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Katelijn Lukassen-Bouwmans en Don van Sambeek Laarbeekse kandidaten Provinciale Staten

“Dat we anders denken is juist goed” 

Redacteur: Louke Kreemers

Laarbeek – Een oude vertrouwde 
factor in de Laarbeeks politiek en 
een enthousiast nieuw gezicht. 
Don van Sambeek en Katelijn 
Lukassen - Bouwmans zijn beiden 
verkiesbaar voor de Provinciale 
Staten. Katelijn voor GroenLinks en 
Don voor het CDA. Leefbaarheid, 
verbinden en initiatieven stimule-
ren daar gaat het volgens hen om. 

Aan de keukentafel bij Katelijn 
wordt er met een kop thee gezel-
lig gepraat. Don en Katelijn kunnen 
het goed vinden met elkaar. “Onze 
partijen raken elkaar op vele vlak-
ken, maar de accenten worden an-
ders gezet”, vertelt Don.  Don is het 
vertrouwde gezicht in de Brabantse 
politiek. Bij de provinciale verkie-
zingen zet hij zich vooral in voor de 
senioren in Brabant. “Senioren wor-
den soms wat weggedrukt”, legt 
hij uit, “maar zij zijn steeds vitaler 
en daardoor kunnen zij steeds meer 
van hun kennis delen met jongeren. 
Door zelf op de lijst te staan, wil ik 

laten zien dat senioren een heel be-
langrijke functie kunnen vervullen 
nu die groep steeds groter wordt.“

Kleine kernen 
Katelijn is een relatief nieuw ge-
zicht in de Brabantse politiek, voor 
GroenLinks staat ze als vijfde op 
de lijst. Voor de verkiezingen is ze 
vooral bezig met het stimuleren van 
de leefbaarheid in de kleine kernen. 
“We kijken daarbij juist naar mobi-
liteit en natuur, het dorp is nu een-
maal niet meer zelfvoorzienend. De 
tijden dat je alles in het dorp kon 
kopen is niet meer, maar we kunnen 
er wel voor zorgen dat de voorzie-
ningen zo goed mogelijk bereikbaar 
zijn.” 

Voor beiden staat verbinden in de 
provincie voorop. “De provincie is 
enorm breed”, vertelt Don, “hier-
binnen kan de kennis en ervaring 
vanuit allerlei kernen zich goed 
verspreiden en dit verbindt elkaar.”  
“In kleine kernen zoals in Laarbeek 
zijn prachtige initiatieven opgericht, 
kijk bijvoorbeeld naar de oprichting 
van zorg- en energiecoöperaties”, 
vult Katelijn aan. “Je ziet dat dit als 
een soort trend door Brabant en 
door het land trekt, juist in de pro-
vincie kun je kijken naar dit soort 
initiatieven en dit op allerlei manie-
ren stimuleren.”

Belang voor Laarbeek 
Don en Katelijn roepen iedereen 
op om 18 maart te gaan stemmen 
bij de Provinciale Staten verkiezin-
gen. “Laarbeek heeft erg kunnen 
profiteren van budgetten van de 
provincie”, zegt Don. “Daarmee 

zijn bijvoorbeeld de verbouwingen 
van de dorpshuizen gefinancierd, 
maar ook veel initiatieven van be-
woners.”  “Vaak lijkt het alsof de 
provincie ver weg staat van een 
gemeente als Laarbeek”, zegt 
Katelijn. “Maar juist door dit soort 
budgetten staat de provincie erg 
dicht bij Laarbeek. Daarnaast voe-
len Brabanders zich verbonden met 
de provincie. Als je hier mensen 
vraagt wat ze zijn, antwoorden ze 
meestal: Brabander. Mensen voelen 
zich Brabander en het is erg mooi 
om daarvoor te werken.” 

De Ruit
De sfeer is gezellig tussen de twee 
kandidaten, maar terwijl het ge-
sprek vordert komen er ook discus-
sies op gang. Zo merk je de ver-
schillen tussen beide partijen ook 
als het gesprek op de Ruit komt. 
GroenLinks als felle tegenstander 
en CDA al jaren een gematigde 
voorstander van de nieuwe weg. 
“De omgeving Eindhoven is een 
bruisend gebied”, benadrukt Don, 
“het is belangrijk dat de regio be-
reikbaar blijft. Toch moeten we ook 
kijken naar de noodzaak van zo’n 
weg. Er waren onderzoeken die 
aantoonden dat de mobiliteit gaat 
afnemen door de krimp van de be-
volking en als je dan gekozen hebt 
voor zo’n weg kan je hem niet meer 
weghalen. Dit is een echte lange 
termijn visie.” Katelijn vertelt: “Het 
initiatief dat in Laarbeek is opgezet 
‘NiksWeg’ heeft GroenLinks altijd 

gesteund. Het is geweldig om te 
zien dat grote en kleine regioge-
meenten en de Tweede Kamer nu 
ook zien dat nut en noodzaak voor 
deze weg niet bestaan. Hierbij zie 
je hoe belangrijk de provincie voor 
een kleine gemeente als Laarbeek 
kan zijn. In dit geval zelfs heel be-
palend.”

Scherp houden
Dat de meningen tussen beiden 
soms verschillen, vinden Don en 
Katelijn alleen maar leuk. “Het 
houdt je scherp”, lacht Don. 
“Katelijn en ik kunnen prima door 
een deur samen, maar als het 
op politiek aankomt, ontstaat er 
vaak wel spanning.” “Die span-
ning maakt het juist leuk”, vertelt 
Katelijn, “discussie moet er zijn, an-
ders kijk je niet meer kritisch naar 
de maatschappij. We zijn beiden 
enorm maatschappelijk geïnteres-
seerd en willen graag ons steentje 
bijdragen aan de toekomst.” 

Ga jij naar de stembus op woensdag 
18 maart? Katelijn vind je als num-
mer 5 op de lijst van GroenLinks. 
Don van Sambeek vind je als num-
mer 37 op de lijst van het CDA. 

Enthousiast en positief gaan Katelijn Lukassen - Bouwmans en Don van Sambeek de verkiezingen tegemoet 

“Onze partijen raken 
elkaar op vele vlakken, 

maar de accenten 
worden anders gezet” 

“Een provincie staat vaak 
dichter bij een gemeente 
dan dat mensen vaak in 

de gaten hebben” 
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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

De Kloosterdreef loopt van de Bakelseweg naar het klooster ‘Heilig Bloed’ in 
het Aarles broek. Deze weg is tegenwoordig slechts opengesteld voor ‘bestem-
mingsverkeer’. In het verleden werd deze weg te veel gebruikt als sluiproute tus-
sen Aarle-Rixtel en Gemert. De weg loopt van oudsher voor een belangrijk deel 
over een smalle dekzandrug richting Hazeldonk en de Dung. Het klooster, de 
naamgever van de weg, verscheen hier zo’n ruim honderd jaar geleden, toen de 
laatste ontginningen het Aarles Broek in cultuur hadden gebracht. In het boek 
‘D’n Broekkant’, uitgegeven door een schrijverscollectief op initiatief van wijlen 
Jan Beekmans, wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van het klooster. 
Ook vindt men veel informatie op de eigen website van het Klooster. In Aarle-
Rixtel spreekt men nog steeds van ‘de zusters van Broek’. Naast het missiewerk, 
o.a. in Lesotho, waren er ook zusters prominent in Aarle-Rixtel actief. Zo had-
den ze een tijd lang de zorg voor de ‘bejaarden’ op kasteel Croy. Zuster Marie-
Clarette had jarenlang de leiding over bejaardenhuis ‘De Witte Poort’. En dan 
zuster Isfrida! Deze zeer geliefde zuster heeft zowat half Aarle ‘onder handen’ 
gehad in de wijkverpleging en op het consultatiebureau!
Het klooster zelf vormt, midden tussen de akkers en weilanden, een indrukwek-
kend complex. Na de komst van de 
‘Brabantse Kluis’ is het nóg beter toegankelijk geworden. Er worden zelfs spe-
ciale rondleidingen georganiseerd. In tegenstelling tot onze Laarbeekse kerken 
kan men er nog dagelijks heilige missen en andere vieringen bijwonen. Ook de 
kloostertuin is zeker een bezoek waard. Met name de gerestaureerde Lourdes-
grot ziet er zowel van buiten als van binnen indrukwekkend uit. De kloostertuin 
kan men bereiken via een van de stallen van de Brabantse Kluis. Wil men nog 
verder wandelen, dan volgt men de ‘biggetjesroute’. Voor de echte fijnproevers 
is er nog de laarzenroute ‘Pak de Biezen’. Kortom: het klooster staat ook letterlijk 
nog midden in de samenleving!

Henk van beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel

DE KLOOSTERDREEF

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

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

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Zoveel telefoontjes en kaarten, zoveel medeleven en warmte, tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze moeder en oma  

Sjaan van der Aa-van den Tillaar
Hebben ons erg gesteund in deze moeilijke tijd. Hiervoor zijn wij U erg dankbaar.

Dankbetuiging

Hans en Marjon van der Aa-Schepers
Anja en Raymond van den Elsen-van der Aa

Ad van der Aa
Sylvie en Remco, Nicole, Carlijn en Jeroen, Guus

Het heeft ons heel erg goed gedaan zoveel blijken van belangstelling te hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa  

Noud Vermeulen
De vele steunbetuigingen, mooie bloemen en lieve kaarten hebben ons erg goed 
gedaan, hiervoor hartelijk dank. Een speciaal bedankje voor de medewerkers van 
de Zorgboog en de huisartsen in Lieshout, jullie waren een grote steun voor ons!

Dankbetuiging

Annie Vermeulen-Vonk
Kinderen en kleinkinderen

In Memoriam
Martien van de Graef

Wij ontvingen het droevige bericht 
dat op zaterdag 7 maart 2015 onze 
secretaris de heer Martien van de 
Graef is overleden.

Sinds 1997 was Martien lid van onze 
handboogvereniging Krijgsman 
Soranus. Naast secretaris en 
wedstrijdsecretaris was hij ook vele 
jaren wedstrijdleider en organisator 
van onze vrijwilligersavonden. 
Onder zijn bezielende leiding 
verliepen de wedstrijden altijd 
vlekkeloos. In 2010 was hij 50 jaar 
lid van de Nederlandse Handboog 
Bond en daarvoor onderscheiden 
met de Zilveren Speld, waar hij 
bijzonder trots op was. Martien 
droeg onze vereniging een warm 
hart toe. Vele uren besteedde 
hij o.a. aan het maken van het 
uitgebreide jaaroverzicht over het 

wel en wee van onze vereniging. 
Ook de verslagen van de geschoten 
wedstrijden in de krant werden door 
hem verzorgd. We wisten al een 
tijdje dat zijn gezondheid minder 
werd. Zolang zijn gezondheid het 
toeliet, was hij aanwezig op de 
schietavonden.

Wij verliezen in Martien een 
bijzonder mens. De dierbare 
herinneringen aan hem zullen we 
koesteren. We wensen zijn vrouw 
Toos en verdere familie veel sterkte 
toe met het verwerken van dit 
verlies.

Bestuur en leden 
handboogvereniging Krijgsman 
Soranus

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Onze koffietafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie
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Laarbeek/Bakel – Nadat Nelleke 
van Hoof van dierenpension Van 
de Voorste Grootel (gelegen aan de 
Grotelse Heide) tien jaar zwerfdie-
ren opving uit vijf Peelgemeenten 
waaronder Laarbeek, kreeg zij enke-
le dagen voor Kerstmis te horen dat 
deze dienst per 1 januari 2015 ge-
gund werd aan Dierenbescherming 
Brabant Zuid-Oost. Sinds die datum 
krijgt zij nog regelmatig telefoontjes 
van mensen die niet weten waar 
zij terechtkunnen met vragen over 
hun vermiste huisdier of gevonden 
zwerfdier.

Dierenopvang 
Gemeente Laarbeek is, in 2005, de 
eerste gemeente waarvoor Nelleke 
van Hoof de zwerfdierenopvang 
verzorgt. Daarna volgen Deurne, 
Gemert-Bakel, Someren en Asten. 
“Wij hadden een meldcentrale”, 
legt de dierenpensioneigenaresse uit: 
“Wij waren 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week bereikbaar voor 
mensen die hun huisdier kwijt waren 
of die een zwerfdier hadden gevon-
den. We probeerden huisdier en ei-
genaar zo snel mogelijk te herenigen. 

Lukte dit niet dan zochten wij een 
nieuw baasje.” Om het transport 
van zwerfdieren in goede banen te 
leiden, richt zij dierenambulance De 
Peel op: “In het begin vingen we 
een grote variëteit aan zwerfdieren 
op. Om prijstechnische redenen is dit 
pakket in overleg met de gemeente 
Laarbeek verkleind naar het ophalen 
en verzorgen van alleen maar zwer-
vende huisdieren, meestal honden of 
katten.”

Veranderingen 
In oktober 2014, Deurne heeft haar 
dierenopvang inmiddels onderge-
bracht binnen eigen gemeente, vindt 
er een evaluatiegesprek plaats tussen 
het dierenpension en alle betrokken 
gemeenten. “Er waren geen klach-
ten. Ze waren allemaal, met name 
Laarbeek, tevreden en vroegen of 
ik voor 2015 weer een offerte wilde 
uitbrengen voor dezelfde diensten 
als in 2014.” Nelleke licht toe: “Dat 
heb ik gedaan, zelfs voor hetzelfde 
bedrag als in 2014. Daarnaast heb ik 
de mogelijkheid geboden om, voor 
een lager bedrag, wel alle dieren op 
te vangen, maar de telefonische be-
reikbaarheid buiten kantooruren an-
ders te regelen. Hierdoor konden we 

geld uitsparen voor de gemeenten. 
Geen enkele gemeente ging hier op 
in. Wel kreeg ik een brief met daarin 
de namen van twee instanties die 
ook een offerte uit hadden gebracht. 
Dat vond ik prima, dat moet een ge-
meente doen.”

Abrupt einde 
Enkele dagen voor Kerstmis krijgt 
Nelleke telefonisch te horen van ge-
meente Laarbeek dat het contract 
vanaf 1 januari 2015 wordt gegund 
aan de Dierenbescherming: “Als re-
den gaven ze dat we wel de goed-
koopste waren, maar dat ze bang 
waren dat we duurder zouden zijn 
dan de Dierenbescherming als één 
van de vier overgebleven gemeenten 
uit de overeenkomst zou stappen. 
Deze aanname is nooit met ons be-
sproken. Ook zijn we schandalig laat 
geïnformeerd. Ik vind het jammer 
dat we na zo’n fijne samenwerking 
op deze manier afscheid van elkaar 
moesten nemen.”

Reactie gemeente 
Wethouder Tonny Meulensteen re-
ageert: “Van de Voorste Grootel 
verzorgde de dierenopvang voor 
de gemeenten Asten, Deurne, 

Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. 
Dat contract liep tot 1-1-2015. De 
gemeente Deurne heeft in oktober 
2014 aangegeven per 1-1-2015 te 
stoppen bij Van de Voorste Grootel. 
Daarop heeft Van de Voorste Grootel 
haar tarief met 43,8% verhoogd, 
omdat nu nog maar vier in plaats 
van vijf gemeenten gebruikmaak-
ten van de diensten van de Voorste 
Grootel. Inmiddels was ons duidelijk 
dat de gemeenten Gemert-Bakel en

“Er bellen nog steeds 
mensen naar ons op voor 
de zwerfdierenopvang. 
Helaas kunnen zij niet 
meer bij ons terecht. Ik 
verwijs ze door naar de 

gemeente” 

Someren ook niet verder gingen met 
Van de Voorste Grootel. Vanwege de 
prijsverhoging van 43,8% door het 
uittreden van één gemeente, heb-
ben we geen nieuwe offerte meer 
gevraagd bij Van de Voorste Grootel 
voor de prijzen na het uittreden van 
drie of vier gemeenten. Het college 
heeft op 16 december besloten om, 
op basis van het minieme prijsver-
schil tussen de Dierenbescherming 
en de Voorste Grootel (gebaseerd 

op deelname van vier gemeenten) 
en klachten, samen met de vier an-
dere gemeenten aan te sluiten bij de 
Dierenbescherming. Dat besluit heb-
ben we per brief medegedeeld aan 
de Voorste Grootel.”

Zwerfdierenopvang 2015 
Sinds de overgang van het contract, 
krijgt Van de Voorste Grootel nog re-
gelmatig telefoontjes over vermiste 
huisdieren en zwerfdieren. Nelleke 
verwijst iedereen door naar de ge-
meente: “Die is immers verantwoor-
delijk voor de zwerfdierenopvang 
en bereikbaarheidscentrale. Via de 
gemeente word je doorverwezen. 
Vermiste en gevonden huisdieren 
kunnen niet meer bij ons gemeld 
worden.” De meldkamer dierenhulp 
van de Dierenbescherming is bereik-
baar via telefoonnummer 0900 112 
00 00. De dierenambulance rijdt 24 
uur per dag, zeven dagen per week.

Toekomst
Als alternatief biedt het pension nu 
bemiddeling bij herplaatsing van 
huisdieren. “Wij zoeken voor huis-
dieren die door allerlei oorzaken zo-
als ziekte of allergie niet meer bij hun 
baasje kunnen blijven, een nieuwe 
passende eigenaar”, legt de eigena-
resse uit: “Door deze dienst te bie-
den hopen wij dat het aantal zwerf-
dieren afneemt. Daardoor blijft een 
aantal dieren veel leed bespaard.” 

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

 ‘Van de Voorste Grootel’ mag geen zwerfdieren meer opvangen

“Mensen moeten weten waar ze nu terechtkunnen”
Nelleke van Hoof van dierenpension Van de Voorste Grootel 

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Wanneer u meer dan 1 keer per jaar
(bv ook de mei-vakantie) op vakantie 
gaat, informeer dan eens naar onze 

doorlopende reis- en/of 
annuleringsverzekering
Wij berekenen graag wat voor u voordeliger is.

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
PERSONENVERVOER

ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

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.
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Zaterdag 14 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

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

Zondag 15 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: : Ton Verbakel 
(verj),Overleden ouders de Korte–Verhaar, Bernard 
van den Elsen, Ben Sibon (par), Martien van der 
Linden, Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon 
Mart, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Godefriedus Frans 
en Jo Rooijmans (fund), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter, Bart Coppelmans 
(mged), Johan Dekkers (verj), Frans Kemps, Antoon 
Merkelbach, Sjaak en Sjaan de Groot-van Heeswijk, 
Thea Jansen-Slaats, Helena Franke-Michels (verj), 
Ouders Brusselaars-van Erp, Vader Coppens 
(sterfdag) en moeder Coppens, Piet van Hek en 
schoonzoon Piet Verstappen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor

Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Jos van Gemert en Ida van Gemert-Naus, 
Stefan Malinak (verj).

Maandag 16 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 17 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 18 maart

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 19 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken

Vrijdag 20 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
14 t/m 20 maart

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

Want waar 
er twee of drie 
verenigd zijn

in mijn Naam, 
daar ben Ik

in hun midden’.

Jaarvergadering Gilde Sint Margaretha 
Aarle-Rixtel - Het gilde Sint 
Margaretha oftewel de rode-schut 
hield begin februari haar jaarver-
gadering in hun gildepaviljoen aan 
de Havenweg. Nadat de hoofdman 
Theo de Jong Mzn. de vergadering 
opende met de christelijke groet en 
32 gildebroeders kon verwelkomen, 
werden de notulen van de vorige 
vergadering en de ingekomen stuk-
ken voorgelezen door dekenschrij-
ver Ed Vincent. 

De dekenrentmeester Bart van der 
Vorst mocht hierna zijn toelichting 
geven op het jaarverslag van de kas, 
waarna door de kascommissie, welke 
gevormd werd door Jan Roijackers 
en Henk Peters, niks als lof werd 
uitgesproken over de aanpak van de 
dekenrentmeester.  De Hoofdman 
gaf hierna enige uitleg over een 
paar veranderingen in het jaarpro-
gramma, terwijl men met het tradi-
tionele roggebrood met zult voor de 
inwendige mens zorgde. Met dank 
aan Mart Bankers. Als agendapunt 
9 stond de bestuursverkiezing op 
het programma. Vice hoofdman 
Jurgen Peters en 1e dekenschrijver 

Ed Vincent waren aftredend en her-
kiesbaar, 2e dekenschrijver Miko 
van de Ven stopt met het bestuur 
vanwege te drukke werkzaamheden 
privé. Als enige  had Toon Thijssen 
zich beschikbaar gesteld voor een 

bestuursfunctie. Miko van de Ven 
werd bedankt voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren en werd hem een 
mooi presentje aangeboden. Ed 
Vincent en Jurgen Peters werden 
weer voor de 3 komende jaren vast-
gelegd en voor nieuwkomer geldt 
dit hetzelfde, zodat het nieuwe 
bestuurslid Toon Thijssen kon aan-
schuiven aan de bestuurstafel. Het 
aloude gildelied uit 1898 werd voor 
de dag gehaald en onder trombege-
leiding van Ed Vincent kon Koning 
Harrie van Ganzenwinkel de juiste 
toon inzetten waarna alle aanwezige 
gildebroeders uit volle borst mee-
zongen. 

Hierna mocht de dekenrentmeester 
overgaan tot het innen van de con-
tributie. Werd de rondvraag afge-
werkt, waarna de hoofdman deze 
vergadering sloot met de christelijke 
groet, en het na ‘buurten’ kon be-
ginnen.

Miko van de Ven (r) wordt bedankt voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen jaren

Nieuw bestuurslid Toon Thijssen (links) 

Wie herkent er iemand op deze foto? 

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

Het goede antwoord was inderdaad het lerarenteam van de Bernadetteschool in 1959.

Er kwamen enkele reacties binnen:

Deze foto is gemaakt voor de oude Bernadetteschool in Mariahout. Ik weet niet 
of ik toen al naar school ging, maar ik herken helemaal links op de foto ‘misterke’ 
Verheijen en naast hem staat ‘dun auwe mister’ Lucassen. En de zuster helemaal 
rechts zou zr. Bernardo kunnen zijn. De anderen herken ik niet.

Met vriendelijke groet,
Annegeert Steenbakkers

Volgens mij is dit het lera-
renteam van de school in 
Mariahout, in de jaren ‘50: 
Meester Verheijen, Meester 
Lukassen; de anderen ken ik 
niet.
 
Groetjes,
Hanny Lukassen

Historische beelden
Wie herkent er iemand op deze foto?

rechts zou zr. Bernardo kunnen zijn. De anderen herken ik niet.

Volgens mij is dit het lera-
renteam van de school in 
Mariahout, in de jaren ‘50: 
Meester Verheijen, Meester 
Lukassen; de anderen ken ik 
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Lieshout - Op de plek waar tot een 
paar jaar geleden basisschool ‘De 
Fontein’ stond, verrijst binnenkort 
een 20-tal huurwoningen en een paar 
koopwoningen. Het gebied, dat door 
de Nieuwstraat en de Klumper wordt 
begrensd, verandert in een nieuwe 
woonwijk in de kern van Lieshout. 

Goedkoop 
De woningen worden gebouwd door 
BAM Woningbouw. Volgens Henk 
Agricola, projectleider vastgoed bij de 
Wocom, is samen met BAM op basis 
van ‘het echte samenwerken’ het pro-
ject ontwikkeld, waardoor het moge-
lijk is om woningen te realiseren te-
gen lage stichtingskosten. Efficiëntie 
en vaste prijzen zijn voordelen die in 
deze moeilijke tijden voor woning-
bouwverenigingen doorslaggevend 
zijn. De nieuwe bewoners van de wo-
ningen zullen een zeer lage energie-
rekening hebben. “De energieklasse 
is A++. Dit resulteert in ongeloof, 

want mensen kunnen niet begrijpen, 
dat de rekening voor gas en licht zo 
ontzettend veel lager is dan in het vo-
rige huis”, legt Henk uit. “Vaak wordt 
gevraagd naar de nieuwe huurprijs, 
maar de lage energieprijs zorgt er-
voor, dat de totale woonlasten erg 
meevallen.”

Het plan
Aan de zijde van de Kuiperstraat kijkt 
men aan de overkant van het grasveld 
tegen de voorkant aan van bungalows 
aan ‘Den Dissel’. Aan de achterkant 
van deze huizen is een privéparkeer-
plaats voor de auto gepland met een 
eigen inrit. Er is een patiotuin en het 
huis is in principe bedoeld voor twee-
persoons huishoudens, oud of jong. 
In totaal komen er in het plan 14 pa-
tiobungalows. Vanaf de Nieuwstraat 
kijken de voorbijgangers dadelijk in 
een soort hofje. Dit hofje gaat ‘Den 
Effer’ heten. Aan de Nieuwstraat ko-
men ook nieuwe huizen, die wel lijken 
op de bungalows wat betreft de inde-
ling. Deze 6 woningen krijgen echter 
wel een kap, zodat ze architectonisch 

beter aansluiten op de bestaande 
omgeving. In het plan zijn een aantal 
extra parkeerplaatsen opgenomen. 
Vanuit ‘De Klumper’ is uitzicht op vier 
nieuw te bouwen koopwoningen, 
twee-onder-één-kap. Voor meer info: 
www.wonenindefontein.nl.

Weinig overlast
Henk Agricola is duidelijk blij met 
het mooie plan. Mart Verhoeven, 
commercieel manager van BAM, be-
nadrukt het comfort van vloerver-
warming in de huizen, zodat ze erg 
efficiënt kunnen worden verwarmd. 
Op de vraag van uw redacteur hoe 
wordt omgegaan met de overlast in 
de buurt is Mart erg duidelijk. “BAM 

zorgt ervoor dat de overlast beperkt 
blijft. Het werkverkeer gaat voorna-
melijk via de Nieuwstraat en er zijn 
afspraken met onze onderaannemers, 
dat er netjes wordt gewerkt en de 
radio’s niet te hard staan. De huidi-
ge buurtbewoners krijgen een brief, 
waarin staat waar ze zich kunnen 
melden als er toch problemen zijn. 
Want wij vinden het erg belangrijk 
dat wij op goede voet staan met de 
huidige bewoners.” 

Informatie is te verkrijgen in het kan-
toor van de vroegere woningstichting 
Laarbeek (nu woCom) aan de Heuvel 
in Lieshout. Voor de koopwoningen: 
www.vandenhurkmakelaars.nl

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

Rens Klomp Bueters
Het Nederlandse pensioenstelsel is 
opgebouwd uit drie pijlers. De eer-
ste pijler is de AOW. Deze geldt als 
basisinkomen om te kunnen rondko-
men na pensioendatum. Iedereen die 
in Nederland woont of werkt bouwt 
automatisch AOW op. 

De tweede pijler bestaat uit pensi-
oenopbouw bij een werkgever. Niet 
iedere werkgever biedt u een  pensi-
oenregeling aan. 

Als derde pijler kunt u persoonlijk bij 
een bank of verzekeraar een aanvul-
lende pensioenvoorziening treffen. 
De bekendste varianten hiervan zijn 
lijfrenteverzekeringen en banksparen.  
Het verschil tussen deze twee is de 
wijze waarop kapitaal wordt opge-
bouwd. Bij een verzekering wordt be-
legd, bij banksparen krijgt u een vast 
of variabel rentepercentage afhanke-
lijk van de looptijd.

De premie die u betaalt op zo’n polis 
mag u als fiscale aftrekpost meene-
men in uw aangifte inkomstenbelas-
ting. Tegenover deze aftrek staat dat 
de uitkeringen zijn belast. Het opge-
bouwde kapitaal in de polis telt niet 
mee voor de bepaling van uw box III-
vermogen.

Het bedrag dat u jaarlijks fiscaal in 
aftrek mag brengen (de jaarruimte) 
wordt bepaald aan de hand van uw 
inkomen en eventuele pensioenop-
bouw  bij uw werkgever voorafgaand 
aan het jaar waarin u de premie be-
taalt. Aan de hand van uw aangifte 
2014 kunnen wij de jaarruimte 2015 
voor u berekenen zodat u dit jaar op-
timaal van deze aftrek gebruik kunt 
maken.

Voor aanvullende informatie of voor 
het in kaart brengen van uw opge-
bouwde oudedagsvoorziening kunt u 
contact opnemen met een van onze 
adviseurs. 

Nieuwbouw Lieshout: Wonen in De Fontein 

Zelfregiebijeenkomst 
Contactgroep Laarbeek

Henk Agricola (l) en Mart Verhoeven (r) op de plek waar het nieuwe plan komt: De Fontein  

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Gewassen Spinazie per zak 1.79
Kanzi Appels           per kilo 1.99

IJsbergsla       per stuk 0.99
Radijs       per bos 0.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Geschrapte Worteltjes

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

 Frieslanders      per zak    0.99

Lieshout - Ben Rooijakkers, zelf-
regiecoach en bestuurslid van 
ZelfhulpVerbindt.nl, houdt op dins-
dag 17 maart de maandelijkse bij-
eenkomst voor mensen met stress, 
overspannenheid, burn-out, burn-in 
of andere ervaren beperkingen. De 
bijeenkomst is in het Fransiscushof, 
op het adres Fransiscushof 17 te 
Lieshout en duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. Deelname is vrij en gra-
tis.

Sinds mensenheugenis is er al sprake 
van zelfhulp. In de oertijd wisselden 
mensen met elkaar ervaringen, tips 
en trucs uit bij het jagen op wild, 
maken van vuur en veroveren van 
partners. Rond het begin van de 
jaartelling kwamen lotgenoten bij-
een op pleinen in stad of dorp om 
elkaar te steunen en figuurlijk en 
soms letterlijk ‘op de been’ te hel-
pen. Afgelopen decennia heeft men 
als ervaring- of lotgenoten en zelf-
hulpdeskundigen ruime persoonlijke 
ervaring opgedaan en goede resul-
taten bereikt met Zelfhulp. Zelfhulp 
heeft zich bewezen als preventieve, 
participatieve en repressieve aanvul-
ling op de voor de mensen beschik-
bare formele, professionele zorg. 
Mensen die met zelfhulp direct of 
indirect in aanraking komen en als 
lotgenoot deelnemen aan het pro-
ces zelfhulp, blijken beter in staat 
hun eigenwaarde te herwinnen en 
vanuit zelfregie en met eigen kracht 
te werken aan hun herstelproces. 
Zij doen dat zelf, maar met zelfhulp 
hoeft dat nooit alleen. Uit onderzoek 
blijkt dat zelfhulp de vraag naar zorg 
voorkomt, verminderd of vertraagd 
en daarmee ook de zorgkosten naar 
beneden brengt. 

In de praktijk blijkt dat zelfhulp, de 
kracht van zelfhulp en het nut van 
zelfhulp nog steeds te weinig bekend 
is in Nederland. Uit ervaring en op 
basis van gepubliceerde onderzoe-
ken, artikelen en boeken weet men 
dat door deze onbekendheid te wei-
nig gebruik gemaakt wordt van zelf-
hulp en ervaringskennis. Hierdoor 
blijven veel ‘verborgen schatten’ on-
aangeroerd. Schatten die voor ieder 
mens relatief drempelloos en zonder 
wachttijd in de directe omgeving be-
reikbaar en gratis beschikbaar zijn. 

Praten met iemand die hetzelfde 
heeft meegemaakt helpt echt je 
positieve spiegelbeeld te herstel-
len; makkelijker om te gaan met de 
situatie waarin je leeft; en het zon-
der schuldgevoel weer maken van 
keuzes voor jezelf. Wilt u meer in-
formatie of vooraf aanmelden dan 
kan dat via: Ben Rooijakkers, tel. 06-
51915657 of mail 
ben@zelfhulpverbindt.nl.

  Annie van Lankveld ∙ Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk

Himalaya
liksteen
Van: €9,55

Nu: €2,55

VOORDELIGE 
VERSWAREN

Bij 't Verswarenhuys kunt u niet alleen terecht voor de lekkerste 

verswaren, maar ook voor voordelige verswaren. Na de vier succesvolle 

Voordelige Versweken hebben we ook deze week weer verschillende 

voordelige verswaren.

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

VLEESWAREN DUO

100gr Slagersachterham +

100gr Zachte Boerenmetworst

2 x 100 gram 249

VARKENSHAAS LANG

Heerlijk en eerlijk stukje varkensvlees.

kilo 895
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éxtra voordeel

op vrijdag 13 & zaterdag 14 maart
bij Jan Linders

50% korting

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

www.janlinders.nlVoor alle acties
geldt OP=OP

Fijne braadworst 
voordeelpak 
1000 gram
6.49   
Prijs per voordeelpak
van 1000 gram 3.25

Jan Linders
belegen kaas 48+ 
aan het stuk
per 500 gram
5.75
Prijs per stuk van 500 gram 2.88

50% 
KORTING

Alfa bier in blik
tray 12x 50 cl 
11.40
Prijs per tray 5.70

KORTING
= 5.70 EURO KORTING

50% KORTING
50% 
KORTING
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Aarle-Rixtel - Ook in 2015 
wordt weer het jaarlijkse Rundje 
Bloasmuziek van blaaskapel 
de Zwarte-Fanfare gehouden. 
Ditmaal op zondag 15 maart in 
zaal Van Bracht aan de Kerkstraat 
9, hier waren ze vorig jaar voor 
het eerst te gast tijdens het 
Rundje Bloasmuziek. Het is reeds 
de 34e editie van hun jaarlijkse 
evenement. 

