- en bal-
letgroepen, line-dancers en showgroepen 
hun beste beentje voor. Met een wervelen-
de show of vertederende dans laten deze 
groepen zien wat ze in huis hebben om 
daarmee het publiek te vermaken. 

Tijdens de ‘Kunst- en creativiteitsmarkt’ 
stellen een aantal kunstenaars hun schilder- 
of beeldhouwwerken tentoon. Maar er is 
ook plaats voor creatievelingen die kaarten 
maken, borduren, houtsnijden, mozaïeken 
of modellen bouwen. Ook mensen die een 
leuke verzameling hebben, zoals een ver-
zameling modelauto’s, bierblikken, petten, 
en ga zo maar door, worden uitgenodigd 
om deel te nemen aan de markt. Iedereen 
kan zo kunst en creativiteit uit Beek en 
Donk bewonderen. 

Uiteraard kan muziek niet ontbreken tij-
dens het door O&U georganiseerde Beek 
en Donk presenteert. Daarom wordt er een 
‘Open podium’ opgezet waar muzikaal 
en vocaal talent van zich kan laten horen. 
Hierbij is te denken aan zangers, zangeres-
sen, kleine koren of ensembles. Maar ook 
cabaretiers en stand-up comedians kunnen 
van dit podium gebruik maken. 

Omdat de groene long rondom de mu-
ziektuin en het gemeentehuis voldoende 
ruimte bezit voor ‘Sport en Spel’ biedt Beek 
en Donk Presenteert de gelegenheid aan 
sportverenigingen om hun sport, middels 
trainingen, oefenwedstrijden of op welke 
manier dan ook te presenteren. Zo kun-
nen jonge Beek en Donkenaren, maar ook 
oudere sportzoekenden, kennismaken met 
de diverse sporten die in Beek en Donk of 
nabije omgeving te beoefenen zijn. 

In de categorie ‘Historie en Nostalgie’ 
wordt ruimte vrijgemaakt nabij, hoe kan 
het anders, de Heemkamer, waar op dat 
moment ook de tentoonstelling over 125 
jaar O&U te zien is. Voor dit onderdeel 
worden mensen gezocht die oude am-
bachten beoefenen zoals stoelenmatters, 
imkers, vlechters, kaarsenmakers, (koper)
smeden, etc. Wat ook niet mag ontbreken 
zijn antieke auto’s, motoren, tractoren en 
(brom)fietsen. O&U is op zoek naar dit 
soort ambachtsmannen en -vrouwen en 
bezitters van zulk historisch materiaal.

Harmonie O&U hoopt dat veel inwoners 
uit Beek en Donk deze unieke kans grijpen 
om hun passie, sport of hobby te presente-
ren. Of, zoals organisator Bennie Rooyac-
kers het verwoord: “Laat zien wat Beek en 
Donk te bieden heeft! Het is geen wed-
strijd, maar een mooie gelegenheid om te 
laten zien wat jou bezighoudt.” 

Voor alle bovenstaande categorieën geldt 
dat men zich nog kan aanmelden. Dit kan 
via de website van O&U, www.oenu.nl, of 
via een e-mail naar oenu125@gmail.com.
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Boerdonk - Het ensemble ‘I Fortunelli’ 
geeft op zaterdag 12 maart voor het 
vijfde jaar op rij een concert in de 
Boerdonkse kerk. Deze keer met het 
programma ‘Noord ontmoet Zuid’. 
Het concert begint om 20.00 uur.

Het ensemble bestaat uit 8 geschool-
de zangers en staat onder leiding van 
Francien Meuwissen. Tijdens het con-
cert worden werken gezongen van 
Franco-Vlaamse componisten waaron-
der Lassus, Vinders, en Sweelinck.

Ensemble I Fortunelli is een ensemble 
dat elke zomer een week samenkomt 
in Casa I Fortunelli in Italië om te wer-
ken aan een nieuw programma. Ze 
sluiten de projectweek af met een con-
cert in Italië en nu voeren ze datzelfde 
programma uit in Nederland en België. 
Eén van die concerten vindt dus plaats 
in Boerdonk.

Zij nodigen u van harte uit om naar 
hen te komen luisteren. De entree is 

gratis, een vrije gift welkom. Na afloop 
van het concert wordt u een kop koffie 

of thee aangeboden door de geloofs-
gemeenschap ‘onder de Toren’. 

MooiBoerdonk
Gefl atteerd (4-0) verlies op bezoek bij ELI

Boerdonk verliest in Lieshout

Open les zumba Vrouwen van Nu Boerdonk
Boerdonk - In het kader van de 
Vrouwenweek wordt een open les 
Zumbadansen gegeven op  dins-
dag 15 maart.  Hiervoor zijn alle 
vrouwen uitgenodigd. U kunt vrij-
blijvend kennis maken met zumba. 

Erica Nies, lid van Vrouwen van Nu 
Boerdonk, geeft de zumbalessen, 

Zij leert je lekker te bewegen op 
eigentijdse muziek. De les is van 
20.30 tot 21.30 uur in de gymzaal 
van Boerdonk. U kunt gewoon 
meedoen, doe gemakkelijke kle-
ding aan en binnengymschoenen 
zijn verplicht. 

Weet u iemand die ook interes-

se heeft in de zumbalessen, neem 
haar dan gerust mee. Alle vrou-
wen zijn welkom. Wilt u meer 
weten, neem dan contact op 
met Annemarie van den Tillaar, 
tel. 0413-213413 of mail naar 
vrouwenvannu.boerdonk@gmail.com. 

‘Noord ontmoet Zuid’

Concert in de kerk van Boerdonk
I Fortunelli 

Beekmans Transport B.V. is een 
nationaal georiënteerde onderneming 
op het gebied van geconditioneerd- en 
bulktransport.

Beekmans Recycling B.V. is een regionaal opererend bedrijf op het 
gebied van: Grond / Sloopwerkzaamheden, Container verhuur, Puinre-
cycling, Grondbank, Saneringen, Op en Overslag afvalstoffen.

Wij bieden plaats aan:

ONDERHOUDSMONTEUR
BEDRIJFSWAGENS / CHEF WERKPLAATS

Werkzaamheden bestaan uit:
Leidinggevende functie: aansturing van de werkplaats.
Planning en registratie van onderhoud.
Onderhoud van voertuigen en opleggers welke zijn uitgerust met o.a. 
laadklep, koelmotoren, bulkpompen, walking-fl oor, haakarm-systeem, 
palletwagens, etc.
Onderhouden van werkmateriaal, o.a. loader, kraan, puinbreker, zeef,

Wij verwachten:
Oplossingsgerichte aanpak van onderhoud en reparatie.
Persoon met bepaalde kennis / ervaring diagnose apparatuur / apk 
keurmeester genieten voorkeur. Positieve en collegiale instelling.

Wij bieden: 
Een baan in een organisatie met diversiteit aan werkzaamheden.
Een nieuwe moderne werkplaats voorzien van Hefkolommen, Werkput, 
Diagnose- appratuur, APK Remmenbank, Bovenloopkraan, ect. 

Belangstellenden kunnen hun reactie richten aan:
J.B.F.M. Beekmans
Beekmans Transport B.V. Hurkske 28 
5469 PJ Erp 
0413-212322 
info@beekmanserp.nl 

Boerdonk – ELI uit Lieshout stond 
slechts 1 punt boven Boerdonk, 
dus reden genoeg voor Boerdonk 
om te winnen en om de nare 
smaak van de nederlaag van vo-
rige week weg te spoelen. Op een 
zeer slecht veld, maar in een lek-
ker zonnetje was het een zware 
wedstrijd voor beide teams. Mitch 
Meulesteen, maakte zijn debuut 
als keeper van Boerdonk en had 
het vrij rustig het eerste half uur, 
de enige keer dat hij echt in actie 
moest komen was na een te kor-
te terugspeelbal van een van zijn 
verdedigers. 

Boerdonk kreeg de eerste kans bij 
een counter vanaf het eigen straf-
schopgebied. Een corner van ELI 
werd goed afgeslagen en met een 
paar keer overspelen stond Daan 
Dortmans vrij voor de keeper, 
maar hij schoot in het zijnet. ELI 
werd nu wel sterker en kreeg een 
paar goede mogelijkheden, maar 
goed verdedigen van Willem v.d. 
Heijden, voorkwam een treffer. 
De lat hielp ook een handje mee, 
een prachtig afstandsschot spatte 
erop uit. Het was een kopbal uit 
het niets die voor de 1-0 zorgde. 
Het had vrij vlug 1-1 kunnen zijn 
als John Sweers iets beter was uit-
gekomen bij de lage voorzet vanaf 
links. 

Boerdonk moest al vroeg wisselen 
omdat Erik v.d. Bosch geblesseerd 
het veld moest verlaten. In de rust 
werd Jesse Oppers, vervangen 
door de 16-jarige A-speler Luc 

v.d. Tillaar. Boerdonk kreeg wel 
iets meer grip op het spel maar 
zonder ook maar een enkele keer 
gevaarlijk te worden. ELI had het 
verdedigend goed voor elkaar en 
hanteerde een simpel spel, de bal 
naar voren jassen en hopend op de 
ruimte achter de verdedigers van 
Boerdonk, waar hun snelle spitsen 
wel raad mee wisten. 

Het veld werd steeds slechter en 
een bal over de grond spelen werd 
steeds lastiger. Na de laatste wis-
sel van trainer Jan Noten, Roel van 
Alphen voor John Sweers, schoof 
Bart van Eerdt een linie door en zijn 
plaats als laatste man werd inge-
nomen door Roel van Alphen (ook 
een A-speler). Met nog 15 minu-
ten te spelen klapte de buiten-

spelval iets te laat dicht, waardoor 
er een speler vrij voor de keeper 
kwam en ELI op 2-0 bracht. Een 
verdiende voorsprong voor de 
Lieshoutenaren. Dat het binnen 
enkele minuten nog 4-0 werd was 
wel geflatteerd, een voorzet zeilt 
zo het doel in, en een goed uitko-
mende keeper Mitch Meulesteen 
schiet de bal ongelukkig tegen een 
speler van Boerdonk waardoor er 
een speler van ELI zomaar de bal 
voor het intikken had. 

