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Deze week ingesloten:

De Nieuwe Hees
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

SNS Bank Gemert
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Korfbalvereniging Flamingo’s
Verspreiding in Mariahout

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

Vanaf nu Jumbo 
Lieshout iedere 
zondag geopend van 
10.00 – 17.00 uur 

Leerlingen van 13 basisscholen zetten zich in voor Stichting Leergeld

Stichting Leergeld haalt ruim €22.000 op met sponsorloop 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Mariahout – De totaalopbrengst 
van de sponsoractie voor Stichting 
Leergeld, die op 23 maart werd af-
gesloten met een sponsorloop, 
overtreft de stoutste verwachtingen. 
De kinderraad van de Bernadette-
school onthulde afgelopen dinsdag 
het fantastische eindbedrag van 
€22.304,95!

Boven verwachting
Ruim 3200 leerlingen van veertien 
basisscholen in de gemeenten Laar-
beek, Boekel en Gemert-Bakel heb-
ben gezorgd voor deze opbrengst. 
Frans Sanders, van Stichting Leergeld, 
vertelt: “We zijn met het plan voor 
een sponsorloop vorig jaar al naar de 
directies van de basisscholen gegaan. 
En we kunnen zeggen dat onze actie 
boven verwachting gelukt is. We heb-
ben veel positieve reacties gekregen.”

Toename
Het aantal hulpvragen aan Leergeld 
is de afgelopen jaren flink gegroeid. 
Leo Donkers vertelt: ”Dit komt ook 
doordat de Stichting 'Vrienden van 
Leergeld' zich goed heeft laten zien. 
De drempel om hulp te vragen is ver-

laagd en door bekendheid volgt er 
meer acceptatie.”

'Laat alle kinderen meedoen! Want 
nu meedoen is straks meetellen' 
luidt het motto van Stichting Leer-
geld. Heeft u financiële hulp nodig 

om uw kind(eren) mee te laten 
doen? Schroom niet en vraag het 
na. U kunt het handigst via de mail 
contact opnemen met contact@
gemert-bakel.leergeld.nl. Er wordt 
binnen veertien dagen contact met 
u opgenomen om een afspraak 

te maken voor een huisbezoek. 
Meer informatie is ook te lezen op:  
www.leergeld.nl/gemert. Mocht 
u trouwens nog een bestemming 
zoeken voor uw oude computer, 
dan kunt u ook gebruik maken van 
bovengenoemd mailadres.

Vrienden redden het leven van onwel en te water geraakte Willy van den Berk

Een diepe buiging voor deze helden!

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

Laarbeek/Helmond – Ze zijn allen 
niet ouder dan 17 jaar; de vrienden 
Puck Koopmans en Chiel Rooijakkers 
uit Aarle-Rixtel, Bjorn van Neerven 
uit Beek en Donk en Jayson Damen 
en Dennis Verspaget uit Helmond 
en tóch handelden zij afgelopen za-
terdagavond zo alert en volwassen 
dat ze daarmee het leven wisten te 
redden van Willy van den Berk (63) 
uit Helmond, die tijdens het uitlaten 
van zijn hond per fiets onwel werd 
en in het kanaal belandde.

Chillen en stappen
“Nadat we zaterdagavond eerst samen 
‘gechilld’ hadden, fietsten we langs het 
kanaal richting Helmond om te gaan 
stappen”, vertelt Puck. “We schrokken 
op een gegeven moment van een loslo-
pende herdershond die op ons af kwam 
gerend en maar bleef blaffen. Maar 
goed, we fietsten de hond voorbij en 
keken nog eens achterom en toen za-
gen we ineens iemand in het water lig-
gen met zijn armen over de waterkant 
heen geslagen. Die persoon maakte ook 
rare geluiden dus in eerste instantie ver-
trouwden we het niet helemaal”, lacht 
Puck, “maar we zijn toch gelijk omge-
draaid om polshoogte te gaan nemen.” 

'Gewoon gaan’
Dichterbij gekomen zagen de vijf 
vrienden dat het menens was en 
handelden zij direct vanuit hun in-
tuïtie: drie van de vijf trokken Willy 
uit het water en legden hem op de 
waterkant, allen trokken hun jas 
uit om hem onder te stoppen en 
begonnen hem warm te wrijven. 
Dennis had 112 toen al gebeld. “Ik 
nam het van Dennis over”, vertelt 
Puck, “omdat Dennis niet precies 
wist waar we waren. Ik heb de cen-
tralist van 112 continu aan de lijn 
gehad totdat de ambulance er bin-
nen een paar minuten was. Ik heb 
mezelf altijd afgevraagd hoe je zou 

handelen wanneer je zoiets zou 
meemaken maar ik kan wel zeggen 
dat je gewoon ‘gaat’ en doet wat je 
denkt dat goed is.” 

Heldendaad
En dat dit handelen ‘goed’ heeft 
uitgepakt blijkt wanneer de vrien-
den op maandag jongstleden ho-
ren dat de man die zij gered heb-
ben te water is geraakt ten gevolge 
van een hartinfarct en daar liefst 
anderhalf uur heeft gelegen. Het 
gaat naar omstandigheden goed 
met Willy (en herdershond Marco) 
dankzij deze grote helden. Een die-
pe buiging dus!

Vijf helden op een rij: Dennis, Chiel, Bjorn, Jayson en Puck
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Koperwieken zie je vaak ook in gezelschap van andere lijsters, vaak Kramsvogels. 
Koperwieken zijn kleiner dan Kramsvogels en hebben een witte oogstreep en ‘ko-
perkleurige’ ondervleugels. Kramsvogels zijn flink uit de kluiten gewassen en hebben 
een grijze kop en een grijze stuit. Het geluid van beide is ook anders. Koperwieken 
maken een hoog langgerekt ‘tjiehhh’ geluid. De koperwiek is een kleine lijster, met 
een opvallende wenkbrauwstreep en opvallende roestbruine/oranje flanken en ok-
sels. De soort is vaak te horen tijdens de trek in oktober/november, als ze ’s nachts in 
grote groepen over de Lage Landen trekken. In Noord-Europa is de Koperwiek een 
talrijke broedvogel van naald- en berkenbossen. In de winter trekken ze, meestal ’s 
nachts, naar het zuidwesten. Veel Koperwieken blijven in Nederland overwinteren. 
Wanneer de winter te koud wordt, verlaten ze het land weer en trekken verder naar 
het zuiden, of verplaatsen ze zich naar de stad, waar het warmer is. Koperwieken 
komen in Nederland en België alleen om te overwinteren. Broeden doen ze in het 
hoge noorden. Zij fourageren op akkers en op weilanden.