Dit jaar zijn De Bergenecho’s uit 
Wanroy hun gasten, sinds enige 
tijd is Mart Kusters ook de muzi-
kaal leider van De Bergenecho’s, 

ook Tiny en Michel Selten en Jorg 
van den Boogaard zijn lid van 
beide kapellen. De middag begint 
om 13.30 uur en de zaal is open 
vanaf 13.00 uur. Meer informatie 
op www.zwarte-fanfare.nl. Op 
zaterdagavond 10 oktober brengt 
de Zwarte Fanfare een tegenbe-
zoek aan Wanroy, deze avond tre-
den ook beide kapellen weer op, 
echter dan dus in het Wapen van 
Wanroy in Wanroy. 

Zet het volgende vast in uw ka-
lender: in 2016 bestaat de Zwarte 
Fanfare 40 jaar, dat wordt gevierd 

in het weekend van zaterdag 
12 en zondag 13 maart 2016 in 
Sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel. 
Let wel, dit is niet het halfvasten-
weekend maar één week erna. 
Op de zaterdagavond treedt het 
Tsjechische orkest ‘Vlado Kumpan 
und Seine Freunden’ op met in 
het voorprogramma de jubileren-
de Zwarte Fanfare, op zondag 13 
maart 2016 treden diverse kapel-
len op en wordt er een receptie 
aangeboden.

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Zondagavond, tien voor half negen. 
Nederland kruipt voor de buis, 
kopje koffie erbij, klef plakje cake. 
De wit-blauwe tegeltjes met de 
karakteristieke hoofden verschijnen 
in beeld. Vervolgens de titel van het 
programma: ‘Boer zoekt vrouw’. 
Miljoenen mensen vergapen zich 
aan de meest elementaire vorm van 
normbesef, we zoeken een partner. 
Hoe anders is dit dan vroeger, toen er 
nog geen beschaving was; wanneer 
mannen elkaar tegenkwamen sloeg de 
een de ander de hersens in. Wanneer 
een man een vrouw tegenkwam lag 
onbesnut behagen voor de hand. 
Enkele jaren terug was de 
paardenfokker binnen ons eigen 
Laarbeek nog florissant in beeld. Dit 
jaar verheugt iedereen zich wekelijks 
op Geile Geertje die onhandig de 
ene vrouw probeert te kussen terwijl 
hij de andere in de kont knijpt. Een 
paar minuten later zien we eerst een 
bloeddoorlopen neus gevolgd door 
de rest van de wat onhandige Theo. 
Binnen 5 minuten heeft hij zeker 36 
keer toegeeflijk ja gezegd. Op het 
eiland Texel slaat Jan zijn slag door 
een evenbeeld van zijn dieren uit te 
kiezen, met dito blatend stemgeluid. 
Adonis Tom zoekt uit de stapel van 
ruim 1800 brieven zolang tot hij een 
blonde meid gevonden heeft die van 
origine van boeren afkomst is. Even 
dacht ik aan de advertentie in de 
krant: ‘Boer zoekt vrouw met tractor. 
Foto met tractor bijvoegen a.u.b.’ 
Bij het bezoek aan schoonvader in 
spe is de bos tulpen zo groot dat 
de bruidsschat moeilijk te evenaren 

zal zijn. De programmering is zo 
doorzichtig dat een lesbienne niet 
uit mag blijven. Na een periode 
van heteroleven komen de dames 
uiteindelijk nagenoeg allemaal wat 
later uit de kast. Binnen het kapitale 
onderkomen en bijbehorende 
erfdelen, landerijen, stallen en 
machinerieën wordt potjeslatijn 
gesproken. Na lange aarzelingen blijkt 
ook hier dat potverdorie op ieder 
potje een dekseltje past. 
De boer is stoer, de boer is hot. 
Dat blijkt ook bij de definitieve 
keuze van de boer, Yvonne 
wordt zo snel mogelijk van het 
boerenland gebonjourd, inclusief 
cameraman. Dat doet me 
denken aan de jager waarvan 
de geschoten fazant bij een 
boer op het land terecht kwam. 
Deze rekende de fazant in, 
tegen de zin van de jager. 
Na wat stampij zei de 
boer dat ze elkaar in het 
kruis zouden schoppen 
en degene die geen krimp 
gaf mocht het geschoten 
wild houden. De jager mocht 
beginnen en schopte met alle 
kracht in zijn spieren. De boer 
stond krom van de pijn maar 
liet geen geluidje horen. Na 
enige tijd zei hij: “Nu ben ik aan 
de beurt.” De jager keek de boer 
aan en zei: “Ge houdt die fazant 
maar.” Het zou zomaar kunnen 
dat het spreekwoord ‘lachen als 
een boer die kiespijn heeft’, hier 
vandaan komt.

Onbegrijpelijk Volgens P. Skauwe
COLUMNFamilie Van Roij winnaar rubriek ‘Met de deur in huis’ 

 “Wat ontzettend leuk dat wij gewonnen hebben!”

Rundje Bloasmuziek van blaaskapel de Zwarte-Fanfare

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Koopzondag 15 maart 
van 12.00 tot 17.00 uur

HEUVELPLEIN 10C - 5741 JK BEEK EN DONK
(ACHTER DE LINDEBOOM)

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

KWALITEIT VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS

KINDER OUTLETSTORE
DAMES- EN HEREN SCHOENEN

Redacteur: Dieuwke Kommerij 
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel - Het lijkt alsof het 
zo heeft moeten zijn. Vorig jaar 
haalde de familie Van Roij de kra-
lenketting weg voor de buitendeur. 
Nu hebben ze de ‘Unilux Plisséfit 
Hordeur’ van Raaymakers Keukens 
en Timmerwerken uit Mariahout 
gewonnen. En dat allemaal door 
hun spontane deelname aan de ru-
briek ‘Met de deur in huis’. 

Voorgevoel 
Aan de telefoon laat Machiel van 
Roij weten dat hij er eigenlijk niet 
eens zo van opkijkt. “Ik had al zo’n 
voorgevoel.” Zijn vrouw Karin San-
ders geeft, bij overhandiging van 
het cadeau, eerlijk toe dat zij er niet 
meer aan gedacht had. Vrijdag 13 
juni (!) is immers een tijdje geleden 
... “Ik vind het erg leuk om te win-
nen. En dan te bedenken dat mijn 
zus altijd iets wint, maar dat ik nu 
geluk heb”, lacht ze. 

Familie Van Roij 
Rond de tafel zitten Leander Raay-
makers, Karin Sanders en de twee 
dames van De MooiLaarbeekKrant 
gezellig aan de koffie. Machiel is 
aan het werk. Karin vertelt dat hij 
gestart is met zijn eigen bedrijf ‘ROIJ 
ALL TUINEN aanleg, onderhoud en 
bestratingen’. De kinderen zijn alle-
maal naar school. Maud, die tijdens 
het bezoek in juni net geslaagd was 
voor haar VMBO-opleiding, is ge-
switcht. Ze doet nu een opleiding 
waarbij ze vier dagen stage loopt bij 
tuincentrum ‘De Biezen’ in Beek en 
Donk en één dag naar school gaat. 
Dat past beter. 

Raaymakers Keukens en 
Timmerwerken
Het is niet zo maar een deur die ge-
wonnen is! De plissé hordeur van 
Unilux biedt een volledig zicht naar 
buiten en is daarbij gemakkelijk te 
openen en te sluiten. Na overhan-
diging van een bos bloemen aan 
winnares Karin meet Leander Raay-
makers vakkundig het kozijn waar-

in de hordeur geplaatst gaat wor-
den. Ondertussen fantaseert Karin 
over de ramen van de slaapkamers 
boven. Misschien willen ze daar 
ook aan de slag… Voor firma Raay-
makers zal dit geen probleem zijn. 
Leander vertelt: “Wij zijn al 45 jaar 
‘meesters in maatwerk’. Denk aan 
keukens, kasten op maat, ramen, 
deuren, vloeren, kozijnen, zonwe-
ring … In overleg met de klant, en 
in goed vertrouwen, maken we de 
mooiste projecten. We hebben een 
moderne, vernieuwde showroom 
in Mariahout. Geïnteresseerden no-
dig ik van harte uit om vrijblijvend 
te komen kijken. Daarnaast biedt 
onze site een goed overzicht van 
onze bedrijvigheid.” 

Contact
Raaymakers Keukens en Timmer-
werken is gevestigd aan de Wilhel-
minastraat 26, 5738 AE in Maria-
hout, T: 0499- 421668, M: info@
raaymakersbv.nl, 
www.raaymakersbv.nl

Bakelseweg 1
Aarle-Rixtel
0492-383167
tuincentrumdenheikant.nl

Groot in Groen sinds 1993

De Weekaanbieding
Buxusbollen 25-30 cm voor maar € 8,95

21 maart grondtestdag

weer volop 
Winterviolen & bloeiende Primula`s

 Diverse kleuren 
Gaat de verzuring tegen in gazon

strooi nu kalk op uw gazon 
dcm Groenkalk 20 kg € 12,95
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de razende reporter

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

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

Nieuwbouw Lieshout

Sudoku

Puzzelpagina

Very easy

7 5 1 8

9 8 6 3 1

1 2 4

8 7 2 5 1

7 4 9

2 3 8 9 6

3 8 6

4 8 6 5 7

5 4 3 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Aap

Beer

Bizon

Bruinvis

Cavia

Cheeta

Das

Eekhoorn

Egel

Haas

Hond

IJsbeer

Jaguar

Kat

Leeuw

Mier

Nijlpaard

Orka

Otter

Paard

Ree

Schaap

Tijger

Varken

Wasbeer

Zebra

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

NIJLPAARD BRUINVIS EEKHOORN
IJSBEER WASBEER CHEETA
JAGUAR SCHAAP TIJGER
VARKEN BIZON CAVIA
LEEUW OTTER PAARD
ZEBRA BEER EGEL
HAAS HOND MIER
ORKA AAP DAS
KAT REE

Heerlijke perencrumble

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 4 peren (Doyenne 
du Comice)

• citroensap
• 2 el rozijnen
• 25 gr boter
• 15 gr suiker
• ¼ tl kaneel
• 1 el honing

Crumble:
• 75 gr amandelen
• 100 gr koude  boter
• 75 gr bloem
• Mespuntje. zout
• 50 gr suiker

Schil de peren, snijd ze in vieren en verwijder het klokhuis. Snijd de parten in 
kleine stukjes en besprenkel ze licht met citroensap. Week de rozijnen 5 min 
in lauwwarm water. Verhit de boter met de suiker en voeg, als de suiker is op-
gelost, de peren en de kaneel toe. Bak 1 tot 2 min en voeg dan de uitgelekte 
rozijnen en honing toe. Neem de pan van het vuur. Gebruik kleine bakjes deze 
hitte bestendig zijn en  verdeel de perenmassa over de ingevette bakjes.

Crumble:
Hak de amandelen fijn in een keukenmachine . Meng de amandelen, boter, 
bloem, zout en suiker tot een kruimeldeeg en bewaar afgedekt in de koeling. 
Bedek de perenmassa met het kruimeldeeg en bak in een oven van 160ºC in 
ca 30 min tot het deeg gaar en krokant is. De crumble dient lauwwarm op het 
bord te komen. Heerlijk om te serveren met een bol ijs.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Heerlijk en eerlijk vlees, dat is Mooi Gezond. Bij ’t Verswarenhuys vinden wij het erg belangrijk dat ons 
vlees heerlijk en eerlijk is: een lekker stukje vlees van een rund, varken of kip dat een goed leven heeft 
gehad. Daarom verkopen wij Stroj rundvlees van de familie Geerets uit Castenray, Het Beste Varken van 
Nederland van de Heyde Hoeve uit Nuenen en BOERDERIJKIP die door 
extra leefruimte en gezonde voeding meer smaak heeft. Kortom, eerlijk 
en puur vlees vol van smaak, dat is Mooi én Gezond! Deze week, kilo 
Varkenshaas: € 8,95! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Heerlijk en eerlijk vlees bij ’t Verswarenhuys!
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Stem er mee in … of de ruit

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Donny van den Wildenberg 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Gaby Verstraaten

€15,00waardebonvoor de winnaar
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Eigenaren: Werner & Natascha Geurts
Bedrijf:  Geurts Haarstudio
Locatie:  Kapelstraat 25a, Beek en Donk
 
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Met veel passie. Dat is hoe Werner en Natascha 
het kappersvak uitoefenen. En dat ze ervoor ge-
knipt zijn, mogen duidelijk zijn. Na 25 jaar als 
Young Style haarmode gewerkt te hebben, gaan 
zij nu verder onder de naam Geurts Haarstudio. 
Op 5 maart was de opening van hun gloednieu-
we haarstudio aan de Kapelstraat. Tijd voor een 
bezoekje!

Wat meteen opvalt, is de oranje styling van 
jullie nieuwe salon. Vanwaar deze keuze?
“Toen we wisten dat dit onze nieuwe zaak 
zou worden, zijn we op zoek gegaan naar 
een kleur die zo sterk mogelijk verwoord wie 
wij zijn als mens en als onderneming. En dat 
was oranje, de kleur die staat voor optimis-
me, warmte, sfeer en creativiteit. Vandaar 
de keuze.”

Wat kunnen klanten verwachten van Geurts 
Haarstudio?
“Behalve de kwaliteit en service die de men-
sen van ons gewend zijn, krijgt de klant bij 
ons nog meer de aandacht. Wij bieden vak-
manschap; niet alleen in het knippen, maar 
ook op sociaal vlak. In een huiselijke en on-
gedwongen sfeer word je van alle gemak-
ken voorzien. We willen ervoor zorgen dat 
onze klanten een bezoek ervaren als een 
moment om heerlijk te ontspannen.”

Jullie zijn een heren- en damessalon. Wat 
zijn jullie specialiteiten daar in?  
“Wij zijn inderdaad een complete haar-
studio. Heren, dames en (kleine) kinderen 
kunnen bij ons terecht. Werner beheerst 

het knippen als geen ander en is daarnaast 
sterk in het kleuren en authentiek scheren. 
Natascha is erg bedreven en gepassioneerd 
in het verven, wassen, föhnen en epileren bij 
de dames. Ook voor de nieuwste kleurtech-
nieken (zoals Ombre voor de dames) ben je 
bij ons op het juiste adres.”

Authentiek scheren voor mannen. Dat 
klinkt vrij uitzonderlijk…?
“Ja, dat is het ook wel. Na lang te zijn weg-
geweest in Nederland is het authentiek 
scheren weer helemaal trendy. In landen 
om ons heen is het altijd gebleven, denk 
maar aan je vakantie in Turkije of Italië. Ik 
(Werner) heb de techniek met scheermes in 
de vingers en zet deze dienst met veel ple-
zier voort in onze nieuwe haarstudio. Wij 
geven je de complete beleving in onze au-
thentieke salonstoel.”

Hoe spelen jullie in op de nieuwe trends?
“Wij houden ons op de hoogte met de 
meeste recente vakliteratuur. Daarnaast 
werken we samen met grote firma’s waar wij 
ervaringen en informatie mee delen. Tevens 
bezoeken wij de twee jaarlijkse shows van 
Haarmodelijn Nederland, waar de nieuwste 
trends op het gebied van modellen, kleuren 
etc. worden gepresenteerd. Hierdoor kun-
nen wij beter inspelen op de behoeftes van 
de klant. 

Spetterende
Openings-Jubileumactie!

Binnenkort vieren jullie een jubileum. 
Vertel daar eens wat meer over.  
“Met onze vorige kapperszaak meegerekend, 

zijn wij binnenkort 25 jaar actief in Beek en 
Donk. Dit vieren wij in de week van 17 t/m 
21 maart met tweetal leuke acties. Met de 
heren gaan we terug in de tijd: knippen kost 
die week 25 gulden…omgerekend 11 euro. 
En met de dames blijven we in het heden: 
verven inclusief een masker kost die week 
slechts 25 euro. Daarnaast trakteren wij 
onze klanten op een hapje en een drankje.”

En er komen ook nog VIP-avonden aan be-
greep ik? 
“We willen graag iets exclusiefs brengen. 
Daarom starten we binnenkort met VIP-
avonden waarop we onze klanten nog 
meer in de watten gaan leggen. We kun-
nen beloven dat dit vooral voor de dames 
een zeer leuk avondje naar de kapper wordt. 

Meer hierover zullen we via onze website 
en Facebook-pagina naar buiten brengen, 
waar we vanaf nu nog meer leuke kortingen 
en acties op zullen plaatsen.”

Nieuwsgierig naar de nieuwe haarstudio van 
Werner en Natascha? Loop eens binnen of 
maak eenvoudig een afspraak via het online 
afsprakensysteem (www.geurtshaarstudio.nl).

Proost samen met Werner en Natascha op hun gloednieuwe kapsalon!

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...  GEURTS HAARSTUDIO

Inwoners van Laarbeek op 20 maart meer dan welkom bij De Regt

Bewoners De Regt worden verwend tijdens NL-doet
Redacteur: Marie-Christine van 
    Lieshout 

Beek en Donk - Woonzorgcentrum 
de Regt is sinds 2012 gevestigd 
in een schitterend pand aan de 
Otterweg. Als buitenstaander is 
de drempel hoog om bij een zorg-
organisatie binnen te stappen. 
De Regt wil daar verandering in 
brengen door activiteiten binnen 
de locatie te organiseren waarbij 
iedereen welkom is.

Veranderende zorg
Enthousiast vertelt Caroliene 
Bongers over haar nieuwe baan. 
Caroliene is nog niet zo lang lo-
catiecoördinator op de Regt. “We 
willen graag onze deuren openen 
voor belangstellenden. Vroeger 
waren zorgorganisaties erg geslo-
ten. Wij willen graag een onder-
deel van de maatschappij zijn.” 
Caroliene heeft veel affiniteit met 
het organiseren van speciale acti-
viteiten. “Als voormalig activitei-
tenbegeleider besef ik hoe nuttig 
het is om zaken voor bewoners 

te organiseren.” Caroliene legt uit 
hoe de zorg haar imago aan het 
veranderen is. “Onze doelstelling  
is om zoveel mogelijk aan te slui-
ten bij de behoeften van onze be-
woners. Mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten functioneren. 
Eigen initiatief van mensen jui-
chen we toe.” Binnen de Regt zijn 
verschillende woonvormen. Ieder 
krijgt zorg op eigen niveau. “Voor 
de Regt is het belangrijk dat ook 
mensen van buiten de zorgorgani-
satie binnen komen lopen. Samen 
met iemand koffie drinken of ge-
zellig met ons mee-eten. In de 
Gasterij is ruimte voor mensen uit 
Laarbeek die hun kennissen hier 
willen bezoeken”, aldus Caroliene.  

Verwendag
In het kader van NL-Doet vinden 
op vrijdag 20 maart 2015 allerlei 
activiteiten plaats. Een enthousi-
aste groep vrijwilligers en mede-
werkers heeft de taak op zich ge-
nomen om de bewoners eens even 
extra te verwennen. Zo zijn er hap-
jes, drankjes en iemand die muffins 

bakt. Haren, voeten en handen 
worden verzorgd en er is livemu-
ziek. Deze activiteit is speciaal voor 
de intramurale cliënten. Voor be-
langstellenden is er gelegenheid 
om een kopje koffie te drinken in 
de Gasterij. Tussen 14.00 en 16.00 
uur zijn medewerkers aanwezig 
om over de Regt te vertellen en 
vragen te beantwoorden. Ook is 
er de mogelijkheid voor een korte 
rondleiding.

Toekomst 
Caroliene hoopt dat veel mensen 
komen kijken zodat ze kunnen 
zien hoe veelzijdig en gevarieerd 
de Regt is. “We willen laten zien 
dat we zorg aanbieden die bij de 
mensen past. Er is meer dan alleen 
maar kienen, al kan dat ook heel 
leuk zijn.” In de toekomst hoopt  
de Regt meer bijzondere activi-
teiten te organiseren. Activiteiten 
die voor bewoners én mensen van 
buiten de zorgorganisatie interes-
sant zijn. 

Een archieffoto van een gezellige, drukbezochte Koningsdag vorig jaar bij De Regt

Aanmeldingen Color Fun! lopen storm 
Laarbeek – Ruim een week geleden gin-
gen de inschrijvingen open van Color 
Fun! Een nieuw Laarbeeks evenement. 
Inmiddels staat de teller al op 150 deel-
nemers. Van heinde en verre komen 
mensen naar Laarbeek toe om deel 
te nemen aan dit kleurrijke event, dat 
plaats gaat vinden op zaterdag 9 mei 
op en vanaf het evenemententerrein in 
Beek en Donk

Programma
Color Fun! bestaat uit een middag- en 
een avondprogramma. ’s Middags vindt 
de run plaats. Er zijn twee routes: 2,5 en 
5 kilometer. Je kunt zowel kiezen voor 
wandelen als hardlopen. Gedurende de 
route word je bestrooid met kleurenpoe-
ders. Deelname aan de run kost 15,00 
euro per persoon. Inbegrepen hierbij zijn 
de kleurenpoeders, een wit T-shirt, zon-
nebril en nog leuke artikelen. Vijf euro 
van dit bedrag gaat naar het goede doel: 
de Laarbeekse verenigingen en stichtin-
gen. Om 19.00 uur is de run ten einde 
en begint het avondprogramma. In de 
feesttent is iedereen welkom – toegang 
is gratis. Terwijl een goede muziekband 
speelt, worden de bezoekers ook hier 
weer met kleurenpoeders bestrooid. 

Jong en oud
Color Fun! is voor jong en oud. Door de 
route van 2,5 kilometer is het mogelijk 

dat iedereen mee kan doen. Beide routes 
zijn ook rolstoelvriendelijk. De inschrijf-
kosten zijn voor iedereen 15 euro, dit 
omdat de inkoop voor iedereen gelijk is. 
Sinds deze week is het mogelijk om bij 
het aanmelden kindermaten aan te vin-
ken als T-shirt. 

Inschrijven 
Meer informatie over Color Fun!? Kijk 
op de website www.colorfunlaarbeek.
nl. Dat is tevens het adres waarop je je 
digitaal in kunt schrijven. Doe je dit lie-
ver fysiek in een winkel? Dan kun je te-
recht bij het kantoor van MooiLaarbeek 
(Heuvelplein, Beek en Donk), 
Bloematelier de 4 Seizoenen (Piet van 
Thielplein, Beek en Donk), Cafetaria 
Le Patat (Dorpsstraat, Aarle-Rixtel), 
De Pelgrim (Mariastraat, Mariahout) 
en DIO Drogisterij Mark (Dorpsstraat, 
Lieshout). 

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

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

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

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

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

oproepkrachten
voor licht industrieel werk

Wat verwachten wij:

Wat mag jij verwachten:

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

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

Procedure

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

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

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

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

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

 
 
 

Gezocht: (aankomend) restauratietimmerman 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat goed 
samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij 
vakmanschap en een heldere communicatie. Wij zijn sterk groeiend in restauratie en onderhoud van 
monumentale bouwwerken, waarbij nadrukkelijk meer kennis en kunde is vereist.  
 
De functie 
Je zorgt ervoor dat onze bouwplaatsen opgeruimd zijn en blijven. 
Je zorgt ervoor dat onze werkplaats steeds opgeruimd is, het materieel in goede conditie en de voorraad 
volledig. 
Waar mogelijk bereidt je bouwplaatstimmerwerk in onze werkplaats voor. 
Je biedt een helpende hand op de bouw en kunt eenvoudige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma timmeren. 
Affiniteit hebt met oude gebouwen en cultureel erfgoed. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen restauratietimmerman. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385 of kijk op 
www.zandenbouw.nl 
Heb je interesse mail dan voor 18 maart een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 

 
 
 

Gezocht: (aankomend) restauratietimmerman 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat goed 
samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij 
vakmanschap en een heldere communicatie. Wij zijn sterk groeiend in restauratie en onderhoud van 
monumentale bouwwerken, waarbij nadrukkelijk meer kennis en kunde is vereist.  
 
De functie 
Je zorgt ervoor dat onze bouwplaatsen opgeruimd zijn en blijven. 
Je zorgt ervoor dat onze werkplaats steeds opgeruimd is, het materieel in goede conditie en de voorraad 
volledig. 
Waar mogelijk bereidt je bouwplaatstimmerwerk in onze werkplaats voor. 
Je biedt een helpende hand op de bouw en kunt eenvoudige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma timmeren. 
Affiniteit hebt met oude gebouwen en cultureel erfgoed. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen restauratietimmerman. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385 of kijk op 
www.zandenbouw.nl 
Heb je interesse mail dan voor 18 maart een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 

Parttime commercieel medewerker binnendienst (m/v)
16- 24 uur in overleg – flexibele werktijden

Wij zoeken een klantgerichte collega die ons team ondersteunt
bij de verkoop van Exact software.

Je taken bestaan uit het acquireren van nieuwe klanten en het 
onderhouden van de contacten met bestaande klanten. Naast de 
Exact (Online) software bieden wij service organisaties FieldBuddy 
aan. FieldBuddy is een field service automation oplossing in de cloud 
waarmee onze klanten hun service processen kunnen verbeteren. 
Kijk voor meer informatie op acconet.nl/oplossingen/fieldbuddy.

Wij willen meer gebruik maken van marketinginstrumenten zoals het 
regelmatig uitbrengen van nieuwsbrieven, het inzetten van social me-
dia en het organiseren van webinars. Ben jij de persoon die ons daarbij 
verder helpt?

Functie-eisen
Je bent resultaatgericht ingesteld en je beschikt over mondelinge 
en schriftelijke vaardigheden die passen bij de functie. Je werkt door 
opleiding of ervaring op HBO niveau. Je hebt affiniteit met het verkopen 
van software en je kunt bedrijfsprocessen doorvertalen naar concrete 
oplossingen. Je vindt het leuk om in een klein team te werken.

Over Acconet
Acconet bestaat sinds 2001 en heeft zich ontwikkeld tot een landelijk 
opererende zakelijke dienstverlener met vooraanstaande bedrijfssoft-
ware zoals Exact software en FieldBuddy. Kijk voor meer informatie op 
acconet.nl.

Reageren
Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie naar hanneke@acconet.nl.

Vacature
Petra’s Lunchroom is op zoek naar horecatalent c.a. 18 jaar m/v

De functie is op oproepbasis voor c.a. 8 uur per week op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur 
op zondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het bedienden en afrekenen van de gasten, 
daarnaast ben je instaat zelfstandig eenvoudige gerechten te bereiden.
Ervaring en of een gerichte opleiding in de horeca geniet de voorkeur.

Interesse, stuur dan je schriftelijke reactie per e-mail met cv binnen 14 dagen naar:
pzomers@upcmail.nl t.a.v. Petra Janssen

Biezenweg 2a 5741SB Beek en Donk 
Tel: 06-22812257

Mooi aan het werk

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe Vacature: Redacteur

Wat wij vragen:
- Gevoel voor nieuws

- Lokale betrokkenheid 
- Nieuwsgierige, leergierige en creatieve instelling

- HBO werk- en denkniveau
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

Het werk vindt voornamelijk plaats op maandag, dinsdag 
en woensdag. Aantal uren in overleg. 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl t.a.v. Nikki Barten of bel naar 

0492-832182 (tijdens kantooruren)

Heb jij affiniteit met journalistiek 
en er altijd al van gedroomd om 

als redacteur aan de slag te gaan? 
Of ben je afgestudeerd in een 

journalistieke- en/of communicatieve 
richting, maar heb je nog niet de 
juiste baan kunnen vinden? De 

MooiLaarbeekKrant heeft diverse 
mogelijkheden te bieden!
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Redacteur:  Joey van der Leemputten 

Beek en Donk - Een typisch geval 
van een uit de hand gelopen hobby, 
zo kun je manege ‘Ons Genoegen’ 
wel noemen. Wat onschuldig begon 
met de aanschaf van zes paarden, 
bleek binnen de kortste keren een 
trekpleister voor jong en oud. Tijd 
om dit oude paard van stal te halen. 
Dilia van der Leemputten vertelde 
ons haar verhaal over de geslaagde 
paarden- en vakantiekampen op de 
Krommesteeg in Beek en Donk.   

Paardrijden 
Nadat er in 1963 een brand gewoed 
had, besloten Dilia en haar man Leo 
van der Leemputten een keer geen 
koeien maar enkele paarden en po-
ny’s op hun stuk erf neer te zetten. 
Het paardrijden bleek in rap tempo 
een groeiend vermaak voor de ei-
gen kinderen te zijn. Na schooltijd 
namen zij dagelijks hun vriendjes en 
vriendinnetjes mee om ook eens zo’n 
indrukwekkend hoefdier te berijden. 
“Daar heb ik nooit een probleem van 

gemaakt. Als het van thuis mocht, 
dan mocht het van mij ook”, ver-
klaart Dilia. 

Ponykamp
Het toenemende enthousiasme van 
kinderen en klasgenootjes zorgde 
ervoor dat er elke zaterdagmid-
dag een paardrijdinstructeur 
langskwam. “Voor drie gul-
den kon men een uur paardrij-
den.” Dat mondde uiteindelijk 
uit in de vraag of men niet op 
vakantie mocht komen op de 
Krommesteeg. Enkele maanden 
later stonden er twee tenten op 
het grasveld, een jongens- en 
een meisjestent. Leo, die bij de 
Boerenleenbank werkte, hielp 
mee in de vakantie. Het eerste 
ponykamp was een feit. Na het 
eerste daverende succes werd er 
met behulp van pamfletten op 
straat extra naamsbekendheid 
gegeven aan ‘Ons Genoegen’. In 
1968 verbleven er al 350 kinderen 
in de leeftijd van 7 tot 17 jaar veer-
tien dagen lang op de manege. “In 

die tijd hebben we een zwembad, 
een ruiterpad, een kabelbaan, ten-
nisbaan en volleybalveld aan la-
ten leggen.” Ook internationaal 
wisten voetbalclubs en verenigin-
gen de manege te vinden. Dilia: 
“Italianen, het voetbalteam van 
Bayern München, Fransen en een 
damesvoetbalteam uit Zweden. Die 

laatste gasten zijn vooral mijn zonen 
heel erg goed bijgebleven!” 

Extra handjes
Na een tijdje had Dilia het hele jaar 
door groepen zitten. Om alles in 
het spreekwoordelijke gareel te 

houden, had Dilia een groot bord 
met het reglement laten plaatsen. 
“Daarnaast had ik altijd een fluitje bij 
me. Een keer fluiten was een waar-
schuwing. Als ik twee keer floot 
moest iedereen onmiddellijk komen. 
Dan was het goed mis!” Alle handjes 
waren die tijd welkom. Dat maakte 
dat kennissen en vrienden uit de om-
geving hun steentje op allerlei ma-
nieren bijdroegen aan een geslaagd 
verblijf voor de gasten. Met zwem-
wedstrijden, speur- en wandeltoch-
ten, paardrijdwedstrijden en andere 
spelen was dat het probleem dan 
ook niet. Al deze activiteiten maakte 
een Duits voetbalteam op een war-
me paasdag hongerig als een paard. 
“Kijkend naar het weer, besloot ik 
een flinke hoeveelheid koude scho-
tel voor te schotelen. Eenmaal aan 
tafel ging er geen hap door de keel. 
Ze bleken het gerecht niet te kennen, 
waarna Leo zich maar haastte naar de 
friettent voor een grote bestelling fri-
kadellen en friet.”

2015 
Vandaag de dag, inmiddels 37 jaar na 
dato, heeft Dilia van der Leemputten 
geen moment spijt ervaren: “Ik zou 
het zo weer overdoen!” Goed om te 
horen dat de gasten, de ponykampen 
en de activiteiten op de Krommesteeg 
Dilia geen ‘nachtmerries’ hebben be-
zorgd… 
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ervoor dat er elke zaterdagmid-
dag een paardrijdinstructeur 
langskwam. “Voor drie gul-
den kon men een uur paardrij-
den.” Dat mondde uiteindelijk 
uit in de vraag of men niet op 
vakantie mocht komen op de 
Krommesteeg. Enkele maanden 
later stonden er twee tenten op 
het grasveld, een jongens- en 
een meisjestent. Leo, die bij de 
Boerenleenbank werkte, hielp 
mee in de vakantie. Het eerste 
ponykamp was een feit. Na het 
eerste daverende succes werd er 
met behulp van pamfletten op 
straat extra naamsbekendheid 
gegeven aan ‘Ons Genoegen’. In 
1968 verbleven er al 350 kinderen 
in de leeftijd van 7 tot 17 jaar veer-
tien dagen lang op de manege. “In 

een Duits voetbalteam op een war-
me paasdag hongerig als een paard. 

een flinke hoeveelheid koude scho-
tel voor te schotelen. Eenmaal aan 
tafel ging er geen hap door de keel. 
Ze bleken het gerecht niet te kennen, 
waarna Leo zich maar haastte naar de 
friettent voor een grote bestelling fri-
kadellen en friet.”

2015
Vandaag de dag, inmiddels 37 jaar na 
dato, heeft Dilia van der Leemputten 
geen moment spijt ervaren: “Ik zou 
het zo weer overdoen!” Goed om te 

en de activiteiten op de Krommesteeg 

die tijd hebben we een zwembad, 

Dilia van der Leemputten

Gisteren kwam er een lieve oudere dame op 
mijn inloopspreekuur. Zij was gestuurd door 
haar zus. Ze vertelde mij dat ze eigenlijk al 
langer naar de notaris wilde en er maar niet 
aan toe kwam. Haar zus had haar gezegd 
dat ze niet naar de notaris mocht gaan maar 
naar Annet. “Nou en hier ben ik dan” zei 
ze tegen me. Mond tot mond reclame is de 
beste reclame die er is en ik ben u er heel, 
maar dan ook heel erg dankbaar voor!