Boerdonk hoopte zondag een 
plaatsje te stijgen, maar dat viel 
tegen. Ze zakken zelfs een plaats. 
Volgende week spelen ze thuis 
tegen het hooggeplaatste Bran-
devoort, wat ook een zeer lastige 
wedstrijd wordt.

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

VACATURE
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Sportend Laarbeek

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

Beek en Donk - Max Wieland is 
nog maar net terug van de Europese 
Jeugdkampioenschappen badminton 
in Kazan maar alweer volop in trai-
ning voor het NK tot 15 jaar dat op 
28 en 29 mei in Tilburg plaatsvindt. 

Terwijl hij zich voorbereidt op het 
toernooi waaraan hij op zaterdagmid-
dag deelneemt met zijn club uit Oss, 
neemt hij de tijd om ons te vertellen 
over zijn beleving van het EK in het 
Russische Kazan. “Het was een heel 
bijzondere belevenis”, vertelt Max, 
“heel gezellig maar ook intensief. Van 
Amsterdam vlogen we naar Parijs. 
Van Parijs naar Moskou en dan door 
naar Kazan. Alles bij elkaar waren we 
zo’n 10 uur onderweg.” Behalve de 
coaches Thomas Wijers en Ger Tabe-

ling was er ook een Russische gids die 
meeging naar de wedstrijden en naar 
het eten. 

Je hebt een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt met je badminton. Hoe 
is dat zo gekomen?
“Mijn vader speelde badminton, en ik 
vond het ook wel leuk. Maar al snel 
had ik bij BC mixed waar ik begonnen 
ben geen uitdaging meer. Toen heb ik 
de overstap gemaakt naar Geldrop en 
inmiddels train ik ook drie keer in de 
week bij de academie in Oss. Met de 

jeugdselectie waar ik sinds de zomer 
deel van uitmaak, trainen we ook één 
keer in de week op Papendal.” 

Hoe word je geselecteerd voor bij-
voorbeeld deelname aan het EK?
“Vooral door hard te werken en altijd 
aanwezig te zijn”, vertelt Max. “Ik 
speel zoveel mogelijk wedstrijden en 
ook de wedstrijden die belangrijk zijn 
voor de club. Er is niet echt een kwa-
lificatietraject voor mijn leeftijdscate-
gorie. De trainers maken de selectie.”

Is het goed te combineren met school?
“Ja, het Commanderij College in Ge-
mert waar ik vwo volg, houdt reke-
ning met buitenlandse wedstrijden 

en mijn huiswerk maak ik vaak in de 
auto. Dat gaat goed en vind ik geen 
probleem.”

Kunnen we in de toekomst nog een 
gemengd dubbel verwachten van jou 
en je zusje?
“Voorlopig nog niet omdat we in 
verschillende leeftijdscategorieën 
uitkomen, anders zou Novi hoger 
moeten spelen. Maar misschien in de 
toekomst als we allebei ouder zijn”, 
besluit Max. 

De ouders van Max zijn vooral druk 
met het organiseren van het vervoer 
van en naar de trainingen en wedstrij-
den. Niet alleen van Max maar ook 
van zijn zusje Novi, die ook naar de 
academie gaat binnenkort. Soms kun-
nen zij met het hele gezin naar wed-
strijden, zoals aankomend weekend 
naar het Open jeugdtoernooi in Ant-
werpen waaraan zowel Max als Novi 
deelnemen. 

Ik maak mijn huiswerk 

vaak in de auto

Focus nu op NK voor Max Wieland

badminton Nieuwe koploper bij laddercompetitie Badminton Club Lieshout

Lieshout - De interne ‘laddercompetitie’ 
om de Leo Bosch trofee, bij de jeugd 
van Badminton Club Lieshout, heeft 
weer een nieuwe ronde afgewerkt. Na 
de speelronde van februari 2016 heeft 
Margee Hilgerdenaar de koppositie 
overgenomen van Mathijs Janssen, die 
naar de senioren is verhuisd. Zij houdt 
Pepijn Kerkhof (2/3) achter zich, terwijl 
Tim Kanters (2/3) een grote sprong 
voorwaarts heeft gemaakt.

Laddercompetitie
Gedurende het hele seizoen werkt de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
een interne competitie af. Steeds 
wordt er op de laatste trainingsavond 
van de maand aan deze interne ‘lad-
dercompetitie’ gewerkt. Tijdens zo’n 
speelronde op die trainingsavond 
worden dan vier speelronden afge-
werkt, die bestaan uit twee maal een 
singleronde en twee maal een dub-

belronde. Ook eind februari is deze 
speelronde afgewerkt, waardoor er 
weer wat verschuivingen in het klas-
sement zijn opgetreden. 

De tussenstand
1. Margee Hilgerdenaar (100 pt), 2. 
Pepijn Kerkhof en Tim Kanters (93 
pt), 4. Sanneke Vogels, Rick van As-
pert, Senna van Gils (88 pt), 7. Stijn 
Brouwers (87 pt), 8. Demi Migchels 
(83 pt), 9. Warsan Ismail Ahmed, 
Patricia Lasczak (80 pt), 11. Floris 
Spoorendonk (78 pt), 12. Tiffany Liu, 
Daisy Liu (70 pt)

Huldiging jubilaris
Tijdens de komende jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering wordt Hen-
nie Arends gehuldigd in verband 
met zijn 40-jarig jubileum. Hennie 
is een van de leden van ‘het eerste 
uur’ en inmiddels dus 40 jaar lid van 
deze vereniging. Hennie is nog steeds 
actief voor de vereniging. Écht bad-
mintonnen komt er helaas niet meer 
veel van, maar aanwezig zijn bij ‘de 
derde helft’ en het als vrijwilliger ‘bij-
dragen aan de vereniging’ doet Hen-
nie nog volop. Tijdens de komende 
ledenvergadering is er dan ook volop 
aandacht voor dit echte ‘clubicoon’. 
Overigens wordt deze vergadering 
gehouden in vergaderzaal nummer 
3 van het Dorpshuis in Lieshout en 
om 20.30 uur starten. Omdat het 
een ledenvergadering is, is er alléén 
toegang voor leden van Badminton 
Club Lieshout. Tijdens de huldiging 

wordt de vergadering echter even 
opgeschort, waardoor ook niet leden 
aanwezig kunnen zijn bij de huldiging 
van Hennie Arends. Naar verwach-
ting is dit tussen 21.00 en 21.15 uur 
gaan plaatsvinden.

Programma
9 maart, 20.30 uur BCL-M1/
Sportpoint Gemert – BC Schijndel-M1

11 maart, 20.30 uur 
Jaarlijkse algemene ledenvergadering
13 maart, 10.00 uur 
Clubkampioenschappen Dubbel 
2016 (jeugd en senioren)
23 maart, 18.30 uur 
Paaseitoernooi bij de jeugd
23 maart, 20.00 uur 
Paaseitoernooi bij de senioren

Margee Hilgerdenaar (r) is de nieuwe koploper bij de interne 
laddercompetitie bij de jeugd van Badminton Club Lieshout

Met Change verandert U.

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

De kinderfysiotherapeut: óók voor hulp bij schrijfkramp

Maike van Veggel

Maaike van Berkel

Kinderen die last hebben van 
schrijfkramp of problemen 
met netjes schrijven kunnen 
voor het aanleren van de juiste 
houding en het verbeteren van 
de fijne motoriek terecht bij 

de kinderfysiotherapeut. De 
behandelingen worden ver-
goed uit de basisverzekering.

Vanaf groep drie is het flink 
aanpoten voor kinderen op 
de basisschool. Binnen een 
halfjaar kennen ze alle let-
ters. Daarna is het oefenen 
geblazen om het schrijven 
te automatiseren. Vaak ver-
loopt dat soepel en gaat het 
schrijven steeds gemakke-
lijker en netter. Maar som-
mige kinderen hebben er 
meer moeite mee. Zij krijgen 
last van schrijfkramp of het 
lukt ze maar niet om netjes 

te schrijven, waardoor hun 
handschrift slordig en slecht 
leesbaar is. De kinderfysio-
therapeut kan ze met wat oe-
feningen ondersteunen in het 
verbeteren van de fijne mo-
toriek of de juiste houding.

Kinderfysiotherapeut Mai-
ke van Veggel: “Ook in deze 
tijd waarin computers en 
mobieltjes zo’n grote rol 
spelen is het nog steeds be-
langrijk, dat kinderen goed 
kunnen schrijven. Even een 
boodschappenlijstje of een 
aantekening maken gebeurt 
nog steeds veel met de pen. 

Bovendien komt niet goed 
kunnen schrijven vaak voort 
uit een minder goed ontwik-
kelde fijne motoriek en die 
heb je in het dagelijks le-
ven voor van alles nodig. Ik 
kijk eerst naar hoe een kind 
het schrijven aanpakt en 
vervolgens leer ik oefeningen 
aan om bijvoorbeeld de pen 
op de juiste manier vast te 
houden of de houding te 
verbeteren. We gaan aan de 
slag met hulpmiddelen voor 
een goede driepuntsgreep of 
een juiste stand van de hand. 
Tussendoor geef ik vaak oe-
feningen voor de fijne moto-

riek. Bijvoorbeeld kleine frut-
seldingetjes of knikkers één 
voor één oppakken tussen 
duim- en wijsvinger. Tussen-
door houd ik contact met de 
ouders en de juf of meester 
op school over de voortgang. 
Meestal is er binnen drie 
maanden zoveel verbetering, 
dat een kind er zelf op school 
weer mee verder kan.” 

Voor meer informatie over 
schrijftherapie neemt u con-
tact op met de praktijk van 
Kemps & Rijf in Aarle-Rixtel 
(0492-382120).

Hoofdpijn? Denk eens aan de fysiotherapeut!
Iedereen heeft wel eens last van 
hoofdpijn. Meestal is dat van 
tijdelijke aard, maar er zijn ook 
veel mensen die vaak en lang-
durig met hoofdpijn rondlopen. 
Hoofdpijn kan veel verschillende 
oorzaken hebben, waardoor de 
oplossing voor iedereen anders 
kan zijn. Met hun gezamenlijke 
expertise en door goed te kijken 
naar de onderliggende oorzaak 
van de pijnklachten bieden de 
therapeuten van Kemps & Rijf 
iedere patiënt een individuele 
behandeling op maat. Een paar 
behandelingen is vaak voldoen-
de om u van uw (chronische) 
hoofdpijnklachten af te helpen.