Henny Bevers - van den Baar  Namens heemkundekring ’t Hof van Liessent
(Bron: Wikipedia)
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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

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Herinneringsring 
voor as

Als het donker wordt, worden de sterren zichtbaar.
Wat heb je gestreden. Wat was je moedig. 

Wat hebben we fijn afscheid van elkaar kunnen nemen.

Jo Brox-van Hooff
echtgenote van 

Piet Brox †
 Zeelst, 3 mei 1929                                     † Eindhoven, 9 april 2016

Peter en Esther
   Axel

Lisette en Ferry
   Jorn en Evelien
   Sabrine en Eelco

Correspondentieadres:
Gaastmeer 5
1423 DC Uithoorn

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 15 april om 11.00 uur 
in de St. Servatiuskerk aan de Burgemeester van de Heuvelstraat 
te Lieshout, waarna er afscheid wordt genomen op de begraafplaats 
van de parochie.

Nadien bent u van harte welkom voor een samenzijn in 
het Bavaria Brouwerijcafé, voormalig Hotel Brox, Heuvel 5 te Lieshout 
waar tevens gelegenheid is tot persoonlijk condoleren.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, 
mag u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling en het medeleven dat wij mochten ontvangen 

bij het onverwachte overlijden van

Martien Poels

Alle lieve woorden, bloemen, kaarten, telefoontjes en 
bezoeken doen ons goed en geven ons veel steun.

Fam. Poels-Manders
Mariahout

DANKBETUIGING

Je strijd is gestreden,

met telkens nieuwe moed.

Verbazingwekkend krachtig.

‘t Is op. Zo is het goed.

Lieve mensen, dank voor uw steun, vriendschap, 
belangstelling en medeleven bij het overlijden en het 

afscheid van

Sjef Verhoeven

Het was hartverwarmend

Familie Verhoeven – de Wit

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij 
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Na een werkzaam leven, genietend van alles in de natuur, is na 
een slopende ziekte, voorzien van het sacrament der zieken 
rustig ingeslapen mijn man, ons pap en opa

Cor Verschuuren
lid in de Orde van Oranje-Nassau

onderscheiden met de barmhartige Samaritaan

echtgenoot van

Tonnie Verschuuren-van Hoof

 Aarle-Rixtel, 19 december 1935 † Bakel, 9 april 2016

Tonnie Verschuuren-van Hoof
Erik en Marie-Louise
      Bart, Tom, Gijs
Marjolein
      Bram, Isabel

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA, t.a.v. familie Verschuuren
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden

De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 15 april om 
10.30 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Presentatie, 
Dorpsstraat 5 te Aarle-Rixtel, gevolgd door de begrafenis op de 
begraafplaats.
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Wie weet waar dit huis staat en/of wie er 
woont of heeft gewoond? 
  
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is 
jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen onder andere de volgende reacties binnen:

De foto die jullie hebben gepubliceerd is van de Jagersvereniging Lieshout. Ge-
nomen voor het café op de Deense Hoek (zo ongeveer waar Swinkels Bouw-
materialen nu is). Ik ken ze niet allemaal maar eentje ken ik heel goed. Dat is 
mijn vader met zijn hond; Ties Kweens, de man met de bruine pet (staand vijfde 
van links). De hond heette Wanda of Els (want zo werden de honden altijd ge-
noemd).  Noudje van Veghel staat denk ik langs mijn vader en schuin voor hem 
zit (met het witte jasje) oom Chris Kweens. Die was drijver. 

Met vriendelijke groet,
Astrid Kweens

Hallo allemaal, deze foto is door mij genomen (ergens in de jaren ‘80 - denk ik 
-) bij het Café De Deense Hoek (Uitbaters Harrie Swinkels - Van Oort en Den Bol) 
en op de foto staan de toenmalige jagers 
van Lieshout;  Johan v.d. Broek, Toon v.d. 
Broek, Driek v.d. Laar, Harrie van Veggel en 
.. Kweens. Helaas zijn mij niet alle namen 
bekend.
 
Hartelijke groeten,
Karl-Heinz Daasch

Historische beelden

Kapelstraat 38  Beek en Donk  
0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Regionaal Autisme Centrum start woonproject voor beschermd wonen in Beek en Donk

“Gewoon waar ’t kan, speciaal waar ’t moet”

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

Beek en Donk – Afgelopen week 
tekenden waarnemend burge-
meester Henk Willems van de 
gemeente Laarbeek en de heer 
Bert van IJken van het Regionaal 
Autisme Centrum een overeen-
komst waardoor de voormalige 
kleuterschool - later kinderdagop-
vang - aan de Pater Vogelsstraat 
in handen kwam van genoemde 
organisatie. In het voormalige 
schoolgebouw worden 12 appar-
tementen gerealiseerd voor men-
sen met een autisme spectrum 
stoornis.

Wie is het Regionaal Autisme 
Centrum?
Het Regionaal Autisme Centrum 
heeft haar hoofdkantoor in Hel-
mond. De organisatie biedt com-
plete hulpverlening voor mensen 
met een autisme spectrum stoor-
nis. Zij begeleidt zo’n 1000 cliën-
ten in het zuiden van Nederland 
in een gebied dat zich uitstrekt 
tussen Roermond en Tilburg. Van 
IJken gaf opdracht aan Guido 
Schoolmeesters van Schoolmees-
ters Advies om een geschikte lo-
catie in Laarbeek te vinden. “Het 
voormalige schoolgebouw ligt op 

een perfecte locatie”, licht School-
meesters toe; “het ligt centraal en 
in de buurt van voorzieningen als 
een supermarkt en busvervoer.” 
Schoolmeesters voert de regie over 
dit project tot en met de opleve-
ring, welke - vooralsnog - gepland 
staat op 1 augustus aanstaande. 

“De binnenkant van het gebouw 
is inmiddels gesloopt en alle asbest 
is verwijderd en afgevoerd. De 
buitenmuren blijven behouden, er 
worden alleen 12 dakramen aan de 
voorzijde geplaatst”, aldus School-
meesters. Burgemeester Willems 
voegt hieraan nog toe: “Het alter-
natief was sloop, op deze manier 
heeft het voor alle partijen een 
meerwaarde.”