Een mooi begin van deze column. Want 
doordat u heel veel met mij deelt, wil ik nu ik 
iets speciaals met u delen.
Met u, die mij het vertrouwen heeft gege-
ven om een volgende stap te zetten om mijn 
werkwijze landelijk te gaan uitbreiden door 
middel van een franchise organisatie.

Maar eerst wil ik u iets over mijzelf vertel-
len. Vier jaar geleden moest ik de beslissing 
nemen om mijn leven te veranderen. Ik had 
een burnout en was compleet vastgelopen 
in mijn werk. Reden om na 32 jaar dienst-
verband mijn ontslag te nemen. Hoewel het 
toen slecht met mij ging, wist ik twee dingen 
heel zeker:

Mijn vak is mijn passie...maar ’t moet anders!

In 1 dag schreef ik de visie, het bedrijfsplan 
en bedacht de naam van mijn bedrijf. Maar 
bovenaan staat mijn missie en dat is Werken 
met Gevoel. 

Werken met Gevoel, waarbij niet het juridi-
sche of de cijfers leidend zijn bij mijn advi-
sering, maar de mens, u! Heel veel zorgen 
en geschillen ontstaan door onduidelijkheid. 
Dat leidt tot onbegrip, onzekerheid en dan 
kan er zomaar, onbedoeld, ruzie ontstaan. 
En dat in een vakgebied waarin dit eigenlijk 
absoluut niet zou mogen gebeuren. Helaas 
leert de praktijk dat men in de advieswereld 
te sterk gericht is op het feit dat alles juridisch 
goed in elkaar moet steken, met als gevolg 
dat de zo nodige duidelijkheid juist uit het 
oog wordt verloren. Men denkt dat een 
juridisch document “gedoe achteraf voor-
komt”. Maar wat ik van u hoor, is dat u niet 
begrijpt wat er in uw testament staat, uw 
specifieke wensen er niet in terugleest  en 
dat u zich daardoor zorgen maakt over later. 
Ik weet inmiddels één ding heel zeker: een 
juridisch document voorkomt geen ruzie en 
helpt zeker niet om deze op te lossen! Ik heb 
een aantal zaken meegemaakt waarbij men 
alleen op de juridische strepen ging staan 
en ik moet u helaas vertellen dat deze nog 
steeds niet zijn opgelost en voor heel veel 
onnodig extra verdriet en onkosten zorgen. 

En dát bedoel ik met het moet anders. Ad-
viseren met Gevoel, omdat ú voorop staat. 
Omdat wat u regelt, zeer persoonlijk is en 
duidelijk en begrijpelijk moet zijn voor uw 
dierbaren. Zodat zij zich in een periode van 
rouw en verdriet geen zorgen hoeven maken 
en er zeker ook geen ruzie kan ontstaan. Een 
persoonlijk advies, op uw maat gemaakt, 
waarop uw nabestaanden kunnen terugval-
len, waarin zij u herkennen en er steun aan 
ontlenen. Een advies dat blijft en bijblijft, ook 
wanneer u er niet meer bent.   

Samen met Monique van Beerendonk ga ik 
deze werkwijze landelijk invoeren door mid-
del van een franchise organisatie: Het Suc-
cessieBuro. Monique en ik hebben elkaar 
gevonden in deze werkwijze en missie en 
gaan op zoek naar gelijkgestemde adviseurs 
die ons concept willen omarmen en verder 
uitvoeren.    
 
Dat wilde ik u laten weten en u nogmaals 
bedanken voor uw vertrouwen. U hebt er 
enorm aan meegeholpen, neemt u dat maar 
van mij aan. En ik wil u vragen, als ambas-
sadeur, of u dit ook weer wilt doorvertellen, 
zodat onze werkwijze snel bekend wordt en 
er steeds meer mensen van kunnen profite-
ren. Hartelijk bedankt! Fijn dat u er bent!        

MijnTestamentadvies.nl

Annet van
Gils-Kuys

Event voor alle ondernemers uit 
Laarbeek 

Try-out Jubileumshow van Koskoier 

Laarbeek – Ondernemers uit Laarbeek 
zijn komende zondag welkom bij Van 
Koningsbrugge aan de Bosscheweg 
34 in Beek en Donk. Daar vindt de 
presentatie plaats van de vernieu-
wingsslag van Stichting Bedrijven 
Belangen (SBB) uit Laarbeek. Deze 
stichting - die 150 leden telt - viert te-
vens het 20-jarig bestaan op die dag.

Programma 
Om 14.00 uur gaan de deuren open 
van dit karakteristieke pand. Er wordt 
door de SBB een sfeervol programma 
gepresenteerd, waarbij de muziek ver-
zorgd wordt door de lokale band ‘Bag 
on Wheels’ en waarbij de onderne-
mers een korte, leuke presentatie kun-
nen verwachten over Van Thiel, het 
bedrijf dat vroeger gevestigd was in 
Van Koningsbrugge. 

SBB 2.0 
Gedurende het programma 
vindt de presentatie plaats van 

de vernieuwingsplannen van de 
Laarbeekse ondernemersclub. Het be-
stuur is het afgelopen jaar druk in de 
weer geweest met het opzetten van 
een nieuwe organisatiestructuur, met 
daaraan vast een nieuwe missie en 
visie met zelfs een nieuwe naam en 
website tot gevolg. Onder een heer-
lijk hapje en drankje wordt dit zondag 
gepresenteerd. Het openingswoord 
wordt gegeven door burgemeester 
Frans Ronnes.

Aanmelden 
Er hebben zich al meer dan 100 
personen aangemeld voor komen-
de zondag. “Dit event mag je als 
Laarbeekse ondernemer niet mis-
sen”, aldus het bestuur. “Wij willen 
benadrukken dat iedere onderne-
mer welkom is, ook diegenen dus 
die (nog) geen SBB-lid zijn!” Heb jij 
je als Laarbeekse ondernemer nog 
niet aangemeld? Doe dit dan snel via 
secretariaat@sbblaarbeek.nl.

Laarbeek - Dat Koskoier een jubileum 
te vieren heeft, is hopelijk ook al door-
gedrongen in Laarbeek. Dat de try-out 
van de jubileumshow hier plaatsvind 
op donderdag 19 maart misschien 
nog niet. Ook niet dat deze show toch 
ook een Laarbeeks tintje heeft.

Op zich eigenlijk helemaal niet zo gek, 
omdat het Commanderij College hier 
ook een locatie heeft. En Koskoier is 
immers een vergaande samenwerking 
met deze school aangegaan voor de 
show  ‘Koskoier back to school’, die 
in Gemert op de VMBO locatie te zien 
en horen is. Vele leden en vanzelfspre-
kend ook oud-leden van Koskoier en 
het vaste Combo, hebben heel waar-
schijnlijk op één van de afdelingen van 
het Commanderij College gezeten. 
Sterker nog, hún kinderen zitten er 
vaak ook nog op. Of hun ouders, want 
Koskoier bestaat uit mensen van aller-
lei leeftijden, uit Gemert en omstreken.
Zo kan het dus zomaar gebeuren, dat 
een oud-leerlinge van het Commanderij 

College locatie Sleutelbosch, wonend 
in Laarbeek, met veel plezier koor-
lid is. Graag stelt Koskoier dus aan u 
voor uw eigen Laarbeekse Ilse van der 
Heijden. Ze is 20, en woont en stu-
deert tegenwoordig door de weeks in 
Nijmegen. En zij neemt een solo partij 
voor haar rekening die er niet om liegt: 
Think! Snel en afwisselend hoog en 
laag gezongen, ga er maar aanstaan!

Dus op donderdag 19 maart is er 
op de VMBO locatie Laarbeek een 
open podium voor leerlingen van 
het Commanderij College. Mét 
Koskoier voor een try-out van een 
gedeelte van de jubileumshow 
‘Koskoier back to school’. Het is 
logisch dat u liever de héle show 
ziet op zaterdag 28 maart. U krijgt 
voor en na de try-out daarom de 
gelegenheid, indien nog voorra-
dig, daarvoor kaartjes te kopen. Via 
de website kunt u terecht om al in 
de voorverkoop zeker zijn van een 
kaartje. www.koskoier.nl 

Ilse van der Heijden
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HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Kom-kijk & koop bij de Concurrent in Lieshout waar 
service en garantie hoog in het vaandel staan!

Zaterdag 14 maart 
kunt u onder het genot van een hapje en drankje de 

nieuwe collectie fietsen bewonderen.

Bij aankoop van een nieuwe fiets geven wij

 
op alle accessoires, 

een mooi begin voor de lente!

50% KORTING

O&U zoekt beeld- en geluidsmateriaalInformatiebijeenkomst Senioren 
en Veiligheid 

Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning uit Beek en 
Donk is op zoek naar foto’s, films en 
geluidsfragmenten van de harmonie 
van afgelopen 124 jaar. Harmonie O&U 
is bezig om het gehele archief te digi-
taliseren en zou graag beschikken over 

een complete collectie van beeld- en 
geluidsmateriaal. 

Het doel is om in 2016 over een compleet 
archief te beschikken. Harmonie O&U 
bestaat dan namelijk 125 jaar. Delen van 
dat archief worden in dit jubileumjaar, in 

samenwerking met de Heemkundekring 
‘De Lange Vonder’, tentoongesteld wor-
den. Mocht u zulk materiaal hebben dan 
kunt u contact opnemen met Joost van 
Vijfeijken (jvanvijfeijk@gmail.com). Het 
materiaal wordt alleen gekopieerd, zodat 
u het direct weer terug krijgt.

Advertorial

Vier de lente bij Profile de Concurrent in Lieshout!
Het zit er nu echt weer aan te komen: 
heerlijk voorjaarsweer! We kunnen 
weer plannen gaan maken voor onze 
de tuin en om er weer eens lekker op 
uit te trekken. Op de fiets natuur-
lijk! De Concurrent in Lieshout heeft 
alle voorbereidingen getroffen voor 
een geweldig nieuw fietsseizoen; de 
nieuwste collectie fietsen en acces-
soires staat klaar om aan u getoond 
te worden.

We nodigen u daarom van harte uit 
op onze speciale ‘vier de lente’ dag op 

zaterdag 14 maart. Onder het genot 
van een hapje en een drankje bieden 
wij u tussen 9.00 en 17.00 uur de ge-
legenheid om geheel vrijblijvend het 
allernieuwste op fietsgebied te bekij-
ken. 

En mocht u toch van plan zijn om een 
nieuwe fiets te kopen dan krijgt u die 
dag 50% korting op de accessoires!
Profile De Concurrent, 80 jaar erva-
ring en een perfecte service en garan-
tie, dus weet u altijd zeker dat u op de 
juiste plek bent!

Laarbeek - Rabobank Peel Noord 
organiseert op 19 en 31 maart een 
informatiebijeenkomst Senioren 
en Veiligheid. Tijdens deze bijeen-
komst leveren ook de politie, de ge-
meenten Gemert-Bakel en Laarbeek 
en een specialist Crisismanagement 
& Fraudebestrijding van de 
Rabobank als gastspreker een bij-
drage. 

Hebt u vragen over veilig bankie-
ren? Of welke websites u kunt ver-
trouwen en hoe u misbruik voor-
komt met uw pinpas? Hoe zorgt u 
ervoor dat u bedacht bent op trucs 
van criminelen? Laat u informeren 

tijdens de bijeenkomst en meldt u 
aan.  De bijeenkomst vindt plaats 
op 19 maart in De Eendracht, St. 
Annastraat 60 Gemert en op 31 
maart in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk, Otterweg 29. 
Ontvangst 13.00, aanvang 13.30 
uur en einde 17.30 uur.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden 
kan via e-mailadres seniorendesk@
peelnoord.rabobank.nl of telefoon-
nummer (0492) 39 19 00, onder 
vermelding van uw naam, telefoon-
nummer en het aantal personen 
waarmee u wilt deelnemen. 

Programmering Kontakt TV 
weekend 14-15 maart:

- Weekoverzicht Journaal
- Compilatie van alle door Omroep Kontakt 
bezochte Carnavalsactiviteiten in Laarbeek
- Nieuw programma: Wie weet waar dit is?

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

Van den Broek Logistics is het bedrijf wat sedert 50 jaar gevestigd is in Helmond. Vanuit de 
historie zijn wij uitgegroeid tot en een begrip in logistieke dienstverlening waarin (inter)-nationaal 

transport, complete vrachten  en 24-uurs palletdistributie de fundering is. Hierbij beschikken 
wij ook over meerdere magazijnen op de diverse industrieterreinen van Helmond met ruim 

25.000 m2 opslagcapaciteit. Momenteel beschikken wij daarbij ook over 9 LZV combinaties ofwel 
Ecocombi’s, waarmee we per vrachtwagen ruim 21 laadmeter lading kunnen vervoeren. Dit aantal 

zal binnenkort worden uitgebreid naar 9 stuks.

Onze kracht is het leveren van service en kwaliteit. Deze performance leveren wij met 
gemotiveerd Nederlands personeel, allen afkomstig uit de nabije omgeving. Ons wagenpark 

bestaat uit hoogwaardig en modern materieel en voldoet aan alle moderne milieueisen. 
Bezoek ook onze website om een duidelijke indruk te krijgen van onze 

organisatie: www.broeklogistics.nl

IN VERBAND MET UITBREIDING VAN ONZE WERKZAAMHEDEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

VRACHTWAGENCHAUFFEURS

Werkzaamheden: 
Transport van complete vrachten en-of 
palletdistributie met trekker-oplegger 
combinatie en-of LZV combinatie.

Werktijden (meerdere 
mogelijkheden zijn bespreekbaar):
-  Dagritten.
-  Meerdaagse ritten.

Dienstverband:
- Fulltime.

Functie eisen:
- Rijbewijs B + CE
- Klantgericht werken, zodat u het 
  visitekaartje van onze organisatie bent.

Arbeidsvoorwaarden:
- Conform CAO beroepsgoederenvervoer  
  over de weg.

Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature kunt u uw sollicitatie, bij 
voorkeur per e-mail, richten aan:

Van den Broek Logistics B.V.
Contactpersoon: Karel van Rooij

Adres: Vossenbeemd 112, 5705 CL Helmond
Telefoon: 0492-751400

 E-mail: karel@broeklogistics.nl 
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Samen met mijn Spaanse buren, een 
bevriend koppel en mijn man, vloog 
ik voor een weekje naar Londen. 
Even andere lucht snuiven en inspira-
tie opdoen geeft mij altijd een boost. 
We hadden het gezellig. Jammer van 
het slechte weer… maar zon hebben 
wij in het Spaanse Lliber tenslotte het 
hele jaar door, dus daar kwamen we 
wel overheen. Het begon een beetje 
vervelend te worden… toen onze re-
genjassen doorweekt waren… maar 
het mocht de pret niet drukken. We 
kochten plastic overjassen, maar door 
de wind wapperden die alle kanten 
op. Voorál in onze gezichten. Maar 
ook dat mocht de pret niet drukken. 
De laatste dag liepen onze wensen 
nogal uiteen. Het ene koppel wilde 
uitslapen en naar een antiekmarkt, de 
ander ‘móést’ nog naar een museum, 
mijn media-naranja (Spaans voor we-
derhelft) en ik wilden maar één ding: 
niet constant in die metro onder de 
grond! Toch liever met wapperende 
plastic overjassen door de regen. Zo 
liep ieder zijn eigen wens achterna. 
We zouden elkaar in de avond weer 
treffen in het hotel voor hetlaatste-
avondmaal. Zo gezegd, zo gedaan…
De dag van vertrek waren we al 
vroeg op. Ontbijten, koffers pakken, 
naar de luchthaven, je kent dat wel. 
Mijn aardige buurman zou de koffers 
inchecken, dus werden alle paspoor-

ten aan hem overhandigd. Dat ge-
daan liep mijn buurman richting toi-
let, terwijl wij op een kluitje bij elkaar 
bleven zitten. Toen begon het verve-
lender te worden! Mijn buurvrouw 
stootte mij aan en zei: “Volgens mij 
word jij omgeroepen met het verzoek 
je te melden bij de douane!” Ik luis-
teren, maar ik kon er geen touw aan 
vast knopen. Maar goed, ik was me 
van geen kwaad bewust, dus meldde 
me bij de douane. Daar werd ik door 
twee bobbies een kamertje in ge-
sleurd. Of ik mijn koffer open wilde 
maken? Men wees alleen de koffer 
aan van mijn buurman. Naïef als ik 
was, zei ik dat ik hem wel even zou 
roepen maar dat mijn buurman zat te 
toiletteren. Terwijl ik naar de deur liep 
werd ik hardhandig in mijn bovenarm 
geknepen. Dat was niet de bedoe-
ling. Ik moest blijven waar ik was en 
ZIJ zouden wel op zoek gaan. Inmid-
dels vond ik het écht vervelend! Een 
heel doemscenario begon zich in mijn 
hoofd af te spelen. Het zou toch niet 
zo zijn dat mijn buurman mij erbij wil-
de lappen? Dit vond ik geen geintje 
meer. En waarom stonden alle kof-
fers op mijn naam ingecheckt? Toen 
kwam mijn buurman binnen, maakte 
zijn koffer open en voor mij versche-
nen warempel twee grote pistolen. Ik 
schrok me kapot! Die had hij op de 
antiekmarkt gekocht voor zijn verza-

meling, waren onklaar gemaakt, dus 
veilig om mee te vliegen. Zijn kof-
fer ging dicht, wij mochten vertrek-
ken en door dit akkefietje had onze 
vlucht een vertraging van een half 
uur opgelopen. Toen wij het vliegtuig 
in kwamen keek iedereen ons boos 
aan. Schouderophalend riep ik door 
het vliegtuig: “Geen paniek mensen. 
De pistolen liggen nu beneden in het 
ruim”, en zette even later weer voet 
op Spaanse bodem. Adios…

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

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

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493
Gratis af te halen, 9 vierkante meter koppel-
stones 10x10cm. Tel. 0492-465133

Ik ben erg handig met huishoudelijke hulp 
en kledingreparatie. Bent u op zoek naar 
hulp? Tel. 06-26244545

Haal de Brabantse Sfeermakers in huis voor 
een gegarandeerd sfeervol feest! Kijk voor 
meer info en sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl 
of bel 0413-764747

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

Gevonden: albino konijn vrijdag op de Leeu-
weriklaan in Beek en Donk. Ben jij jouw 
konijn kwijt of weet je van wie dit beestje is? 
Tel. 0492-466056.

Fietstas met een regenjas, bodywarmer en 
een bril in koker gevonden bij de Laarsche 
Velden. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Damesjas G-Star, maat M, jack met ca-
puchon (zwart). Vermoedelijk ver-
loren gegaan bij Sold Out (december). 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

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

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

Ik zoek een gratis videorecorder. Films voor 
recorder zijn ook welkom. Mag van alles 
zijn. 0492-773120

Te koop gevraagd: steiger-
planken, tel. 06-228492576 

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zater-
dag van de maand. 21 maart, 18 april, 
16 mei van 10.30 tot 11.30 uur.

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50 huurt u een complete set. 
Geïnteresseerd? Tel. 06-41538601 of mail 
dj.imm@live.nl

Kapteijns Partyverhuur voor al uw feesten & 
evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 
0413-764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

Te koop, mooi massief grenenhouten com-
putermeubel. H150 x B115 x D55 cm. 
€150,00. Tel. 0492-465133.

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

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

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

Voordrooghooi in plastic bollen, prima 
kwaliteit. Tel. 06-15240686

Te koop: z.g.a.n. 2-persoons metalen ledi-
kant (140 cm) met alle toebehoren, inclusief 
matrassen. Tel. 0492-383710

Te koop, kleine pakjes hooi, tel. 
06-22849257

Tienerkamer,  1 pers. bed, matras, dekbed 
met overtrek, nachtkastje, kledingkast, 3 
legplanken en een hang gedeelte.  €175,00. 
Tel. 06-10258987 of 
c.vermeulen@onsbrabantnet.nl 

Kinderkoppen geschikt voor o.a. rotstuin 10 
cent per stuk. Kinderkoppen voor bestrating 
28 cent. Tel. 0499-422121

5 Speciekuipen als nieuw. €3,25 per stuk, 5 
voor €15,00. Tel. 0499-422121

Af te halen t.e.a.b. ruim 20m2 terrasste-
nen. Antraciet getrommeld. 20x30cm en 
15x15. Gegolfde borderranden, antraciet.  
30 stuks 35 cm hoog en 50cm breed. Tel. 
06-53193811

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

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

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

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.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!

Pr ofi ciat 

Luchtpost

spanje

Pistolen

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:
info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Jarige Van De Week:

St ijn Derksen 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

voor meer info of om aan te melden kijk op:

LAARBEEK’S MOOISTE

Mini model

Gefeliciteerd
Jans!

Gefeliciteerd
Odile! 

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com



Donderdag 12 maart 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
LEZERSPODIUM

Kattenliefhebbers
In 2014 is een zeer goede vriend van mij 
overleden. Een goede vriend omdat we 
samen veel interesses deelden. Het kwe-
ken en grootbrengen van diverse vogels 
was één daarvan. Samen vele jaren bij 
de lokale vogelvereniging, en samen 
vele vogelbeurzen bezoeken op zoek 
naar die speciale vogel.

Toen hij overleed heeft zijn vrouw me 
gevraagd of ik vogels van hem over wil-
de nemen, wat ik natuurlijk heel graag 
wilde doen. Volière opgepoetst, tot te-
vredenheid ingericht, en de vogeltjes 
een mooi en fris nieuw huis gegeven. 
Je probeert dan toch de herinnering zo 
levend mogelijk te houden, en de vogel-
tjes hielpen daar zeer mee.
Tot op een avond een loslopende kat 
mijn volière bezocht. Ik hoorde binnen 
een hoop gefladder en gesis, en toen 
ik me naar buiten spoedde zag ik een 
zwart-wit gevlekte kat in de vogelgaas 
hangen. Toen de kat mij zag vluchtte 
hij weg door de tuin richting de School-
straat. Het trieste resultaat, 7 dode vo-

gels die zich letterlijk door de stress ka-
pot hebben gevlogen. 1 putter, 1 koppel 
spitsstaartamadines, 1 koppel muskaat-
vinken, en 1 koppel blauwkopfazantjes 
met een geldelijke waarde van zo’n 250 
euro, maar met een onbetaalbare emo-
tionele waarde. Nu begrijp ik dat de kat 
hier niets aan kan doen, omdat het zijn 
aard is. Wat ik echter niet begrijp is de 
kortzichtigheid van de eigenaar van de 
kat die vindt dat deze nou eenmaal vrij 
rond hoort te lopen. Ieder dier hoort vrij 
rond te lopen, maar ik zie weinig hon-
den, paarden, cavia’s of wurgslangen ’s 
nachts door mijn tuin lopen. Daarom wil 
ik de eigenaar van die zwart-witte kat, 
en van alle andere katten, vragen om 
hun huisdier in de eigen tuin te houden, 
zodat een ieder van zijn eigen hobby kan 
genieten. Het kan toch niet zo zijn dat ik 
van mijn volière een kat-proof vestiging 
moet maken omdat een kat nou een-
maal ‘vrij’ rond moet lopen? Kattenlief-
hebbers, denk ook eens aan een ander 
zijn hobby.

Marcel Vereijken, Beek en Donk

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

Scouting Lieshout – Mariahout doet mee aan NLdoet 
Lieshout/Mariahout - Scouting 
Lieshout – Mariahout doet op 
21 maart mee aan NLdoet. Dit is 
de grootste vrijwilligersactie van 
het land, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Tijdens NLdoet ste-
ken mensen in het hele land de 
handen uit de mouwen bij maat-
schappelijke organisaties. 

Scouting Lieshout – Mariahout 
grijpt NLdoet aan om een start 
te maken met de renovatie van 
het dak van de Blokhut aan de 
Herendijk in Lieshout. Het plan 
is om de komende maanden op 
zaterdagen (en eventueel avond-
uren) de blokhut te voorzien van 
een nieuw overkoepelend hellend 
dak. 

Het aanbrengen van een hellend 
dak op de blokhut is noodzake-
lijk omdat het huidige platte dak 
op een aantal plaatsen lekt en  de 
constructie het (helaas) niet toe-
laat om op een eenvoudige wijze 
het probleem te verhelpen door 
bijvoorbeeld dakleer op het be-
staande dak aan te brengen.

Algemene Leden Vergadering
Naast deelname aan NLdoet, 
heeft het bestuur van Scouting 
Lieshout – Mariahout op dinsdag 
17 maart, aanvang 20.00 uur in 
de blokhut, de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering voor de ouders 
van haar leden gepland.  Op de 
agenda van de Algemene Leden 
Vergadering staan onder andere 
een verslag van de activiteiten van 
Scouting Lieshout – Mariahout 

in 2014, de planning voor 2015 
en de financiële situatie van de 
vereniging. Daarnaast wordt het 
beleid met betrekking op (onge-
wenst) gedrag toegelicht evenals 
het plan voor renovatie van het 
dak van de blokhut.

Agenda komende activiteiten:
Dinsdag 17 maart, 20.00 uur: 
Algemene ledenvergadering.
Zaterdag 21 maart: NLdoet, start 
van de renovatie van het dak van 
de blokhut.
Zaterdag 28 maart, 09.00 uur: 
Nationale Zwerfvuil dag (start 
vanaf de blokhut).
Vrijdag 10 t/m zondag 12 april: 
Regionale Scouting Wedstrijd voor 
de Scouts.

Kienavond bij de Raopers
Lieshout – Carnavalsvereniging de 
Raopers uit Lieshout houden op vrij-
dag 13 maart een kienavond. 

Deze kienavond wordt gehouden in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout en begint om 20.00 uur. De 

zaal is open om 19.00 uur en iedereen 
is welkom om mee te spelen.

LIJST 5PvdA

LIJST 7

LIJST 9

LIJST 6D66

LIJST 14Christen Unie

LIJST 3

LIJST 2

LIJST 3

LIJST 1

PARTIJEN DIE ZICH EENDUIDIG HEBBEN 
UITGESPROKEN TEGEN DE “RUIT OM EINDHOVEN”:

PvdA

PvdA

Water Natuurlijk

Partij vd Dieren

Water Natuurlijk

Groen Links
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Voordelige bloemen

UIT DE KOELING

0.89
  WEEKEND

1 KG

400 G

1 KG

400 G

575 G

0.5 L

1 L

1.99
  WEEKEND

2.89
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.590.99

1.99
  WEEKEND

4 STUKS

2.99
  

1.29
  

1.69
  

0.89
  

0.75
  

1.69
  

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Vanaf woensdag 11 maart. 

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 13 t/m 15 maart.

Roomboter 
appelcake**

Varkenshaas-
medaillons**

Pink lady 
appelen**

Minneola’s**

Roerbakgroenten**

20 l

Potgrond Italiaanse kruidenplanten***

IN ONS ASSORTIMENT
Biologische 
kokosolie

DropklassiekersStapelchips

SpeltbeschuitAsia boemboeSojadrink

Mexican 
burger**

500 g

Anita Slaats - Damen kandidaat 
waterschapsbestuur

Ingeborg Verschuuren kandidaat 
Waterschap Aa en Maas

Lieshout - Anita Slaats-Damen is kandidaat 
voor de Algemene Waterschapspartij bij de 
waterschapsverkiezingen op 18 maart a.s. De 
Lieshoutse is biochemisch analiste en neemt de 
vierde plaats in op de kandidatenlijst. De wa-
terschapsverkiezing wordt tegelijk gehouden 
met de verkiezing voor Provinciale Staten. 

AWP Aa en Maas bezet thans drie zetels in 
het Algemeen bestuur van het Waterschap Aa 
en Maas. Anita Slaats maakt als lid van het al-
gemeen bestuur thans ook al deel uit van de 
AWP-fractie. Het doel is om dit aantal bij de 
komende verkiezingen te vergroten, zodat nog 
meer invloed kan worden uitgeoefend op het 
waterschapsbeleid. Ze wil een sterk front vor-
men tegen eenzijdige belangenbehartiging in 
het zorggebied van het waterschap.  

De Algemene Waterschapspartij Aa en Maas is 
geen politieke partij, maar een onafhankelijke 
groepering van mensen met een passie voor 
water en een duidelijke visie op het beheer er-
van. Anita: “Ik ben groot voorstander van een 
gezond watersysteem en vind dat waterbeheer 
geen onderwerp van politieke onderhandelin-
gen mag zijn.”

Veilig en schoon water
“AWP Aa en Maas wil meer inspraak voor in-
woners op het beleid van Waterschap Aa en 
Maas. De partij vertegenwoordigt met name de 
inwoners, maar heeft daarnaast ook oog voor 

de belangen van agrarische sector en bedrijfsle-
ven”, vertelt Anita. “Water is een fenomeen met 
tegengestelde kenmerken. Het dient tegelijk be-
schermd en bestreden te worden. Beschermd, 
omdat schoon en veilig water van levensbelang 
is voor de mens en de natuur. Bestreden, omdat 
te veel of te weinig water de veiligheid en de ge-
zondheid van de mensen kan bedreigen. AWP 
Aa en Maas zet zich in voor een goede kwaliteit 
van oppervlaktewater en grondwater.”

Als heuse waterspecialisten 
werkt AWP Aa en Maas 
nauw samen met be-
woners en gebrui-
kers. Zo kan een 
beleid voor vei-
lig, schoon en 
natuurlijk wa-
ter voor ieder-
een, nu en in 
de toekomst, 
in praktijk 
worden 
gebracht. 

Laarbeek - Ingeborg Verschuuren staat als kan-
didaat Waterschap Aa en Maas op lijst 1 CDA 
als nummer 4. Komende woensdag, 18 maart, 
vinden deze verkiezingen plaats. Dit is tegelijk 
met de Provinciale Staten-verkiezingen. 

Wat doet het Waterschap ?
“Als ik deze vraag stel, krijg ik vaak als ant-
woord: die zorgen toch voor het kraanwater? 
Veel mensen weten niet dat Brabant Water daar 
verantwoordelijk voor is en zijn niet bekend met 
de taken van het Waterschap. Of weten ze niet 
dat Laarbeek voor het grootste gedeelte valt on-
der het waterschap Aa en Maas. Elders in de we-
reld wordt Nederland als voorbeeld gezien voor 
het waterbeheer. Onze waterschappen hebben 
700 jaar ervaring met het in goede banen leiden 
van al het water in Nederland.”

Wie ben jij en waarom heb jij je kan-
didaat gesteld? 
“Ik ben geboren in Aarle-Rixtel 
en woon met man en drie kin-
deren in Gemert. Na mijn studie 
Nederlands Recht (specialiteit wa-
ter en milieu) aan de KU Nijmegen 
heb ik bij diverse gemeenten ge-
werkt, waaronder 18 jaar bij de 
gemeente Breda. Ik werk nu bij 
de gemeente Gemert-Bakel en 
ben betrokken bij de peelsa-
menwerking, waar Laarbeek, 
als Waterpoort, ook deel van 
uitmaakt. Daarnaast ben ik 
op vrijwillige basis voorzitter 
van de vereniging kleine ker-
nen Noord-Brabant. Deze ver-
eniging heeft 145 dorpsraden 
als lid en zet zich in voor burger-
participatie en leefbaarheid van 
kerngemeenschappen. Als hobby 
wandel ik met mijn wandelmaatje 

uit Lieshout en zing ik bij koor Korale in Aarle-
Rixtel. Het Waterschap is niet vanzelfsprekend, 
er worden keuzes gemaakt die gevolgen hebben 
voor de toekomst van uw kinderen en kleinkin-
deren. Ik heb me kandidaat gesteld om hierover 
met u in gesprek te gaan.”

Wat zijn jouw speerpunten ?
“ Ten eerste het onderwerp water dichter bij 
mensen brengen zodat het meer gaat leven. 
Ten tweede meer aandacht voor water binnen 
de bebouwde kom en ten derde water en ge-
zondheid. Juist de bebouwde gebieden worden 
steeds belangrijker bij het waterbeheer. Door 
de klimaatverandering regent het minder vaak, 
maar zijn de buien wel intenser. Het is dan be-
langrijk dat er geen wateroverlast in de straten 

ontstaat. Te veel of te weinig water, afval 
van XTC pillen of hormonen uit het ri-
oolwater halen, dat zijn allemaal taken 
van het Waterschap.  De zuivering van 
het water en zorgen dat er een balans 
blijft tussen natuur, bewoners en be-
drijven. Water en gezondheid heb-
ben veel met elkaar te maken. Door 
de vergrijzing zullen er meer medi-

cijnresten uit het water gehaald 
moeten worden. Voorkomen 
dat het wordt doorgespoeld 
is natuurlijk beter. En dat be-
tekent erover praten met 
mensen. Vertellen dat je 
medicijnresten beter niet 
door het toilet kunt spoe-
len en in gesprek gaan met 
ziekenhuizen over afvalin-
zameling. Dit zijn thema’s 
waar ik me graag voor wil 
inzetten. Ik kies voor de 
samenleving, kiest u voor 

water?”