Hoe ontstaat hoofdpijn?
Hoofdpijn bestaat in vele varian-
ten. Sommige mensen hebben 
het gevoel, dat een strakke band 
over hun voorhoofd gespannen 
is. Anderen voelen de pijn opko-
men vanuit achter in de nek. Veel 
mensen krijgen hoofdpijn als ge-
volg van stress. Maar ook door 
spierspanningsproblemen, on-
juiste houdingen of bewegingsbe-
perkingen kan de belasting van de 
spieren, zenuwen en wervelko-
lom richting nek en hoofd zorgen 
voor hoofdpijnklachten. Meestal 
vindt de eerste afspraak bij Fy-
siotherapie Kemps & Rijf plaats 
met de manueel therapeut. Ma-
nueel therapeut Robin Rijf legt 
uit: “tijdens zo’n eerste afspraak 
doen wij uitgebreid onderzoek 
naar de oorzaak van de hoofd-
pijnklachten. Wat voor hoofdpijn 
is het? Waar komt het vandaan? 
Zodra we daar een duidelijk beeld 
over hebben, kunnen we bepalen 
welke therapie of combinatie van 
therapieën het meest geschikt is. 
Als het nodig is overleggen we 
daarover met onze collega’s.” 

Wat kan de fysiotherapeut 
betekenen?
Robin: “De behandelend the-
rapeut kan de onderliggende 
oorzaken van de hoofdpijn aan-
pakken, waardoor de hoofdpijn 
verdwijnt.  Dé fysiotherapeut 
bestaat eigenlijk niet meer. 
Binnen de fysiotherapie be-
staan er veel specialisaties. De 
kracht van onze praktijk is, dat 
wij veel van die specialisaties in 
huis hebben. In het geval van 
hoofdpijn die is ontstaan door 
een bewegingsbeperking zal de 
behandeling voornamelijk door 
de manueel therapeut worden 
uitgevoerd. Als het gaat om 
hoofdpijn als gevolg van span-
ning en stress komt de psycho-
somatisch fysiotherapeut in 
beeld en bij klachten als gevolg 
van een verkeerde houding kan 
de Oefentherapeut Cesar de pa-
tiënt verder helpen. Door onze 
nauwe samenwerking kunnen 
we snel en gemakkelijk onder-
ling schakelen, doorverwijzen 
of een gezamenlijke behande-
ling opstellen.”

Vicieuze cirkel door pijnstillers
Bij hoofdpijn grijpen de meeste 
mensen naar paracetamol of een 
andere pijnstiller. Dat is bij tijde-
lijke klachten een prima oplos-
sing, maar door het slikken van 
te veel pijnstillers of langdurig 
gebruik ontstaan juist weer nieu-
we hoofdpijnklachten. Hoofdpijn 
is namelijk één van de belangrijk-
ste bijwerkingen van pijnstillers. 
Robin Rijf: “Dan beland je in een 
vicieuze cirkel, die het gebruik 
van pijnstillers in stand houdt en 
daardoor de hoofdpijn ook. En 
dat terwijl er voor veel vormen 
van hoofdpijn een behandeling 
mogelijk is, die de klachten kan 
verhelpen. De behandeling valt 
onder de fysiotherapie en wordt 
vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. De huisarts kan een 
verwijzing schrijven, maar het is 
ook mogelijk om rechtstreeks bij 
de praktijk te informeren naar de 
mogelijkheden en een intakege-
sprek te doen.” 

Voor meer informatie over fysio-
therapie bij hoofdpijnklachten 

neemt u contact op met Robin 
Rijf, Maaike van Berkel of Lex 
Hollanders. Zij zijn de manueel 
therapeuten die zijn verbonden 
aan de praktijken van Fysiothe-
rapie Kemps & Rijf in Aarle-Rixtel 
(0492-382120) en Beek en Donk 
(0492-463397).

      Robin Rijf

Lex Hollanders
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“Maar ik hoef toch geen testament meer te 
maken, alles is nu toch al automatisch via de 
wet geregeld?”, vraagt u mij regelmatig.
Waarom dat dat wel nodig is leg ik u graag uit. 
Het klopt dat wanneer u overlijdt en een 
echtgenoot en tenminste 1 kind achterlaat, 
dat dan  automatisch de wettelijke verde-
ling geldt die lijkt op het langstlevende tes-
tament. Bij de wettelijke verdeling komt na 
een overlijden van een van de echtgenoten 
het hele vermogen in eigendom bij de lang-
stlevende die daarmee in principe kan doen 
en laten wat hij of zij wil. De kinderen krijgen 
hun erfdelen nog niet, maar een vordering, 
die pas opeisbaar is na het overlijden van de 
langstlevende.   
Maar bij die wettelijke verdeling, die dus 
geldt zonder testament, is niet de anti 
schoonzoon- of schoondochter clausule 
(de uitsluitingsclausule) opgenomen, die 
voorkomt dat wat uw kind van u erft, 
gedeeld moet worden met een ex partner na 
een echtscheiding.
Met een testament kunt u uw vermogen 
ook beter beschermen tegen de Zorgrege-
ling. U kunt hierin namelijk opnemen dat 
de vorderingen die de kinderen krijgen op 
de langstlevende ouder, opeisbaar zijn wan-
neer deze blijvend in een zorginstelling wordt 
opgenomen.  
Tot slot kan er altijd op de erfbelasting 
worden bespaard door het maken van een 
testament. En krijgt u daardoor de mogelijk-
heid om zelfs géén erfbelasting te betalen na 
een eerste overlijden. En dat is heel belangri-
jk wanneer uw vermogen grotendeels in uw 
huis zit. Ik reken het graag voor u uit!
Belt u mij of bezoekt u mijn inloopspreekuur. 
Iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur in Beek en Donk in het uitvaart-
centrum van Elly de 
Groof aan de Oran-
jelaan 54 in de even 
weken en de oneven 
weken in Deurne aan de 
Derpsestraat 1d. 

voetbal

Zwaarbevochten 0-1 overwinning in Loosbroek

Knappe overwinning dames Mariahout 
Mariahout - Blije, maar ook vermoei-
de gezichten bij de dames van vv 
Mariahout na een zware uitwedstrijd 
tegen WHV (Loosbroek). Daar er en-
kele spelers of moesten werken of 
geblesseerd waren, hadden ze maar 2 
wisselspelers.

Maar fysiek en mentaal zit het goed 
bij de dames, daarom was het ook niet 
echt verwonderlijk dat na 3 minuten de 
score werd geopend. Mara zette goed 

druk op de keeper die de bal daardoor 
niet goed kon verwerken en was het 
Elke die daar van profiteerde en met 
een knappe geplaatste bal de 0-1 liet 
aantekenen. Even leek het weer een 
mooie overwinning te worden maar 
het liep anders. Marielle en Marianne 
moesten binnen een half uur wegens 
blessures worden vervangen. Indy en 
Joyce namen hun taken goed over. 
Toch was het WHV dat steeds vaker de 
aanval opzocht en voor gevaarlijke si-

tuaties zorgde in het 16-metergebied 
van Mariahout, maar Susanne, als laat-
ste man, met daarvoor Ellen, Michelle, 
en Indy gaven niets weg. Ook Nicole 
was weer goed bij de pinken na haar 
duimblessure. Verdere doelpunten ble-
ven de eerste 45 minuten uit.
 
In de 2e helft   streden beide teams 
voor de winst. Mariahout creëerde 
de meeste kansen met veel counters, 
maar de keeper van WHV was in goe-

de doen en lukte het Mara en Joyce 
niet om te scoren. De middenvelders 
met Merel, Elke en Tessa, onder leiding 
van aanvoerster Marsha, lieten zien 
dat als het voetballend niet wil lukken, 
je met werken ook 3 punten mee naar 
huis kunt nemen. Een welgemeende 
felicitatie van de leiding is hier dan ook 
op zijn plaats. Volgende week speelt 
Mariahout als nummer 2 thuis tegen 
de nummer 3, Nooit-Gedacht.

Lieshout - Op een moeilijk bespeel-
baar veld heeft ELI een duidelijke 4–0 
overwinning behaald op Boerdonk en 
hiermee ook in de ranglijst Boerdonk 
op achterstand gezet. Toch duurde 
het lange tijd voordat de mannen van 
Theo Donkers zeker waren van de 3 
punten, pas een kwartier voor tijd viel 
het beslissende 2e doelpunt. 

In het eerste kwartier waren de Blauw-
witten wel beter, maar het eerste ge-
vaarlijke moment was pas in de 13e 
minuut met een schot van Frank van 
Erp. Het enige echt dreigende moment 
in deze wedstrijd voor sluitpost Robin 
Evers viel in de 16e minuut te noteren 
toen Daan Dortmans alleen op het ELI-
doel kon afgaan. Gehaast schoot hij in 
het zijnet. De reactie van de thuisclub 
kwam direct. Na goed voorbereidend 
werk van Sem Steenbakkers schoot 
Frank van Erp de bal tegen de lat. Na-
dat Bram Donkers nog 2 keer bijna 
wist te scoren viel in de 27e minuut 
dan toch de openingsgoal. Het was 
Sem Steenbakkers, die vanaf de ach-
terlijn David da Silva wist te bereiken. 
Deze schoof de bal bekeken bij de 2e 
paal binnen, 1-0. Hierna vervlakte het 
spel bij beide partijen en deden zich 
voor rust nauwelijks nog enerverende 
momenten voor.