Allemaal een eigen voordeur
“Er worden 12 appartementen 
gerealiseerd, elk met een eigen 
voordeur, waar bewoners geheel 
zelfstandig kunnen wonen. Daar-
naast wordt er een grote centra-
le ruimte ingericht in het gebouw 
waar gezamenlijke (eet-)activiteiten 

kunnen plaatsvinden en waar be-
woners contact met elkaar kunnen 
onderhouden, vertelt Van IJken; 
“wel zo prettig want overdag heb-
ben bewoners vaak een vorm van 
dagbesteding en zijn dan afwezig.” 
Elk appartement krijgt een eigen 
slaapkamer, keuken en badkamer. 
Iedere dag is er in de ochtend- en 
avonduren professionele begelei-
ding aanwezig om bewoners te 
ondersteunen en in de nacht wordt 
er gebruikgemaakt van een bereik-

baarheidsdienst”, aldus Van IJken, 
“ons motto is niet voor niks: ‘Ge-
woon waar ’t kan, speciaal waar ’t 
moet’.” 

Enthousiaste buurtbewoners
De informatieavond die onlangs 
werd gehouden voor buurtbewo-
ners en andere genodigden, werd 
goed bezocht. “Buurtbewoners 
gaven aan blij te zijn dat het ge-
bouw behouden blijft en wat echt 
opviel, was de vriendelijkheid van 
de buurtbewoners”, vertelt Van IJ-
ken. “Zij staan heel positief tegen-
over de komst van dit woonproject 
en dat vinden wij fantastisch! Een 
goed contact met buurtbewoners 
is van groot belang. Omdat men-
sen met een autisme spectrum 
stoornis vaak heel normaal func-
tioneren in de maatschappij, wor-
den zij meestal goed geaccepteerd 
in een buurt en zie je regelmatig 
mooie contacten over en weer 
ontstaan.”

Oplevering en opening
Zoals gezegd, is de renovatie op dit 
moment in volle gang en staat de ople-
vering van het project voor beschermd 
wonen gepland op 1 augustus aan-
staande. “Op 1 september zullen de 
gloednieuwe appartementen dan ge-
vuld zijn met nieuwe, trotse bewoners”, 
aldus Van IJken. Op dit moment zijn de 
appartementen al voor de helft toe-
gewezen en vindt voor de overige zes 
nog een nauwkeurige selectie plaats. 
Een officiële opening vindt later in het 
jaar plaats, wanneer alle bewoners ge-
setteld zijn. “Buurtbewoners zullen te-
gen die tijd zeker officieel uitgenodigd 
worden een kijkje te komen nemen en 
kennis te komen maken met de nieuwe 
buren”, besluit Van IJken. 

Wat echt opviel, was de vriendelijkheid 

van de buurtbewoners

Er wordt druk verbouwd in de voormalige kleuterschool



Donderdag 14 april 20164 
‘Heiligdom van gezondheid en van vrede’

Bezoek aan Pater Eustachius in Brazilië
Laarbeek - Santuário da Saúde e da Paz is de kerk 
en Memorial in de stad Belo Horizonte in Brazi-
lië  waar dagelijks mensen een bezoek brengen 
aan de graftombe van de zalige pater Eustachius 
van Lieshout. 

Deze Hubertus van Lieshout geboren in Aar-
le-Rixtel , vierde zijn eerste H. Mis op 15 augus-
tus 1919 in de kerk van Beek en Donk vertrok in  
1925 als missionaris naar Brazilië. In 2006 werd 
hij zaligverklaard  en alle personen welke ooit een 
bezoek hebben gebracht aan de werkgebieden 
van deze man uit Laarbeek kwamen allemaal 
diep onder de indruk terug want ze hadden ge-
zien en beleefd wat Eustachius voor de mensen 
daar nog steeds betekent.

Will van den Boomen, neef van Eustachius, is 
door deze beleving diep geraakt en is daardoor 
een Pelgrim van Eustachius geworden. Elk jaar op 
30 augustus , de sterfdag van Eustachius, komen 
zeker 20.000 pelgrims naar het Eustachius feest 
om hem te eren en te gedenken wat hij voor hen 
heeft betekent. Die Braziliaanse beleving raakt 
Will steeds weer en hij denkt dat meer mensen uit 
zijn geboortestreek of die bekend zijn met hem 
dit ook wel eens willen beleven. Will heeft daar-
om een reisplan opgezet om van 24 augustus tot 
2 september dit jaar naar Belo Horizonte te gaan 
en zijn vraag is wie heeft er belangstelling om 
met deze reis mee te gaan? Men maakt het feest 
mee op 30 augustus, gaan de historie van Eust-
achius daar zien en beleven en er zijn voldoende 
andere bezienswaardigheden die tezamen deze 
reis onvergetelijk zal maken.

Als hij nu op internet zoekt naar een vlucht en 
hotel dan is dat voor die periode mogelijk voor 
circa €1.500,00 per persoon. Maar zijn voorstel is 
dat eerst personen zich aanmelden en dat ze dan 
met elkaar in overleg gaan over wensen en mo-

gelijkheden. Het is een lange vliegreis en daarbij 
natuurlijk ook veel lopen dus hou daar persoonlijk 
rekening mee.

Aanmelden kan bij de initiatiefnemer: Will van 
den Boomen, neef van Eustachius en in het 
bezit van zeer veel historische gegevens over 
hem.  Adres: Gossinksweide 15, 7471 ML Goor 
(Ov) tel. 0547-275311. Er moet wel voldoende 
belangstelling  zijn om deze reis door te laten 
gaan. Aanmelden tot uiterlijk 28 april of info 
via zijn telefoonnummer of e-mail adres met 
uw naam adres en telefoonnummer. E-mail : 
patereustachius@hotmail.com.        

Team KBO Aarle-Rixtel geeft startsein 
Gezondheidsrace   
Aarle-Rixtel - Seniorenvereniging KBO Aar-
le-Rixtel trapt op donderdag 21 april de Gezond-
heidsrace af met haar eerste activiteit. In totaal 
nemen aan de race 10 verenigingen deel, ver-
deeld over twee groepen. Iedere vereniging in de 
groep organiseert een activiteit waaraan de vier 
anderen dienen deel te nemen. 