Als heuse waterspecialisten 
werkt AWP Aa en Maas 
nauw samen met be-
woners en gebrui-
kers. Zo kan een 
beleid voor vei-
lig, schoon en 
natuurlijk wa-
ter voor ieder-
een, nu en in 
de toekomst, 
in praktijk 
worden 
gebracht. 
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het water en zorgen dat er een balans 
blijft tussen natuur, bewoners en be-
drijven. Water en gezondheid heb-
ben veel met elkaar te maken. Door 
de vergrijzing zullen er meer medi-

cijnresten uit het water gehaald 
moeten worden. Voorkomen 
dat het wordt doorgespoeld 
is natuurlijk beter. En dat be-
tekent erover praten met 
mensen. Vertellen dat je 
medicijnresten beter niet 
door het toilet kunt spoe-
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ziekenhuizen over afvalin-
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waar ik me graag voor wil 
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samenleving, kiest u voor 

water?”

LEZERSPODIUM
Bedankje van Wendy
Hierbij willen wij iedereen bedanken die heb-
ben gereageerd op mijn oproepje om mijn 
nichtje Wendy een riem onder het hart te 
steken d.m.v. van het sturen van een kaartje.

Hartverwarmende kaartjes, brieven en zelfs 
mooie boekjes heeft ze mogen ontvangen. 
Het was een positieve onderbreking om al 
die lieve post te mogen ontvangen en te le-
zen. Inmiddels is Wendy thuis, maar heeft 
nog een hele weg te gaan. De stamceltrans-
plantatie is op zich goed verlopen, haar ano-
nieme donor mag trots zijn. Super dat dit 

voor haar kon plaatsvinden. Laten we hopen 
dat er geen afstotingsverschijnselen optre-
den en ze weer mag gaan genieten van het 
leven.

Ze is iedereen heel erg dankbaar die aan haar 
gedacht heeft. Ook voor alle kaarsjes die 
gebrand zijn. Dat je er op deze manier niet 
alleen voor staat verlicht heel veel pijn. Na-
mens de familie nogmaals 1000 maal dank!

Een hartverwarmende groet
Wendy en familie Kuijpers
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Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Tien tegen een dat je bij Happy Healthy 
Kids blije rondrennende kinderen op 
het netvlies hebt. Maar bij kids met 
overgewicht ligt dat anders. Die zijn 
niet zo happy. “Hier kunnen we helpen,” 
vertelt kinderfysiotherapeute Maike van 
Veggel. 

Overal verleidingen
Overgewicht bij kinderen is een groeiend 
probleem. De oorzaak? “Kinderen zitten 
te veel en te vaak achter hun computer, 
gameboy of X-box,” vertelt diëtiste Karin 
Burg. “Frisdrank, chips, snoep, verborgen 

suikers en vetten doen de rest. Kinderen 
spelen veel minder buiten, rennen 
minder en bewegen minder. Tel daar 
ongezonde eetgewoontes bij op en alle 
verleidingen uit de supermarkt. Dan is 
overgewicht een logisch gevolg.”

Beweegprogramma voor kids vanaf 6 jaar
Met de gym niet goed kunnen 
meekomen, gauw moe zijn en als 
eerste getikt worden… Een kind voelt 
dat. Overgewicht kan je behoorlijk 
in de weg zitten. Happy Healthy Kids 
voorziet in professionele begeleiding van 
kinderen met overgewicht. Afgestemd 
op de behoeften van een kind wordt 
een beweegprogramma opgesteld met 
een diëtiste, kinderfysiotherapeute en 
een mental coach. Het programma is 
geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. 
Instromen kan op elk moment. Ouders 
zijn actief betrokken bij dit programma. 
Zij volgen de vorderingen van hun kroost 
op de voet. “Voeding? Ouders helpen we 
gezonde keuzes te maken,” vertelt Karin.

Zelf doelen stellen
Wat vinden kinderen van Happy Healthy 

Kids? Volgens kinderfysiotherapeute 
Maike van Veggel vinden ze het 
leuk. “Kinderen bepalen zelf hoe 
ze willen bewegen, kiezen zelf een 
sport en stellen zelf hun doel: meer 
spierkracht of een betere conditie. Een 
bewegingsprogramma stellen we samen 
met het kind op: maatwerk. Er wordt 
niets opgelegd. Dat werkt alleen maar 
tegen je. Bewegen? Kinderen oefenen. 
Hun conditie verbetert. Ze merken 
zelf dat ze het langer volhouden. Dat 
stimuleert.”

Ontdek gezonde hapjes
Diëtiste Karin Burg geeft de gezonde 
levensstijl een vervolg. “Ik laat kinderen 
meedenken over eten en geef ze 
opdrachten. Probeer eens fruit dat 
je niet kent. Hoe smaakt dat? Een 
andere opdracht is om gezonde hapjes 
te ontdekken. Kinderen zijn creatief 
en hebben daar ideeën over. Door in 
te zetten op een gezonde levensstijl 
verdwijnt het overgewicht vanzelf, bijna 
spelenderwijs en onbewust.”

Een positief gevoel
“Waarom eten kinderen? Meestal 
weten ze dat niet. Vaak eten ze om het 
eten zelf,” vertelt mental coach Nanneke 
Tiel. “De oorzaken kunnen divers zijn. 
Denk aan verdriet, angst, een scheiding 
of een overlijden. Een psychologische 
kwestie. Het is belangrijk om negatieve 
gevoelens om te zetten in positieve. 
Ook ik geef kinderen opdrachten. Wat 
eet je precies? Hoe smaakt dat? Door je 
‘ontspanner’ aan te zetten krijgt een kind 
meer grip op wat het wil eten. Je voelt je 
gelukkiger.”

Kindvolgsysteem
Karin Burg: “Happy Healthy Kids werpt 
vruchten af. Na zes maanden tot een 
jaar zie je resultaten. Een kwestie van 
volhouden, ook als het programma is 
afgelopen. Daarom werken we met een 
monitorsysteem waarbij we het kind 
blijven volgen. Er is één grote valkuil: 
dat kinderen terugvallen in hun oude 
eetgedrag.”

Happy Healthy Kids is een 
beweegprogramma voor kinderen met 

overgewicht. Het wordt opgesteld door 
diëtiste Karin Burg, kinderfysiotherapeute 
Maike van Veggel en mental coach 
Nanneke Tiel.

Kinderen die geen mooie -s-, 
-l- of -r- op de tong hadden 
liggen, gingen vroeger naar een 
juffrouw. Die was logopediste. 
Gewapend met een schriftje 
werd er dan geoefend om 
de klanken te polijsten. 
“Logopedie is er voor alle 
leeftijden. En niet alleen om 
klinkers en medeklinkers in het 
gareel te krijgen,” vertelt Bibi 
van Heijden die al vijfentwintig 
jaar in het vak zit. 

Twee- en driejarigen aan de 
praat krijgen
Bibi van der Heijden: “Het is 
fascinerend hoe kinderen leren 
praten en taal leren . Bij de 
een gaat dat sneller dan bij de 
ander. Sommige kleintjes blijven 

achter. Die kan ik helpen. Ik lok 
ze uit om te praten. Ik benoem 
dingen die ze kennen. Denk aan 
woorden als  auto of bal. En dan 
gebeurt het. Door spelenderwijs 
te herhalen nemen ze woorden 
en zinnen van je over. Kinderen 
gaan je imiteren, praten je na. 
Dit werkt goed.”

Wisseltruc voor klanken 
Bibi: “Kinderen halen klanken 
door elkaar en verwisselen 
klanken. Maar daar groeien ze 
meestal overheen. Anderen 
hebben een duwtje in de goede 
richting nodig. Een kind dat 
klanken verwisselt, kan zich niet 
goed verstaanbaar maken. Dat 
voelt niet prettig. Er kunnen 
co m m u n i cati e sto o r n i s s e n 

ontstaan . Door te oefenen met 
bijvoorbeeld een klein verschil 
in klanken zoals hond en rond 
kun je ver komen. Ook hier doe 
je dat spelenderwijs.”

Vaarwel, hese stem
“Mensen die voor hun beroep 
veel moeten spreken, zoals 
leerkrachten, ademen vaak te 
hoog. Ze praten te lang door 
op één ademteug en om hun 
verhaal af te maken persen ze 
er ook nog een eindsprintje 
uit. Daardoor worden ze hees. 
Dat kun je verhelpen met veel 
oefenen. Verdeel je adem beter 
en adem via de buik.”

Paramedisch centrum
Knobbeltjes op je stembanden 

,woordvindingsoefeningen 
voor mensen met afasie, 
mondgymnastiek voor dys-
arthriepatiënten… Welkom 
bij de logopediste. Bibi van 
der Heijden: “Je ziet veel. 
Als de spraakmotoriek niet 
goed is, geldt dat ook vaak 
voor de lichamelijke moto-
riek. Fijn als je dan in een 
paramedisch centrum zit. 
Dan kun je iemand doorver-
wijzen.”

Meer informatie?
Bibi van der Heijden, Tel. 
0492-381524
Gratis inloopspreekuur: 
dinsdag:  13.30 - 14.00 uur 
vrijdag      17.00 - 17.30 uur

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Happy Healthy Kids
Werken aan blije kinderen zonder overgewicht
 

Logopedie voor alle leeftijden
Spraakmakende resultaten van Bibi van der Heijden

Karin Burg

Nanneke TielMaike van VeggelMaike van Veggel

Logopediste Bibi van der Heijden 
al 25 jaar spraakmakend in het vak.
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In 2003 begonnen Theo Giebels en Wendy 
Claassen samen een administratie- & belas-
tingadvieskantoor aan het industriegebied 
Beekerheide in Beek en Donk. Nu, 12 jaar later, 
is het bedrijf gestaag gegroeid naar een kantoor 
met een ruime kennis en praktijkervaring, zon-
der het persoonlijke aspect voor de klant uit het 
oog verloren te hebben. Hoge kwaliteit met een 
lage drempel. In gesprek met Artifex Finance.

Voor we verdergaan, vertel eens een beetje over 
hoe jullie begonnen zijn…
“Voordat we samen begonnen met Artifex 
Finance waren we collega’s van elkaar. Voorheen 
werkten we samen voor een ander bedrijf, maar 
we voelden toch dat dat niet was waar ons hart 
echt lag”, vertelt Theo. “In het begin is het na-
tuurlijk altijd even wennen, maar uiteindelijk 
hebben we toch onze eigen ideeën en visie uit 
kunnen werken.” Wendy legt uit: “We zijn ge-
start met een aantal klanten uit onze eigen ken-
nissenkring en we hadden veel lokale onderne-
mers aangeschreven.” Dat bleek achteraf een 
winnende zet geweest te zijn, want sinds Artifex 
Finance in 2006 zijn eerste werknemer aannam, 
is het uitgegroeid tot een bedrijf van zes vaste 
parttime medewerkers.

Wat voor diensten leveren jullie zoal?
“Wij leveren voornamelijk diensten aan ZZP’ers, 
kleine en middelgrote ondernemers, vrijberoeps-
beoefenaren en particulieren. De diensten lopen 
uiteen van het verzorgen van de financiële admi-
nistratie, het opstellen van jaarrekeningen en de 
daarbij behorende fiscale aangiftes zoals omzet-, 
inkomsten-, en vennootschapsbelasting, maar 
wij kunnen ook uw volledige loonadministratie 

verzorgen. Tevens verzorgen wij voor de parti-
culieren de aangiftes inkomsten-, erf- en schenk-
belasting. We laten onze klanten de keus. We 
kunnen de volledige administratie uit handen 
nemen, maar we kunnen ook alleen de, door 
de klant zelf, ingevoerde gegevens in zijn boek-
houdpakket, al dan niet online, controleren. En 
we kunnen indien nodig ook ter plaatse invallen 
voor een administratieve medewerker die ziek is 
of op zwangerschapsverlof”, vertellen de part-
ners met een zin van gedrevenheid. “En toch 
zien we vaak dat een zelfstandige graag bezig 
blijf met zijn core business en de administratieve 
rompslomp eromheen het liefst overlaat aan een 
professional. Laat een timmerman maar timme-
ren en een tuinder maar tuinieren zonder zich 
zorgen te hoeven maken over zijn administratie, 

dan zijn zij bezig met hun passie en wij met onze 
passie en zorgen ervoor dat alles op tijd en per-
fect in orde komt.”

Waarom komen klanten naar jullie en, belangrij-
ker, waarom blijven ze klant?
Wendy Claassen verduidelijkt: “Wij houden van 
een persoonlijke aanpak en we houden onze 
diensten graag laagdrempelig.” “We hebben er 
voor gekozen om ons niet te vestigen op een 
A-locatie, want uiteindelijk zullen de kosten voor 
die mooie glazen gevel en de huur ergens van-
daan moeten komen”, vult Theo aan. “Door 
onze eigen kosten zo veel mogelijk te beperken, 
kunnen we onze diensten tegen gunstige tarie-
ven aanbieden. We gaan voor een persoonlijke 
aanpak. Als mensen een vraag hebben of even 

advies nodig hebben, dan zien ze die paar minu-
ten die wij daaraan besteden, niet op de rekening 
verschijnen. We zijn servicegericht en heel toe-
gankelijk.”

Neem contact op of stap eens binnen
Neem voor meer informatie over Artifex Finance, 
de diensten en de medewerkers zeker eens een 
kijkje op de website van het bedrijf: 
www.artifexfinance.nl. En heeft u vragen of wilt u 
een afspraak maken, stap dan gerust eens binnen 
in het mooie pand aan de 
Beekerheide, neem telefo-
nisch of via e-mail contact 
op via 0492-450811 of via 
info@artifexfinance.nl.

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.

IN GESPREK MET...  ARTIFEX FINANCE
De medewerkers van Artifex Finance heten u van harte welkom

Transportbedrijven Albert van Uden & Zn en Nico 
Bekx fuseren

Directeuren Marcel Bekx (l) en Wilbert van Uden (r) gaan samen een hopelijk vruchtbare toekomst tegemoet 

Beek en Donk – De twee Laarbeekse 
bedrijven Int. Transportbedrijf Albert 
van Uden & Zn en Nico Bekx Transport 
fuseren per 1 april 2015. Beide Beek 
en Donkse familiebedrijven bunde-
len de krachten om onder de nieuwe 
naam van Uden-Bekx Transport B.V. 
gezamenlijk de toekomst in te gaan. 
Het personeel is op zaterdag 7 maart 
hierover ingelicht.

Kerngezond transportbedrijf
Beide bedrijven bestaan ruim 50 jaar. 
Wilbert van Uden vertelt: “Met van 
Uden-Bekx Transport B.V. ontstaat 
een kerngezond transportbedrijf met 
ruim 40 medewerkers en een wagen-
park van 32 trekkende eenheden. De 
activiteiten van ons bedrijf – Van Uden 
- en die van Nico Bekx Transport vul-
len elkaar perfect aan. Met het nieuwe 
bedrijf kunnen wij als allround logistiek 
dienstverlener aan onze klanten een 
nog betere en bredere service bieden. 

Zo beschikken wij dadelijk over de vol-
gende transportmogelijkheden: los ge-
stort, producten met afwijkende maat-
voeringen, compleet- en deelladingen, 
losmogelijkheden met kraan- of kooi-
aap.” Vanaf 1 april vinden alle werk-
zaamheden plaats vanuit de locatie aan 
de Bijenweg 3 in Beek en Donk. 

Marcel Bekx legt uit: “Het samenwer-
kingsverband met palletways biedt 
extra mogelijkheden om het Europees 
pallettransport verder te versterken, 
zowel qua aantal bestemmingen als fre-
quenties. De schaalvergroting biedt ook 
ruimte voor het verder ontwikkelen van 
duurzame transportoplossingen voor 
onze klanten.”

Directie 
De directie van van Uden-Bekx 
Transport B.V. wordt gevormd door 
Wilbert van Uden (45) en Marcel Bekx 
(51). Hierbij zal Wilbert van Uden als 

algemeen directeur leiding gaan geven 
aan de gehele onderneming. Marcel 
Bekx zal na de fusie als directeur opera-
tionele zaken leiding gaan geven aan de 
planning en de chauffeurs. Beiden gaan 
zich daarnaast richten op uitbreiding van 
de acquisitie. “De continuïteit van beide 
familiebedrijven wordt hiermee voor de 
toekomst gegarandeerd”, aldus het on-
dernemersduo.

Veranderingen 
De medezeggenschapsprocedures wor-
den volgens Marcel en Wilbert zorgvul-
dig doorlopen. “Alle personeelsleden 
blijven in dienst tegen de reeds lopende 
voorwaarden. Een win-win situatie voor 
alle betrokkenen. De meer dan 40 me-
dewerkers van van Uden-Bekx Transport 
B.V. streven naar een persoonlijke logis-
tieke dienstverlening, waarbij de klant 
centraal staat. Dat was voorheen al zo 
en zal in versterkte mate ook gelden 
voor Van Uden-Bekx Transport B.V.”

Hulp voor iets of voor iemand?
Laarbeek - Tussen 14 en 15 mei 
wandelt Peter Ronkes Agerbeek van 
Rotterdam naar Den Haag. Daarmee 
sluit hij zijn tweede activiteit af voor 
de Nacht van de Vluchteling. Het eer-
ste deel doet hij nu: geld inzamelen, 
voornamelijk via internet. Voor nood-
hulp aan Syrische vluchtelingen. 

Trekken mensen nog wel de portemon-
nee voor een goed doel?
Peter: “Ja dus. Vooral wanneer men 
een band heeft met iemand, op wat 
voor manier dan ook. Vanuit die ge-
dachte zocht de Stichting Vluchteling 
lopers die bereid zijn in de maanden 
voorafgaand aan de Nacht, geld in te 
zamelen. Als één van de 700 lopers 
[het worden er met de dag méér] heb ik 
vooraf laten weten hoevéél ik denk te 
kunnen inzamelen. En dat moet ik vóór 
14 mei rond hebben. Laarbekenaren 
hebben het hart op de juiste plaats. 
Daarom vertrouw ik erop dat het wel 
lukt.”

Achter het doel sta ik niet echt
Dat mensen sneller de knip trekken als 
ze iemand kennen, bleek toen iemand 
geld stortte ‘omdat jij een vriend bent, 
maar achter het doel sta ik niet echt’. 
Peter: “Normaal zou ik roepen dat je 
het dan niet moet doen. Maar nu vind 
ik het belangrijkste dat eerst die vluch-
telingen worden geholpen. Zo lang het 
geld daarvoor niet uit louche bronnen 
komt, vind ik alles prima!”

Tòch doe ik iets voor je
“Een ander frappant voorbeeld is het 
verhaal van een vriendin die met haar 
kinderen op vakantie was. Op de laat-
ste dag van haar buitenlands verblijf 
werd ze in de stad nageroepen en be-
dreigd. Het was inmiddels nacht en de 
kinderen sliepen. Op internet las ik hoe 
ze in paniek was door het voorval. Ze 
was blij dat ze nog een bekende online 
aantrof met wie ze haar gevoel kon 

delen. Na wat berichtjes te hebben uit-
gewisseld, werd ze rustiger. Zo kon ze 
weer slapen. De volgende dag belde ze: 
‘Als ik ooit iets voor jou kan doen, moet 
je het laten weten.’ Dat was natuurlijk 
onzin. Ze had niet eens advies gekre-
gen – ze werd alleen minder paniekerig 
doordat ze haar ei kwijt kon over het 
voorval. Naar de ander luisteren – dat 
zou zij toch ook gedaan hebben? ‘Toch 
wil ik iets voor je doen.’ Het voorval 
vergat ik verder. Maar de volgende dag 
bleek dat ze een aanzienlijk bedrag had 
gestort op mijn pagina www.nachtvan-
devluchteling.nl/peterronkesagerbeek. 
Dat persoonlijke werkt dus wel degelijk. 
Zó blij mee.”Zó blij mee.”

Peter Ronkes Agerbeek

Fotograaf: Daphne van Leuken
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 21 MAART
VANAF 21:30 UUR

Feesten en partijen tot 80 personen 
vraag aan de bar of bel.

Mooi UIT in Laarbeek

Spullen repareren bij Repair Café Laarbeek
Het Repair Café geeft spullen een tweede kansLieshout - De Dorpsraad van 

Lieshout  houdt woensdag 18 
maart het maandelijks Repair Café 
in het dorpshuis aan de Grotenhof 
2 te Lieshout. Bij het Repair Café 
draait het allemaal om repareren 
en ontmoeten. Tussen 13.30 en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubel-
stukken, fietsen en klein huis-
houdelijk elektrische  apparatuur 
kunnen daar allemaal een tweede 
kans krijgen. Gereedschap en ma-
terialen zijn aanwezig.  Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. Per 
bezoeker mogen er maximaal 2 
stuks apparaten zoals broodroos-
ters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed, servies, etc. Alles 
wat niet meer werkt is welkom 
en maakt kans op een geslaagde 
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 afval-
berg. In Nederland wordt ontzet-
tend veel weggegooid. Helaas 

zit repareren bij veel mensen niet 
meer in het systeem. Met het 
Repair Café wil de Dorpsraad 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. 

Beek en Donk – De 
Vrouwenbeweging Beek en Donk 
nodigt haar leden uit op dinsdag 
17 maart in de zaal van Herberg ’t 
Huukske. Op deze avond komt di-
etiste Mevr. Nettie van Kaathoven 
alles uitleggen over eten.

Zij weet hier veel van af. Er zit 
van alles in voedsel wat niet ie-
dereen kan verdragen, Nettie 
gaat vertellen wat men wel of 
beter niet kan eten om zo allerlei 
allergieën en prikkelende darmen 
tegen te gaan. 

De Vrouwenbeweging hoopt op 
deze avond antwoorden te krij-
gen op wat wel en niet goed is 
voor de mens. De avond begint 
om 20.00 uur. 

Diëtiste bezoekt avond Vrouwenbeweging 

Motorweekend Harley-Davidson 
Club Liberator gaat dit jaar door 

Dit jaar vindt er weer een motorweekend plaats in Aarle-Rixtel

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

Er is een groot aantal motoren te zien. 
Van nieuwe Harley-Davidson’s tot 
oude Amerikaanse en Engelse moto-
ren. Een markt met onderdelen en hel-
men, maar ook kleding, sieraden en 
andere leuke hebbedingetjes, zodat 

het voor iedereen leuk is om rond te 
snuffelen. In de tent op het terrein 
spelen een aantal live bands, zater-
dagmiddag Leftover en Rockafiet, 
zaterdagavond Lost Insanity en 
Gazoline, zondag 7 Below. Voor nog 
meer spektakel vindt er een unicycle 
demonstratie plaats en een bromfiets-
race op zondag. Inschrijven hiervoor 
kan vanaf zondagmorgen 9.00 uur, 
training vanaf 11.00 uur en de start is 
om 12.00 uur. Verder is er ook een ro-
deoscooter en een springkussen voor 
de kinderen. Met dit alles wordt het 
een evenement dat u niet mag mis-
sen. De entree is gratis.

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

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon
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Maart feestmaand
20 jaar in Beek en Donk!

Kom samen met ons in actie en 

wordt donateur #geefl even!

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

Onze bekende spekburger 
geserveerd met ananas en kaas.

Hiervan doneren we € 1,50 aan 
Villa Joep.

Wil u graag een leuk presentje?
Denk eens aan onze 

“Rots in de branding”!

Elke werkdag 

geopend voor 

de lunch van 

9:00
tot

16:00

Een doosjes heerlijke 
huisgemaakte pindarotsjes 

(melk, wit of puur) voor Villa 
Joep. Van elk verkocht doosje 
(à € 4,50) doneren we € 0,75 

aan het goede doel.

Gasterij Buitengewoon Smakelijk BV 
(gevestigd in het pand van Lifestyle center Laarbeek en voor iedereen toegankelijk!)

Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492-462521 
www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids Zonnig terras,prachtig uitzicht!
Originele

pannenkoeken!

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

Mooi UIT in Laarbeek

Lieshout - Vanaf september is de to-
neelgroep van De Vriendenkring van 
dit jaar weer aan het oefenen ge-
weest op de woensdagavond in het 
Dorpshuis te Lieshout. Thuis de tekst 
oefenen en op de woensdagavond de 
praktijk. Vanaf het carnaval komt daar 
de zaterdagmorgen bij met het decor. 
Dan is het vaak een doorloop om het 
tempo in het stuk te brengen. 

De zaterdagmorgen voor de eerste 
uitvoering spelen ze een generale re-
petitie. Dan is de spanning al duidelijk 
voelbaar, vooral als het dan net even 
niet lekker loopt. Zaterdag 14 maart 
om 20.00 uur is de première. Dan ho-
ren de spelers of het stuk aanslaat bij 
het publiek. Als dat zo is, dan gaan 
alle remmen los en komt het helemaal 
goed. Extra spannend is het dit jaar 
voor de debutanten, en die hebben 
ze dit jaar twee. Op het toneel Bert 
van Rixtel, die de rol van Toby speelt. 
En Mari van Kaathoven, die voor het 
eerst achter het licht en geluid zit. 

De Vriendenkring gaat de klucht ‘De 
verloofde van mijn vrouw’ negen keer 
opvoeren. Wil je een avondje komen 
genieten van deze klucht, dan zijn de 

kaartjes te koop voor €5,00 bij Van 
Berlo Top1Toys in de Dorpsstraat in 
Lieshout of aan de kassa van de avond 
zelf (mits niet uitverkocht). Datums 
zijn 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 
28 maart. Zaal is open om 19.00 uur 

en de voorstelling start om 20.00 uur. 
De Vriendenkring hoopt weer veel 
publiek te mogen ontmoeten op een 
van de voorstellingen. De spelers van 
De vriendenkring zijn er in ieder geval 
klaar voor.

Voorjaarsbijeenkomst vrouwenvereniging oMase

Garagesale in en rond Strijp

Mariahout - De voorjaarsbijeen-
komst van vrouwenvereniging 
oMase vindt plaats op woensdag 
18 maart in zaal de Pelgrim. Op 
deze avond wordt het verdere 
jaarprogramma toegelicht en kun-
nen leden zich opgeven voor ver-
schillende activiteiten.

Na de pauze is Annet van Gils-
Kuys van Mijn Testament Advies 
uitgenodigd. Zij verteld onder an-
dere over vermogen en de verer-
ving daarvan, over een testament 
opstellen, wat gebeurt er na over-
lijden, wat zijn de gevolgen voor 
vermogen wanneer er een beroep 

moet worden gedaan op de AWBZ, 
betalen van erfbelasting,  schen-
kingen en nog veel meer.

De avond begint om 19.30 uur. 
Alle leden worden uitgenodigd om 
op deze interessante avond aan-
wezig te zijn.

Aarle-Rixtel - Ruim 50 bewoners 
van de wijk Strijp en omliggende 
straten in Aarle-Rixtel houden 
voor de zesde  keer een garage-
sale, een soort rommelmarkt aan 
huis. 

De rommelmarkt vindt plaats 
op zaterdag 21 maart van 9.00 
tot 13.00 uur en is gratis te be-
zoeken. Niet alleen alle stra-
ten in de wijk Strijp doen mee, 
maar ook de Janssensstraat, 

Barthold van Heesselstraat, 
Biermansstraat, Langeakker, 
Valkendijk, Buizerdstraat, Rode en 
Blauwe Schutplein en een stukje 
Bosscheweg. Een deelnemers-
lijst met wijkplattegrond is op 21 
maart gratis af te halen op Piushof 
19 in Aarle-Rixtel. De deelnemers 
zijn ook te herkennen aan de ge-
kleurde ballonnen en deelname-
poster.

De Vriendenkring is klaar voor de toneelvoorstellingen

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

Op bijna alles SALE.
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

Afvalkalender 2015

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Ontslag Hans Ubachs definitief
• Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
• Nieuwe functie voor gemeentesecretaris
• Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
• Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning 
te verlenen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2015 op grond van in artikel 30c van 
de Wet op de Kansspelen aan:
• Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout, 2 kansspelautomaten, verzonden 26 fe-

bruari 2015,
• Café Zaal ’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en Donk, 1 kansspelautomaat, verzonden 2 

maart 2015.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beverstraat 
Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kente-
ken in de Beverstraat in Beek en Donk.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 7 maart tot zaterdag 17 april 2015 ter inzage 
in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belang-
hebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek 
en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaar-
heid, telefoon 0492 469 700.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan:
• Stichting Fun Trike Treffen Laarbeek tijdens het Fun Trike Treffen Laarbeek dat zal wor-

den gehouden op 2 juli 2015, 3 juli 2015 en 4 juli 2015, alle dagen van 14.00 tot 1.00 
uur de dag daarop volgend, op het KPJ terrein aan de Heereindsestraat 8 in Beek en 
Donk (verzonden 26 februari 2015),

• Harley Davidsonclub Liberator tijdens een Harley Show op 28 maart 2015 van 14.00 
tot 01.00 uur de dag daarop volgend en op 29 maart 2015 van 14.00 tot 24.00 uur, 
gehouden  in een stal/loods aan de Lieshoutseweg 74a in Aarle-Rixtel (verzonden 26 
februari 2015).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Basisschool De Heindert voor het houden van een ANWB Streetwisedag op een gedeelte 

van de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel op vrijdag 27 maart 2015 tussen 9.00 tot 12.00 uur 
(verzonden 26 februari 2015),

• Buurtvereniging De Regt voor het houden van een rommelmarkt op het Molenveld in 
Beek en Donk op zondag 17 mei 2015 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 26 februari 
2015),

Hdc Liberator voor het houden van een motorbeurs op zaterdag 28 maart 2015 van 10.00 
uur tot 29 maart 1.00 uur en op zondag 29 maart 2015 van 10.00 uur 24.00 uur (verzonden 
2 maart 2015),
• Organisatie Oranjemarkt voor het organiseren van de Oranjemarkt op en rond het Heu-

velplein in Beek en Donk op maandag 27 april 2015 van 11.00 tot 17.00 uur (verzonden 
2 maart 2015),

• Fat BMX Promotions voor het houden van een mini fat jam op de Sugarhills aan de Val-
kendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 28 maart 2015 van 11.00 tot 19.00 uur (verzonden 
2 maart 2015),

• Rollerclub de Oude Molen voor het organiseren van een carwash aan de Lage Heesweg 
1 in Beek en Donk op zaterdag 11 april 2015 van 9.00 tot 17.00 uur (verzonden 3 maart 
2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
• Scouting Lieshout–Mariahout voor het organiseren van een loterij in het Scoutingge-

bouw, Herendijk 7 in Lieshout op zaterdag 16 mei 2015 (verzonden 25 februari 2015).

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

BEEK EN DONK - Als netbeheerder is Endinet verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud 
en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk in Eindhoven en het gasnetwerk in Zuid-
oost-Brabant. Endinet investeert in de veiligheid en kwaliteit van de netten. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat een deel van het bestaande gasleidingnet in Beek en Donk wordt vervangen.

Gefaseerde werkzaamheden 
Het vervangen van de leidingen vindt gefaseerd plaats. In totaal gaat het meerdere weken du-
ren. De eerste werkzaamheden zijn eind februari al gestart en vinden plaats in een gedeelte 
van de Molenweg en de Akkermuntstraat en in de tussenliggende stukken van de Klaproos-
straat en Zaagmolenweg. Hierna volgt de Kamillestraat. 

Meer informatie
Bewoners worden door Endinet van te voren geïnformeerd over de werkzaamheden die 
plaatsvinden in hun straat. Voor meer informatie over Endinet kunt u naar de website 
www.endinet.nl.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden gehouden 
op donderdag 19 maart 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1.   Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.   Vaststelling agenda.
3.   Spreekrecht.
4.   Vragenhalfuurtje.
5.   Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 22 januari 2015, 29 
       januari 2015, 5 februari 2015 en 26 februari 2015.
6.   Ingekomen stukken.
7.   Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan woning Pater Vogelsstraat Beek en  Donk.
8.   Voorstel tot wijziging van de legesverordening.
9.   Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD.
10. Voorstel tot instemming met de lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente   
       Helmond op het terrein van zorg en voorstel tot instemming met de gewijzigde lichte      
       gemeenschappelijke regeling met de gemeente Helmond op het terrein van werk en inko
      men (Participatiewet).
11. Voorstel tot benoeming van een lid in de raadscommissie Sociaal Domein en een plaats
       vervangend lid voor de raadscommissie Ruimtelijk Domein.
12. Sluiting.

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

Op vrijdag 13 maart komt wethouder Meulensteen aan het woord. 

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

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Wet op de kansspelen

Verkeersbesluiten

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Raadsvergadering 19 maart

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Werkzaamheden omgeving Molenweg 
Beek en Donk



Donderdag 12 maart 2015 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman en B. de Zwart
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 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Ahorn 19 Mariahout 13-02-2015 bouwen van een overkapping
Duin 2 Lieshout 23-02-2015 bouwen van een overkapping
De Melter 2 Lieshout 25-02-2015 herbouwen van een berging
Groes 30 Beek en Donk 27-02-2015 plaatsen van een tijdelijke woonunit
Vogelenzang 34 Lieshout 02-03-2015 starten dagopvang ouderen en mensen  
   met niet aangeboren hersenbeschadiging 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Merellaan 3 Lieshout 24-02-2015 slopen van een woning
Rietzangerlaan 43 Beek en Donk 24-02-2015 verwijderen van asbest
De Spil / De Wieken Lieshout 24-02-2015 verwijderen asbest diverse adressen
De Melter 2 Lieshout 25-02-2015 herbouwen van een berging

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.
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.