Na rust drong ELI Boerdonk opnieuw 
op eigen helft terug, maar pas in de 
58e minuut zagen de toeschouwers 
het eerste doelgevaar. De goedspelen-
de Aaron Hurkx schoot rakelings langs 
het Boerdonk-doel. Direct hierna was 
een andere goedspelende jongelijk Pa-
trick Swinkels bijna succesvol. Met Sten 
van Bragt en Thimos Politis als invallers 

was de thuisclub in het laatste kwart 
wel succesvol. Eerst miste een kopbal 
van aanvoerder Lex Hollanders nog de 
goede richting, maar hierna was Bram 
Donkers de Boerdonk-defensie te snel 
af en liet ook doelman Mitch Meulen-
steen kansloos, 2-0. Even later werd 
een snoeihard schot van dezelfde spe-
ler nog geblokkerd, maar dat bleek uit-
stel van executie. Patrick Swinkels te-

kende met een uitgekiende inzet over 
de kansloze keeper de 3-0 aan. In de 
slotminuut was het Sten van Bragt, die 
knullig verdedigen aan Boerdonk-zijde 
simpel afstrafte, 4-0. 

Met deze duidelijke overwinning in de 
achterzak speelt ELI zondag de zware 
uitwedstrijd tegen kampioenskandi-
daat nummer 1 MULO.   

Mariahout – VV Mariahout en SV 
Brandevoort strijden nog volop 
voor een plaatsje in de nacom-
petitie. Aangezien Brandevoort 
voorafgaand aan de wedstrijd 
drie verliespunten minder had dan 
Mariahout was het belang voor 
Mariahout groot in deze wed-
strijd. Dat was vanaf het begin 
ook duidelijk. 

Op een redelijk bespeelbaar veld 
was het Mariahout dat de meeste 
kansen creëerde. Na 26 minuten 
spelen kwam Mariahout op een 
1-0 voorsprong. Dennis Veldpaus 
werd vanaf het middenveld in 
stelling gebracht. Hij behield het 
overzicht en schoof de bal op de 
inlopende Tim Barten, die beheerst 
binnenschoot: 1-0. Hierna zet-
te Brandevoort een tandje bij en 
dat leidde in de 38e minuut tot 

een goede kans voor Danny Koe-
vermans. Helaas voor hem was 
Mariahout-doelman Rick van den 
Heuvel in zeer goede vorm. Hij 
redde dan ook bekwaam. Net voor 
rust bleef Coen van Eijndhoven erg 
rustig oog in oog met de doelman 
van Brandevoort en schoot snoei-
hard de 2-0 tegen de touwen.

Brandevoort had wat posities om-
gezet in de 2e helft, maar Ma-

riahout profiteerde hiervan. Een 
prachtaanval over links werd door 
Tom v.d. Bogaard helaas gemist. 
In de 65e minuut kwam Maria-
hout toch op de verdiende 3-0 
voorsprong door Tim Barten. Tim 
kreeg ietwat gelukkig de bal mee 
in de 16 en schoof de bal beheerst 
in de hoek. Mariahout kreeg hier-
na diverse mogelijkheden om de 
stand uit te breiden maar het was 
Elmaach die de 3-1 maakte. In de 

89e minuut scoorde Tim Barten 
zijn derde doelpunt. Nadat invaller 
Martijn v.d. Linden in buitenspel-
positie heel slim de bal liet lopen 
kon Tim alleen op het doel van 
Brandevoort af:4-1. Voor de statis-
tieken scoorde Danny Koevermans 
ver in blessuretijd de 4-2. Man van 
de wedstrijd werd Rick van den 
Heuvel.

Beek en Donk – Sparta’25 heeft op het 
eigen sportpark ‘t Heereind een terech-
te nederlaag geleden tegen Helvoirt: 
0-2. De wedstrijd tussen de 2 ploegen 
die van de 2e klasse H teams het meest 
gelijk speelden (8 keer), kreeg een win-
naar. En dat werd terecht medekoploper 
Helvoirt. 

In Beek en Donk begon Helvoirt het 
beste, maar kreeg pas na een kwartier 

de eerste mogelijkheid. Het spel van 
beide teams was zeer matig. Gelukkig 
was het zonnetje wel lekker. De enke-
le mogelijkheden van Helvoirt leidden 
niet tot doelpunten. Sparta’25 was niet 
in staat om het de koploper moeilijk te 
maken. Het enige wapenfeit in de eer-
ste helft was een afstandschot van Rene 
Brouwers. Dezelfde Brouwers leed vijf 
minuten voor de rust ongelukkig bal-
verlies waarna de 0-1 via een stift over 

keeper Hicham Hilali een feit werd. 

Na rust begon er een aanzienlijk fel-
ler Sparta’25. Dat leidde  in de eerste 
10 minuten tot 3 goede kansen. Eerst 
schoot Niels van Lieshout uit de draai 
naast, daarna waaide een schot van 
Freek Schoones net voorbij de kruising 
en Schoones zag even later zijn inzet 
worden weggewerkt voor de doellijn. 
Na de Spartaanse storm van 15 minuten 

nam Helvoirt het initiatief over. Sparta 
kwam er niet meer aan te pas. Keeper 
Hilali hield Sparta met een paar knappe 
reddingen nog lang in de wedstrijd. In 
de extra tijd viel dan toch de 0-2. 

Komende zondag speelt Sparta’25 een 
hele belangrijke uitwedstrijd bij Ven-
horst. Winst is nodig om afstand te ne-
men van deze ploeg, die ook strijd tegen 
degradatie en nacompetitie. 

Groen-witten op eigen sportpark met 0-2 onderuit

Terechte nederlaag voor Sparta’25

Niels van Lieshout schiet op doel 

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

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

ELI gaat zich zondag meten met koploper MULO

Ruime overwinning ELI op Boerdonk

Tim Barten met hattrick belangrijk voor Mariahout

VV Mariahout strijdt volop mee voor plaats in nacompetitie

De gebroeders Hollanders gaan een luchtgevecht aan. Links Bas, rechts aanvoerder Lex

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Lieshout - Heren 1 van Basketball 
Club Lieshout nam het zaterdag 
op tegen het als vierde geklas-
seerde Den Dungk. In een leuk 
eerste kwart waren beide teams 
aan elkaar gewaagd, maar BC Lie-
shout werd gedwongen om over 
te stappen van een man-to-man 
verdediging  naar  een zoneverde-
diging. 

Lieshout kwam tekort in lengte en 
kracht onder de ring. Het verschil 
na het eerste kwart was klein: 18-
24. In het tweede kwart namen de 
bezoekers het initiatief en versnel-
den ze het tempo van de wedstrijd. 
Met scherpe afstandsschoten lie-
pen de bezoekers uit Den Dun-
gen relatief makkelijk uit naar een 
28-48 ruststand. BC Lieshout pro-
beerde in de tweede helft aan te 
haken, maar Den Dungk speelde 
geroutineerd en kwam niet meer 
in problemen. De wedstrijd ein-
digde in 49-79 voor de bezoekers. 
Jeugdspeler Jordy Dols speelde een 
goede wedstrijd met 15 punten en 
een karrenvracht aan rebounds.

Heren Onder 20 boekt ruime over-
winning tegen Bladel
Heren Onder 20 nam het thuis 
op tegen Bladel.  BC Lieshout 
was  vanaf de eerste minuut van 
de wedstrijd scherp  en  Bladel 
had  moeite om tot scoren te ko-
men. BC Lieshout sloeg direct een 
gat in het eerste kwart van 18 – 9. 
In het tweede kwart schakelde Lie-
shout nog een tandje bij en Bladel 
was niet bij machte om de felle ver-
dediging te omzeilen. Door  snelle 
scores schroefde Lieshout de score 
op tot 47 – 13.

In de tweede helft slopen er slor-
digheden in het spel van Lieshout, 
waardoor Bladel enkele keren kon 
scoren. De coach van BC Lieshout 
nam even een time-out om de he-
ren op scherp te zetten.  BC Lies-
hout herpakte zich, wisselde lekker 
door en won de wedstrijd met rui-
me cijfers: 85 – 30.

MU16 wint spannende wedstrijd 
van Yellow Sox
Meisjes Onder 16 van BC Lieshout 
speelde tegen Yellow Sox uit Ba-
kel. Lieshout begon matig aan de 
wedstrijd. Het miste kansen, waar-
door na een paar minuten een 0-8 
voorsprong voor Yellow Sox op 
het scorebord stond. Na een paar 
tactische omzettingen wisten de 
meiden zich in het eerste kwart 
terug te knokken tot een 16-20 
achterstand. Ook in het tweede 
kwart kon Lieshout niet loskomen 
van de tegenstander. In de tweede 
helft speelde de Lieshoutse meiden 
beter. Samenspel en een full-court-
press resulteerde in een voorsprong 
voor Lieshout: 52-46. In het het 
vierde kwart was Yellow Sox ster-
ker dan Lieshout. Toch wisten ze 
zich te herpakken en de wedstrijd 
met 71-65 te winnen. Een welver-
diende overwinning na een zware 
en spannende wedstrijd.

zaalvoetbal FC van de Burgt weet weer wat winnen is

Meulensteen/van Lieshout degradeert naar B-klasse
Beek en Donk - Het was alweer een hele 
tijd terug, maar FC van de Burgt mocht 
na afloop van haar duel tegen Rijwiel-
handel van den Berg eindelijk weer eens 
de bloemen ontvangen. Maar liefst 14 
treffers vielen in dit duel, waarbij FC van 
de Burgt negen maal de handen de lucht 
in mocht  steken. 

T. van Duijnhoven en M. van den Berk 
wisten beiden een hattrick te produce-
ren, wat aan de andere kant weggege-
ven was voor A. van de Boogaard. In dit 
doelpuntrijke duel wist FC van de Burgt 
pas een kwartier voor tijd de afstand te 
vergroten, daarvoor was het mooi gelijk 
opgegaan.

Middels deze zege en de nederlaag van 
Meulensteen/ Van Lieshout handhaaft 
FC van de Burgt zich in de A-klasse.
Meulensteen/ Van Lieshout degradeert 
naar de B-klasse. Zij kunnen, na de ne-
derlaag tegen Heesakkers Administratie 
& Advieskantoor, de nummer 7 van de 
ranglijst niet meer achterhalen. Dit duel 
kende een bescheiden scoreverloop. 
Heesakkers nam een 2-0 voorsprong, 
waarna J. van der Putten de spanning 
terugbracht. Het was N. Yajou die met 
nog een minuut te spelen aan alle onze-
kerheid een eind maakte en de 5e sei-
zoenzege voor Heesakkers binnentikte: 
3-1. Dit alles onder het toeziend oog 
van ‘hoog’ bezoek uit Tilburg: Willem 
II-coach J. Streppel was aanwezig om 

de kunsten van zijn zoon (spelend voor 
Heesakkers) en zijn kornuiten nauwlet-
tend te aanschouwen.