In de poule van de KBO zijn dat uit Aarle-Rix-
tel, Jeu de Boule club Du Tie Ut en de Scouting, 
uit Beek en Donk handbalvereniging Bedo en uit 
Mariahout buurtvereniging De Hoge Suute. Om 
17.45 uur verzamelen ze op de moes- en fruittuin 
van de Stichting ‘Bij Ons’, gelegen naast het me-
disch centrum aan de Bosscheweg op het terrein 
van Mariëngaarde.

De stichting heeft tot doel het verzorgen van 
kleinschalige opvang voor kinderen met een ver-
standelijke beperking. In de tuin is voor de kin-
deren fijn vertoeven, zij kunnen er spelen en de 
groei en bloei van bloemen en planten ervaren. 
De tuin heeft nogal wat achterstallig onderhoud 
en dat wordt aangepakt. Een deel van de tuin 
wordt zaai klaar gemaakt, de paden onkruid vrij, 
tuinhuis en meubilair gereinigd en hekwerk her-
steld. Dit alles is waarschijnlijk voor het donker 
geklaard. Er wordt muziek gemaakt, zodat de 
arbeidsvitaminen hun werk kunnen doen. Een 
gezond hapje en een drankje is aanwezig, dus 
een goede reden om een kijkje te komen nemen. 
Komt allen.

Ruim €1.000 opbrengst in Lieshout

Reumafonds bedankt gevers en vrijwilligers
Lieshout – De jaarlijkse collecte van het Reuma-
fonds heeft van 21 tot en met 26 maart in Lies-
hout plaatsgevonden. De 21 collectanten zijn 
hiervoor op pad gegaan om voor mensen met 
reuma geld in te zamelen. Deze enthousiaste in-
zet heeft €1024,95 opgebracht.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan we-
tenschappelijk onderzoek, voorlichting, activi-
teiten naar patiënten en opkomen voor mensen 
met reuma. Totdat genezing mogelijk is, helpen 
ze het leven van mensen met reuma te verbe-
teren. Nogmaals, gevers en vrijwilligers, namens 
het Reumafonds; hartelijk bedankt!

Aarle-Rixtel – In het Missieklooster Heilig 
Bloed worden 2 themamiddagen gehouden. 

Op donderdag 21 april is het thema: 'Gun je 
ziel de tijd' en op dinsdag 10 mei is het the-
ma: 'Waar het hart thuis is'. De middagen be-

ginnen om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur. 
Aanmelden hiervoor kan bij: Zr. Sarto Stürmer, 
Missieklooster Heilig Bloed, Kloosterdreef 7, 
5735 SJ Aarle-Rixtel, tel. 0492-461324 of 
e-mail: zrsartostuermer@yahoo.com.

Aarle-Rixtel - In samenwerking met het Oran-
jecomité Aarle-Rixtel en stichting ViERBINDEN 
wordt er een gezellige koningsdag in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij aan de Heindert-
weg 87 in Aarle-Rixtel gehouden.

De koninklijke familie wordt die middag gevolgd 
op groot scherm. Daarna is er vanaf 14.30 uur 
een muzikale 3e helft met livemuziek door het 
eigen orkest 'Sun Shine'. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis.

Themamiddagen in Missieklooster 
Heilig Bloed

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Agenda 14 - 21 april 2016
Donderdag 14 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 15 april 
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Zaterdag 16 april 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering 
voor: Anna de Korte, Nel 
Segeren (mged), Agnes 
Rooijakkers-Huijbers 
(mged), Pastoor Henk 
Leemans (mged).

Zondag 17 april
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie
Intenties in deze viering 
voor: Henk Vos, Frans 
Vogels, Wim Thijssen 
en Willard, Thijf van 
Ganzenwinkel, Bijzondere 
intentie, Tot welzijn van de 
parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Harrie Steegs (mged), 
Petronella van Lierop 
(Fund), Martinus van den 
Akker en Theodora van 
den Akker-Brouwers, Frank 
Oattes (sterfdag), Jan van 
Rooi, Maria van de Ven-
van den Heuvel en zoon 
Peter, Jan Slaats.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkoor
Intenties in deze vier-
ing voor: Theo Bouw, 
Overleden familieleden 
Raaijmakers-van den Elzen, 
Jo van Vlerken, Hans 
Schaddelee, Harrie van den 
Boomen Gerarda van Melis 
en Hendrica van der Horst, 
Clemence van Schijndel-
Luijben, Toon en Betje van 
Wanrooij-Naus, Theo Slaats 
en Jan Slaats zijn zoon, 
Piet van Duijnhoven en 
overleden familieleden Van 
Duijnhoven-van Asseldonk, 
Leo Verbakel en overleden 
familieleden.

Maandag 18 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 19 april
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 20 april
09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Mijn schapen luisteren 
naar mijn stem 

en ik ken ze
en zij volgen Mij

Laarbeek/Helmond - Kun je nog met je partner 
op vakantie als hij of zij dementie heeft?  Waar 
moet je rekening mee houden? Hoe beleef je 
zo'n vakantie als je dementie hebt? Doe je alles 
samen of kun je ook dingen apart ondernemen? 
Ook wordt ingegaan op wat respijtzorg inhoudt 
en wat de verschillende mogelijkheden voor va-
kantie- en respijtzorg zijn. 

Deze en andere vragen worden in het Alzheimer 
Café op donderdag 21 april voorgelegd aan de 
gasten door dhr. Sjef van Beek, ervaringsdeskun-
dige en Trijntje Verhoef, verpleegkundige met 
ervaring in het begeleiden van vakanties van het 
Rode Kruis.  

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 ervaringen delen. Elke derde donder-
dagavond van de maand in Zorginstelling Alp-
honsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in Hel-
mond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het Alzheimer 
Café kunt u op 21 april zonder aanmelding voor-
af langskomen. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een kopje kof-
fie 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 gelegenheid om 
nog iets te drinken en na te praten. Het Alzhei-
mer Café sluit om 21.30 uur. 

Het Alzheimer Café is ook bedoeld voor de Laar-
beekse inwoners.

Vakantie en respijtmogelijkheden

‘Toch nog op vakantie met dementie?'

Koningsdag in Zonnetij Aarle-Rixtel 
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Verzekeringen | Hypotheken | Financieringen | Betalen en Sparen
Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Heeft uw onderneming al eens te maken gehad met cybercrime?Ook hiervoor bieden wij u advies en passende oplossingen!