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Schoolstraat 1 t/m 23 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
Beemdkant 6 Lieshout verwijderen van asbest slopen
Merellaan 3 Lieshout slopen van een woning slopen
Rietzangerlaan 43 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
De Spil 1 t/m 11 even, 
oneven 13,15,17,19,21,23,25,27, 
De Wieken 1 t/m 15 Lieshout verwijderen van asbest slopen

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Er fl adderen al vlinders!

Hebben jullie ook zo genoten van 
het prachtige weer afgelopen week-
end? Het is offi cieel nog winter, 
maar het leek wel lente met tem-
peraturen rond de 18 graden. Ik was 
zondagmiddag gaan wandelen met 
Kees (ons hondje) en Kitty (mijn
vrouw) en wij zagen zowaar op een 
gegeven moment al twee vlindertjes 
rondfl adderen.

Nu zegt men niet voor niets ‘Maart 
roert zijn staart’, dus we kunnen 
wat weer betreft nog van alles 
meemaken. Maar dit was toch mooi 
meegenomen! 
Op zo’n vroege mooie dag lijkt het 
of de mensen de kriebels krijgen en 
je zag dus overal mensen wandelen, 
fi etsen of in de tuin werken.

Volgende week donderdag geef ik 
in het IVN gebouw aan de Beek-
seweg in Aarle-Rixtel een presenta-
tie waar natuurlijk ook onze Mooie 
Laarbeekse natuur voorbijkomt. Dus 
als er mensen zijn die mij over mijn 
foto’s en mijn belevenissen in de 
natuur willen horen vertellen, ieder-
een is welkom! 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Torreven

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 
Beek en Donk

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur
Nu voor maar

€ 2.95

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

NIEUW BIJ DE BIEZEN
DE GANGMAKER VAN PRIJSVERLAGINGEN IN 

DIERVOEDERS EN -BENODIGDHEDEN!

Deze aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 17 maart 2015

NIEUW BIJ DE BIEZEN

Zaden

Keukenkruiden

Rozen

Woonaccessoires
Bij de Biezen kan je kiezen

Hondenvoer zak 23kg

Primula

Vaste planten

Nu alle soorten en maten bloemen 
en groente zaden

Biologisch geteeld!
O.a. Basilicum, thijm, peterselie en 
meer! Normaal 1.99 p/stuk.

1e kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Zak inhoud 20kg + GRATIS 3kg
Normaal 34,95 p/stuk. 

Haal nu het voorjaar in huis 
met deze prachtige primulas. 
Verkrijgbaar in div. kleuren in 9cm 
pot 0.99 p/stuk.

Prachtige vaste planten!
Keuze uit meer dan 500 soorten!

*goedkoopste gratis

WeekvoordeelZondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

nu

€1.99

nu

€24.95
OP=OP

*goedkoopste gratis

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

*

NIEUW BIJ DE BIEZEN

meer! Normaal 1.99 p/stuk.

NIEUW BIJ DE BIEZEN

nu

€0.9920%
Korting

Iedere week 
een inspiratietip 

op onze 
facebook 

pagina

Zak inhoud 20kg + GRATIS 3kg
Normaal 34,95 p/stuk. Normaal 34,95 p/stuk. 

€24.95

Normaal 34,95 p/stuk. 

Donderdag 12 maart 2015

IVN avond over natuurfotografi e IVN Laarbeek actief met NL-doet
Aarle-Rixtel - Een van de bekendste fotogra-
fen van het IVN, Marcel van de Kerkhof uit 
Aarle-Rixtel, verzorgt op 19 maart een avond 
voor het IVN Laarbeek over natuurfotografie. 
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel, niet te 
verwarren met Marcel van de Kerkhof uit Beek 
en Donk, die ook zeer actief is met (natuur)fo-
tografie.

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel neemt 
belangstellenden mee naar Muritz in het voor-
malige Oost-Duitsland en naar La Brenne in 
Frankrijk, twee gebieden die wat betreft vo-
gelen tot de absolute top van Europa behoren. 
Verder laat Marcel foto’s zien die zijn genomen 
in Laarbeek en omgeving, want in Laarbeek 
woont men in een bijzondere gemeente, waar 

op het gebied van natuur een rijke diversiteit is 
te bewonderen. Marcel wil eenieder daar graag 
deelgenoot van maken. Verder besteedt hij 
aandacht aan fotograferen vanuit een boshut, 
waarbij je met geduld schitterende foto’s kunt 
maken. Na afloop geeft Marcel gelegenheid 
vragen te stellen over zijn manier van werken. 

Deze bijzondere avond vindt plaats op donder-
dag  19 maart vanaf 20.00 uur in de gebruike-
lijke locatie in het eigen clubgebouw de Bimd. 
Dit is gelegen aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel, 
komend vanaf de kom van Aarle-Rixtel de eer-
ste zandweg rechts achter het volkstuincom-
plex. Bijgaande foto van de vos is een van de 
schitterende foto’s die Marcel van de Kerkhof 
heeft gemaakt.

Aarle-Rixtel – Het IVN Laarbeek kan op vrij-
dag 20 en zaterdag 21 maart aan de slag sa-
men met NL-doet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, op het terrein de Bimd aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel. 

Er zijn een paar projecten die naast het nodige 
reguliere onderhoud uitgevoerd gaan worden. 
Rond de poel gaan ze een extra mogelijkheid 
maken om beter het water te kunnen monito-
ren. Hiervoor maken ze een paar vlonders die 
half in het water staan, waarvandaan het op 
diverse plaatsen mogelijk is om te prutten, zon-
der de oever en de aanwezige vegetatie te be-
schadigen. Hoe druk het kan zijn bij het prutten, 
is op bijgaande foto van Ben van Noordwijk te 
zien. De montage gebeurt deels met een bootje. 
In aansluiting hierop maken ze een start met de 

bouw van een afdakje in de vorm van een vlin-
der. Onder het afdakje  maken de leden van IVN 
een tafel waar ze de bakken voor het prutten 
kunnen neerzetten. Het dak wordt een groei-
dak, met sedums en huislook. Er worden diverse 
nestgelegenheden in verwerkt. Verder komt op 
het IVN terrein een kruidencirkel met inheemse 
kruiden. Voor grondwerkers is er ook emplooi. 
Met de volkstuinvereniging wordt een kabel en 
waterleiding gelegd naar het onderkomen van 
de volkstuin en het kleine schuurtje achter op 
het IVN terrein. 

De werkzaamheden vinden op beide dagen 
plaats van 9.00 tot 16.00 uur, waarbij men ook 
een deel van de dag mee kan helpen. Het IVN 
hoopt dat veel IVN-ers en anderen hun steentje 
komen bijdragen.

Foto van het kikkerconcert van vorig jaar. 

Fotograaf: Ben van Noordwijk 

Fotograaf: Marcel v.d. Kerkhof uit Aarle-Rixtel
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In het voetlicht: Fred Langstraat Tuinen 
In gesprek met:  Fred Langstraat en
  Gerard van Kessel
Locatie:  de Vorst 20, Lieshout

Redacteur:  Mark van den Heuvel 

In januari 2013 richtte Fred Langstraat zijn 
hoveniersbedrijf Fred Langstraat Tuinen op. 
Na 25 jaar lang gewerkt te hebben als hov-
enier, vond hij de tijd rijp om de stap te maken 
naar zelfstandige ondernemer. Fred Langstraat 
Tuinen werkt met duurzame materialen en 
met een maatschappelijk verantwoorde visie 
op ondernemen.

Wat doen jullie zoal om duurzaam te werken?
“Bij de keuze van machines en materialen gaan 
wij uit van het creëren van een win-winsituatie 
voor mens en milieu”, legt Fred Langstraat uit. 
”We gebruiken materialen die in aanmerking 
komen voor hergebruik, zoals Cortenstaal, 
betontegels en grind. Bovendien gebruiken 
we ledverlichting om stroom te besparen en 
robotmaaiers om geluidsoverlast te beperken. 
Daarnaast proberen we zo veel mogelijk ge-
bruik te maken van regenwater en grondwater 
voor de beplanting om waterverspilling tegen 
te gaan.”

Je bedrijf maakt ook zogenaamde belevings-
tuinen. Wat moeten we ons daarbij voorstel-
len?
”We hebben recentelijk een belevingstuin 
gemaakt voor het Franciscushof in Lieshout 
en twee belevingstuinen voor het Eckartdal 
in Eindhoven. Belevingstuinen zijn speciaal 
ontworpen voor mensen met dementie. Ze 
zijn gericht op geur en kleur, ontmoetingsplek-
ken en activiteiten. De materialen die we ge-
bruiken, hebben we gekozen voor het herin-
neringseffect. Bijvoorbeeld een waterpomp, 

een nostalgische bank, een Maria-altaar en 
waslijnen. Door de mensen terug te laten den-
ken aan vroeger, hopen we het geheugen een 
zetje te geven, wat bevorderend kan werken 
voor mensen met dementie. Het zijn eveneens 
tuinen waar de mensen vrij rond kunnen lopen, 
zonder doodlopende paden.”

Jullie zijn ook actief bezig met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. In welke vormen?
Gerard van Kessel, een oom van Fred 
Langstraat, vertelt: “Momenteel zijn we bezig 
in samenwerking met Home Plan Breda om 
een bouwreis naar Mexico te sponsoren. 
Tijdens een bouwreis gaan een aantal vrijwil-
ligers, waaronder ikzelf, naar een sloppenwijk 
in een derdewereldland. Deze keer gaan we 
naar Mexico, maar er zijn ook al bouwreizen 
georganiseerd naar onder andere Zuid-Afrika 
en Nicaragua. Ter plaatse gaan we helpen 
met het bouwen van nieuwe woningen voor 
de lokale bevolking met behulp van lokale 
ondernemers, gesteund door sponsorgeld 
vanuit Nederland. De mensen voor wie we 
de woningen bouwen moeten zelf nog een 
symbolisch bedrag betalen voor hun nieuwe 
woning, zodat ze niet het idee hebben dat ze 
het voor niets krijgen, maar de achterliggende 
gedachte is uiteraard om mensen te helpen die 
het minder goed hebben.”

Hoe ben je op het idee gekomen om Home 
Plan Breda te steunen?
“Fred Langstraat legt uit: “Een medewerk-
er en voormalig collega van mij was al ooit 
meegegaan met Home Plan naar Zuid-Afrika. 
Toen hij mij daarover vertelde en vervolgens 
voorstelde om me daarachter te zetten, was ik 
eigenlijk meteen verkocht.” Via zijn netwerk 
van klanten en leveranciers had hij al snel veel 
mensen bereid gevonden om bij te dragen 
met verschillende bedragen. “Vanaf dat je het 

uitlegt, zijn de meesten direct bereid om te 
helpen. Dat geeft een goed gevoel.”

Meer weten over Fred Langstraat Tuinen of 
Home Plan Breda?
Neem voor meer informatie over Fred 
Langstraat Tuinen ook zeker een kijkje op 
de website: www.fredlangstraattuinen.nl of 
neem contact op via 06-29537063 of via 
info@fredlangstraattuinen.nl. En voor meer in-
formatie over de bouwreis naar Mexico en de 
andere projecten van Home Plan Breda kunt u 
terecht op de website: www.homeplan.nl. 

Fred Langstraat bedankt ook nog graag de 
volgende sponsors van de bouwreis naar 
Mexico: Meulengraaf Beton, Jos Martens 
Tuinmachines, Theo Teunisse Hoveniersbedrijf, 

Rooijakkers Bouwontwerp, van Rijbroek 
Grondwerken, Bas Swinkels Betonmortel, 
Kooymans Timmerwerken, Alteid Frenken 
Klimaattechniek en Duurzaam, The Lions 
St. Oedenrode, Kolen Natuursteen, Harrie 
Huibers Beregeningen, Jack Vermeulen 
Bouwmontagebedrijf en de diverse particuli-
ere sponsors.

IN HET VOETLICHT...  FRED LANGSTRAAT TUINEN 
Fred Langstraat met naast hem zijn oom Gerard van Kessel (met de paarse Homeplan-kleding)

In de Aa bij de kanaalomleiding zijn op woensdag 4 maart 
deze foto’s gemaakt van een Nijlgans met jonge kuikens. 

Ingezonden door Henk Berkers

Men hoeft niet naar het bos om een bonte specht te zien; 
die komt gewoon in de tuin….. van de pindakaas snoepen!

Annegeert Steenbakkers

Deze foto van de bonte specht heb ik vorig jaar gemaakt, bij de boom voor ons huis in het park van Mariahout.
Thérèse Biemans-Gras

De hond uitlaten, daar kijkt niemand van op. Maar als je met een 

pony door de Beekse parken wandelt dan word je Mooi gespot.

Foto: Marcel van de Kerkhof, Beek en Donk 

In de Aa bij de kanaalomleiding zijn op woensdag 4 maart In de Aa bij de kanaalomleiding zijn op woensdag 4 maart 

Men hoeft niet naar het bos om een bonte specht te zien; Men hoeft niet naar het bos om een bonte specht te zien; 

Deze foto van de bonte specht heb ik vorig jaar gemaakt, Deze foto van de bonte specht heb ik vorig jaar gemaakt, 

De hond uitlaten, daar kijkt niemand van op. Maar als je met een De hond uitlaten, daar kijkt niemand van op. Maar als je met een 
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

Persil wasmiddel
fl acon 1056/1060 ml.

pak 960 gram
2 stuks naar keuze

11.98-13.30

Edet toiletpapier
soft of family 

pak 20/32 rollen

11.99/12.35
OP=OP

Boerenkaas
van onze versafdeling
jong belegen of belegen
500 gram

6.45/6.80

Struik boerensoep
alle soorten

2.19

Moorkoppen
doos 4 stuks

5.35

Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky 
Way of M&M’s mini’s

2 zakken à 11-22 stuks

4.92-5.30

Rundergehakt
500 gram

2.99

Spa mineraalwater
Marie-Henriette, Barisart of Reine

fl es 1000/1500 ml.
pak 4 fl essen à 1500/2000 ml.

Amstel pilsener of blond 4.0 bier*
2 blikken à 500 ml.

1.26-1.52

5.00
kilo 10.00

3.99 1.49

1.99
kilo 3.98

25%
KORTING

7.99

Bijv: Spa Reine, 
pak 4 fl essen à 2000 ml.

van 3.96 voor 2.97

1 .00
2 blikken

kilo 3.98
van 3.963.96 voor 2.97

5.99
2 stuks

2 stuks naar keuze

4.00
2 zakken

W 12 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 t/m zaterdag 21 maart 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
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Mooi agrarisch Laarbeek

Lieshout - ZLTO Laarbeek hield, in 
samenwerking met Bavaria, haar jaarlijkse 
Boer, Bier, Water infoavond op woensdag 
5 maart, bij het Brouwerij Café in Lieshout. 
Aanwezig waren zo’n 75 deelnemers en 
geïnteresseerden die bij werden gepraat 
over alle aspecten van het project Boer, Bier, 
Water. 

Na een kort welkom door Bavaria 
directeur Jan Reinier Swinkels  werd er 
verteld hoe er de afgelopen 3 jaar grote 
besparingen op gebied van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen in en om 
Laarbeek zijn behaald. Dit door de toepassing 
van allerlei moderne en slimme technieken. 

Daarnaast werd uit de doeken gedaan hoe 
restwater van Bavaria de komende jaren 
hergebruikt gaat worden in de lokale land- 
en tuinbouw. Ook werd ingegaan op de teelt 
van brouwgerst in Laarbeek, de afgelopen 3 
jaar is er jaarlijks namelijk op meer dan 30 
hectaren brouwgerst voor het Swinckels bier 
geteeld door diverse Laarbeekse boeren. 

Gaandeweg de avond kwam het thema 
‘Bodem’ aan de orde. Zowel teeltvoorlichter 
Chris van Laarhoven van Hortinova als 
ZLTO-voorzitter Hans Huijbers zetten in hun 
verhalen uiteen dat door anders om te gaan 
met onze land- en tuinbouwgronden dit gaat 
leiden tot minder gebruik van meststoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen, hogere 
opbrengsten en meer biodiversiteit. In 
zijn betoog gaf Hans Huijbers ook aan dat 
land- en tuinbouw de hoeksteen van de 

samenleving is met een cruciale rol voor 
de voedselvoorziening en verantwoordelijk 
voor het beheer van een groot deel van 
het buitengebied.  Ook voorspelt hij dat de 
energievoorziening in de nabije toekomst 
weer meer lokaal georganiseerd gaat 
worden en dat de agrarische sector hier een 
steeds belangrijkere rol in gaat spelen. Hij 
introduceerde zowaar een nieuw woord voor 
duurzaamheid, het Zuid-Afrikaanse woord 
Volhoudbaarheid.   Kijk voor meer informatie 
op www.boerbierwater.nl en op facebook.
com/boerbierwater.

Boer, bier, water infoavond door ZLTO

Inschrijven Zeskamp Beek en Donk bijna 
van start

Archieffoto van de Beek en Donkse Zeskamp in 2014

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Actiebord Deense Hoek: Gum De Ruit uit

Laarbeek - Met het oog op de komende verkie-
zingen van de leden van de Provinciale Staten op 
18 maart is zaterdag 7 maart in de Deense Hoek 
in Lieshout een nieuw actiebord geplaatst. De 
buurtbewoners hebben samengewerkt met de 
actiegroep Landelijk Laarbeek en het Platform 
Noordoostcorridor en zijn zo gekomen tot dit fleu-
rige bord, naar een ontwerp van Mark Nuiver. 

Het is de bedoeling dat de aandacht van de wegge-
bruikers gevraagd wordt voor het belang van deze 
verkiezingen. Er is al veel geschreven en gespro-
ken over deze Ruit. Waren in de afgelopen jaren 
de diverse gemeentes nog vóór De Ruit, met de 
variant die nu voorligt is dat niet meer het geval. 
De eens gemaakte afspraken voor een verdiepte 
ligging en deels ondertunneling van deze weg zijn 
aan de kant geveegd. Er ligt nu een variant op 

maaiveldhoogte, die in Lieshout, Aarle-Rixtel en 
Beek en Donk voor veel overlast zal zorgen. Het 
is niet alleen voor de omwonenden van belang dat 
deze weg er niet komt. Uit kaarten waarop de ge-
luidszones zijn aangegeven waar 50dB te verwach-
ten is, blijkt dat deze zone het grootste gedeelte 
van de woonwijken die direct ten noorden en ten 
zuiden van het Wilhelminakanaal liggen bestrijkt. 
Maar ook buiten deze zone kan de overlast groot 
worden, zeker ’s nachts. 

Veel acties van buurtbewoners en natuurliefheb-
bers worden afgedaan als een ‘Not in my backyard’ 
gedoe. Ze zouden alleen voor hun eigen belang 
opkomen. Kijk voor meer informatie op www.stuit-
deruit.nl en zorg dat u goed geïnformeerd bent 
voordat u uw stem uit brengt. Laat uw stem dus 
niet verloren gaan op 18 maart. 

Beek en Donk - De lente is weer bijna be-
gonnen en de zon laat zich weer steeds va-
ker zien. Tijd dus om jouw team op te geven 
voor de Zeskamp! Ga je voor de felbegeerde 
eerste prijs, voor de gezelligheid of allebei? 

De organisatie is alweer enkele maanden be-
zig met de nodige voorbereidingen en heeft 
weer heel veel leuks voor jullie in petto. Zo 
hebben ze dit jaar weer veel nieuwe, gave 
spellen en een spetterend programma voor 
de feestavond. Inschrijven is mogelijk vanaf 
zaterdag 14 maart.   

Dit jaar vindt de Zeskamp plaats in het week-
end van 20 en 21 juni. Dit jaar is er gekozen 
voor een vergelijkbare indeling met vorig 
jaar. Er is op beide dagen weer sprake van 2 
categorieën. Tijdens de scholenzeskamp, die 
op zaterdag plaatsvindt, strijdt de jeugd van 
de Laarbeekse basisscholen tegen elkaar om 
de felbegeerde wisselbeker. Teams komen 
tegen elkaar uit in de categorieën groep 5/6 
en groep 7/8. Het minimale aantal personen 
in een team is 8.

Op zondag, tijdens de dorpszeskamp, 
is het de beurt aan buurtverenigingen, 

vriendengroepen, sportteams en alle an-
dere mogelijk denkbare teams. Dit jaar zijn 
er ook op zondag weer twee categorieën, 
namelijk teams van 12 t/m 15 jaar en teams 
vanaf 16 jaar. De deelnemende teams aan 
de dorpszeskamp dienen eveneens uit mi-
nimaal 8 personen te bestaan. Daarnaast 
geldt voor de categorie vanaf 16 jaar dat er 
minimaal 2 dames moeten deelnemen aan 
ieder spel. 

Inschrijven kan via www.kpjbeekendonk.nl 
en op deze website is ook alle informatie 
terug te vinden over de Zeskamp. De in-
schrijvingen sluiten op 19 april. Op beide 
dagen geldt een maximum van 40 teams. 
Geef je dus snel op, zodat jouw team zeker 
kan deelnemen! De inschrijving is pas defi-
nitief als het inschrijfgeld betaald is. 

Houdt de zaterdagavond natuurlijk ook 
vrij in je agenda! Op deze avond vindt er 
traditiegetrouw weer een ontzettend gezel-
lige feestavond plaats. Hierover volgt op 
korte termijn meer informatie. Volg hen op 
Facebook, Instagram en Snapchat voor de 
laatste updates over de Zeskamp.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

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

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

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN
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Laarbeek  - Zorg bieden aan familie-
leden of bekenden. Veel mensen zijn 
mantelzorger, sommigen één dag per 
week, anderen bijna 24/7. Vaak neem 
je de psychische belasting continue 
met je mee. Mantelzorg overkomt je. 
Veel mensen vinden mantelzorg van-
zelfsprekend, maar lopen daarbij tegen 
grenzen aan. Dit kan gaan om prakti-
sche zaken, maar de belastbaarheid 
kan ook te zwaar zijn. Hoe houd je 
jezelf staande als mantelzorger? VIER-
BINDEN ondersteunt mantelzorgers 
hierin. 

Mantelzorgondersteuning
Manita Herregraven is sinds enige tijd 
het gezicht van Mantelzorgondersteu-
ning vanuit Welzijnsinstelling ViERBIN-
DEN. Samen met vele vrijwilligers werkt 
zij aan een goede organisatie rondom 
de ondersteuning van mantelzorgers 
vanuit ViERBINDEN. Zij vinden het be-
langrijk dat mantelzorgers weten waar 
zij terechtkunnen. “Dit kan voor prak-
tische ondersteuning zijn, maar ook 
voor andere zaken, bijvoorbeeld emo-
tionele hulp”, legt Manita uit. “Vanuit 
ViERBINDEN bieden wij die onder-
steuningen, maar organiseren we ook 
activiteiten voor mantelzorgers. Zoals 
het Mantelzorgcafé en de ‘Dag van de 
Mantelzorger’ op 10 november. Ook 
kunnen we een mantelzorger ontlasten 
door middel van een maatje of de inzet 
van ViERBINDEN vrijwilligershulp en 
verspreiden we een nieuwsbrief.” 

Maatje
In het Maatjesproject gaat ViERBINDEN 
op zoek naar vrijwilligers die ‘maatje’ 
willen zijn van een persoon, die hulp-
behoevend is. “We zoeken heel diverse 
maatjes. Soms gaat het om een dag per 
week mee leuke dingen doen, zoals 
wandelen en spelletjes. Soms gaat het 
om een maatje die helpt met de bood-
schappen. Een maatje geeft de man-
telzorger de kans om even een middag 
vrijaf te nemen en kan daarmee de 
mantelzorger ontlasten.” Manita geeft 
aan dat ViERBINDEN altijd op zoek is 
naar ‘maatjes’. “Niet iedereen past bij 
elkaar. Er moet een klik zijn tussen twee 
personen”, legt ze uit. Wie hier meer 
informatie over wil, kan mailen naar 
mantelzorg@vierbinden.nl. 

ViERBINDEN vrijwilligershulp
Ook met praktische vragen zoals ver-
voer naar het ziekenhuis of een klusje 
in huis kunnen mantelzorgers bij ViER-
BINDEN terecht. Op maandag-, woens-
dag- en vrijdagochtend kan van 09.00 
tot 10.30 uur met ViERBINDEN vrij-
willigershulp gebeld worden. Dit kan 
via het rechtstreekse telefoonnummer 
0492-464289. 

Mantelzorgcafé 
ViERBINDEN organiseert - naast het 
bieden van (praktische) ondersteuning 
- voor mantelzorgers ook diverse acti-
viteiten, waaronder het Mantelzorg-
café. Komend jaar wordt hier samen 

met vrijwilligers nieuw leven in gebla-
zen. Manita zet daarom binnenkort 
een enquête uit om te kijken waar 
de behoefte ligt. “Hoe vaak gaan we 
dit organiseren, welke onderwerpen 
moeten aan bod komen, et cetera, al-
lemaal vragen die in de enquête naar 
voren komen.”  

Nieuwsbrief 
“Zo’n vier keer per jaar verstuurt 
ViERBINDEN een nieuwsbrief naar 
mantelzorgers. “Hierin staat alle in-

formatie over mantelzorg. Ook als je 
geen behoefte hebt aan onze activitei-
ten of (praktische) ondersteuning, kun 
je je inschrijven voor de nieuwsbrief, 
zodat je deze waardevolle informatie 
toch ontvangt. De brief is zeker van 
toegevoegde waarde”, vertelt Manita. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
ook via het e-mailadres mantelzorg@
vierbinden.nl. 

Aanmelden mantelzorger
Bij ViERBINDEN staan bijna 300 Laar-

beekse mantelzorgers geregistreerd. 
Ben jij ook mantelzorger, maar heb jij 
je nog niet aangemeld? Dan kan dat 
via het eerder genoemde e-mailadres 
(mantelzorg@vierbinden.nl) of door 
te bellen naar ViERBINDEN: 0492-
328800. Manita: “Wij nemen altijd 
contact op met  mantelzorgers die zich 
aanmelden. Zij krijgen dan van ons 
een informatiepakketje en we gaan 
tevens kijken wat we voor ze kunnen 
betekenen.” 

DORPSONDERSTEUNER

ViERBINDEN biedt (praktische) ondersteuning aan mantelzorgers

ViERBINDEN.NL

Manita (midden) samen met twee vrijwilligers van ViERBINDEN, die zich inzetten voor mantelzorgondersteuning

Toneelvereniging Mariahout huldigt zes jubilarissen Sponsordiner Running team 
Laarbeek voor Roparun

Mariahout - Tijdens de algemene le-
denvergadering van Toneelvereniging 
Mariahout werden Antoon van de 
Burgt, Peter van de Burgt, Anne 
van Deursen, Henny Gevers, Diek 
Lukassen en Bart van Turnhout in het 
zonnetje gezet. 

Huldiging
Toneelvereniging Mariahout is een 
hechte club die jaarlijks meerdere 
producties ‘op de planken’ zet. Dit 
jaar worden onder andere ‘De drie 
Musketiers’, ‘De prinses op de erwt’ 
en ‘Floddertje’ vertolkt. Inzet van vrij-
willigers en toegewijde leden is nood-
zakelijk. Zes leden die al 25 jaar van de 
partij zijn werden met een toespraak 
en een fotopresentatie verrast. 

Achter de schermen
Een toneelvereniging heeft leden no-
dig voor op het podium, maar zeker 
ook voor erbuiten. Henny vond haar 
glansrol als regieassistent voor diverse 

regisseurs.  Op het podium zag je haar 
een enkele keer. Liever zit Henny met 
het script regieaanwijzingen op te 
schrijven. Gelukkig heeft de fotograaf 
haar toch op de gevoelige plaat vast 
weten te leggen. Dit tot vermaak van 
haarzelf en anderen.

Toekomst met jeugd
Begin jaren ’80 werd binnen de club de 
keuze gemaakt om kinderstukken te 
gaan spelen. De focus lag daarvoor op 
volwassenproducties die plaats vonden 
in Openluchttheater Mariahout. Met 
jeugdproducties kon toneelvereniging 
Mariahout ook andere theaters bezoe-
ken. Begonnen met een kleine groep 
volwassenen werd de jeugdgroep al 
snel uitgebreid met tieners en school-
jeugd. Het is dan ook geen toeval dat 
vijf van de zes jubilarissen nog geen 40 
jaar oud zijn.

Anne met haar mannen
Anne speelde de eerste jaren als enige 

meisje mee. Uniek voor een toneel-
club, maar Anne hield zich staande en 
stond haar ‘mannetje’ op het podium. 
Antoon was een van die mannen. Hij 
groeide uit van kleine jongen naar ‘de 
bink’ van het stuk. Menig meisje werd 
door hem op het podium verleid. Peter 
neemt net zo makkelijk een hamer 
als een rol aan. De lelijkste schepsels 
of koddige koningen zette hij neer 
en heeft regelmatig de lachers op zijn 
hand. Over Diek kan dit ook gezegd 
worden, droge humor is hem op het lijf 
geschreven.  Naast het acteren heeft 
hij aangegeven het bestuur te ko-
men versterken. Bart heeft vele rollen 
vertolkt. Zowel op het podium als in 
het bestuur. Geen woorden, maar da-
den. Voorzitter en kartrekker van het 
jeugdtoneel. Als kenner van de sociale 
media zette hij de club op de kaart. 
Toneelvereniging Mariahout is met 
recht trots op haar jubilerende leden. 
Op naar de veertig jaar.

De jubilarissen vlnr: Diek Lukassen, Anne van Deursen, Henny Gevers, Antoon 
van de Burgt en Bart van Turnhout. Peter van de Burgt ontbreekt op de foto

Laarbeek - Running Team Laarbeek 
houdt in samenwerking met confe-
rentiecentrum De Couwenbergh een 
sponsordiner op zaterdag 28 maart. 
Er wordt een verrassingsmenu geser-
veerd en salonorkest Prelude zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Verder is 
er een optreden van Ben Spierings, die 
enkele nummers van Neil Diamond 
ten gehore brengt. 

De kosten voor het diner bedragen  
€65,00 inclusief onbeperkt drankjes. 
De netto-opbrengst is bestemd voor 
stichting Roparun. Roparun is een 
non-stop estafetteloop van Parijs of 
Hamburg naar Rotterdam. Running 
Team Laarbeek start dit jaar vanuit 
Parijs en hoopt na 520 kilometer te fi-
nishen op de Coolsingel in Rotterdam. 

Zij willen zoveel mogelijk geld bij-
eenbrengen voor palliatieve zorg aan 
mensen met kanker onder het motto: 
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen kunnen worden toege-
voegd aan het leven’. 

Om deze doelen te realiseren wordt 
dit sponsordiner gehouden in con-
ferentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorpsstraat 1 in Aarle Rixtel, aanvang 
19.00 uur. Aanmelden kan bij Mari van 
der Heijden, per mail: mcfvanderhe-
ijden@onsbrabantnet.nl. Deelnemers 
ontvangen een bevestiging en fac-
tuur. Met deze factuur kunt u uw gift 
op uw belastingopgave in mindering 
brengen. Kijk voor meer informatie op 
www.runningteamlaarbeek.nl.

Archieffoto van het sponsordiner in 2014

Fotograaf: Joost Duppen
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Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Een gitaarleraar voor 16-jarige jongen 
(beginner). Liefst moderne muziek. Hoeft 
niet vrijwillig

Stichting Manege de Raam is de 
beheerder van Manege D’n Perdenbak 
aan de Provinciale Weg in Lieshout. De 
manege is de thuisbasis van verschil-
lende paarden- en ponyclubs uit 
Laarbeek en is tevens beschikbaar voor 
individuele ruiters. De manege is door 
de paarden en ponyclubs uit Lieshout 
en Mariahout gebouwd en met steun 
van de gemeente geopend in 1986. 
Vandaag de dag worden er met grote 
regelmaat wedstrijden en activiteiten 
georganiseerd.

Vooruitgang 
Het dagelijkse bestuur van de manege 
wordt verzorgd door een gemotiveerd 
team van vrijwilligers. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit Nicole van Schaik en 
Annemarie van den Hurk. “We zijn momen-
teel op zoek naar een nieuwe voorzitter, 
sinds onze vorige voorzitter, Berry van 
Geel, ons na een kort ziekbed helaas heeft 
moeten verlaten”, vertelt Nicole. “Onder 
zijn leiding hebben we bij de manege een 
paar mooie stappen vooruit kunnen zetten. 
In september 2014 heeft de manege een 
grote renovatie ondergaan. We hebben 
onder andere een nieuwe, professionele 
zandbodem en veiligheidsglas gekregen.” 

Stichting Manege de Raam zoekt 
nieuwe voorzitter

Gevraagd

Een gastheer/gastvrouw gevraagd voor 
bij het souper bij gasterij De Regt

Gevraagd

Ruilen: Sabine wil graag ruilen. Ze geeft 
reiki en wil dit graag doen in ruil voor 
gebreide spullen. 

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

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
Annemarie vult aan: “De mensen die voor 
de zomer bij de wedstrijden aanwezig 
waren en terugkwamen voor het nieuwe 
seizoen, konden hun ogen niet geloven.”