Café-Zaal De Tapperij zit op kampi-
oensrozen. Vesters Hoveniers had niets 
te vertellen in het onderlinge treffen. R. 
Ros had het wederom ouderwets op zijn 
heupen en mocht 4 doelpunten bij zijn 
totaal optellen. Ook aan de scoringsdrift 
van R. Martens is nog geen einde geko-
men: driemaal. Datzelfde gold voor N. 
Peters. Samen waren ze verantwoordelijk 
voor een tiental doelpunten, daar waar 
Vesters er nog 3 tegen wist te produce-
ren. Na een zevenklapper voor hen ver-
leden week ,was het nu lijdzaam toezien 
hoe De Tapperij er een heuse show van 
maakte: 10-3.

In de B-klasse blijft het bovenaan de 
ranglijst spannend. 1.FC Geerts verde-
digde haar 1e plaats gedegen. DHVM 
Vastgoedmanagement liet hen nog even 
schrikken toen M. de Louw een plotse 
1-0 voorsprong voor DHVM op het sco-
rebord zette. 1.FC Geerts bleef ervaren 
en kalm en trok de stand 8 minuten later 
gelijk. Een minuutje later was de voor-
sprong bereikt en de eindstand werd met 
nog 7 minuten spelen gezet op 3-1. 

Aben & Slag Advocaten wist wat het te 
doen stond om in het kielzog van 1.FC 
Geerts te blijven vertoeven. Zij moesten 
Hurkmans Plaatwerk verslaan. Dit lukte, 
alhoewel het met het kleinste verschil ge-
beurde. De strijd onderling bleef lang op 
0-0 hangen. T. van den Heuvel brak het 
Hurkmans-verzet met nog 10 minuten 
op de klok. N. Rutten breidde de score 
snel uit, alvorens J. van der Leemputten 
die weer verkleinde en er een hete slot-
fase aanbrak. Er werd geen bal meer ach-
ter een der beide doelmannen gejaagd, 
dus de driepunter ging naar Aben & Slag 
waarmee het spannend blijft in klasse B.

VOORJAARS JEANS ACTIE!
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

BESTELLINGEN NIET MOGELIJK . JEANS ZIJN VOORZIEN VAN ACTIESTICKERS . OP = OP

2 STUKS VOOR 
O.A. VAN 

DEZE MERKEN€100

DIVERSE HERENMODELLEN

€75NU
 €59,95 / €69,95 / €79,95 / €89,95

NORMAAL PER STUKWINKEL IMPRESSIE VOORJAAR 2016WINKEL IMPRESSIE VOORJAAR 2016

GABBIANO, PME, GEISHA, PETROL, OLIVER DENIM, SISTERSPOINT, TWINLIFE, TOM TAILOR, TOM TAILOR DENIM, LBT, MAVI 

basketbal

BC Lieshout Heren 1 verliest van 
Den Dungk

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.



Donderdag 10 maart 2016 33

Beek en Donk - Er is voor het eerst 
een beginnerstoernooi gehouden 
voor leden, die pas lid zijn en het 
tennisspelletje willen ontdekken, 
op zaterdag 5 maart. Het animo 
was zeer groot en het weer was 
prachtig.

Er deden tussen de 30 en 40 
mensen mee aan dit kennisma-
kingstoernooi, wat werd geleid 
door de trainers Bowen Straatman 
en Jorg Gussenhoven. Er werden 3 
rondes gespeeld tussen 12.00 en 
14.45 uur. Elke ronde werden er 
andere koppels gemaakt en door 
elkaar gehusseld.

Door dit succes is al meteen be-
sloten om het nogmaals in de zo-
mermaanden te organiseren na de 
competitie.

tennis Winst voor TV ‘t Slotje in Winter Jeugd Circuit
Beek en Donk – Bij Tennishal ’t 
Root in Asten speelde ’t Slotje uit 
Beek en Donk zondag 28 februari 
tegen tennisvereniging Heeze. In 
de jongste categorie (Rood; 6-9 
jaar) was ’t Slotje het sterkst 31-
42.

Het team Oranje (8-11 jaar) be-
stond deze keer uit Teun Lammers, 
Gijs Brugmans en Simon van der 
Avoird. De enkelpartijen in de eer-
ste ronde gingen in het begin mooi 
gelijk op. Toch wist alleen Teun zijn 
wedstrijd gelijk te spelen (2-2) en 
verloren Simon (3-2) en Gijs (5-
2) hun wedstrijden. In de tweede 
speelronde was alleen Teun in staat 
om te winnen (2-3) en verloren Si-
mon (3-1) en Gijs (5-0) hun wed-
strijden. Ook in de dubbels bleek 
Heeze te sterk. De eerste werd met 
6-1 verloren en de tweede met 
3-2. Al met al een verlies voor het 
team Oranje van 13-29.

In de categorie Groen (10-12 
jaar) werd begonnen met de dub-
bels. Yorg Peters en Max van den 
Broek waren duidelijk een maatje 

te groot voor Heeze en wonnen 
met 13-2. Jasper van Cleef en Ti-
mon van Steenbergen speelde een 
mooie gelijk opgaande wedstrijd 
en verloren nipt met 7-6. In de 
singels was Yorg veel te sterk en 
won met 15-0. Max speelde een 
mooie gelijk opgaande wedstrijd 
en kreeg een terechte uitslag van 
6-6. Timon speelde een solide par-
tij en won met 6-2. Jasper speel-
de ook een goede partij, maar na 
steeds met 1 punt voor te hebben 
gestaan verloor hij zijn wedstrijd in 
de zoemer met 7-6.  Opgeteld een 
winst van 24-52.

Ook in de categorieën Geel t/m 14 
jaar (25-38) en Geel t/m 17 (21-
54) waren er overwinningen voor 
’t Slotje en nadat alle punten opge-
teld waren bleek dat de eindover-
winning van deze speeldag naar 
Beek en Donk ging.

Op zondag 27 maart wordt de 
laatste ronde van het Winter Jeugd 
Circuit gespeeld, dan tegen tennis-
vereniging Carolus.

Beginnerstoernooi T.V. ’t Slotje daverend succes

Beginnerstoernooi bij T.V. ‘t Slotje

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Paul Smulders

1 maart, we mogen weer 
aangifte doen!
Velen van ons behoren tot de circa 8 
miljoen Nederlanders die vanaf 1 maart 
weer hun be-lastingaangifte moeten 
doen. We hebben daarvoor twee maan-
den de tijd, dus tot 1 mei. Onder het wel-
bekende motto “Leuker kunnen we het 
niet maken, wel makkelijker” probeert de 
Belastingdienst mensen hierbij te helpen 
door middel van de zogenaamde Vooraf 
Inge-vulde Aangifte (VIA). Door in te log-
gen op de website van de Belastingdienst 
kunt u al enke-le gegevens ophalen bij de 
Belastingdienst en ook meteen aangifte 
doen.
Maar let op! Ga er niet zo maar vanuit 
dat de gegevens van de Belastingdienst 
juist en com-pleet zijn! De hypotheek is 
zo’n voorbeeld. De bank geeft aan de 
Belastingdienst het totale hypotheekbe-
drag en de betaalde rente door en dat 
vult de Belastingdienst in. Maar alleen 
het gedeelte van de hypotheek dat voor 
de woning is gebruikt, is aftrekbaar. Dat 
moet u zelf goed controleren. Verder zijn 
er ook nog een aantal posten niet inge-
vuld. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
ziektekosten, studiekosten en giften. Die 
moet u zelf invullen. 
Tot slot moeten in de aangifte van echt-
genoten en partners de aftrekposten 
worden ver-deeld tussen beiden. Die 
verdeling mag u zelf kiezen, dus de af-
trekpost zo verdelen dat het belasting-
voordeel maximaal is mag. Echter, het 
programma van de Belastingdienst maakt 
niet automatisch de meest gunstige ver-
deling. Dat moet u zelf uitvogelen. 
Let dus goed op of laat u bijstaan door 
Van de Graft Accountants en bel 0492-
462206 voor een afspraak!

Achterste rij vlnr: Gijs Brugmans, Simon vd Avoird, Teun 
Lammers. Voorste rij vlnr: Evan Verkuijlen, Stef Weekamp

TE HUUR CENTRAAL GELEGEN BEDRIJFRUIMTES IN AARLE-RIXTEL

Voor meer informatie bel:  06-22393678 / 06-14683545

1. BEDRIJFSRUIMTE
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Piet van Thielplein 14 | 5741 CP Beek en Donk
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Nu te koop voor  
een zeer speciale 
prijs

De vlucht 
Exclusieve Blz.-uitgave
Jesús Carrasco Jaramillo
€ 5.95

Boekenweek 2016
12 – 19 maart 2016

Advertorial

Boekenweek
De Boekenweek wordt jaarlijks volop gevierd in de boekwinkel. Met mooie 
boeken, feestelijke activiteiten én speciale Boekenweek-uitgaven. Onderstaande 
uitgaven zijn rondom de Boekenweek verkrijgbaar bij de boekhandel: De Boeken-
week begint zaterdag 12 maart en eindigt zaterdag 19 maart.

Het Boekenweekgeschenk Bitte
Tijdens de Boekenweek krijg je het Boekenweekgeschenk 
Broer van Esther Gerritsen cadeau bij besteding van een 
bedrag van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken.  Broer 
is een echte Esther Gerritsen, met scherpe en humoris-
tische dialogen, een uitvergrote werkelijkheid, en het on-
gemakkelijke gevoel dat het verhaal ook over jou gaat..

Gratis reizen met de NS 20 maart
Je kunt  bovendien met het Boekenweekgeschenk op 
zondag 20 maart gratis reizen met NS. Die dag krijgt het 
boek dus een waarde van € 50,80 (een NS Dagkaart).  