‘Kleur voor de deur’ wil bloemrijk Aarle-Rixtel

“Wij hopen dat iedereen de bloemetjes buitenzet”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Het bloemendorp van 
Laarbeek worden. Dat is wat Jantine 
de Jongh (27), Marscha Verstappen 
(42), Frans van den Heuvel (48) en 
Sabine Kuijpers (32) willen bereiken 
met hun actie ‘Kleur voor de deur’. 
Deze vier Aarlese ondernemers, die 
samen de initiatiefgroep van onderne-
mingsvereniging ‘Aarle Onderneemt’ 
vormen, willen door middel van het 
plaatsen van bloembakken en fleurige 
beplanting hun dorp een nog aantrek-
kelijker aanzien geven. De lancering 
van dit kleurrijke project vindt vrijdag-
avond 22 april om 19.00 uur plaats op 
het Kouwenbergplein. 

Kartrekker 
“Wij vinden dat we als Aarlese on-
dernemers de kar moeten trekken op 
gebied van activiteiten en initiatieven 
om ons dorp leefbaar te houden”, ver-
telt Jantine de Jongh van conferentie-
centrum de Couwenbergh. “Daarom 
hebben we een half jaar geleden deze 
initiatiefgroep opgericht.” Het plaat-
sen van bloembakken en beplanting 
kan volgens Marscha Verstappen, van 
Snoeperij Jantje, een steentje bijdragen 
aan de verhoging van de leefbaarheid: 
“Aarle-Rixtel krijgt een meer aantrek-
kelijke uitstraling zodat mensen eerder 
geneigd zijn in eigen dorp te winkelen 
en zich te vermaken.” Jantine vult aan: 
“Zeker nu diverse jonge ondernemers 
zich hier recentelijk hebben gevestigd.”

Kleur voor de deur!
Inmiddels is het viertal vrijwel gereed 
met de voorbereidingen voor ‘Kleur 
voor de deur’: een plan ligt klaar, 
subsidie en sponsorgelden zijn aan-
gevraagd (deels toegezegd) en een 
lokale plantenleverancier is benaderd. 
“Zelf willen we de drie pleinen onder 
handen nemen”, vertelt groenteboer 
Frans van den Heuvel: “Op het kerk-
plein plaatsen we cortenstaal bloem-
bakken. Op het Kouwenbergplein en ’t 
Heuveltje komen geen bakken te staan 
maar vaste planten in de grond.” Mar-
scha licht toe: “We denken dat hier 

veel winst te behalen is. Nu let je er 
misschien niet zo op maar als straks al-
les in bloei staat dan valt pas op hoe 
mooi het is geworden. Het moet ook 
een stukje beleving worden. Als men-
sen het dorp binnenkomen moeten ze 
denken: oh, wat is het hier gezellig.”

Saamhorigheidsgevoel
Naast het opfleuren van de drie plei-
nen willen de initiatiefnemers dat het 
hele dorp, met name het centrum, 
meer bloemrijk wordt. Dit hopen ze 
te bereiken met medewerking van 
zowel ondernemers als inwoners. 

“Van de ondernemers verwachten 
wij dat ze uitpakken voor hun ge-
vel, graag in de kleuren rood, wit of 
blauw. Dit zijn namelijk de kleuren 
van de vlag van Aarle-Rixtel”, al-
dus Jantine, “voor de rest natuurlijk 
ieder naar eigen inzicht en creativi-
teit. Ondernemers kunnen hierin ook 
de samenwerking opzoeken.” Frans 
besluit: “Dat is goed voor het saam-
horigheidsgevoel, zeker als ook alle 
inwoners aan onze actie mee gaan 
doen, bijvoorbeeld door het plaatsen 
van een bloembak of het verwijde-
ren van een stoeptegel, die tegen het 
huis ligt, om daar wat plantjes te zet-

ten. Het is mooi om samen een bloe-
mendorp te creëren.”

Inspiratie opdoen
Mensen die mee willen doen aan 
‘Kleur voor de deur’ kunnen ter inspi-
ratie op zondag 17 april tussen 11.00 
en 13.00 uur het koffie-uur bezoe-
ken bij tuincentrum D’n Heikant. 
Marscha legt uit: “Daar worden een 
aantal bloembakken en planten ge-
presenteerd. Heel Aarle-Rixtel is van 
harte welkom. Onder het genot van 
een kopje koffie en iets lekkers kan 
iedereen daar ideeën opdoen en 
eventueel een bestelling plaatsen.”

De daadwerkelijke lancering van 
het project vindt vrijdagavond 
22 april plaats op het Kouwen-
bergplein. Wethouder Briels ont-
hult daar om 19.00 uur de eerste 
bloembak. Daarna worden de an-
dere pleinen bezocht. Dorpsgids 
Henk van Beek vertelt bij ieder 
plein een stukje historie. “Iedereen 
kan aansluiten”, licht Frans toe, 
“er worden tijdens deze tocht ook 
gratis planten weggegeven.” Mar-
scha besluit lachend: “We hopen 
dat na deze opening iedereen de 
bloemetjes buitenzet, dan wor-
den we echt het bloemendorp van 
Laarbeek.”

Voor meer informatie zie Face-
book: Kleur voor de deur.

Het is mooi om samen een 

bloemendorp te creëren

Het moet ook een stukje 

beleving worden

Vlnr. Sabine Kuijpers, Marscha Verstappen, Frans van den Heuvel en Jantine de Jongh

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

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

www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP 
DEZELFDE STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.
Deze brillenglazen bieden uitstekende  

bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als 

Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

Wilt u LUXE zonnebrilglazen,  
vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.
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Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!
Gratis cadeaubon 
(t.w.v. max. €500,-*) 
bij aankoop van een 
tuinmeubelset!

*De waarde van de cadeaubon bedraagt 10% van het aankoop bedrag

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

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

Het mooiste groen

van € 12.99 

voor

€7.99
voor

€7.99
Aardbei wandhanger!

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 13 t/m 19 april 2016

Iedere zondag 
geopend 

van 12.00 tot 17:00 uur RozenRozen
1e kwaliteit
10 takken 

van € 3,50

nu

€1.99

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Prachtige hangplanten
in diverse kleuren
ø 40-cm van € 8,99

nu

€4.99

Deze week alle 
fruitbomen en 
fruitstruiken

Prachtige hangplanten
in diverse kleuren
ø 40-cm van € 8,99

nu

€4.99

Potgrond
Pokon kwaliteitsgrond!
Voor al uw kamer-
en tuinplanten.
Zak à 40 liter
€ 3,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Pokon kwaliteitsgrond!