Voorzitter
Momenteel wordt de manege geleid 
door Nicole en Annemarie en ze worden 
bijgestaan door een team van onder-
houdsvrijwilligers. Annemarie legt uit: 
“We hebben veel verstand van paarden-
sport en het organiseren van wedstrijden, 
maar er komt nog zo veel meer kijken bij 
het runnen van een manege. De nieuwe 
voorzitter zou zich vooral bezighouden met 
het contact met de gemeente en de zaken-
wereld. Vergunningen aanvragen voor 
verbouwingen en het kappen van bomen, 
bedrijven en sponsoren aanschrijven, dat 
is niet echt iets voor ons.” Het voorzitter-
schap is in zekere zin zelf in te vullen. “We 
zoeken vooral iemand die gemotiveerd is 
en inzicht heeft in het overkoepelende 
gebeuren. Binnen dit en een paar jaar zal 
de manege verbouwd moeten worden om 
te kunnen blijven voldoen aan de eisen 
voor een professionele manege.”

Vlooienmarkten
Naast paardensportactiviteiten wordt 
er in de manege ook drie keer per jaar 
een vlooienmarkt georganiseerd. “Een 
keer door onszelf, een keer door het Sint 

Servatiusgilde en een keer door het koor 
Primavera en Ut Ouw Hermenieke van 
Lieshout. De kindervakantieweek vindt 
ook ieder jaar plaats in de manege. Dat 
zijn allemaal erg leuke activiteiten, maar 
soms wordt het allemaal wat veel om het 
met ons tweeën bol te werken.”

Interesse?
Heeft u interesse in de positie van voorzit-
ter van Stichting Manege de Raam of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op 
met Annemarie van den Hurk, telefonisch 
via 06-13208923 of via e-mail naar sticht-
ingderaam@live.nl. En kom ook zeker 
eens een kijkje nemen bij de manege aan 
de Provinciale Weg in Lieshout.

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

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Thea Wich

Deze week: Heleen van Asten uit 
     Aarle-Rixtel
Vrijwilligerswerk: Vanaf 1998 bij 
harmonie ‘De Goede Hoop’. Vanaf 
2012 als lid van de commissie 
‘Muziek=Cool’

“Ze hebben me gevraagd”
In 1992 wordt Heleen lid van har-
monie ‘De Goede Hoop’: “Ik had 
al eens meegedaan bij een dwei-
lorkestje met een kleine trom. Dat 
vond ik zo leuk dat ik dacht: ik wil 
meer. Ik heb me aangemeld bij de 
harmonie en begon met klarinet-
les. Een paar jaar later vroeg het 
bestuur mij voor de opleiding-
scommissie.”

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie is gericht 
op alle leerlingen, zowel jeugd als 
volwassenen, die een muziekin-
strument willen leren bespelen 
bij de harmonie. Heleen legt uit: 
“Alle facetten komen hierbij aan 
bod: vanaf de eerste lessen tot aan 
het spelen in een orkest.” De bi-
jhorende taken worden verdeeld 
over de vijf commissieleden. Zo 
vangt Heleen nieuwe leden op: 
“Een nieuw lid komt bij mij. Die 
heeft al vaak een voorkeur voor 
een instrument. Bij twijfel geef 
ik advies.” Als de keuze is ge-
maakt, zorgt de vrijwilligster voor 
een instrument en organiseert de 
muzieklessen. Samen met de an-
dere commissieleden houdt zij de 
voortgang van de leerlingen bij 
door middel van docentenverga-

deringen, voorspeelmiddagen en 
examens. Ook organiseert de com-
missie allerlei activiteiten voor de 
jeugd zoals een spelletjesmiddag 
en muziektheater: “Eigenlijk ben 
ik dan vaak de regelneef. Ik leg de 
contacten en maak de afspraken.”

Leden werven
“Hoe krijgen we nieuwe leerlin-
gen?” Dat is volgens de enthou-
siaste vrijwilligster de vraag waar 
de commissie altijd mee bezig 
is: “Voorheen plaatsten we hier-
voor advertenties. Tegenwoordig 
pakken we het anders aan. Voor 
volwassen leerlingen hebben we 
twee orkesten opgericht, La Ban-
da en OJO. Kinderen kunnen op 
een speelse manier kennismaken 
met muziek via de cursussen ‘Al-
gemene Muzikale Vorming’ en 
‘Doremi’.“ Ook door het mede-or-
ganiseren van eigentijdse en soms 
spectaculaire activiteiten zoals een 
‘Vriendjesdag’ en een Hallow-
eenconcert hoopt de commissie 
nieuwe leden te trekken. Heleen 
kan niet zeggen hoeveel tijd haar 
vrijwilligerswerk kost: “Het is heel 
verschillend. Als mijn gezinsleden 
tijdens een groot project zeggen: is 
er nog iets meer dan de harmonie, 
dan weet ik dat ik te veel doe.”

Muziek=Cool
Zo’n groot project is momenteel 
‘Muziek=Cool’, waarbij de vier 
leden tellende commissie veel tijd 
steekt in het verzorgen van gratis 
muziekonderwijs aan 240 kinderen 
van de drie Aarlese basisscholen. 
Heleen: “De leerlingen hebben 
gratis een instrument in bruikleen. 
Onder schooltijd krijgen ze blazer-

sklas, buiten schooltijd groepsles, 
vrijwillig gegeven door onze muzi-
kanten. Voorop staat hierbij dat 
kinderen ervaren hoe leuk het is 
iets met muziek te doen.”

Voldoening
Heleen, zelf al jaren lid van het 
grote orkest, geniet van muziek 
maken en haar vrijwilligerswerk: 
“Ik vind het hartstikke leuk dat 
kinderen muziek maken. Muziek is 
bindend. Als je ergens enthousiast 
over bent, wil je dat graag over-
brengen op anderen.” Zij realiseert 
zich ook dat vrijwilligers onmisbaar 
zijn: “Zonder vrijwilligers kan een 
vereniging niet bestaan.”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig LaarbeekVoorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Grote vlooienmarkt in de manege

Laarbeek - PNL houdt maandag 
16 maart haar openbare voorbe-
spreking ter voorbereiding op de 
raadsvergadering van donderdag 
19 maart.  

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda staan, o.a. vaststelling be-
stemmingsplan t.b.v. een woning 
aan de Pater Vogelstraat (hoek 
Dokter Timmermanslaan) te Beek 
en Donk, wijziging gemeenschap-
pelijke regeling GGD, wijziging 
van de legesverordening en voor-
stel tot een lichte gemeenschap-
pelijke regeling met de gemeente 
Helmond op het terrein van zorg 
en op het terrein van werk en in-
komen (Participatiewet). 
De volledige agenda met bijbe-
horende stukken kunt u raad-
plegen op de website van de 
gemeente Laarbeek, klikken op 

‘Bestuur en organisatie’, dan 
‘Gemeenteraad’, daarna op 
vergaderstukken en de juiste da-
tum. Ook kunt u de gratis app 
‘Raaddigitaal’ installeren op uw 
tablet, en daarbij de gemeente 
Laarbeek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meepraten, heeft u vragen of 
opmerkingen, ook over andere 
onderwerpen, dan bent u van 
harte welkom op maandag 16 
maart, aanvang  20.00 uur, in 
het Ontmoetingscentrum te Beek 
en Donk. De koffie en thee staan 
klaar.

Lieshout - Het Sint Servatius 
Gilde houdt zondag 12 april 
voor de 20e keer een echte grote 
vlooienmarkt in Lieshout.

Net als voorgaande jaren wordt 
de manege in Lieshout weer om-
getoverd tot een grote second-
hand shop waar weer van alles 
wordt aangeboden. Dus zoek u 
een onderdeeltje of een boek of 
wilt u uw verzameling uitbreiden 
kom dan zoeken op deze vlooien-
markt. Dus voor de verzamelaar 
het walhalla van het zuiden Het 
hele jaar hebben leden van het 
gilde deze spullen ingezameld.

Ga je verhuizen of ben je met de 
grote voorjaar schoonmaak be-
zig en heb je spullen die je niet 
kunt bewaren tot begin april, dan 
kunt u bellen naar 0499-423750. 
De vlooienmarkt is geopend van 
10.00 tot 14.00 uur.

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie



Donderdag 12 maart 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
LEZERSPODIUM

Vandalisme basisscholen De Muldershof en Het Klokhuis
Bij ons, tussen de scholen De Mul-
dershof en Het Klokhuis, ligt een 
prachtige speelplaats, met mooie 
speeltoestellen waar de kinderen 
volop kunnen spelen, tenminste... 
tot er hekken omheen gezet moes-
ten worden. Waarom? Omdat, als 
de school dicht is, er ook anderen 
komen spelen, en dat geeft niks, al-
leen hebben deze jongeren een heel 
ander idee van spelen. De toestellen 
worden vernield, de veilige tegels er-
onder worden eruit getrokken zodat 
het voor de kinderen heel gevaarlijk 
wordt, alle touwen zijn los gerukt, er 
zitten gaten in, afijn, de foto’s spre-
ken voor zich. 

Wij als ouders zijn het beu dat onze 
kinderen de dupe zijn van jongeren 
die ‘s avonds, ‘s nachts en in het 
weekend de boel komen vernielen. 
De speeltoestellen zijn al enkele ke-
ren gerepareerd maar nu zijn ze zo 
beschadigd dat het niet meer ge-
repareerd kan worden. De oplos-
sing? Het eerder genoemde hek!  

Het vandalisme heeft gewonnen. 
Nog erger: Onze kinderen kunnen 
niet meer spelen maar de jongeren 
vermaken zich nog steeds prima! 

Maandagochtend was het verschrik-
kelijk, ze waren op het dak geklom-
men en daarna op het dakterras van 
het Klokhuis gaan zitten, om ver-
volgens de metalen afvalbak van de 
muur te trekken en naar beneden te 
gooien, alle 6 de stoelen te vernielen 
en die op het dak van De Mulders-
hof te gooien, 2 glazen flessen op 
de speelplaats kapot te laten vallen 
en een dakgoot af te breken. Het is 
bij de beesten af en levensgevaar-
lijk! Al een jaar zijn de gemeente en 
de scholen bezig met een oplossing 
maar ze komen er niet uit. Het schijnt 
allemaal erg ingewikkeld te zijn maar 
weet je wat? Dat zou het niet moe-
ten zijn!

Als ouder klinkt het zo simpel: Een 
hek om de speelplaats, camera’s, 
bouwlampen met verklikkers, maar 
helaas is dat in deze maatschappij 
aan te veel regels gebonden. Maar 

onze kinderen kunnen niet meer spe-
len en kijken tegen kapotte toestel-
len aan met hekken er omheen. We 
hebben meerdere vragen, iedereen is 
welkom op het terrein maar waarom 
moet het in hemelsnaam kapot? Wie 
heeft daar nou wat aan? Hoe lossen 
we dit op en het liefst op korte ter-
mijn, het kan toch allemaal niet zo 
ingewikkeld zijn?

Wie is er verantwoordelijk voor de 
schade? Natuurlijk degene die de 
schade toebrengt, maar die melden 
zich natuurlijk niet zelf. Waarom zit-
ten kinderen vanaf een jaar of 12, 13 
(want ze zijn echt wel ooit gesigna-
leerd) ’s avonds op het dak van een 
school? Ga in hemelsnaam ergens 
anders je vertier zoeken en doe dat 
zonder alles kapot te maken en ruim 
je eigen rommel op, dan is er nie-
mand die last van jullie heeft! Wij ho-
pen op een snelle oplossing.

Namens de ouderraden van De Mul-
dershof en het Klokhuis, 
Ilse van Kreij en Suzanne Beckers

Tienerwerk Lieshout gaat 
Franciscushof op stelten zetten

Lieshout - De vrijwilligers van 
het &RG-teens-team houden op 
zaterdagmiddag 28 maart in de 
grote zaal van het verzorgingshuis 
Franciscushof een ‘Feel Young 
Party’ voor de bewoners. 

Vanwege het succes wordt er voor 
de 2e keer een muziek, dans en 
entertainment middag gehouden 
voor de bewoners. Vorig jaar wa-
ren de bewoners aangenaam ver-
rast door diverse optredens. Niet 
alleen zij, maar ook de vrijwilligers 
van tienerwerk en de leiding van 
het Franciscushof  waren zo en-
thousiast dat men vond dat dit 
evenement zich moest herhalen. 

Er wordt voor de bewoners een leu-
ke gratis muziek en entertainment 
middag gehouden, de muziekstijl 
en volume wordt aangepast te-
vens houden tieners van &RGteens 
leuke voordrachtjes. Jong ver-
maakt oud! De middag begint om 
14.30 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Tieners kunnen zich nog aanmel-
den om iets voor te dragen bij Erna 
Claassens, een van de bestuursle-
den van &RGteens en tevens or-
ganisator samen met Paul de Hoon 
en Kelly Kuijn. Erna is te bereiken 
via tel. 0499-422686 of per mail:  
ernaclaassens@gmail.com.
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Een dik decennium geleden ging 
ik als jonge twintiger nog door het 
leven als ‘stagiaire’. Een rookie in het 
onderwijsveld; kortgeleden de blank-
houten schoolbanken verruild voor 
het massief bruine bureau aan de 
voorkant van het klaslokaal, waarop 
toentertijd nog geen pc prijkte. Van 
onderdanig naar baas. Eindelijk la-
kens uitdelen!
Het was halverwege juni 2004 toen 
ik in het bezit geraakte van het be-
wijs dat ik verantwoordelijkheid 
mocht gaan dragen over een club 
basisschooljeugd. Niet lang daarna 
maakte ik ook mijn offi cieuze debuut 
als leerkachtgroentje. Het is eigenlijk 
net als bij autorijden, pas na je sla-
gen leer je de echte knepen en kno-
pen van het vak, ontdekte ik al vrij 
spoedig. 
Mijn mentor, diegene die me 
kneedde, bekritiseerde en aanmoe-
digde, werd overgeheveld naar de 8e 
groep alwaar de juf van dienst tijdelijk 
vertrok. Er rammelde namelijk een 3e 
kind aan haar eierstokken. Zelf nam 
ik dus de verantwoordelijke hon-
neurs waar in groepje 7 die ik tot in 
de puntjes kende. Ware het niet dat 
er nu geen priemende en jurerende 
ogen mijn kant uit zouden staren. 
Wat een opluchting, het juk kon van 
mijn jeugdige schouders. 
Goedgemutst en met een energiepeil 
waar ADHD-ers jaloers op zouden 
zijn, startte ik mijn veelbelovende 
‘loopbaan in het meesterschap’. De 
bel ging, zo’n 27 belhamels kwa-
men binnen en gingen zitten op het 
voor hun vertrouwde plekje. Zelf 
stond ik in de deur-opening de hele 
meute elfjarigen (een zeldzame zit-

tenblijver van 12 daargelaten) aan 
te kijken, alsof ik een 12e herhaling 
van een uitzen-ding van het A-team 
bekeek; weer iets nieuws ontdekt. 
‘Meester’, klonk het plots vanuit de 
achterhoede van de klas, alwaar Rob 
inmiddels zijn ‘twee-poten-houding’ 
had aangenomen. Ik schrok op uit 
mijn overpeinzingen. ‘Klopt het dat je 
nu wel echt een meester bent?’ 
(Alsof ik voorheen een neppe 
meester was, een matige B-acteur 
in een jeugdserie). ‘Ja, dat klopt, ik 
ben nu afgestudeerd, zoals dat netjes 
heet’, antwoordde ik licht geamu-
seerd door de nadruk die Rob legde 
op het woordje ‘echt’. ‘Dan van harte 
profi ciat en we zullen onszelf dan nu 
wel wat beter gaan gedragen nu je 
geen statieloper meer bent.’

Mees 
Joost 
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Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur bij Café Zaal vd Burgtm.u.v. vakanties. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis!

CAFÉ
Leren 

Verwerken

Crazy 88 interactieve spelshow bij &RG-teens

Crazy 88, een spannende en lachwekkende spelshow

Lieshout - Crazy 88 draait om 88 
bijzondere opdrachten. Party Jockey 
Tim houdt deze verbluffende ver-
rassende spannende en lachwek-
kend interactieve spelshow op vrij-
dag 13 maart, met als startpunt de 
jongerenruimte in het Dorpshuis te 
Lieshout.  

Geen avond chillen op de bank, 
maar strijden om binnen no-time zo-
veel mogelijk punten te scoren door 

middel van het uitvoeren van bijzon-
dere opdrachten. Er zijn leuke prijzen 
te winnen, maar belangrijker nog: Er 
staat een verrassing opgesteld voor 
het verliezende team. 

Wil je mee doen? Zorg er dan voor 
dat je een groep vormt van precies 
7 tieners en 1 ouder/begeleider en 
dat je herkenbaar bent als groep. 
Aanmelden kan op de avond zelf. 
Lukt dit niet, dan worden er op de 
avond zelf groepen samengesteld. 
Per groep is minimaal één telefoon 
nodig welke foto’s en filmpjes kan 
maken en gebruik kan maken van 
Whatsapp. 

De deelnamekosten van deze activi-
teit zijn €1,50 per persoon, gelieve 
deze aan de zaal te voldoen. Kijk voor 
meer info op 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 dan is het  weer voorbij. 

Opgeven voor Roefelen Beek en 
Donk is gestart 

Gezellige tienerdisco 
bij Cendra

Achter de kassa tijdens Roefeldag 2014

Beek en Donk - Wil jij zelf een 
keertje achter de kassa? Een keer 
op een graafmachine rijden? 
Spuiten met een brandweerspuit 
of je eigen frietjes bakken?  Geef 
je dan op voor het Roefelen.

Het Roefelcomité Beek en Donk is 
weer volop bezig met het organi-
seren van de Roefeldag op 13 juni. 
Zit je in groep 3 t/m 8, dan kun 
je je inschrijven/opgeven via hun 
website. Neem snel een kijkje op 
www.roefeldaglaarbeek.nl/beek-
en-donk.

Aarle-Rixtel – Tienerwerk Cendra 
uit Aarle-Rixtel hield vrijdag een 
disco voor de Aarle-Rixtelse jeugd.

Veel tieners bezochten de disco, 
wat leidde tot een geweldig gezel-
lige tienerparty. DJ’s Rens en Nick 
wisten de jonge gasten uitstekend 

te amuseren. Op naar het volgen-
de evenement bij Cendra, zoals 
een DJ Contest of meidenavond!

Neem ook een kijkje op de 
website van het tienerwerk: 
www.cendra.net. Veghelsedijk 3, Mariahout     

0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

 

 
 Studieresultaten 

verbeteren? 
 

Jong-LEREN  
 

Werkt! 
 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 
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Heuvelplein 6 | 5741 JK | Beek en Donk
Tel: 0492-464884 | facebook.com/cafethuisbeekendonk

www.cafethuisinlaarbeek.nl
Tel: 0492-464884 | facebook.com/cafethuisbeekendonk

ZATERDAG 21 MAART

The Beatles herleven op zaterdag 21 maart in Café Thuis met een 
optreden van de Beatles-tributeband The Magical History Tour.

The Beatles zijn geschiedenis. The Magical History Tour houdt die 
geschiedenis levend met het spelen van Beatles-repertoire. In deze tijd 

geplaatst en op de bühne gebracht met dezelfde passie als The Fab 
Four zo’n vijftig jaar geleden ook deden. The Magical History Tour speelt 
natuurlijk de grote hits uit de begin-periode waarmee The Beatles de 

wereld veroverden. Maar ook de bij het grote publiek minder 
bekende B-kantjes en LP-liedjes staan op het programma. 

Het eerbetoon aan The Fab Four strekt zich ook uit over 
de jaren die daarop volgden met live-vertolkingen van 

nummers van Sgt. Peppers, The White Album, Abbey Road 
en Let it be, muziek waarmee The Beatles zelf nooit op het 

podium hebben gestaan.

AANVANG

21.00

GRATIS

ENTREE

Geslaagde natuurwandeling langs de Snelle Loop en Esperloop

Laarbeek - Vorige week stond in De 
MooiLaarbeekKrant een oproep om 
afgelopen zondag deel te nemen aan 
een natuurwandeling langs de Snelle 
Loop en de Esperloop te Bakel. Nou, 
dat was een groot succes. Mede dankzij 
het prachtige lenteweer  liepen er maar 
liefst 46 wandelaars mee. 

Deze zogenaamde ‘waterwandeling’ 
vond de PvdA nuttig om te benadruk-
ken dat de verkiezingen van 18 maart 
behalve voor de leden van de Provinciale 
Staten ook voor de leden van het 
Waterschapsbestuur worden gehouden. 
Het waterschap Aa en Maas omvat het 
oostelijke gedeelte van Noord-Brabant 

inclusief Laarbeek; het waterschap De 
Dommel omvat echter ook een gedeelte 
van Laarbeek. De waterschappen be-
schermen hun gebieden tegen overstro-
mingen, wateroverlast en droogte, en 
zorgen voor voldoende schoon en na-
tuurlijk water. 

Enkele belangrijke projecten van het 
waterschap Aa en Maas in onze regio 
zijn: het verbeteren van de natuurlijke 
kwaliteiten van de Snelle Loop en de 
Esperloop te Bakel, de herinrichting van 
het beekdal van de Bakelse Aa, het re-
aliseren van een aantal waterbergings-
gebieden ten zuiden van Helmond en 
de uitbreiding/verduurzaming van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Aarle-
Rixtel.

Het waterbeleid is slechts in geringe 
mate ‘politiek’. Er bestaat niet zoiets als 
een ‘linkse’ of een ‘rechtse’ dijk, maar 
er is wel sprake van politiek getinte re-
laties met ander ruimtelijk beleid. De 
PvdA kandidaten op de kieslijst voor het 
waterschapsbestuur hebben gewogen 
voorkeuren en inzichten voor het verder 
verbeteren van de kwaliteit van het op-
pervlaktewater, het goed realiseren en 
inzetten van waterbergingen in stedelijk 
gebied, het met waterbeheer realiseren 
van banen en het eerlijk verdelen van de 
lasten. Mensen in de stad moeten niet 

onevenredig betalen voor voorzienin-
gen, waarvan vooral boeren profiteren.

Tijdens de wandeling langs het stroom-
gebied van de Snelle Loop waren alle 
wandelaars onder de indruk van het vele 
en nuttige werk dat door het waterschap 
is verricht. Om variatie aan te brengen in 
de stroomsnelheid heeft de Snelle loop 
een soort ‘bypass’ gekregen met lage 
halfnatuurlijke drempeltjes. Ook zijn er 
op verschillende plaatsen poelen en eco-
logische oevers aangelegd. 

Het is zeer aan te bevelen om tijdens het 
aanstaande voorjaar ook eens langs de 
Snelle Loop en Esperloop te wandelen. 

Door goed te kijken naar de wekelijks 
veranderende kleuren, vegetatie, fauna 
en vergezichten kom je tot het besef dat 
het waterschap nuttig werk verricht en 
dat goed kiezen belangrijk is.

Aanstaand achterbanoverleg PvdA: 
Maandag 16 maart in Café Thuis, aan-
vang 19.00 uur. Aan de orde komt de 
raadsvergadering van 19 maart. Iedereen 
is welkom.

Waterwandeling langs de Snelle loop en Esperloop in Bakel

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

The comeback of 
Benny Spierings

Zaterdag 28 maart vanaf 21.00 uur

Onze eigen Lieshoutse Neil Diamond
(Bekend van soundmixshow)

Mooi UIT in Laarbeek
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MooiBoerdonk
RKSV Boerdonk verliest onnodigVrouwen van Nu thema-avond

Tentoonstelling ‘50 jaar actief’

Eenvoudige overwinning RKSV Boerdonk Vrouwen

Geslaagde 55+ middag in Boerdonk

Start tweede cursus fotoboek maken

Boerdonk - Het op de tweede plaats 
bivakkerende SV Brandevoort toog 
zondag met oud-PSV spits Danny 
Koevermans in de gelederen af naar 
Boerdonk. Zij wilden de drie punten 
mee naar Helmond nemen, terwijl 
Boerdonk zelf een vervolg wilde ge-
ven aan hun eigen goede reeks. 

Een fel startend Brandevoort liet met-
een zien waar ze voor kwamen, win-
nen. Al was de verdediging zondag 
weer de beste linie van Boerdonk. 
Slechts 1 grote kans voor de spits van 
Brandevoort, hij kwam vrij voor keeper 
Nick Opheij, maar deze redde knap. 
Boerdonk moest het van de coun-
ters hebben. Als deze iets verzorgder 
waren geweest, had er wellicht iets 
meer in het vat gezeten. Brandevoort 
kwam terecht op een 0-1 voorsprong, 
hoewel deze niet voortkwam uit een 
echte kans. Een verdediger werd sim-
pel uitgekapt en de bal werd binnen 
geschoten. 

Na de rust een beter Boerdonk, wat 
Brandevoort bijna aan het wankelen 
kreeg. Het was wachten op de 1-1. 
Geert Biemans kreeg de grootste kans, 
maar ook hier was het de keeper die 
in de weg lag. In een zeer sportieve 
wedstrijd met veel strijd was het een 
leuke middag voor de toeschouwers. 
Toch was het Brandevoort die aan alle 
illusies een einde maakten. Een voor-
uit voetballend Boerdonk gaf achter 
ruimte weg en hier werd van gepro-
fiteerd; 0-2. een onnodig verlies, want 
een punt behoorde zeker tot de mo-
gelijkheden. Toch was Brandevoort de 
verdiende winnaar na 90 minuten.

Boerdonk - De Vrouwen van Nu 
thema-avond vond donderdag 5 
maart plaats, in het kader van de 
Vrouwenweek. Deze avond werd ge-
organiseerd door de 3 afdelingen van 
Vrouwen van Nu uit Erp, Keldonk en 
Boerdonk. Ruim 200 vrouwen, leden 
en niet-leden, waren naar gemeen-
schapshuis Ter Aa gekomen om te 
luisteren naar de levensverhalen van 
Anky van Grunsven, Dian Biemans en 
Ina Adema. 

Het thema van de avond was ‘Vrijheid’ 
en alle drie vertelden zij enthousiast en 
op eigen wijze hoe zij vrijheid benut 
hadden om te komen tot de vrouw die 
zij nu zijn. Anky als Olympisch kam-
pioen dressuur, Dian als internationaal 
fotomodel en Ina Adema als burge-
meester. Het waren interessante en 
inspirerende  verhalen omringd met de 
nodige humor, waar de aanwezigen 
aandachtig naar luisterden. 

Doorzettingsvermogen, weten wat 
je wilt, er voor gaan en zelf je vrij-
heid pakken, dat waren kernwoorden 

die deze avond vaak waren te horen. 
Net als bewust zijn van het feit dat 
een vrouw in Nederland veel vrijheid 
heeft, wat op andere plekken in de 
wereld wel heel anders kan zijn. Elly 
van Dooren wist de avond op een ont-
spannen manier aan elkaar te praten 
met volop ruimte voor vragen vanuit 
het publiek.

Het voor deze gelegenheid samenge-
stelde Vrouwen van Nu koor sloot de 
avond op een gezellige manier af, met 
’n aantal mooie liedjes. Al met al was 
het een heel geslaagde avond.  Dit 
was de eerste keer dat de 3 afdelin-
gen zo’n avond hebben gehouden en 
de reacties waren heel positief. Waar 
samenwerking allemaal tot kan leiden 
hebben ze tijdens deze avond ervaren. 

Boerdonk - In 2013 bestond de KBO 
Sint-Servatius Erp-Keldonk-Boerdonk 
50 jaar. Dat jubileum was de aanlei-
ding voor de besturen van KBO en 
Heemkundekring Erthepe om geza-
menlijk een tentoonstelling op te zet-
ten en een boek samen te stellen over 
50 jaar KBO Sint-Servatius.

Het afgelopen jaar heeft een werk-
groep van KBO-leden en Erthepe zich 
verdiept in de geschiedenis van deze 
KBO afdeling. Het resultaat van haar 
werkzaamheden is binnenkort te zien 
op de tentoonstelling ‘50 jaar actief’ in 
het Raadhuis te Erp. Naast verzameld 
fotomateriaal zijn er ook de nodige at-
tributen tevoorschijn gekomen en is 
er audiovisueel materiaal verzameld 
en vervaardigd, zoals bijvoorbeeld de 
buut van ‘Piet en Pietje’. Deze samen-
spraak werd in het verleden uitgevoerd 
door wijlen Johan Vogels en Toon van 
der Aa tijdens een carnavalsviering 
voor de KBO leden. De tekst was nog 

beschikbaar en deze is weer  opnieuw 
in beeld gebracht door..., jawel door 
de zonen van Johan Vogels en opge-
nomen in de voormalige boerderij van 
Toon van der Aa. Zeer in het oog sprin-
gend daarbij zijn een aantal naar voren 
gebrachte knelpunten in Erp die tot op 
de dag van vandaag nog actueel zijn. 
Ook opvallend is de ‘scherpe analyse’ 
van de overlegcultuur, die eind jaren 
‘70 begin ‘80 ontstond, door het twee-
tal benoemd als ‘zevercommissies’.

Verder is er een compilatie van o.a. de 
interviews te bekijken die vooraf ge-
houden zijn met  begeleidsters en oud-
begeleidsters van De Eikenkroon. Deze 
spel- en handwerkgroep was een van 
de eerste initiatieven van de KBO in de 
jaren ‘60. Kortom, bezoekers aan de 
tentoonstelling komen veel bekenden 
en oud bekenden tegen.
Tijdens de opening van de expositie 
verschijnt het boek, eveneens onder 
de titel ‘50 jaar actief’,  voorzien van 

talloze foto’s en diverse anekdotes over 
50 jaar KBO Erp. Dit fraai geïllustreerde 
exemplaar is tijdens de tentoonstelling 
te koop voor €15,00. Voor degenen, 
die vooraf hebben ingetekend, zijn de 
exemplaren gereserveerd.

De officiële opening vindt plaats in 
aanwezigheid van een kleine groep 
genodigden op vrijdag 27 maart. De 
burgemeester, mevrouw Ina Adema,  
verricht daarbij de openingshandeling.

Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom op de volgende tijdstippen:
Zaterdag 28 maart van 11.00-17.00 
uur, zondag 29 maart van 11.00-
17.00 uur, maandag 30 maart 
van 20.00-22.00 uur, dinsdag 
 31 maart van 14.00-16.00 uur, don-
derdag 2 april van 20.00-22.00 uur en 
maandag 6 april van 11.00-17.00 uur. 
De tentoonstelling wordt gehouden in 
het Raadhuis, Hertog Janplein 9 te Erp.

Boerdonk - Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang hield donderdag 
5 maart de jaarlijkse middag voor 
alle inwoners uit Boerdonk van 55 
jaar en ouder. Met een opkomst van 
maar liefst 45 deelnemers werd het 
een zeer geslaagde middag. 

Er werd volop met elkaar gepraat on-
der het genot van drankjes en de no-
dige versnaperingen. Daarnaast zijn 

er verschillende spelletjes gespeeld; 
jokeren, rikken en rummikub. Tilda 
Leenders kwam als winnaar uit de 
bus met rikken, Jo van der Heijden 
won met jokeren en Marietje Bevers 
bleek het beste met Rummikub. Zij 
gingen, zoals iedere deelnemer ove-
rigens, met een presentje naar huis. 
De organisatie bedankt iedereen voor 
de leuke middag en hopen u volgend 
jaar weer te mogen begroeten!

Boerdonk - Onder de deskundige 
leiding van Wim de Wijs is op dins-
dag 24 februari de cursus fotoboek 
maken gestart. Vanwege de grote 
belangstelling wordt deze cursus 
nogmaals gegeven in leercentrum 
den Hazenpot. 

Misschien heeft u al lang een foto-
boek willen maken, maar weet u niet 
hoe het moet of is het er nog niet 
van gekomen.  In 5 lessen leert u 
hoe u een fotoboek kan maken.  De 
kosten voor deze cursus zijn €50,00, 

exclusief cursusboek en het afdruk-
ken van het fotoboek. De cursus 
wordt gegeven op dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en start bij 
voldoende deelname op 31 maart. 

Voor vragen en aanmelding kunt 
u terecht bij Wim de Wijs, do-
cent, tel. 0492-352550 of mail: 
wim.de.wijs@hccnet.nl. Of 
neem contact op met Ria van 
Zoeren, coördinator Zorg om het 
Dorp, tel.  0492-464714 of mail 
ria.vanzoeren@gmail.com. 

Boerdonk - Onder een heer-
lijk voorjaarszonnetje traden de 
Boerdonkse dames aan tegen 
Boekel Sport Vrouwen 2. Een te-
genstander die qua punten boven 
Boerdonk staat, maar ook meer 
wedstrijden heeft gespeeld, en met 
een overwinning richting de top 5 
kon klimmen. 

Het was Boekel Sport dat de eer-
ste kans kreeg, en daar bleef het 
de eerste helft ook bij. Het was een 
wedstrijd van twee ploegen die aan 
elkaar gewaagd waren, er werden 
veel  duels op het middenveld uit-
gevochten, toch kreeg Boerdonk 
steeds meer grip en kon ook wat 
kleine speldenprikjes uitdelen. 
Het duurde echter tot de 38e mi-
nuut dat Boerdonk een echte kans 
kreeg en die was meteen raak. Ilse 
Toonders maakte met een knap 
schot de 1-0. Na de thee was het 
wederom raak. Een diepe bal op 
spits Ilse Toonders, en die heeft 
meestal niet zo’n moeite met de 
opgelegde kans; 2-0, wedstrijd in 
de tas. Boekel Sport probeerde nog 
wel wat aan te dringen, maar werd 

nooit echt gevaarlijk. En na de 3-0 
door Judith Brugmans, was het ge-
daan met de tegenstand en kon er 

nog lekker gespeeld worden in een 
heerlijk zonnetje.