Boekenweekessay
Het Boekenweekessay is tijdens de Boekenweek in je boekwinkel verkrijgbaar voor 
€ 2,50. In het essay Zink traceert David Van Reybrouck de merkwaardige geschie-
denis van een vergeten buurlandje van Nederland, België en Duitsland. Een land 
dat een eeuw lang bestond en dat hedendaags België, Duitsland en Nederland met 
elkaar verbond. Het resultaat is een prachtige ode aan een vergeten buitenland.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 12 maart
17.00 Blauw Geel’38 Vet - Sparta’25 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
15.00 ST SSS’18 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Schijndel A2
14.30 Sparta’25 B1 - ST SSS’18/
Holthees B1
14.30 MVC B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - ELI B2
15.00 Someren B5G - Sparta’25 B4
11.30 Sparta’25 C1 - Nooit Gedacht C1G
13.00 Sparta’25 C2 - Lierop C1
13.00 DVG C2 - Sparta’25 C3
11.30 Blauw Geel’38 D2 - Sparta’25 D1
11.45 Boekel Sport D2 - Sparta’25 D2
11.30 Blauw Geel’38 D6 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Venhorst D2
11.30 Sparta’25 D5 - Erp D4
10.15 Sparta’25 E1G - Gemert E1
09.15 Sparta’25 E2 - Blauw Geel’38 E4
09.15 Sparta’25 E3 - Gemert E5
09.30 ST Elsendorp E2 - Sparta’25 E4
10.30 Rhode E5G - Sparta’25 E5
09.45 Nijnsel E2G - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta’25 E7G - ZSV E5
10.30 Sparta’25 F1 - DVG F2
09.15 Bavos F1 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3 - SVSH F1
10.30 Sparta’25 F4 - Gemert F3
09.15 NWC F9 - Sparta’25 F5G
09.00 Rood Wit’62 F7 - Sparta’25 F6
10.30 Sparta’25 F7 - Blauw Geel’38 F22M
13.00 Sparta’25 G1 - Gemert G2
10.30 Sparta’25 MB1 - Bruheze MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes
13.00 Venhorst E3 - Sparta’25 E4

Zondag 13 maart 
14.30 Venhorst 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Rood Wit’62 2
12.00 Nijnsel 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Someren 6
10.00 Schijndel 5 - Sparta’25 5
11.30 RKVV Keldonk 3 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - VOW 3
11.00 Sparta’25 8 - MULO 3
10.00 ELI 4 - Sparta’25 9
12.30 Berghem Sport VR1 - Sparta’25 VR1
 
Uitslagen 5-6 maart Senioren
Sparta’25 1 - Helvoirt 1  0 - 2
Sparta’25 3 - Bruheze 2  0 - 4
Deurne 5 - Sparta’25 4  1 - 2
Sparta’25 5 - Boskant 3  1 - 3
Sparta’25 6 - SCMH 2  2 - 2
Boskant 4 - Sparta’25 7  1 - 5
Stiphout Vooruit 4 - Sparta’25 8  6 - 1
Sparta’25 9 - Handel 3  1 - 5
Sparta’25 VR1 - Mierlo Hout VR1 1 - 5

Junioren
Sparta’25 A1 - GFC’33 A1  1 - 0
Sparta’25 A2 - WEC A2G  3 - 1
Stiphout Vooruit B1 - Sparta’25 B1 0 - 1
Sparta’25 B3 - Gemert B5  0 - 5
Sparta’25 B4 - Lierop B2G  2 - 4
Someren C1 - Sparta’25 C1  2 - 0
Boekel Sport C2G - Sparta’25 C2 3 - 3
Sparta’25 C3 - Blauw Geel’38 C9 1 - 2
Sparta’25 D1 - MULO D1  1 - 0
Sparta’25 D2 - Ollandia D1G  3 - 0
Sparta’25 D3 - Gemert D4  1 - 4
Avanti’31 D3 - Sparta’25 D4  3 - 5
Schijndel E3 - Sparta’25 E2  2 - 1
WEC E2 - Sparta’25 E3  4 - 2
Sparta’25 E4 - ELI E2  4 - 1
Sparta’25 E5 - S.V. Brandevoort E7G  2 - 1
Sparta’25 E6G - Irene E2  0 - 5
NWC E10G - Sparta’25 E7G  1 - 4
SC Helmondia F1 - Sparta’25 F1  2 - 1
Sparta’25 F2 - Bruheze F2  0 - 1
Sparta’25 F3 - S.V. Brandevoort F5  0 - 1
Geldrop F3 - Sparta’25 F4  4 - 5
Sparta’25 F5G - ASV’33 F5  0 - 1
ST SC St Hubert/De Willy’s MB1 - 
Sparta’25 MB1  3 - 0

ASV’33
Jeugd zaterdag 12 maart
15.00 MULO A2 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Deurne A3
14.30 Lierop B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Mariahout B1
13.00 Mifano B3 – ASV’33 B3
11.45 ZSV C1 – ASV’33 C1

12.30 ASV’33 C2G – SSE C1
11.30 Deurne D2G – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – Milheezer Boys D2G
10.30 Boekel Sport E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – ZSV E3G
10.15 NWC E6 – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E5G – NWC E9
09.15 ASV’33 F2 – Stiphout Vooruit F4
09.15 Someren F4G – ASV’33 F3G
09.30 Mifano F2 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – Mierlo Hout F7G

Veteranen zaterdag 12 maart
16.30 ASV’33 – Mariahout

Senioren zondag 13 maart
14.30 Ysselsteyn 1 – ASV’33 1
11.30 IVO 2 – ASV’33 2
12.00 Oranje Zwart 2 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – Mierlo Hout 6
10.00 Erp 8 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – DVG VR1

Jeugd zaterdag 5 maart
Mifano A2 – ASV’33 A2   2-6
Olympia Boys B1 – ASV’33 B2   2-2
Sparta’25 F5G – ASV’33 F5G   2-3

Senioren zondag 6 maart
Mifano 4 – ASV’33 4    3-0
Gemert VR2 – ASV’33 VR1   8-0

ELI
Zaterdag 5 maart 
Mifano B2 -  ELI B1     3 - 0
Blauw Geel’38/JUMBO D3 -  ELI D1   7 - 0
Sparta’25 E4  -  ELI E2     4 - 1

Zondag 6 maart 
ELI 1 – Boerdonk 1     4 - 0
ELI 2 – WEC 2      1 - 1
Deurne 4 – ELI 3     2 - 2
ELI 4 – Boerdonk 4     4 - 2
Schijndel de Wit 7 – ELI 5    3 - 2
ELI 6 – Avanti ’31  6     0 - 0
ERP Vr 1 – ELI Vr 1     4 - 1

Zaterdag 12 maart
14.30 ELI A1 - WEC A1
14.30 ELI B1 - Neerkandia B1
13.00 ELI C1G - Irene C1
13.00 ELI D1 - WEC D1
10.30 ELI E2 - VOW E2
11.00 ELI F1G - Handel F1
09.30 ELI F4G - Deurne F6
09.30 ELI F5 - NWC F10
14.30 Sparta’25 B3 - ELI B2
11.30 Boekel Sport C3 - ELI C2
11.30 NWC D6 - ELI D2
09.00 Venhorst E1G - ELI E1G
09.00 Deurne F4 - ELI F2G
09.15 Bavos F3G - ELI F3

Veteranen:
17.00 ELI - Boerdonk

Zondag 13 maart 
14.30 Mulo 1 - ELI 1
12.00 Blauw Geel ’38  3 - ELI 2
11.30 Leunen 3 - ELI 3
10.00 ELI 4 - Sparta ’25 9
12.00 ELI 5 - Nijnsel/TVE 7
11.15 ELI 6 - Schijndel/de Wit 8
10.00 Avesteyn Vr 1 - ELI Vr 1

Mariahout
Zondag 6 maart 
Mariahout 1 - S.V. Brandevoort 1  4 - 2
Mariahout 4 - Schijndel/DE WIT 6  2 - 2
Avanti’31 3 - Mariahout 3        3 - 0
Mariahout 6 - Heeswijk 6   4 - 1
WHV VR1 - Mariahout VR1   0 - 1

Zaterdag 5 maart 
Venhorst F2 - Mariahout F2   1 - 0
Mifano F5 - Mariahout F5   1 – 0

Zaterdag 12 maart 
10.30 Mariahout E1 - NWC E2
10.00 Mariahout F4 - SPV F2
11.15 Mariahout F5 - SC Helmondia F4
09.30 SCMH E1 - Mariahout E2
11.00 Mariahout E3 - Boekel Sport E6
14.30 Rood Wit’67/Nyrstar A1 - 
Mariahout A1
09.15 Gemert E10 - Mariahout E4
14.30 Mariahout A2 - Boekel Sport A2
14.30 ASV’33 B2 - Mariahout B1
12.00 Mariahout C1 - Mierlo Hout C2

09.15 ZSV F1 - Mariahout F1
12.45 Bavos C2 - Mariahout C2
10.00 Mariahout F2 - Blauw Geel’38/
JUMBO F14
10.30 Someren D3 - Mariahout D1
09.15 Rhode F7 - Mariahout F3

Zondag 13 maart 
11.00 Mariahout VR1 - Nooit Gedacht VR3
14.30 Nederwetten 1 - Mariahout 1
12.00 DVG 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - DVG 3
12.00 Erp 5 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Boekel Sport 8
10.00 WEC 6 - Mariahout 6

basketbal
Basketball Club Lieshout
Uitslagen
BC LIESHOUT Gemengd U12-2 - High 
Five Gemengd U12-3   48 - 15
BC LIESHOUT Gemengd U14-2 - 
Jumpers ‘76 Gemengd U14-1   40 - 51
BC LIESHOUT Gemengd U12-1 - Den 
Dungk Gemengd U12-1  3 7 - 50
BC LIESHOUT Gemengd U14-1 - Gennep 
Cougars Gemengd U14-1  57 - 49
BC LIESHOUT Heren 2 - Quo Vadis 
VHG Heren 1    63 - 82
BC LIESHOUT Dames 2 - EVBV 
Octopus Dames 2    35 - 70