Mandeville
“Sundaville”
80-cm hoog
verkrijgbaar in 
diverse kleuren
in 19-cm pot
van € 14,99

nu

€8.99

tot 20:00 uur

Goedkoop hangen

*Goedkoopste halve prijs

Deze week alle 
fruitbomen en 
fruitstruiken

Groenteplanten
Zeer groot assortiment
in 9-cm pot.
O.a. Tomaat, aarbei,
komkommer, 
courgette, enz.
€ 1,29 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

GroenteplantenGroenteplantenGroenteplantenGroenteplantenGroenteplantenGroenteplantenGroenteplantenGroenteplanten
Zeer groot assortiment

O.a. Tomaat, aarbei,

Fruitbomen & -struiken

*De waarde van de cadeaubon bedraagt 10% van het aankoop bedrag

www.tuincentrumdebiezen.nl

Biezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

Cadeaubon

www.tuincentrumdebiezen.nl

Biezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

Cadeaubon
Cadeaubon
Cadeaubon
Cadeaubon

Alsjeblieft,

je cadeaubon voor

Dit cadeau komt altijd uit!

Van: ..........................................

Bedrag: ......................................

Datum afgifte: .............................

www.tuincentrumdebiezen.nl

Magnolia
Onze magnolia’s 
zijn nu op 
zijn mooist!
alle maten 
& soorten

25%
korting

Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!

MagnoliaMagnoliaMagnoliaMagnolia
Onze magnolia’s 

Lezing bij IVN Laarbeek

Watermolens en watermolenlandschappen; 
natuurparels in de beekdalen

Laarbeek - Bij het IVN Laarbeek wordt 
donderdagavond 21 april een lezing 
gehouden over watermolens in Z-O 
Nederland. Zoals gewoonlijk vindt deze 
plaats in het verenigingsgebouw de 
Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel 
nabij het volkstuinencomplex. 

De lezing wordt gehouden door Dr. Hans 
de Mars. Dr. Hans de Mars (1960) is in 
het dagelijkse leven werkzaam als senior 
adviseur ecohydrologie & landschaps-
ontwikkeling bij Royal HaskoningDHV 
in Maastricht. Integraal waterbeheer, 
natuurontwikkeling, verdrogingsbestrij-

ding en beekherstel vormen hierbij zijn 
belangrijkste werkvelden. Integratie en 
inpassing van cultuurhistorische waar-
den gelden daarbij als zijn specifieke 
‘handelsmerk’. Recent heeft hij een me-
thodiek ontwikkeld om watermolens en 
het bijbehorende watermolenlandschap 
in kaart te brengen en de functionaliteit 
daarvan te waarderen.

Vanuit ecologische hoek is de rol van de 
cultuurhistorie in het waterbeheer lange 
tijd onderbelicht gebleven. De algeme-
ne perceptie is dat beeksystemen in de 
19e eeuw en lang daarvoor nog weinig 

beïnvloed waren door menselijk hande-
len. Meer en meer wordt duidelijk dat 
dit beeld onvolledig is. Onderzoek in 
het afgelopen decennium laat zien dat 
de beeksystemen in het verleden veel 
sterker zijn beïnvloed door menselijk 
handelen dan wel wordt gedacht. 
In het eerste deel van zijn presenta-
tie wordt ingegaan op de herkomst en 
ouderdom van de watermolens in deze 
omgeving, evenals hun gebruiksfuncties 
in de toenmalige maatschappij. Wie in 
de archieven duikt vindt al snel aan-
wijzingen voor de aanwezigheid van 
talloze watermolens, ook voor Zuid-
oost-Nederland. Al sinds de 10e eeuw 
en wellicht al ver daarvoor hebben wa-
termolens een wezenlijke invloed gehad 
op het landgebruik door de mens en het 
functioneren van water- en ecosyste-
men in onze beekdalen. Geen wonder 
eigenlijk als men bedenkt dat watermo-
lens het beekwater vaak hoog opstu-
wen. 

Daarna gaat hij in op de landschappelij-
ke consequenties van de molens, ofwel 
het watermolenlandschap, dat verschil-
lende verschijningsvormen kan hebben. 
Hij licht dat toe aan de hand van ver-
schillende voorbeelden uit Noord-Bra-
bant en Limburg. Ook de vermeende 
ecologische problemen komen aan bod. 
Tegenwoordig komen ecologie en cul-
tuurhistorie vaak, maar eigenlijk totaal 
onnodig met elkaar in conflict. Hij pleit 
voor een meer innovatieve, geïntegreer-
de strategie bij het oplossen van deze 
‘problemen’. Een waarbij ecologie en 
cultuurhistorie juist samen optrekken.

De lezing begint om 20.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Toegang is gratis en 
de gezelligheid ook.

Cursus natuurfotografi e bij 
fotowerkgroep 'Kieknou!'

Laarbeek - Fotowerkgroep 
Kieknou! (onderdeel van IVN 
Laarbeek) houdt voor de tweede 
keer een natuurfotografie-cursus 
voor iedereen die daar interesse in 
heeft. Type camera speelt geen rol. 
De nadruk ligt vooral op het kijken 
in de natuur. 

Hoe zet je bloemen het mooist 
op de foto? Wanneer is een land-
schapsfoto geslaagd? Welke in-
vloed speelt omgevingslicht? Zo-
maar wat vragen die de revue 
passeren. In twee avonden en een 
praktijkochtend komen deze onder-
werpen aan bod en kijk je voortaan 
heel anders naar de natuur. De cur-
sus wordt gegeven door het team 
van Kieknou wat paraat staat om 
alle vragen over natuurfotografie te 
beantwoorden.   15, 22 en 26 juni 
is het al zover. Wacht niet te lang. 
Interesse? Geef je op bij kieknou1@
gmail.com. Locatie is IVN-terrein 
‘de Bimd’ aan de Beekseweg in 
Aarle-Rixtel. Van de deelnemers 
vragen ze een bijdrage van €30,00 

ter ondersteuning van het IVN.
  De vrijwilligers van het IVN on-
dernemen een diversiteit aan acti-
viteiten waarvan de natuurwande-
lingen en lezingen in clubgebouw 
‘de Bimd’ de meest bekende zijn. 
‘De Bimd’ is  het vertrouwde ver-
bindingspunt voor alle IVN-ers 
van waaruit activiteiten worden 
georganiseerd. Hun onderkomen 
is na vele jaren van dienst toe aan 
een opknapbeurt. Omdat dergelij-
ke projecten alleen maar kunnen 
worden ondernomen met behulp 
van goodwill en sponsoring heeft 
fotowerkgroep Kieknou! deze cur-
sus georganiseerd als bijdrage aan 
dit project.
 