Danny Koevermans (19) speelde zondag zijn wedstrijd op bezoek bij RKSV Boerdonk

De prijswinnaars tijdens de seniorenmiddag

Vlnr: Burgemeester Ina Adema, internationaal topmodel Dian 
Biemans en Olympisch kampioen dressuur Anky van Grunsven
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Geslaagde potgrondactie ‘Vrienden VOOR 
VRIENDEN’  

Stichting DanceforHealth in actie voor 
mensen met Parkinson

Mariahout/Lieshout – ‘Vrienden voor 
Vrienden’ heeft zaterdag 7 maart huis-aan-
huis in Mariahout en Lieshout potgrond ver-
kocht ten bate van de Alpe d’HuZes. 

Dit is een zeer geslaagde actie geweest. De 
ruim 900 zakken potgrond die zij op voorraad 
hadden, zijn inmiddels verkocht. Hiervoor wil 
het team ‘Vrienden voor Vrienden’ iedereen 
hartelijk danken die hen gesteund heeft, met 
wederom een zeer mooie opbrengst  voor 
de Alpe d’HuZes. De dank gaat ook uit naar 
de bedrijven waar ze hun potgrond te koop 

mochten aanbieden; Tamoil, Bosscheweg 96, 
Aarle-Rixtel; Jos Martens, Ginderdoor 55, 
Mariahout; Ton van Uden, Jekschotstraat 20, 
Zijtaart en Hevu, Aarleseweg 6 te Lieshout.

Natuurlijk zijn alle donaties nog welkom, 
ze proberen om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de kankerbestrijding. Voor 
meer informatie over het team en de to-
tale opbrengst kunt u kijken op Facebook 
of via de officiële website van Alpe 
d’HuZes, opgeven is geen optie, onder: 
‘Vrienden VOOR VRIENDEN’.

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

Op woensdag 25 maart van 14.00 tot 
15.00 uur houdt Fysiotherapie Kemps/
Rijf in samenwerking met DanceforHealth 
een workshop voor mensen met de ziekte 
van Parkinson (een introducee meene-
men mag). Aanmelding voor 20 maart 
kan per e-mail: info@fysiokempsrijf.nl of 
per telefoon: 0492-382120. Deze work-
shop wordt gehouden in het Paramedisch 
Centrum Laarbeek, gelegen aan de 
Molenstraat 9A te Aarle-Rixtel. De kos-
ten voor deze workshop bedragen €1,00 
per persoon.

Advertorial

VOORJAARS JEANS ACTIE!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

DIVERSE HEREN MODELLEN
2 STUKS VOOR €100
NORMAAL €59,95 / €69,95 / €79,95 / €89,95

O.A. VAN 
DEZE MERKEN

‘Mijn man verandert zo!’ 
Helmond/Laarbeek - Voormalig gespreksleider 
én psychologe Rachel Meertens is donderdag 19 
maart te gast in het Alzheimer Café. Ze komt praten 
over het thema ‘gedragsproblemen bij dementie’. 
Hoe ga je als mantelzorger om met boosheid of 
achterdocht? Of met iemand die niets wil? 

Vragen over dit thema kunnen worden gesteld aan 
deze professional, gespecialiseerd in  de omgang 
met mensen met dementie. Daarnaast is er een 
ruime gelegenheid om gezamenlijk ervaringen uit te 
wisselen. 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor 
iedereen die met dementie in welke vorm dan ook 
te maken heeft. In een ongedwongen sfeer kunt 
u lotgenoten ontmoeten, informatie krijgen en er-
varingen delen. Elke derde donderdagavond van 
de maand in Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat 

176, Mierlo-Hout in Helmond.  
Dit café is ook voor mensen uit 
Laarbeek, gezien er in Laarbeek 
geen Alzheimer Café is. Als u een bezoek wilt bren-
gen aan het Alzheimer Café kunt u op 19 maart 
zonder aanmelding vooraf langskomen. De entree 
is gratis. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee, het programma start 
om 19.30 uur. Na de inleiding is er tijd voor een 
drankje. Daarna kunt u vragen stellen en in discussie 
gaan. Rond 21.00 uur, na de afsluiting, is er gele-
genheid om nog iets te drinken en na te praten. Het 
Alzheimer Café sluit om 21.30 uur. 
 
Als u vooraf vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met Lies van Houtem, Stichting LEVgroep Leven & 
Verbinden, telefoon 0492-598989 (tijdens kantoor-
uren). 
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Sportend Laarbeek

Het talent van deze week, Stefanie Baten, kan haar bon tot 
donderdag 19 maart ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Stefanie Baten

Stefanie Baten werd op 1 maart met 
Wechelshof Dianthe Brabants kampioen! Ze 
reed een foutloos basisparcours en daarna 
een supersnelle foutloze barrage. Profi ciat 
Stefanie! Een verdiend ‘Talent van de week!’ 

O.L.V. De Ruitertjes 
Stefanie Baten

voetbal

ELI deelt de punten met SSE

Sparta doet goede zaken in 
Heeswijk 

Beek en Donk - Sparta´25 gaf zichzelf 
in de strijd om lijfsbehoud een ver-
trouwensboost door met afgeteken-
de cijfers van het hooggeklasseerde 
Heeswijk te winnen. De ploeg van 
scheidend trainer Stef Sijbers speelde 
gedisciplineerd en geconcentreerd, 
wat de terechte overwinning van 1-5 
opleverde. 
 
In de sterke beginfase vergat Heeswijk 
zichzelf te belonen met een doel-
punt. Middels goede druk naar vo-
ren en veel beweging voorin namen 
de Heeswijkers het initiatief. Na 10 
minuten leverde dit al de eerste kans 
op. De Spits van Heeswijk werd, op 
het moment dat hij doelman Tom 
Verhoeven omspeelde onderuit getikt. 
Hij eiste vervolgens zelf de penalty op, 
maar tot opluchting van het Beek en 
Donkse publiek wist Tom Verhoeven 
zijn fout te herstellen door de straf-
schop uit de hoek te tikken. Heeswijk 
bleef ondanks deze tegenslag de ster-
kere ploeg. Na een kleine 25 minu-
ten veranderde plotseling alles. Thijs 
Kluijtmans kon een inworp aannemen 
in de Heeswijk-zestien en via de kluts 
rommelde hij de bal vervolgens ook 
langs de verdediging. Met een pun-
ter in de korte hoek verschalkte hij de 
doelman en zette daarmee de 0-1 op 
het bord. Het werd nog mooier voor 
Sparta toen Frank Dankers niet goed 
gedekt werd bij een corner en keihard 
de 0-2 binnen kon koppen. 

De pauze had het thuisteam zichtbaar 
goed gedaan, want opnieuw kende 
Heeswijk een goede start. Echte kan-
sen leverde dit niet direct op maar 
het leek een kwestie van tijd tot de 

aansluitingstreffer zou vallen. Maar 
de heren van Sparta bleven deze keer 
goed bij de les.

Na bijna een uur spelen mocht 
Heeswijk een vrije trap nemen hal-
verwege de helft van Sparta, maar 20 
seconden later stond de 0-3 op het 
bord. De weggekopte bal werd diep 
gespeeld op Elco van Schijndel, die 
met een bekeken stift de beslissing 
bracht in de wedstrijd. Sparta werd 
hierna alleen maar sterker. Het was 
echter Heeswijk dat tegen de verhou-
ding in toch nog de 1-3 maakte. De 
in grote getale meegekomen suppor-
ters uit Beek en Donk vreesden alweer 
voor het bekende doemscenario, ruim 
op voorsprong en toch zonder pun-
ten naar huis te moeten.  Maar Sparta 

nam dit keer direct weer het initiatief. 
Niet veel later mocht Joost Ankersmit 
een penalty nemen, na een slimme 
actie van Thijs Kluijtmans. Hij scoorde 
overtuigend de 1-4 en vlak voor tijd 
bepaalde de ingevallen Robertino van 
Lieshout de eindstand zelfs op 1-5.

Een prima overwinning voor Sparta 
dus. De komende weken breken zeer 
belangrijke weken aan voor het eerste. 
Maar deze wedstrijd tegen Heeswijk 
geeft vertrouwen.

De goede wedstrijd van Sparta, en 
in bijzonder het goede spel van Thijs 
Kluijtmans, leverde hem een nomina-
tie op voor ‘Kei van de week’ van het 
Eindhovens Dagblad. 

Rolan van Melis probeert de bal te veroveren, onder toeziend oog van Thijs Kluijtmans

Lieshout - Op een zonovergoten maar 
hobbelig veld heeft ELI met 0-0 gelijk 
gespeeld. Dat betekende het eerste 
gelijkspel voor de mannen van Theo 
Donkers dit seizoen. Tegenstander was 
SSE, de grootste concurrent voor de 3e 
plaats, die recht geeft op rechtstreekse 
promotie naar de 4e klasse. 

Het begin van de wedstrijd was erg at-
tractief, beide ploegen gingen voor 
de winst. Al na 2 minuten wist ELI-
aanvoerder Lex Hollanders met een 
sliding nog juist te voorkomen, dat de 
bezoekers uit Someren-Eind op voor-
sprong kwamen. Uit de daaropvolgende 
hoekschop schoot van Doorn bijna raak. 
Hierna was het de beurt aan ELI om drei-
gend te worden. Bram Donkers bereikte 
zijn teamgenoot Sem Steenbakkers, die 
zijn directe tegenstander uitkapte en de 

bal bijna binnen schoot. Even later was 
het Bas Hollanders, die bijna succesvol 
was. De SSE-doelman wist met een ui-
terste krachtinspanning de bal nog over 
de lat te tillen. 

Halverwege de 1e helft werden de be-
zoekers wat sterker en waren enkele 
malen dreigend via goedgenomen hoek-
schoppen. Met name Vereijken kwam 
een voetlengte te kort om succesvol te 
zijn. Het betere veldspel van SSE werd 
door de thuisclub gecompenseerd door 
hard werken en met steeds buitenspe-
lers, waar steeds dreiging van uit ging. 

In de 2e helft was het spel aan beide 
zijden wat minder en zagen de toe-
schouwers lange tijd weinig direct doel-
gevaar. Met de 17-jarige Randy van 
der Groef en de 18-jarigen Frank van 

Berlo en Aaron Hurkx, als invallers bij de 
Lieshoutenaren was ELI, in het laatste 
kwartier dichtbij een voorsprong. Eerst 
werd de bal uit een ELI-hoekschop bij 
de eerste paal door een SSE-verdediger 
met de hand beroerd, maar dat ont-
ging de overigens uitstekende leidende 
jonge scheidsrechter Celik. Hierna was 
Lex Hollanders bijna succesvol, toen de 
SSE-keeper de bal uit een vrije trap los 
liet, maar zijn inzet ging over het doel. 
Het slotakkoord werd gezet door Bram 
Donkers, maar zijn onverwachte schot 
ging langs. 

Door dit gelijkspel blijven de Lieshoutse 
Blauwwitten op de 3e plaats met 2 pun-
ten voorsprong op SSE. Zondag is ELI 
vrij. De afgelaste thuiswedstrijd tegen 
nummer 2 RKMSV wordt op paaszater-
dag gespeeld. 

Een verbeten kijkende Nick Steeghs (7) werkt de bal weg, aanvoerder Lex Hollanders ondersteunt hem. 
Doelman Robin Evers kijkt gespannen toe onder het toeziend oog van de jonge scheidsrechter Celik

ASV’33 boekt belangrijke 
winst

Aarle-Rixtel - Na het gelijkspel van vo-
rige week was het voor ASV’33 zaak om 
tegen ONDO de drie punten in huis te 
houden, om mee te blijven doen voor 
de promotieplaatsen in de 5e klasse E. 
De Aarle-Rixtelnaren begonnen de wed-
strijd zeer strijdvaardig en bleven ONDO 
-zeker in de beginfase- goed onder druk 
houden.  ONDO werd teruggedrongen 
op eigen speelhelft en kwam maar een 
enkele keer in de buurt van het ASV doel. 

In de 28e minuut opende ASV’33 de 
score. Een kopbal van Rene de vries be-
landde tegen de lat, maar Robbert Mol 
was er als de kippen bij om de bal het 
laatste zetje te geven. Een verdiende 1-0  
voorsprong.  Nog in dezelfde minuut trof 
ASV’33 wederom tot twee keer toe het 
aluminium. Eerst was het Rene de Vries 
en een paar seconden later deed Gerben 
Rendering hetzelfde. Beide acties had-
den een beter lot verdiend. Hierna kwam 
ONDO er toch enkele malen gevaarlijk 
uit en op slag van rust was ONDO zelfs 
dicht bij de gelijkmaker, maar de bal ging 
rakelings voor het ASV doel langs.
Na rust wederom een dominerend 
ASV’33 en een op de counter loerend 
ONDO. ASV’33 verzuimde echter om 
ONDO op een grotere afstand te zetten. 
Rene de Vries dwong de doelman van 
ONDO tot een katachtige reactie om een 
doelpunt te voorkomen en na 60 minu-
ten was het Robbert Mol die zijn kopbal 
tegen de lat uiteen zag spatten. Hierdoor 
bleef ONDO nog in de wedstrijd en gelo-
ven in een goed resultaat. Na 77 minuten 
gaf ONDO de eerste waarschuwing af, 

maar het vizier van de ONDO voorwaart-
sen stond niet op scherp. In de 80e mi-
nuut had  ONDO  succes, uit een hoek-
schop belandde een inzet van de ONDO 
spits tegen de lat. De terugspringende bal  
werd onberispelijk door Bart Loomans 
tegen de touwen gewerkt  en dat be-
tekende een 1-1 stand met nog slechts 
10 minuten te gaan. Kort hierop raakte 
ook nog eens Rene de Vries geblesseerd 
en moest vervangen worden. Toch ging 
ASV’33 niet bij de pakken neer zitten en 
probeerde alsnog de overwinning binnen 
te sleuren. Na 86 minuten was het Thijs 
van Uden die uit een prima voorzet, de 
bal keihard in het ONDO doel joeg, 2-1.

Na dit doelpunt was het geloof in een 
goed resultaat bij ONDO ook wat ge-
slonken, en in de resterende tijd kwam 
ASV’33 dan ook niet meer in de proble-
men. Een krappe maar toch zeker ook 
een dik en zwaarbevochte, maar vooral 
verdiende overwinning, die wat later nog 
eens goed gevierd werd.

Aanstaande zondag hebben de mannen  
van Han van Rosmalen vrij, om vervol-
gens de week erop het heel strijdvaardig 
op te gaan nemen tegen SPV in Vlierden.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Gerben Rendering, Rene 
de Vries (81e Lucas Beeren), Sander v/d 
Waarsenburg, Ruud de Brouwer, Pim 
Dubois, Peter Raymakers (75e Thomas 
Neaum), Ronny Heijmans, Thijs van 
Uden, Dennis Verbakel.
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Aarle-Rixtel - Na een succesvol indoorseizoen 
had ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel 
in januari 4 kringkampioenen te huldigen. Dit 
zijn voor dressuur: Alyssa van der Linden met 
Muis, klasse E/L1, Anke van de Kerkhof met 
Michelangelo klasse DE-M2 en Fleur Jansen 
met Royal Bendith klasse DE-Z2 en voor sprin-
gen Stefanie Baten met Wechelshof Dianthe 
klasse DE/L. 

De Brabantse Kampioenschappen dressuur 
werden op 6, 7 en 8 februari verreden bij ma-
nege De Molenheide in Schijndel.  Fleur, Anke 

en Alyssa hadden goed gereden, maar vielen 
helaas buiten de prijzen. 
 
De Brabantse Kampioenschappen springen 
werden gehouden op 1 maart in manege De 
Pijnhorst in St. Oedenrode. Voor dit kampioen-
schap hadden zich maar liefst zeven combina-
ties gekwalificeerd. Stefanie Baten met Dianthe 
DE/L en met Powergirl D/M, Chiara Dirks met 
Silver Shadow D/M, Anne Verbakel met Kenzo 
D/M, Maartje Verbakel met Juliette C/Z en Piet 
van Bragt met Imogen DE/L en wederom Anke 
van de Kerkhof met Michelangelo DE/L.

Maartje Verbakel start in de zwaarste rubriek 
van de C-klasse. Ze reed een mooi foutloos 
parcours. Helaas had ze in de barrage een 
fout, maar werd verdienstelijk 2e en dus re-
serve Kampioen! Tweelingzus Anne Verbakel 
reed met haar pony Kenzo een zowel het 
basisparcours als in de barrage en super-
mooi foutloos parcours. Ze veroverden de 4e 
plaats. Stefanie Baten reed met Wechelshof 
Dianthe een foutloos basisparcours en daar-
na een supersnelle foutloze barrage. Ze won 
daarmee de rubriek en werd dus Brabants 
Kampioen! 

Stefanie mag daarom deelnemen op 15 
maart deelnemen aan het prestigieuze eve-
nement Indoor Brabant in de Brabanthallen in 
‘s-Hertogenbosch. 

De KNHS Indoorkampioenschappen (NK) 
worden verreden op 21 maart in Ermelo. 
O.L.V. Ruitertjes worden daar vertegen-
woordigd door Maartje Verbakel met Julliette 
(springen C/Z) en Stefanie Baten met 
Wechelshof Dianthe (springen DE/L).

Open dag
21 maart 

2015

Locatie:
Wijst 86 te Gemert
van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: 
Kerksedriessen 6C te Bakel
van 14.00 tot 16.00 uur

ZORG EN 
WELZIJN

 BEGINT MET
DE WEEK

Mariahout pakt belangrijke 
punten in slotminuten

Mariahout - Door een aantal schorsin-
gen en blessures mistte V.V. Mariahout 
zondag in de uitwedstrijd tegen BEVO 
(Beringe) vier basisspelers en dus moest 
trainer Wim de Roy zijn elftal flink aan-
passen. 

De eerste helft was een helft met kansen 
op en neer voor beide ploegen. Mariahout 
en BEVO kwamen allebei niet tot goed 
voetbal toe en dus moest het voor beide 
ploegen in de tweede helft gebeuren. 

Na een kwartier in de tweede helft was 
het Rob Wagemans die een goed schot op 
doel had, maar hij zag zijn poging op de lat 
uiteen spatten. BEVO kreeg tegen het ein-
de van de wedstrijd nog een goede kans 
op de openingstreffer, maar Rick van den 

Heuvel had een goede redding in huis en 
tikte de bal op de lat. De wedstrijd leek in 
0-0 te eindigen totdat Luuk Leenders een 
goede voorzet in huis had. Joost de Beer 
was alert voor het doel en tikte alsnog de 
0-1 binnen. Invaller Tim Barten, de jongste 
speler aan Mariahoutse zijde, drukte als-
nog zijn stempel op de wedstrijd. Na een 
uittrap van keeper van den Heuvel ging hij 
alleen op het doel van keeper Smeets af. 
Barten koos niet voor eigen succes maar 
had oog voor zijn medespeler van Bosbeek, 
die de 0-2 op het bord wist te zetten. 

Eindstand BEVO – Mariahout 0-2 met drie 
belangrijke punten voor Mariahout in de 
degradatiestrijd.

Brabantse Kampioenschappen Indoor 2014/2015 pony’s paardensport

Brabants Kampioen springen DE/L Stefanie Baten met ‘Wechelshof Dianthe’

Kom gerust eens binnenlopen

We zijn trots op de zorg die we leveren en de diensten de we aanbieden. Dat 
laten we je graag zien tijdens de Week van Zorg en Welzijn. Kom dus gerust eens 
binnenlopen. Op onderstaande locaties organiseren we leuke activiteiten:

Maandag 16 maart  14.00-16.00 uur de Pannehoeve in Helmond 
Dinsdag 17 maart  13.30 uur   hospice de Populier in Bakel
Donderdag 19 maart  13.30-16.00 uur Vitassist Zorghotel in Helmond
Vrijdag 20 maart  14.00-16.00 uur de Regt in Beek en Donk
Zondag 29 maart  15.00-17.00 uur KSW Mariëngaarde Aarle-Rixtel
Zondag 19 april  open dag  KSW Someren-Eind

Vooraf opgeven is alleen nodig voor de rondleiding bij hospice de Populier via 
hospice@zorgboog.nl. Heb je interesse in een leuke baan bij de Zorgboog kom 
dan een kijkje nemen of kijk op www.zorgboog.nl.

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

of kijk op www.zorgboog.nl
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Beek en Donk - In een week die 
werd afgesloten met meerdere 
hoogtepunten, was de overwin-
ning van de meiden van Bedovo 
toch wel de mooiste. In 5 span-
nende sets wisten zij koploper 
Polaris met 3-2 te verslaan om zo 
een puntje in te lopen in de strijd 
om het kampioenschap. 

Na een valse start, waarbij de 
meiden van Bedovo met 13-25 
onderuit gingen, maakten zij een 
knappe comeback. Met onder an-
dere een uitstekend aanvallende 
Lisa Ket werden de 2e, 3e en 4e 
set gelijk verdeeld. Onder aan-
moediging van een volle tribune 
won de thuisploeg uiteindelijk 
zelfs het laatste punt, waarmee 
Bedovo op gelijke score komt met 
hun Helmondse tegenstander.

Maar zoals vermeld waren de 
jeugdspeelsters niet de enige win-
naars van het weekend. Ook de 
heren zetten hun zegereeks voort. 

Vorige week maakte VVC Vught 
H2 het hen nog moeilijk en kwa-
men de mannen niet verder dan 
een nipte 3-2. Tegen Hovoc H2 
waren de heren van Café Thuis/
Bedovo H1 echter ijzersterk. Zelfs 
een moeizame laatste set werd 
knap binnengeharkt. 4-0.

En goed nieuws was er ook voor 
Next/Bedovo Dames 1. De set-
uitslagen spreken boekdelen. In 
vier sets pakte Hajraa slechts 50 
punten ten opzichte van de 100 
punten van Bedovo. De Beek en 
Donkse dames konden dus met 
recht dubbel zo goed genoemd 
worden. Omdat Saturnus, de 
enig resterende tegenstander in 
de strijd om het kampioenschap, 
punten morste is het kampioen-
schap slechts een kwestie van tijd 
geworden. 

Het 1e damesteam van de recre-
anten deed het ook niet onver-
dienstelijk.  Tegen hekkensluiter 

Bongers, lieten zij hun klasse zien. 
Al was het niveau van de tegen-
stand niet bijster hoog, toch wist 
Bedovo de concentratie vast te 
houden. Wanneer de bal zo nu 
en dan terug kwam na de service, 
stonden de dames klaar voor een 
mooie aanval. 3-0 winst kwam 
daardoor nooit in gevaar.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 
moest het deze week zonder mid-
denaanvaller Inse van Gelder stel-
len. Met een minimale bezetting 
traden zij aan tegen Kingspan 
Unidek. De eerste set ging verlo-
ren, maar in de tweede set vocht 
Bedovo zich knap terug doordat 
Mighiel op buiten veel wist te 
scoren. Vervolgens werd er een 
speler toegevoegd aan de selec-
tie van de tegenstander en daar-
mee kregen zij weer meer grip op 
het spel. In een mooie strijd ging 
Bedovo helaas ten onder. 1-2.

Mariahout - In een bomvolle sport-
hal De Klumper in Lieshout speelde 
het Mariahoutse Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten, onver-
wacht een titelduel tegen SVOC ’01. 
De ploeg uit Venray won met 10-16 
en veroverde het kampioenschap.  

Het was zaak dat Flamingo’s zou win-
nen of minimaal gelijkspelen tegen 
koploper SVOC ’01, want dan zou 
de ploeg van trainer/coach Eric van 
Veghel op de tweede plaats eindigen 
die recht zou geven op een promo-
tiewedstrijd tegen de nummer twee 
van de overgangsklasse B. Alleen bij 
winst met meer dan vijf doelpunten 
verschil zou Flamingo’s de kampi-
oensvlag kunnen hijsen. Het mocht 
allemaal niet zo zijn.

De wedstrijd
Net als vorige week ontbraken de 
geblesseerde Manon en Anouk van 
Eijndhoven. De Limburgse vrouwen 
hadden ogenschijnlijk minder last van 
de spanning en waren in de beginfase 
sterker in de duels. Flamingo’s open-
de – tot vreugde van de vele sup-
porters - de score, maar liep daarna 
wat achter de feiten aan. SVOC ’01 
speelde georganiseerd en was effec-
tiever in de afwerking en Flamingo’s 
kon op een paar momenten niet aan-
pikken. Bij rust was het daarom 4-8.

In de tweede helft speelde Flamingo’s 
prima. Het was een prachtige  wed-
strijd om naar te kijken, want ook 
SVOC ’01 korfbalde goed en mooi. 
SVOC ’01 ging duidelijk voor de pun-
ten, hield veel verdedigende druk en 
bleek ook nu beter en effectiever in 
de afwerking. Flamingo’s tekende 
voor enkele prachtige treffers. Vooral 
de pas vijftienjarige Martje van den 
Broek was trefzeker. Maar het bleek 
niet genoeg. SVOC ’01 liep soeverein 
naar  een 10-16 zege. 

SVOC ’01 werd de terechte kam-
pioen in de overgangsklasse A en 
promoveert daarmee rechtstreeks 

naar de hoofdklasse. Omdat JES en 
Celeritas hun wedstrijden wonnen, 
eindigt JES als tweede in de poule 
en staat Flamingo’s met lege han-
den. Voor nu in ieder geval, want 
de ploeg staat er rooskleurig voor. 
Het spel wordt steeds beter en de 
selectie groeit in de breedte omdat 

enkele jeugdige speelsters hun ta-
lenten snel ontwikkelen. Flamingo’s 
ziet het tweede deel van het veld met 
vertrouwen tegemoet. Daar speelt 
de formatie in de hoofdklasse. Het is 
zaak de progressie ook op een hoger 
niveau  te laten zien en enkele pun-
ten te veroveren. 

Senioren 2
In de landelijke reserve eerste klasse B 
speelde senioren 2 gelijk tegen Altior 
3 uit Heeswijk-Dinther. In de tweede 

helft maakte Flamingo’s een flinke 
achterstand goed. Het werd 7-7. 
Senioren twee sluit de competitie af 
met een  zesde en voorlaatste plaats. 

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Hypotheken 

- Optimale hypotheek (lage rente – beste voorwaarden)
- Transparant, onafhankelijk en objectief advies
- Gewoon goed en persoonlijk

Daarom Holtackers, uw financieel partner

A 

T 
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist “Snel en deskundig” Dé “shop” voor hypotheken

Flamingo’s laat titel aan SVOC ‘01korfbal

Opperste concentratie bij Flamingo’s aanvoerster Manon de Beer Fotograaf: Ine Coolen

volleybal Bedovo MB1 verslaat koploper Polaris

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

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Alle fietstassen en manden nu 

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Alle fietstassen en manden nu 

waardebon|ml
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Probeer nu!
Ook volop keuze gebruikte 

elektrische fietsen

Maak tijdig  
een  afspraak voor 
een onderhouds-

beurt inclusief 
poetsen 

Iedere dag 
testdag 

elektrische 
fietsen

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 

lente?

(geldig tot en met 28 maart 2015)
25% korting

Alle fietszadels nu Alle fietszadels nu 

(geldig tot en met 28 maart 2015)
25% korting

Partyservice 
De Reiger

 Catering
-  Hét adres voor de complete catering bij u thuis of 
uw bedrijf. 

-  Dé specialist in de regio voor de lekkerste koude  
& warme buffetten. 

 Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuzemenu aan met een 
keuze uit de gehele menukaart zonder meerprijs 
voor € 22,95 p.p.

-  Voor 55+’ers bieden wij een seniorenmenu aan voor  
€ 18,25 p.p.

-  Woensdagavond visavond € 15,95 p.p.
-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen,  
jubilea, bruiloften, recepties. 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

Maandmenu 
onbeperkt 

beenhammetjes
Van dinsdag t/m vrijdag

€ 12,50 p.p.

Partyservice 
De Reiger

Koffietafels voor begrafenis 
of crematie ook bij u thuis of 

bij ons in de zaal. Telefoon: 0413-343382

Clubkampioenschappen 
jeugd boksschool 

Hurkmans stunt in 
WAC-bekertoernooi

Beek en Donk - Voor de eerste keer gaat 
Boksschool Riny Heesakkers, op zaterdag 14 
maart, een jeugdgala houden. Een mooie gele-
genheid voor ouders, vrienden en bekende van 
de jeugdige boksers om een kijkje te komen ne-
men in de mooie sportschool.

De meeste aspiranten komen voor de eerste keer 
in de ring. Een hele belevenis. De ouders en de 
vrienden van de pupillen zijn van harte welkom. 
Er zijn in totaal veertien wedstrijden gepland. De 
clubkampioenschappen beginnen om 18.00 uur 
en de zaal is open vanaf 17.00 uur. Boksschool 
Riny Heesakkers is gevestigd aan de Otterweg 
29 in Beek en Donk.

boksen

Zaterdag staat de jeugd in de boksring bij Boksschool Riny Heesakkers
Beek en Donk - Tijdens de kwartfinales voor 
de WAC-beker heeft Hurkmans Plaatwerk BV 
voor een daverende verrassing gezorgd door 
A-klasser Van Kuringe Adviesgroep uit te scha-
kelen met maar liefst 5-2. 

Hurkmans startte furieus en wist al vroeg in het 
duel een 2-0 voorsprong te nemen. Van Kuringe 
kwam in het vervolg even terug, maar Hurkmans 
was niet van plan dit stuntje af te laten nemen. 
Het plaatste zich daarmee voor de halve finale.

Dat deed ook de kampioen van de A-klasse, 
Café-Zaal de Tapperij. Zij wisten de koploper 
in de B-klasse relatief eenvoudig aan de kant te 
zetten; 7-3. Ondanks dat FC van de Burgt tot 
een kwartier voor het eind goed partij kon bie-
den en de stand in evenwicht hield (3-3), bleek 
De Tapperij toch een maatje te groot.

De 3e halve finalist kwam uit het treffen tus-
sen Vesters Hoveniers (A-klasse) en DHVM 
(B-klasse). Het verschil tussen beide teams was 
overduidelijk. In hun eigen klassen steken ze 

allebei in goede vorm, maar in dit onderlinge 
duel bleek dat DHVM tegen de ‘grote jongens’ 
nog niet is opgewassen. De eer werd wel tot 
twee keer toe gered, maar daartegenover ston-
den wel 15 tegentreffers. Vesters stelde daarmee 
de halve finale veilig.

Tot slot bereikte D3 architecten/ Café-zaal Dave 
van de Burgt de halve finale. Ze wonnen, welis-
waar reglementair, met 5-0 van Puur Baden dat 
helaas geen volledig team op de vloer kon bren-
gen en spijtig genoeg moest afzeggen. 

De halve finales staan gepland op donderdag-
avond 23 april. Dit is de laatste speelavond van 
het seizoen. Nadat de halve finales zijn gespeeld 
en de finalisten bekend zijn, wordt ook de finale 
gespeeld, waarna de huldigingen volgen. Zowel 
de bekerwinnaar, de winnaars van de A-klasse 
en B-klasse, alsmede de topscorers en de spor-
tiviteitsprijs worden dan uitgereikt. Ze nodigen 
alle leden bij deze uit om op 23 april het seizoen 
met een gezellig samenzijn af te sluiten.

zaalvoetbal

HV Bedo 
Heren 2 blijft 
op koers

handbal

Beek en Donk - Heren 2 van HV Bedo ontving 
zondag M.H.V. ’81. De vorige ontmoeting in 
Mill werd met twee doelpunten verschil verlo-
ren. Dus de mannen van Bedo waren gebrand 
om deze keer wel te winnen. 

De eerste helft ging gelijk op. De eerste minu-
ten had Bedo moeite om doelpunten te maken 
waardoor Mill bij kon blijven. Dit ging zo door 
tot aan het einde van de eerste helft. Echter op 
het eind begon Bedo steeds beter te verdedigen 
en werd er voor het eerst een kleinere voor-
sprong opgebouwd. Met 15-11 gingen de heren 
de rust in. Na wat instructies in de rust kwam 
Bedo sterk uit de kleedkamer. De voorsprong 
werd uitgebouwd met goedlopende combina-
ties en aanvallen. Mill had er weinig tegenin te 
brengen. Hierdoor kon Bedo ver uitlopen. Met 
32-19 werd de wedstrijd gewonnen.

Aanstaand weekend reist Heren 2 naar Boekel 
voor een bezoek aan VESPO. Heren 1 en 3 rei-
zen af naar Waspik. Dames 1 gaat op bezoek bij 
Zephyr in Schijndel.

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

wielersport Reekse Heidetochten 
Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - De Reekse heidetochten zijn dit 
jaar de eerste tochten van T.S.C. Aan de Wielen, 
welke genoteerd staan op de landelijke toerka-
lender van de NTFU. Op zondag 15 maart kan 
men kiezen uit twee afstanden; de lange versie 
van 90 km of de kortere route van 72 km.

Inschrijven en vertrekken is mogelijk tussen 9.00 
en 9.30 uur vanaf Grand Café Stout aan de 

Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel.  Als je mee wil 
fietsen met groepen die onder ADW-begeleiding 
staan, dan kan je kiezen uit een drietal snelhe-
den, van 25, 28 en ruim 30 kilometer per uur.