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 5 en 6 maart
BMC – PupE2     4 – 3 
Be Quick – PupD2    2 – 2 
Prinses Irene – PupD1   3 – 8 
AspC2 – Prinses Irene   2 – 4 
AspB1 – Be Quick  5 – 5 
Sen 3 – JES 2    15 – 3 
Sen 2 – ODIO 2   14 – 8 
Sen 1 – Celeritas (S) 1   9 – 8 

Zondag 13 maart
Sporthal Lieshout
13.30 Sen 1 – Emos 1 

volleybal
Bedovo
Luctor MC 2 - Bedovo MC 1:  4-0. 
(25-09, 25-11, 25-07, 25-08)
Hovoc HS 2 - Bedovo HS 1:  2-3. 
(25-19, 22-25, 22-25, 25-21, 10-15)
VCE/PSV DS 1 - Bedovo DS 1: 3-2. 
(25-22, 21-25, 25-22, 20-25, 15-10)
SOMAS/Activia MA 1 - Bedovo MA 1: 4-0. 
(25-23, 25-21, 26-24, 25-09) 

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 26 februari en 4 maart
Koen Rooijakkers – Geert-Jan Otten  0-3
Niels Schoonings – Dennis van 
Dommelen   3-1
Koen Rooijakkers – Richard van 
Deursen   0-2
Geert-Jan Otten – Jan Crooijmans  3-0
Mark van de Burgt – Jan van Grinsven   2-0
Jan van Grinsven – Richard van 
Deursen   3-0
Arie van de Burgt – Niels Schoonings   0-2

Stand per 4 maart
1. Geert-Jan Otten    17-41
2. Dennis van Dommelen   16-34
3. Philip Oosthoek    17-34
4. Dave van de Burgt    16-30
5. Arie van de Burgt    18-28

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 7 maart
Hans van der Ligt - Leo van Griensven   
 0-2
Henk van den Bergh - Henk Mastbroek  
 0-2
Hans Wagelmans - Joop Vereijken  0-2
Jan van Neerven - Cor Verschuren  1-1
Antoon Rooijakkers - Henk Jansen  0-2
Theo van Rossum - Frits Wilbers     0-2
Hans Biemans - Lou Muller        0-2 
Theo Hoogstraten - Joop Kerkhof   0-2
Jan van Hout - Bennie Beerens    0-2
Ad van der Linden - Jan van Dijk   2-0
Piet Goossens - Willie Vorstenbosch  2-0 

Pieter Rooijackers - Bert van de Vorst   0-2
Hans Heldoorn - Antoon van Osch 0-2
Piet van Zeeland - Bert van Wanrooij 0-2
Cor Oppers - Henk Meerwijk    0-2
Jaspert Swinkels - Theo Verheijen  0-2
Antoon v Osch - Tonnie Raaijmakers 2-0

Uitslagen dinsdag 8 maart 
Guus van de Elsen - Ad Barten    0-2
Gerrit van Osch - Henk Verhappen  2-0
Jan Verbakel - Lambert van Bree   1-1
Ad de Koning - Joop Vereijken    0-2
Harrie Poulisse - Henk Jansen    0-2
Huub Biemans - Jan Hesselmans   2-0
Theo van Rossum - Wim Swinkels  1-1
Harrie Bouwmans - Antoon Smits  2-0
Cor van den Berg - Marinus Steegs  2-0 
Jan van Neerven - Theo van Rossum  0-2
Harrie Poulisse - Frits Wilbers           0-2
Mari Verbakel - Frits Poulisse          2-0
Jan van Dijk - Albert Kluijtmans    0-2
Cor Oppers - Frits Tak     2-0
Bert van Wanrooij - Hans Heldoorn  2-0 
Antoon Wagemans - Biek Klaasen  2-0
Fons v d Linden - Mari Vereijken   2-0

Stand na 8 maart
A Klasse
1  Guus van de Elsen   25-37
2  Tonny de Louw   22-32
3  Joop Vereijken   26-31

B Klasse
1  Cor van den Berg   25-38
2  Harrie Bouwmans   26-33
3  Jan Hesselmans   24-31

C Klasse
1  Bennie Beerens   23-31
2  Leo Migchels    22-30
3  Joop Kerkhof    22-24

D Klasse
1  Fons van der Linden   25-37
2  Frits Tak    27-34
3  Evert Baring    28-34

bridgen
Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslag woensdag 2 maart
A-lijn   
1e  Mien - Jeu    61,03%
2e  Francien  - Fons   58,93%
2e  Antoinette - Ton  58,93%

B-lijn  
1e  Wilma  -  Erik  61,07%
2e  Nellie  - Annie  60,91%
3e  Mien -  Maria   57,86%

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 2 maart
A-lijn
1. Marjan en Joop   54,86%
2. Willy an Trees   53,47%
3. Riky en Jan    53,47%
4. Riek en Leo    53,47%

B-lijn
1. Diny en Leo    58,33%
2. Tonny en Jurgen   54,17%
3. Mari en Els    50,69%
3. Marijke en Kori   50,69%

Uitslag dinsdag 8 maart
1.  Marian en Riek 65,45 %
2.  Mari en Arno                     61,63%
3. Dorie en Cellie                  60,07%
4. Mieke en Leo                    55,28%
5. Iet en Trees                       51,81%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk 

ook op www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 3 maart
1.Mariane en Leni               67,08%
2.Jan en Maria                     63,33%                                                                                                                                 
2.Dora en Corrie                  63,33%
4.Marie en Jo                       60,00%
5.Jan en Ans                         59,58%

De volgende is zitting op donderdag 10 
maart om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 8 maart
1. Bernadette en Diny  60,50%
2. Ine en Louis  58,50%
3. Pieta en Jan  55,00%
4. Annie en Helma  54,17%
5. Cor en Nellie  50,00%

judo
Budoclub Beek en Donk 
Witte band met 1 gele slip: 
Floor Hageman, Pedro Arthur Carneiro 
Carrilhao, Eline van de Kerkhof, 
Lennert van Rijbroek, Elise van 
Lieshout, Levi Vlemmings, Vera van 
den Bogaard, Jim Hendriks, Fabiana 
Vanessa Trindade Carrilhad, Tarek Rijf, 
Jesse Appelhof
Witte band met 2 gele slippen: 
Stijn Derksen, Wessel Pennings, Nienke 
Toonen, Sarah van de Laar, Jemi 
Pennings, Teun Doudart de la Gree
Witte band met 2 oranje slippen: 
Imke Toonen, Theun Reloe, Tom Brals, 
Rens van de Loo, Misja Meulenbroek, Jill 
Pennings, Jens Vermeltfoort, Rick Bolwerk
Witte band met 2 groene slippen: 
Lynn Wouters
Witte band met 2 blauwe slippen: 
Thijs Toonen, Evi Somhorst, Taina 
Janssen
Witte band met 2 bruine slippen: 
Sara Spierings, Koen van der Aa, Sten 
Vereijken
Gele band met 2e oranje slip: 
Tjeerd van Rijbroek, Eva Houben, 
Willem van Antwerpen, Thom Boot, 
Tijn Korsten
Gele band met 2 groene slippen: 
Sven Beckers, Jolijn van de Kerkhof, 
Gijs de Visscher, Suze van der Vleuten
Gele band met 2 blauwe slippen: 
Cathelijne van der Linden
Gele band met 2 bruine slippen: 
Anouk van de Molengraaf
Oranje band: 
Ragne van der Linden
Oranje band met 2e groene slip: 
Roel van de Vossenberg

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 8 maart
½-½  Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen
½-½ André Bergman - Willy Constant
½-½ Frans v. Hoof - Hans Claas
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
1-0 Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree
  
Programma 15 maart
Aloys Wijffelaars - Johnny v.d. Laarschot 
André Bergman - Zjon v.d. Laar
Thijs Knaapen - Willy Constant
Jef Verhagen - Hein v. Bree   
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans
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paardensport Politieke partijen aanwezig bij wedstrijd

Paarden Dressuur in Manege D’n Perdenbak

Lieshout - Vorige week heeft er een 
bericht in De MooiLaarbeekKrant 
gestaan over het asbestdak bij de 
Manege. Hiervoor heeft Kontakt 
FM een interview met het bestuur 
gehad en hebben zij het college 
en de politieke partijen van Laar-
beek uitgenodigd om zelf eens te 
komen kijken. 

Enkele partijen hebben daar gehoor 
aan gegeven en zijn tijdens de wed-
strijd bij de manege op bezoek ge-
weest. Zij waren onder de indruk van 
de vernieuwde manege en de frisse 
moderne uitstraling. Nu alleen nog 
een nieuw asbestvrij dak en dan zien 
de gebruikers en de vrijwilligers de 
toekomst nog zonniger tegemoet.

De wedstrijd ging ondertussen ge-
woon door en zat vol met het maxi-
male aantal van 20 ruiters. Door het 
slechte weer werd er in kleine groep-
jes binnen losgereden en daardoor 
duurde de wedstrijd langer dan ge-
pland.

Uitslag Laarbeekse ruiters
Tessa van Schaik met Faith AB, zij 
werden in de klasse B, 2x 3de met 
180 en 187 punten. In de klasse L2 
startte Joyce van Berlo met haar Julio 
en zij werden 4de met 172 en 3de 
met 181 punten. In de klasse M1 
kwamen Marinja v/d Hurk en Whin-
ny in de ring, zij werden 8ste met 
165 punten en bij de 2de proef 5de 
met 180 punten. In de klasse M2 
startte Laura Geurts met Devolte en 
zij werden 2x 9de met 162 en 161 
punten.

De volgende dressuurwedstrijd is op 
18 maart voor pony’s en op 19 maart 
is er oefendressuur voor de nieuwe 
proeven, voor beide is het nog mogelijk 
om in te schrijven, stuur hiervoor een 
mail naar wedstrijdderaam@live.nl.

Mariahout - Vorige week zijn de Bra-
bantse Kampioenschappen verreden 
in De Mortel. Vele combinaties stre-
den hier voor de kampioenstitel. Kim-
berly Loos, uitkomend met de pony’s 
voor PC de Pioniertjes en met haar 
paard voor LR St. Bernadette, heeft 
goede prestaties geleverd.
 