IVN (laarbeek) is een vereniging 
die zich inzet voor educatie over de 
natuur en duurzaamheid. De leden 
van de vereniging zetten zich in 
voor het daadwerkelijk realiseren 
van de doelstellingen: meer natuur 
van betere kwaliteit en een gezond 
milieu.

Lieveheersbeestje op kardinaalsmuts 
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Het stop-je-fopje
Man man man… Poeh poeh… 
Hè hè… Wat 400 onschuldige 
woordjes toch teweeg kunnen 
brengen. Mijn vorige column 
scheen mijn afscheid te 
betekenen. Hoogstpersoonlijk 
gaf ik aan de moeilijke beslissing 
te hebben genomen en voor het 
laatst de pen in de hand te nemen 
voor De MooiLaarbeekKrant. 
Nou had je daar al je vraagtekens 
bij kunnen zetten. Nee, moéten 
zetten. Ik ga vandaag de dag 
toch geen tekst met inkt op 
papier kladden. Ik typ. Op zo’n 
ding met een scherm wat je dicht 
kan klappen. Toch stond m’n 
Whatsapp in brand. Vrienden. 
Vrienden van vrienden. De 
plaatselijke (kroeg)baas. En 
zelfs m’n moeder begon me te 
onde rv r agen 
waarom ik 
zo plots 
g e s t o p t 
was. 

Zelfs vermomd collega P. Skauwe 
liet een krokodillentraan. Voor 
mij is hij nu P. Skrauwe. Nog 
zonder één enkel woord gelezen 
te hebben van mijn opvolgster, 
vond men het jammer dat ik het 
stokje overgaf. Dat terwijl mijn 
nichtje Joke van der Leemputten 
toch echt een waardige 
vervangster is. Ik heb haar niet 
voor niets met zorg uitgekozen 
en voorgesteld aan de redactie. 
De redactie kon haar dan ook 
meteen waarderen. Ook niet zo 
heel gek, als de krant nota bene 
op het randje van 1 april op de 
deurmat valt. Niets ten nadele 
van alle Joke’s op de wereld, maar 
voor mij was je een grote grap. 
Een joke. Ha-ha-ha. Het doet 
me goed om te zien dat zovelen 

van jullie die woordgrapjes van 
mij nog steeds niet helemaal 
onder de knie hebben. Voor 
die enkeling die me na zoveel 
jaar wel direct doorhadden; 
jullie komen er wel. Ik ga dus 
voorlopig nog wel eventjes 
door met m’n column. Graag 
gedaan voor de liefhebbers. En 
voor de haters: Dat scheelt jullie 
weer een kwartpagina lezen in 
deze steeds dikker wordende 
krant. Wat courant van mij…

Joey van der Leemputten

COLUMNSpectaculaire EHBO-Laarbeekoefening 

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

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

ook voor: 
catering & 

afhaalmenu’s

grieks restaurant

aphroditi

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

Mariahout - EHBO Lieshout/
Mariahout hield afgelopen week 
in Mariahout een spectaculaire 
Laarbeekoefening. Doel was om 
de EHBO-verenigingen van Lies-
hout/Mariahout, Aarle-Rixtel en 
Beek en Donk in een gezamen-
lijke oefening, op de plaats van 
het ongeval, met zoveel mogelijk 
verschillende letsels te confronte-
ren. De ruime hallen van Harold 
Vereijken, gevuld met allerlei ge-
vaarlijke gereedschappen, vorm-
den daarvoor een perfecte entou-
rage.

Circuitvorm
De opzet was in circuitvorm. Ze-
ventien letsels werden door even-
zoveel Lotusslachtoffers realistisch 
in beeld gebracht. De letsels vari-
eerden van een open beenbreuk 
tot bewusteloosheid, van een 

splinter in het oog tot een verbrij-
zelde hand, van een gekneusde 
enkel tot een beroerte en tot over-
maat van ramp zat op de wc nog 
iemand verstopt met een hartin-
farct. Loop met De MooiLaarbeek-
Krant mee en huiver bij het zien 
van zoveel leed!

In de eerste ronde bezoeken 
groepjes EHBO-ers alle zeventien 
ongevallen. Zij krijgen telkens drie 
minuten tijd om een diagnose te 
stellen. “Wel kort hoor!”, zeggen 
sommige hulpverleners als het on-
verbiddelijke fluitje van Dinie van 

Geffen, voorzitter van de organi-
serende vereniging, klinkt. In de 
tweede ronde krijgt elk groepje 
één slachtoffer toegewezen dat 
moet worden behandeld. De derde 
ronde is de gezamenlijke evaluatie 
waarbij gekeken wordt wat er mis-
schien beter zou kunnen.

Lotusslachtoffers
Het slagen van de oefening valt of 
staat met de wijze waarop de Lo-
tusslachtoffers een ongeval en de 
bijhorende verwonding uitbeel-
den. LOTUS staat voor Landelij-
ke Opleiding Tot Uitbeelding van 
Slachtoffers. Anja van der Linden 
uit Helmond speelt al tien jaren Lo-
tusslachtoffer. Vanavond speelt ze 
een open beenbreuk. De MooiLaar-
beekKrant treft haar kermend aan 
tussen een aantal ‘vlindermachines’. 
De beenwond ziet er vreselijk echt 
uit! Haar voet zit klem onder een 
aggregaat. Kees van de Klundert 
uit Veghel morste benzine en stak 
zichzelf bij het lassen in brand. De 
brandwonden op zijn benen zien er 
echt akelig uit. “Hebben jullie geen 
zalf bij”, smeekt hij. “Eerst water, de 
rest komt later!”, is het onverbidde-
lijke antwoord van de hulpverleners. 
Monique van der Burgt zit misselijk 
en wel op de wc met pijn tussen de 
schouderbladen. Zij beeldt de vrou-
welijke variant van het hartinfarct 
uit. “De symptomen zijn anders dan 
bij mannen”, zegt ze, “niet iedereen 
had dat door!” Dokter Lindeman is 
ook aanwezig. “Al die vrijwilligers 
doen prima werk”, zegt hij, “zij 
vullen de tijd op, totdat er profes-
sionele hulp aanwezig kan zijn. Ze 
stabiliseren, stellen gerust en roepen 
hulp in.”