Meer informatie is te vinden op www.aandewie-
len.nl , maar je kunt ook contact opnemen met 
Theo Sterken, tel. 0492-381680.
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Beek en Donk – Het aantal leden bij 
badmintonclub Mixed is de laatste twee 
jaar hard gegroeid. Ook bij de jeugd zijn 
er veel nieuwe kinderen bij gekomen. 
Ouders stellen regelmatig de vraag van-
af welke leeftijd hun kind kan komen 
badmintonnen. Dat kan al vanaf 6 jaar. 
Onder goede begeleiding leren de kin-
deren badmintonnen. Maar er worden 
ook veel andere dingen georganiseerd.

De jeugd van BC Mixed traint in twee 
groepen. De jongste jeugdleden trainen 
van 18.30 tot 19.30 uur. In die groep zit-
ten kinderen die al enkele jaren lid zijn en 
competitie spelen, maar ook veel nieuwe 
jeugdleden van 6 en 7 jaar. Omdat BC 
Mixed veel jeugdbegeleiders heeft, krij-
gen de kinderen in kleine groepjes trai-
ning. Hierdoor krijgen ze veel aandacht. 
Alle kinderen kunnen competitie gaan 
spelen. Hiervoor worden ze ieder sei-
zoen uitgenodigd. Daarnaast zijn er door 
het jaar heel veel toernooien waaraan ze 
mee kunnen doen. De jeugdcommissie 
van BC Mixed organiseert ook veel ac-
tiviteiten. Dit jaar is er bijvoorbeeld weer 
een jeugdkamp en er worden vriendjes-
avonden en ouder-kind avonden geor-
ganiseerd. Het is nooit te laat om met 
badminton te beginnen. Ook als je al 

wat ouder bent kun je bij de jeugd in-
stromen. De tweede jeugdgroep traint 
van 19.15 tot 20.30 uur.

Vrijwilliger van het jaar
Afgelopen zaterdag 7 maart was de 
jaarlijkse Kaderavond van BC Mixed. 
Een bedankavond aangeboden door het 
bestuur aan alle vrijwilligers. De bijna 
40 aanwezigen kregen naast een hapje 
en een drankje ook weer een activiteit 
voorgeschoteld. Dit jaar was er een korte 
toneelworkshop, waarna in groepjes van 
6 personen het sprookje Roodkapje in 
eigen stijl mocht worden opgevoerd. Dit 
leverde uiteraard hilarische taferelen op. 

Tijdens deze avond werd de Jan 
Driessens Vrijwilligers Award uitgereikt. 
Dit keer ging de eer naar Marieke van 
Turnhout. Ze is al ruim 12 jaar actief bin-
nen de jeugdcommissie, is zelfs nog een 
jaar langer lid van de toernooicommissie 
en heeft de aflopen seizoenen het ma-
teriaal verzorgd. Het bestuur bedankte 
haar met een mooie bos bloemen en een 
oorkonde.

Kijk voor meer informatie over BC Mixed 
en foto’s van de kaderavond op www.
bcmixed.nl en volg de vereniging op 
Facebook, twitter en instagram. Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
INBOUW-
KASTEN. 
ONEINDIG

VEEL OPBERG-
RUIMTE

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

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

www.kringloopwinkellaarbeek.nl    
info@boedeltotaal.nl 

Budoclub Beek en Donk op 
bezoek in Gemert

Beek en Donk - 6 Judoka’s van 
Budoclub Beek en Donk heb-
ben zondag 8 maart meegedaan 
met het lage banden toernooi in 
Gemert.

Imke Toonen wist na 3 zware par-
tijtjes op haar verjaardag een 4e 
plaats te behalen. Sven Beckers 
verloor helaas 2 wedstrijdjes en 
wist er één met een mooie ippon 

te winnen, hij behaalde een 3e 
plaats. Rick van Zutphen werd na 
4 spannende wedstrijden 5e in zijn 
poule. Gijs de Visscher was zeer 
gewaagd aan zijn tegenstanders. 
Hij wist 2 wedstrijdjes te winnen 
en een 5e plaats te behalen. Jega 
van Rhee won 2 wedstrijden en liet 
hierbij mooie worpen zien, bij de 
3e wedstrijd was zijn tegenstander 
geblesseerd. Hierdoor kwam Jega 

op een verdiende 1e plaats. Lieve 
van Vugt heeft goed gewerkt, he-
laas bleken haar tegenstanders net 
iets te sterk, Lieve haalde de 5e 
plaats en mocht net als de ande-
re judoka’s een mooie medaille in 
ontvangst nemen. Goed gewerkt 
judoka’s en gefeliciteerd met deze 
mooie resultaten. Op naar het laat-
ste toernooi van dit seizoen, op 26 
april in Beek en Donk. 

De 6 judoka’s van Budoclub Beek en Donk met hun prijsjes

Mariahout - Negen judoka’s 
van Judoclub Mariahout heb-
ben deelgenomen aan het Lage 
Bandentoernooi, dat werd gehou-
den door Judoclub Gemert. Dit toer-
nooi werd op 8  maart gehouden in 
sporthal ‘Molenbroek’ te Gemert. 

Daan Beniers wist drie wedstrijden 
in zijn poule winnend af te sluiten. 
Ondanks een verliespartij behaalde 
hij toch een mooie eerste prijs. Een 
tweede prijs was er voor Amy Barten, 
Daan van Zeeland en Lars Berkvens. 

Amy Barten wist in haar tweede 
toernooi de eerste partij van club-
genoot Ruben Aarts op beslissing te 
winnen. Na een verliespartij wist zij 
weer in de winning mood te komen 
en de volgende drie partijen met ip-
pon winnend af te sluiten. Daan van 
Zeeland en Lars Berkvens verloren 
één partij en wisten in de rest van 
hun partijen de winst binnen te ha-
len. Inge van de Ven verloor even-
eens één partij. Met vier winstpartij-
en werd zij derde. Een vierde plaats 
was er voor Freek Beniers die helaas 

de strijd met een blessure moest sta-
ken. Joost van den Boogaart kwam 
na twee afmeldingen in een nieuwe 
poule terecht. Het was een poule 
met zware tegenstand, waarbinnen 
Joost een vierde plaats wist te beha-
len. Liz Barten zat ook in een pittige 
poule. Ze wist een mooie overwin-
ning binnen te halen en werd vierde.  
Ruben Aarts wist deze keer ondanks 
zijn inzet helaas geen winstpartij bin-
nen te halen en sloot het toernooi af 
op een zesde plaats. 

judo

Eerste prijs voor Daan Beniers

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

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

auto 
onderdelen

badminton Kom ook badmintonnen bij BC Mixed
Training bij de jongste jeugdgroep van BC Mixed

G E R W E N

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

TULPEN 12 VERSCHILLENDE KLEUREN
DIVERSE BLOEMBOLLEN

VIOLEN GROOTBLOEMIG & MINI
PRIMULA‛S

BELLIS
VERGEET-ME-NIETJES

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

KANARIEZAAD
4 kilo

4 WORSTEN a 800 gram

Vlees voor de hond

10 KILO HONDEN-
BROKKEN
Extra 
krokant

JARCO HONDEN-
BROKJES ELKE 
2E ZAK NU HALVE 
PRIJS
Alle smaken kleinverpakkingen

25 LITER 
HOUTKORREL
Voor
kattentoilet

€9.75

€4.99€5.99€9.99
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 14 maart  
17.00 Oranje Zwart Vet - Sparta’25 Vet
09.15 Spartaantjes - wedstrijdjes
16.30 Margriet A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Blauw Geel A4
14.30 Sparta’25 B1 - Margriet B1
14.30 Sparta’25 B2 - Oranje Zwart  B1
14.30 Sparta’25 B3 - Mariahout B2
11.30 Sparta’25 C1 - Stiphout Vooruit C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - UDI’19 C2
13.00 MULO C5 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Schijndel C4
12.30 Rood Wit’62 D1 - Sparta’25 D1
10.30 Rood Wit’62 D3 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta ‘25 D4G - Avanti’31 D3
10.15 Sparta’25 E1 - Gemert E1
09.30 VOW E1 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - NWC E9
10.15 UDI’19 E3G - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - MULO E2
09.15 Sparta’25 E6G - WEC E3
09.30 Mifano E7 - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Someren F1G
10.15 Venhorst F2G - Sparta ‘25 F2G
10.15 Blauw Geel F5 - Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G - DVG F5
10.30 Sparta’25 F5G - Deurne F8
09.00 Brandevoort F10 - Sparta’25 F6G
13.00 Sparta’25 G1 - NWC G2G
13.00 Sparta’25 JG1 - FC Oda JG1
11.30 Sparta’25 MB1 - St Hubert/De 
Willy’s MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 15 maart 
14.30 Prinses Irene 1 - Sparta’25 1
11.00 Bruheze 4 - Sparta’25 8
11.00 RKPVV 5 - Sparta’25 9
10.00 Avesteyn VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 7/8 maart
Heeswijk 1 -Sparta’25 1  1-5
IVO 2-Sparta’25 2 1-0
Sparta’25 3-HVCH 3 0-3
MVC 2-Sparta’25 4 5-3
Sparta’25 7-Mariahout 4 5-0
Gemert 7-Sparta’25 8 2-2
Stiphout Vooruit 4-Sparta’25 9 8-2
Sparta’25 VR1-Avanti’31 VR1 1-5
Sparta’25 Vet-Stiphout Vooruit Vet 1-3
Someren A1-Sparta’25 A1 6-1
Sparta’25 A2-Mierlo Hout A3 3-1
Sparta’25 B1-OSS’20 B1 0-3
Sparta’25 B2-MULO B3 1-4
Sparta’25 B3-Avanti’31 B3 5-4
Sparta’25 C1-ASV’33 C1 7-4
Sparta ‘25 C2G-Laarbeek United 0-8
SC Helmondia C3-Sparta’25 C3 2-2
Sparta’25 C4-Blauw Geel C6 0-2
Nooit Gedacht D1-Sparta’25 D1 1-1
Gemert D3-Sparta’25 D2 8-0
Schijndel/DE WIT D3-Sparta’25 D3 1-1
Sparta ‘25 D4G-MULO D6 0-2
Sparta’25 E1-S.V. Brandevoort E1 7-1
Erp E2-Sparta’25 E2 3-1
Sparta ‘25 E3G-Mifano E8G 0-1
Boekel Sport E3-Sparta’25 E4 1-2
Sparta’25 E5-VOW E2 5-2
Sparta’25 E6G-Boekel Sport E4 2-4
S.V. Brandevoort E12-Sparta ‘25 E7G 0-1
Blauw Geel F1-Sparta’25 F1 3-2
Schijndel F5-Sparta ‘25 F2G 1-3
Sparta’25 F3-Boerdonk F1 3-6
Sparta ‘25 F4G-Gemert F11 2-5
Sparta’25 F5G-Sparta’25 F6G 0-1
Sparta’25 JG1-FC Oda JG2 1-1
SJVV MB1-Sparta’25 MB1 0-0

ASV’33
Jeugd zaterdag 14 maart
14.30 Nijnsel A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – Deurne A2
12.30 ELI B2 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1 – JVC Cuijk MB1
12.30 ASV’33 C1 – Nulandia C1
12.45 Bruheze C3 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – RKVV Keldonk C1G
12.30 ASV’33 D1G – Milheezer Boys D1G
11.30 Blauw Geel’38 D9 – ASV’33 D2G
10.30 Mifano E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – Erp E3
10.30 ASV’33 E3G – Boerdonk E1G
10.30 ASV’33 E4 – Handel E2
09.00 S.V. Brandevoort E11 – ASV’33 E5G
10.00 SC Helmondia F1 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – MULO F6
09.15 ASV’33 F3G – Blauw Geel’38 F11

09.15 Someren F5G – ASV’33 F4
10.30 Rhode F7G – ASV’33 F5
09.15 ASV’33 F6 – Mierlo Hout F8

Veteranen zaterdag 14 maart
17.00 Blauw Geel’38 – ASV’33

Senioren zondag 15 maart
11.30 ASV’33 2 – SC Helmondia 2
11.00 ASV’33 4 – Rood Wit’62 3
11.00 ASV’33 VR1 – Stiphout Vooruit VR1

Jeugd zaterdag 7 maart
Venhorst A1 – ASV’33 A1 2-2
ASV’33 A2 – ZSV A2 3-5
MULO B5 – ASV’33 B2 1-6
ASV’33 MB1 – Rood Wit’62 MB1 4-2
Sparta’25 C1 – ASV’33 C1 7-4
Mierlo Hout C5 – ASV’33 C2 0-4
ASV’33 C3 – Mierlo Hout C6 4-4
ASV’33 D1G – Neerkandia D1 6-0
Rhode D4 – ASV’33 D2G 3-2
Rood Wit’62 E1 – ASV’33 E1 2-2
ASV’33 E2 – WEC E2G 7-3
ASV’33 E3G – Blauw Geel’38 E10 7-3
Mariahout E2G – ASV’33 E4 1-6
ZSV E5 – ASV’33 E5G 9-1
Deurne F2 – ASV’33 F1G 3-0
ASV’33 F2 – Milheezer Boys F1 1-6
ASV’33 F3G – Rhode F8 2-3
Gemert F7 – ASV’33 F4 3-1
RKVV Keldonk F2 – ASV’33 F5 1-1
Blauw Geel’38 F15 – ASV’33 F6 0-12

Veteranen zaterdag 7 maart
ASV’33 – RKPVV 2-1

Uitslagen Senioren
Zondag 8 maart
ASV’33 1 – ONDO 1 2-1
Ysselsteyn 2 – ASV’33 2 1-4
Oranje Zwart 2 – ASV’33 3 0-4
ASV’33 4 – SJVV 3 5-2
ASV’33 5 – Bavos 4 1-3
ZSV VR2 – ASV’33 VR1 0-5

ELI
Donderdag 12 maart 
18.30 ELI F1 – Rhode F1

Zaterdag 14 maart 
11.30 ELI B2 – ASV ‘33 B2
13.00 ELI C2 – Boekel Sport C4
13.00 ELI D1 – SJVV D1
10.30 ELI E1 – Blauw Geel E4
10.30 ELI F1 – Keldonk F1
10.30 ELI F3 – HVV Helmond F2
14.30 VOW A1 – ELI A1
14.30 Boerdonk B1 – ELI B1
13.00 WEC C1 – ELI C1
11.45 Gemert D8 – ELI D2
11.00 Brandevoort E5 – ELI E2
09.15 ERP E5 – ELI E3
09.30 DVG F3 – ELI F2

Zondag 15 maart 
11.30 ELI 2 – Stiphout V. 2
11.00 Ollandia 2 – ELI 3
11.30 ELI 4 – Rhode 7
11.15 ELI 5 – Stiphout V. 4
10.00 Nijnsel/TVE Vr 2 – ELI Vr1
 
VV Mariahout
Zaterdag 14 maart 
09.30 SCMH E1 - Mariahout E1
10.00 Mariahout F2 - Rood Wit’62 F3
10.00 Mariahout F4 - Blauw Geel’38/
JUMBO F14
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F6 - 
Mariahout F3
10.30 Mariahout E2 - Boekel Sport E5
10.30 WEC F1 - Mariahout F1
11.00 Mariahout F5 - Blauw Geel’38/
JUMBO F18
12.30 S.V. Brandevoort D4 - Mariahout D1
13.00 Volkel C1 - Mariahout C1
13.00 Mariahout C2 - Blauw Geel’38/
JUMBO C9
14.30 SCMH A1 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - Gemert A4
14.30 Mariahout B1 - Bavos B1
14.30 Sparta’25 B3 - Mariahout B2

Zondag 15 maart 
11.00 Mariahout 6 - Rhode 8
11.00 Mariahout VR1 - Boekel Sport VR2
11.30 Mariahout 2 - Avanti’31 2
11.30 Leunen 2 - Mariahout 3
14.30 Mariahout 1 - Handel 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 4, 7 en 8 maart
MW2 – Alico MW1 14 – 3 
PupF1 – De Korfrakkers 13 – 11 
PupE3 – De Korfrakkers 2 – 4 
De Korfrakkers – PupE2 4 – 1 
Odisco – PupD2 3 – 5 
AspC1 – JES  4 – 6 
Altior – AspB1 9 – 1  
Sen 2 – Altior 4  7 – 7 
Sen1 – SVOC ’01 1  10 – 16 

Woensdag 18 maart 
Sporthal Bakel 
20.30 ZSV MW1 – MW 2
Sporthal Deurne
18.30 DOT (V) MW1 – MW1 
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - Hovoc H2    4-0 
(25-12, 25-18, 25-21, 25-23)
Bedovo MB 1 - VC Polaris MB 1    3-2 
(13-25, 25-20, 17-25, 25-23, 15-12)
Next/Bedovo D1 - Hajraa D3    4-0 
(25-13, 25-12, 25-11, 25-14)
Kingspan/Unidek – Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1   2 – 1 (25-19, 19-25, 25-16)
Idem 1 - Bedovo HR2    0 – 3
(00-25, 00-25, 00-25)
Bongers Constr. – Bedovo DR1    0 – 3 
(08-25, 09-25, 13-25)

Zaterdag 21 maart
Sportzaal Muzerijk, Uden
16.15 Saturnus/Hendriks Coppelmans D2 
- Bedovo D1
De Burght, Boekel
17.00 VC Unitas MB 1 - Bedovo MB 1
Neerkant
19.00 NVC H1 – Café Thuis/Bedovo H1

handbal
KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten 
Meisjes C-jeugd HandbaL Venlo C2 - KPJ 
Beek en Donk C1 12-8
Gemengde D-jeugd Acritas D1 - KPJ Beek 
en Donk D1 7-11
Gemengde D-jeugd Apollo D1 - KPJ Beek 
en Donk D2 16-10
Meisjes B-jeugd Bouwcenter Centen HVW 
B1 - KPJ Beek en Donk B1 25-10

Aspiranten zondag 15 maart 
D’n Ekker
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
Donk D2 - Jupiter ‘75 D1 
10.50 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
Donk D1 - Tremeg D1 
11.40 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
C1 - Wittenhorst C1 
12.40 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk 
B1 - RED-RAG/Tachos B1 
13.40 Senioren KPJ Beek en Donk DS1 - 
Acritas DS1 
 
Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk – Gemert 6-10
Heren KPJ Beek en Donk – Bakel  22-20

Senioren zaterdag 14 maart  
Bakel
21.00 Heren KPJ Beek en Donk - HV 
Manual 

Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Niobe HC1  14-18
Dames A-jeugd – Elshout DA1  15-16
ESC ’90 HA1 – Heren A-jeugd 16-23
Heren 2 – M.H.V. ’81 32-19

Zaterdag 14 maart
Sportcentrum Rusheuvel, Oss
10.00 Olympia ’89 HC1 – Gemengde 
C-jeugd 

Zondag 15 maart
De Dioscuren, Schijndel
09.00 Zephyr DS2 – Dames 1 
De Burcht, Boekel
12.30 VESPO HS1 – Heren 2 
Sportcentrum Waspik, Waspik
14.45 Witte Ster HS3 – Heren 3 

D’n Ekker, Beek en Donk
14.50 Heren A-jeugd – Vios HA1 
Sportcentrum Waspik, Waspik
16.00 Witte Ster HS2 – Heren 1 

tafeltennis
ATTC’77
Uitslagen senioren:
ATTC’77 1 – Never Despair 4 8-2
ATTC’77 2 – De Meppers 2 3-7
Unicum 6 – ATTC’77 3 5-5
Een en Twintig 4 – ATTC77 4 8-2
ATTC’77 5 – De Meppers 4 7-3
Budilia 6 – ATTC’77 6 9-1 

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 6 maart
3  0  Jan Crooijmans  Geert-Jan Otten
3  0  Philip Oosthoek  Marcel Bekkers
3  0  Niels Schoonings  Jan Crooijmans
1  3  Arie v.d. Burgt  Dennis v. Dommelen
2  0  Mark v.d. Burgt  Dave v.d. Burgt
2  0  Geert-Jan Otten  Jan v. Grinsven

Stand per 6 maart 
1.Niels Schoonings 15 35
2.Dave v.d. Burgt 15 34
3.Dennis v. Dommele 17 30
4.Marcel Bekkers 13 23
5. Philip Oosthoek 14 23

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Maandag 9 maart
Rinie van de Elsen – Antoon van Osch  2-0
Hans Heldoorn – Jaspert Swinkels 0-2
Henk Meerwijk – Frits Tak 2-0
Jan van Hout – Antoon van Osch 2-0
Leo Migchels – Pieter Rooijackers 0-2
Piet Goossens – Frits Poulisse 0-2
Bennie Beerens – Willie Vorstenbosch 2-0
Theo v Hoogstraten – Joop Kerkhof 0-2
Harrie Poulisse – Frits Wilbers  2-0
Antoon Rooijakkers – Harrie Poulisse 0-2
Cor van den Berg – Antoon Smits 2-0
Henk van den Bergh – Henk Verhappen0-2
Leo van Griensven – Henk Mastbroek 0-2
Lambert van Bree – Tonny de Louw     1-1 
Jan Verbakel – Henk van de Vegt  2-0 
Ad de Koning – Hans van der Ligt 2-0

Uitslagen dinsdag 10 maart
Evert Baring - Hans de Jager 2-0
Theo Verheijen - Antoon Wagemans 0-2
Fons van der Linden - Bert van Wanrooij2-0
Evert Baring - Henk Meerwijk 0-2
Jan van Dijk - Frits Poulisse 2-0
Mari Verbakel - Bert van de Vorst 2-0
Theo Spierings - Albert Kluijtmans 2-0
Jan van Dijk - Pieter Rooijackers 2-0
Harrie Poulisse - Wim Swinkels 2-0
Marinus Steegs - Antoon Rooijakkers 0-2
Martien Swinkels -Harrie van Kleef 1-1
Guus van de Elsen - Herman van de Boom 
2-0
Henk Jansen - Ad Barten 0-2
Gerrit van Osch - Hans Wagelmans 0-2

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 4 maart 
A lijn 
1.Kori en Frans  61,46 %
2.Jan en Cellie  58,33 % 
3.Willy en Trees  57,99 %
4.Gerda en Mari  53,82 %   
5.Jan en Corry  51,74 %
6.Arno en Nettie  51,39 %

Uitslag dinsdag 10 maart
1.Lies en Lodewijk     
  59,38 %
2.Mien en Jos                               58,68 %
3.Cellie en Gidi                              57,64% 
4.Corry en Frans                           55,56 %
5.Marian en Joop                          52,43 %

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

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 5 maart
1.Jan en Maria                               61,25%
2.Jo en Mari                                  59,58%
3.Nellie en Cellie                             57,92%
4.Toon en Roos                             56,67%
5.Marianne en Leni                       55,00%

De volgende zitting is op donderdag 12 
maart, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 4 maart 
Lijn A
1. Annie en Thera                          62,50%
2. Elly en Maria                             60,71%
3. Riet en Cor                                58,04%
4. Heidi en Angela                        56,85%
5. Francien en Fons                            56,55%

Lijn B
1. Wilma en Bea                             64,58%
2. Mien en Maria                             63,39%
3. Francien en Wil                           59,82%
4. Liesbeth en Tiny                          58,04%
5. Diana en Kitty                             56,55%
    
De volgende zitting is op woensdag 18 
maart in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 10 maart 

1. Helma en Mia                            82,50%
2. Riekie en Piet                             62,00%
3. Jan en Pieta                               55,50%
4. Riek en Kitty                              48,50%
5. Cor en Nelly                               48,13%

De volgende zitting is op dinsdag 17 maart, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 10 maart
½-½ Zjon v.d. Laar  - Aloys Wijffelaars 
0-1 Thijs Knaapen  - Johnny v.d. 
Laarschot 
½-½ Hein v. Bree - André Bergman 
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas 
0-1 Erick Robbescheuten - Frans v. Hoof 
½-½ Willy Constant - Chris v. Laarhoven  

Programma 17 maart
André Bergman - Johnny v.d. Laarschot 
Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen  
Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars  
Dirk-Jan Gloudemans - Chris v. Laarhoven 
Willy Constant - Jef Verhagen  
Erick Robbescheuten - Hans Claas

Programma / Uitslagen

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe



Donderdag 12 maart 2015 39
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout - Tijdens de verbouwing van 
Bavaria Brouwerij Café – het thuis-
honk van de Lieshoutse bridgeclub 
‘De Poort van Binderen’ – heeft de 
club een warm onthaal gekregen in de 
Franciscushof. 

Er werd gedurende 3 weken zowel 
op dinsdagmiddag als op woensdag-
avond gespeeld in de Hofkamer. De 
vrijwilligers en medewerkers van de 
Franciscushof toonden hun gastvrijheid 
en deden hun uiterste best om het de 
gasten naar de zin te maken. 

In het Dorpshuis was er tijdens Carnaval 
geen plaats, dus de gelegenheid in de 
Franciscushof was een uitkomst voor 
de bridgeclub. De Franciscushof streeft 
naar een nauwere band met het dorps-
gebeuren, en het is een zeer plezie-
rige locatie, licht, gezellig en warm. De 
bridgers hadden niets dan lof voor deze 
tijdelijke vervanging.

Met ingang van deze week is ‘De Poort 
van Binderen’ weer terug op de ver-
trouwde en zeer sfeervolle locatie in 
Bavaria Brouwerij Café. Ter gelegenheid 
daarvan worden bridgers – ook niet-
leden – van harte uitgenodigd om een 
keertje de sfeer te komen proeven en 
mee te bridgen op de dinsdagmiddag 
of de woensdagavond. Neem wel even 
vantevoren contact op, zodat het sche-
ma kan worden aangepast. Contact: 
Marie-José Kobussen, tel. 0499–375017 

of mail mjkobussen@xs4all.nl.

De club voert ook een studieclubje op 
de maandagmiddag en maandagavond, 
waar de tijd wordt genomen om uitvoe-
rig na te kaarten, en de spellen te ana-
lyseren. Dit clubje is gratis, enige voor-
waarde is dat je lid van de club wordt. 
Contact: Gerda Spek, tel. 0499–421980. 

Kijk ook eens op 
www.poortvanbinderen.nl. 

Met 1500m2 de 
meest uitgebreide 

tuinmeubel 
& accessoire 

speciaalzaak van 
het zuiden!

Ginderdoor 55, Mariahout
www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

tennis Tenniskids T.V. ‘t Slotje behalen 
diploma

Beek en Donk – De jongste kin-
deren van ’t Slotje behaalden zon-
dag hun rood 2 diploma tijdens de 
world tour. 

Het diploma behaalden ze na met 
veel inzet hun wedstrijdjes ge-
speeld te hebben tegen Gemert en 
de Raam. Woensdag behaalden 
ook de ‘oranjegangers’ hun di-
ploma voor oranje 3. Zij deden dit 
zelfs zo goed dat ze meteen naar 
oranje 1 mochten. 

 Vlnr: Loek van Schijndel, Evan Verkuijlen, Dyantha Paul en Kick Aikema

bridgen Bridgeclub in Franciscushof

Tweemaal winst 
voor jeugd 
ATTC’77 

Aarle-Rixtel - Na een pauze van maar 
liefst een maand vanwege carnaval 
en nog wat vage redenen, is de derde 
speelronde van de tafeltenniscompe-
titie gespeeld. Voor de jeugdteams 
van ATTC’77 uit Aarle-Rixtel was 
dit in de eigen gymzaal aan de Jan 
van Rixtelstraat onder de leiding van 
Wilma van Beek. 

Het eerste jeugdteam ontving 
ATTV’71-1 uit Asten. Werner 
Doensen, Dennis van der Putten en 
Bart Willems moesten een beetje op 
gang komen. Ondanks enkele span-
nende wedstrijden in de beginfase, 
was het al gauw 1-5 voor ATTV. 
Gelukkig wisten Dennis, Werner en 
Bart ieder nog één potje te pakken, 
waarmee de schade beperkt werd tot 
een krappe 4-6 nederlaag.

Bij het tweede team was Sander Bevers 
verhinderd. Juul Verbeeten uit het 
derde team nam zijn honneurs waar 
en niet onverdienstelijk. Hij won al 
zijn partijen tegen De Meppers 4 uit 

Heeze! Ook Niels Doensen was goed 
op dreef en hoefde geen enkele keer 
zijn tegenstander te feliciteren. Harm 
Steenbakkers volgde goed met twee 
overwinningen. Door de 9-1 monster-
zege staan ze voorlopig op een gedeel-
de eerste plek in de junioren J5 klasse.
Het derde team speelde tegen Never 
Despair 7 uit Den Bosch. Mede dank-
zij goede tips van Tessa van den 
Boogaard won het team met 6-4. 
Jasper van Veenendaal en Michiel 
van Schaik waren elk verantwoorde-
lijk voor twee overwinningen en Liam 
Sangers scoorde het vijfde punt. Het 
dubbel bracht de jongens uiteindelijk 
de overwinning. Door deze overwin-
ning is een gat met de degradatiekan-
didaten geslagen en kunnen zo voor-
uit kijken. 

Kijk voor alle uitslagen op de pro-
gramma en uitslagen pagina van De 
MooiLaarbeekKrant.

tafeltennis

handboogschieten Melvin van de 
Kerkhof bonds-
kampioen

Matig resultaat schutters HBS 
de Eendracht 

Beek en Donk -  Twee schutters van 
Strijd in Vrede stonden zondag 8 maart 
aan de meet in Ulvenhout voor het 
Bondskampioenschap Indoor. Twan van 
der Kruijs in de 1e klasse compound en 
Melvin van de Kerkhof in de 2e klasse 
compound.

Na 60 pijlen hadden beide schutters zich 
geplaatst voor de finalerondes. Twan als 
8e met scores van 285 en 287 en Melvin 
als 2e in zijn klasse met scores van 282 
en 283. Beide schutters slaagden er ver-
volgens in om overtuigend de kwartfi-
nales te bereiken. Voor Twan viel in de 
kwartfinale het doek na 15 pijlen met 
1 puntje minder dan zijn tegenstander, 

maar Melvin bleef zijn tegenstanders 
verslaan tot en met de finale. Dit lever-
de hem een gouden plak op en de titel 
Bondskampioen 2e klasse compound. 

Beide schutters kunnen binnenkort weer 
aan de bak op dezelfde afstand met het 
team in de hoogste klasse.  Liefhebbers 
van de handboogsport; hou 28 maart in 
de gaten, als op de banen van Strijd in 
Vrede geschoten wordt tegen kanker. 
Als u wilt kennismaken met deze sport 
en deze actie wilt steunen, bent u van 
harte welkom vanaf 16.00 uur.

Aarle-Rixtel - HBS de Eendracht en 
HBV Neerlandia uit Bakel waren 
met respectievelijk 7 en 10 schutters 
donderdag 5 maart de tegenstan-
ders van HBV Kunst en Vriendschap 
bij hun jaarlijks nederlaagtoernooi. 
Bij deze wedstrijd wordt uitgegaan 
van het gemiddelde per schutter, 
wat het jaar daarvoor is geschoten. 

Om diverse redenen miste de 
Eendracht een aantal ‘sterke’ schut-
ters, waardoor een goed resultaat 
niet mogelijk was. Voor de Eendracht 
werd per schutter uitgegaan van 
188,2 te schieten punten (1317,2 
totaal). Daadwerkelijk werden 1124 
punten geschoten, wat per schut-
ter 160,6 gemiddeld was. Resultaat 
werd zo dus –27,6 punten. Zowel 
Neerlandia als Kunst en Vriendschap 

schoot door hun vooraf opgege-
ven gemiddelde, waarbij Neerlandia 
uitkwam op 217,7, een resultaat 
van +8,9 en Kunst en Vriendschap 
op 202,5. Een resultaat van +5,9. 
Winnaar van de avond werd 
Neerlandia uit Bakel.

Resultaten schutters de Eendracht 
1. Walter Jansen 216, 2. Jan v. Rooij 
204, 3. Paul v. Bakel 200, 4. Jo Maas 
173, 5. Gerrie v. Hoof 153 (TR), 
6. Harrie Moors 93 (TR), 7. Luc v. 
Stam 85 (TR).

De eerstvolgende wedstrijd is op 
maandag 16 maart. De Eendracht 
gaat dan naar Nijnsel voor het ver-
schieten van de wedstrijd van het 
nederlaagtoernooi van HBV St 
Anthonius. Aanvang 20.00 uur.

Melvin van de Kerkhof (3e van rechts) 
bondskampioen 2e klasse compound
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Donderdag 12 maart 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

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

&RGteens CRAZY 88 Dolgekke 
puzzeltocht
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

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

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

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

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

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

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

Rundje Bloasmuziek
13.30 uur, Kerkstraat 9, Aarle-Rixtel

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

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

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

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Dinsdag 17 maart 
KBO LIeshout Sjoelen
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 18 maart 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

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

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

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

NLdoet verwen- en inloopmiddag voor 
belangstellenden
14.00 uur, Zorgboogcentrum De Regt, 
Beek en Donk
 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 maart 
Garageverkoop Wijk Strijp e.o.
9.00 uur, Strijp, Aarle-Rixtel

NL DOET bij Tienerwerk De 
Boemerang
9.30 uur, De Boemerang,
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Jubileum Rikken en Jokeren
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

Flashback 60’s 70’s en 80’s Rock 
Classics
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons,
Beek en Donk

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

Zondag 22 maart 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC De Dreef, Aarle-Rixtel

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

Passieconcert
15.00 uur, Missieklooster Heilig Bloed, 
Aarle-Rixtel

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

Maandag 23 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Woensdag 25 maart 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 26 maart 
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum
Beek en Donk

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

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

Zondag 29 maart
Concert Inge Frimout en Jos Beeren
14.30 uur, 
Kouwenbergs kerkje, Aarle-Rixtel

/RotaryGBL

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