In de klasse DM was er een groot deel-
nemersveld. 40 combinaties waarvan 
er 7  barrage mochten rijden. Na een 
zeer spectaculaire barrage eindigde 
Kimberly met haar pony ‘Piper S’ net 

naast het podium en werd vierde. 
Hiermee heeft ze zich gekwalificeerd 
voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen en een ticket bemachtigt voor Ind-
oor Brabant.
 
Met haar pony ‘July’ reed ze in de 
klasse DZ. Hierin streden 25 combi-
naties waarvan er uiteindelijk maar 4 
barrage mochten rijden. Met een goe-
de rit behaalde ze de derde plaats en 
belandde op het podium. Met deze 
derde plaats heeft ze zich wederom 
gekwalificeerd voor de Nederlandse 

Kampioenschappen in Ermelo.
 
Afgelopen weekend was het de beurt 
aan de paarden. Kimberly reed met 
haar 6-jarig paard ‘Katinka v/d Laar-
beekhoeve’. Ze moest strijden tegen 
80 andere combinaties in de klasse L. 
Ze wist twee keer een foutloze ronde 
te springen, waardoor ze geplaatst 
werd voor de barrage. Helaas viel hier 
een balk naar beneden, waardoor ze 
op plek elf eindigde. Met plek elf heeft 
ze zich ook gekwalificeerd voor de 
Nederlandse Kampioenschappen.

Kimberly Loos kwalifi ceert zich voor NK

Joyce van Berlo met ‘Julio’

Kimberly Loos in actie met ‘Piper S’

handbal

Dames KPJ zoeken trainer/trainster
Beek en Donk - KPJ Beek en Donk 
is op zoek naar een trainer/train-
ster voor een enthousiast hand-
balteam.

Zij zijn op zoek naar iemand die 
het leuk lijkt om iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 21.00 

uur handbaltraining te geven aan 

enthousiaste dames. Heb jij in-
teresse of ken je iemand die dit 
graag zou willen doen?  Neem 
dan gerust contact op met 
Nicole Bouw, tel. 06-13486902 of 
mail naar nicolebouw94@hotmail.
com. Ook voor meer informatie 
mag u altijd mailen of bellen.

biljarten Tiny Swinkels kampioen 
PK 1e klasse 2016

PK fi nale 1e klasse biljarten in 
de Vliegert Mierlo

Aarle-Rixtel/Mierlo – Na 4 dagen strijd 
is Tiny Swinkels van biljartvereniging 
Trefzeker uit Aarle-Rixtel kampioen PK 
1e klasse 2016 geworden.

De beslissing viel pas in de laatste 2 
partijen. Toon Saris van ’t Hout werd 
2e en Jo v.d. Kimmenade van BC de 
Vliegert veroverde de 3e plaats. Allen 
van harte gefeliciteerd.

Vlnr: Toon Saris, Tiny Swinkels en Jo v.d. Kimmenade

korfbal

Belangrijke winst voor Flamingo’s 1
Mariahout - Het was een goed 
weekend voor de drie senioren-
teams van Flamingo’s, drie maal 
een winstpartij. Voor Senioren 1, 
gesponsord door Auto Corsten, 
was het belangrijk om te winnen 
om nog in aanmerking te komen 
voor een promotie/degradatie-
wedstrijd om volgend seizoen in 
de Overgangsklasse te blijven. 

Celeritas uit Wijbosch kwam op 
bezoek in de Klumper. Beide ploe-
gen speelde gehaast en de Ma-
riahoutse dames misten opnieuw 
te veel kansen. Echter Flamingo’s 
liet zien te beschikken over een 
vechtersmentaliteit en bovendien 
zat de verdediging goed in elkaar. 
Via een 5-1 voorsprong, werd het 
eerst nog gelijk tot 5-5, maar daar-
na liep de thuisploeg opnieuw een 
paar doelpunten uit naar 8-5. Ce-
leritas speelde ook slordig en miste 
gelukkig ook haar kansen. Over de 
hele partij gezien was Flamingo’s 

sterker en trok aan het langste eind 
door uiteindelijk een verdiende 
9-8 eindstand op het scorebord te 
zetten. Zondag aanstaande speelt 
Senioren 1 de eerste wedstrijd in 
de promotie/degratiestrijd tegen 
Emos uit Schaijk om 13.30 uur in 
de Klumper in Lieshout.

Senioren 2, gesponsord door Ha-
rold Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur, speelde tegen Odio 2 en 
wilde het zaalseizoen natuurlijk 
met winst afsluiten. Ze begonnen 
sterk, maar de tegenpartij maakte 
dankbaar gebruik van de ruimte 
die Mariahout in de verdediging 
gaf. Met een stand van 5-6 gingen 
de ploegen de rust in. Na rust wist 
Senioren 2 weer te overtuigen, 
het roer ging om en er werd strak 
voor verdedigd. Odio scoorde nog 
tweemaal en Flamingo’s wist mak-
kelijker te scoren en bepaalde de 
eindstand op een 14-8 overwin-
ning.

judo Bandexamens 
Budoclub Beek 
en DonkBeek en Donk - In de maand febru-

ari werden weer op diverse data 
de bandexamens voor groep 1 tot 
en met 3 afgenomen bij Budoclub 
Beek en Donk. Deze examens 
stonden onder deskundige leiding 
van trainer Bart v.d. Linden.

Tijdens deze spannende examens 
hebben de judoka`s weer kunnen 
laten zien wat ze geleerd hebben. 
Uiteindelijk bleek dat alle judoka`s 
weer voldoende hadden laten zien 
zodat ze allen geslaagd waren! 
Afgelopen vrijdag zijn de laatste 
banden en slippen uitgereikt. De 
geslaagden staan op de sportpa-
gina 34. Alle judoka`s proficiat na-

mens bestuur en trainer BC Beek 
en Donk.

volleybal

Dames verliezen voor de 2e keer dit seizoen

Next/Bedovo Dames 1 verliest in Eindhoven
Beek en Donk - Next/Bedovo Dames 
1 speelde zaterdag 5 maart in Eind-
hoven tegen VCE/PSV DS1. PSV was 
inmiddels opgeklommen tot de 2e 
plek en vorige wedstrijd bleken zij 
een waardige tegenstander, dus het 
beloofde een spannende wedstrijd te 
worden. VCE/PSV bleek de voorspel-
lingen direct waar te maken. 

Zij startte met een sterke service die 
Next/Bedovo Dames 1 niet wist te ver-
werken. Tot halverwege de set bleven 
ze tegen een achterstand aankijken die 
op het laatste moment net niet wisten 
inhalen. Na wat harde woorden moest 

het spel naar voordeel voor Next/Bed-
ovo Dames 1 gedraaid worden. Dit re-
sulteerde in vlagen in sterk spel maar 
persoonlijke fouten konden niet geëli-
mineerd worden. Hierdoor wisten ze 
de tweede set naar zich toe te trekken, 
maar de derde set overheerste VCE/
PSV. Het wisselvallige spel bleef aan 
en Next/Bedovo Dames 1 wist niet het 
verschil uit te maken. Uiteindelijk re-
sulteerde dit in een 3-2 nederlaag. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Café Thuis/Bedovo Heren speelde te-
gen Hovoc Heren 2, op het oog weer 
een wedstrijd die in het voordeel van 

Bedovo binnen gehaald zou moeten 
worden. Na de zwaarbevochte wed-
strijd van vorig weekend konden de 
mannen wel een oppepper gebruiken. 
Een beperkte basis had tot gevolg dat 
Dennis van Schijndel na een aantal 
weken rust zijn pijn moest verbijten en 
oudgediende Inse mocht nogmaals zijn 
multifunctionele kwaliteiten uitbuiten. 
Toch kon niet naar een gewoonlijk 
sterk noch stabiel spel gewerkt wor-
den. Beide teams wisten niet het ver-
schil te maken maar Café Thuis/Bedo-
vo Heren 1 wist uiteindelijk als sterkste 
ploeg uit de verf te komen.    

 



Donderdag 10 maart 201636 

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 10 maart
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum 
De Groof, Beek en Donk

Expositie van Roosje 
(expressionistische portretten)
Van Schijndel Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 3, Beek en Donk

Vrijdag 11 maart
NL Doet bij het IVN
9.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 12 maart
NL Doet bij het IVN
9.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

NL-Doet bij de Boemerang
9.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Lente Actie Scouting Aarle-Rixtel
10.00 uur, Aarle-Rixtel

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Muziekweekend 40 jaar 
‘De Zwarte Fanfare’
18.30 uur, MFC ‘De Dreef’ 
Aarle Rixtel

Benefi etavond Stichting ‘A pin for 
your thoughts’
18.30 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 13 maart
IVN Wandeling Eyckenlust
10.00 uur, Parkeerplaats restaurant 
Paradijs, Brugstraat Beek en Donk

Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Gratis tafeltennissen bij ATTC’77
10.00 uur, Gymzaal Jan van 
Rixtelstraat, Aarle-Rixtel

Feestelijke koopzondag
5-jarig jubileum TRIA Fietsen
11.00 - 17.00 uur, TRIA Fietsen, 
Papenhoef 21, Lieshout

Opening Dutch Mud Men Store
11.00 - 17.00 uur, Papenhoef 21C, 
Lieshout

Paranormale beurs
11.00 uur, Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 16 maart
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Open Huis OBS het Klokhuis, BS de 
Muldershof en Fides Kinderopvang
18.00 uur, Wijnkelderweg, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 17 maart
Vogels in het voorjaar, IVN 
presentatie door Gerard Compiet
20.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 18 maart
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 maart
Grote garagesale
9.00 - 13.00 uur, Wijk Strijp en 
omliggende straten, Aarle-Rixtel

Oefen Dressuur Nieuwe KNHS 
proeven
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Tafelvoetbaltoernooi
11.30 uur, Café-zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Easter Egg Challenge
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 20 maart
Gezinsviering
9.30 uur, O.L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Clubkampioenschappen 
T.V. De Ringen
10.00 - 15.00 uur, Sporthal 
d’n Ekker, Beek en Donk

Open dag Daltonbasisschool 
‘t Otterke
10.00 - 12.00 uur, Beverstraat 11, 
Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

sound-light.nl
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