Evaluatie
Alle behandelingen worden kort be-
sproken. Om tien uur is de oefening 
afgelopen. De organiserende ver-
eniging kan terugzien op een zin-
volle, perfect verlopen oefening.

Eerst water, 

de rest komt later!
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Uitleg van recept:
Pesto: Doe het teentje knoflook, 
basilicumblaadjes, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas in een keukenmachine 
en maal fijn. Voeg het citroensap en een 
scheutje olijfolie toe en breng op smaak 
met een beetje zwarte peper. Was de 
asperges en verwijder de onderste 3 cm 
en snijd de rest in stuken van ca 5 cm. 
Zet een pan met ruim water op het vuur 
en kook de asperges ca 5 min beetgaar. 
Schep ze met een schuimspaan uit de 
pan en kook de pasta gaar in het water 
van de asperges (vul eventueel nog 
wat aan met wat water). Verhit een el 
olijfolie in een wokpan en roerbak de as-
perges een minuut of twee. Giet de pasta 
af en schep door de asperges. Voeg de 
pesto toe en meng voorzichtig door de 
pasta en asperges. Rooster de pijn-
boompitten. Schep de pasta op een bord 
en doe een schep ricotta er boven op. 
Scheur de ham in reepjes en verdeel deze 
samen met de geroosterde pijnboompit-
ten over de pasta en ricotta.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijke pasta met groene asperges

Ingrediënten700 gr groene asperges400 gr pasta penne250 gr ricotta30 gr pijnboompitten80 gr prosciutto ham 
Pesto
40 gr basilicumblaadjes30 gr pijnboompitten1 teentje knofl ook1 eetl citroensapscheutje olijfolie50 gr Parmezaanse kaas, geraspt

peper

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

7 5

8 5

2 8 5 3

9 6 2 3

4 3 9

6 2 7 8

6 8 4 7

1 2

1 4

Puzzle #139063

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AFFICHE
ALLEREERST
APPLICATIE
BRUTAAL
COUPLET
DONKER
EERLIJK

FANTASIE
FLEURIG
GROEN
HAMSTER
HONGERIG
JOKER
KRANIG

LIEFDEVOL
MAGNEET
MONSTER
NEDERIG
OVERVOL
PRECEDENT
STOOM

TROUWEN
UITERLIJK
VOORINGENOMEN
WATERVAL
ZATERDAG
ZONDE
ZUILEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

VOORINGENOMEN ALLEREERST APPLICATIE
LIEFDEVOL PRECEDENT UITERLIJK
FANTASIE HONGERIG WATERVAL
ZATERDAG AFFICHE BRUTAAL
COUPLET EERLIJK FLEURIG
HAMSTER MAGNEET MONSTER
NEDERIG OVERVOL TROUWEN
DONKER KRANIG ZUILEN
GROEN JOKER STOOM
ZONDE

Aarle Onderneemt plaatst bloembakken in het centrum!?

Sponsorloop Stichting Leergeld

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Suzanne van de 
Vossenberg

Frans Biemans 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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Beek en Donk - Vorig jaar rondom deze 
tijd kwamen 16 coördinatoren van in 
Beek en Donk collecterende goede doe-
len op initiatief van de Dorpsraad bij 
elkaar om te overleggen over nut en 
noodzaak om voortaan één gezamenlij-
ke collecte te houden in plaats van 16 
verschillende goede doelen. 

Dit overleg resulteerde in de oprichting 
van de Stichting Gezamenlijke Collec-
te Week Beek en Donk, waarvan het 
bestuur gevormd wordt door deze 16 
coördinatoren. Sindsdien is er veel werk 
verzet in de voorbereiding van de ge-
zamenlijke collecte: emmers verzameld 
en bewerkt, draaiboeken gemaakt, for-
mulieren ontworpen, alle collectanten 
benaderd, wijkindeling en looproutes 
gemaakt.

Afgelopen week was het zover en vond 
voor de eerste maal de gezamenlijke 
collecte plaats. Op zaterdag 9 april kon-
den de emmers ingeleverd worden op 
de Rabobank. Voor de telling van de 
opbrengst waren de nodige vrijwilligers 
beschikbaar, voor wie een nauwkeurige 
procedure was vastgelegd om het tellen 
snel en secuur te laten verlopen. 

De voorlopige opbrengst van de eer-
ste gezamenlijke collecte bedraagt ruim 
€23.000,00. De verdeling van de collec-
teopbrengst over de verschillende fond-
sen wordt de komende week vastgesteld.

De organisatie dankt hierbij alle collec-
tanten voor hun inzet voor deze collecte. 
Van hen hebben ze over het algemeen 
alleen maar positieve reacties gekregen 
en gemaakte opmerkingen zullen ze ze-
ker meenemen bij de organisatie van de 
collecte volgend jaar. 

De organisatie wil hierbij de Rabobank 
danken voor de genoten gastvrijheid in 
haar kantoor. Op de meest veilige ma-
nier hebben zij de gezamenlijke collecte 
kunnen verwerken. Ook danken ze de 
diverse sponsoren waardoor ze middels 
hun bijdrage de organisatiekosten zo 
laag mogelijk hebben kunnen houden. 

In bed met...Pierre HeesakkersIn bed met...Pierre Heesakkers
Redacteur:      Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letterlijk 
het hemd van het lijf gevraagd worden. 
Deze keer spreekt onze redacteur met 
Pierre Heesakkers.

Zelfs het bed staat in het teken van 125 
jaar Oefening en Uitspatting. Een jaar 
geleden begon voorzitter Pierre Hee-
sakkers met de voorbereidingen van het 
jubileumfeest van de harmonie. Inmid-
dels staat er een vierdaags programma 
waarbij iedere Beek-en-Donkenaar op 
muzikale wijze betrokken wordt. 

“Dat is het mooie van de harmonie”, 
begint Pierre zijn verhaal: “Bij andere 
verenigingen worden mensen vaak 
opgedeeld per leeftijd, terwijl bij ons jon-
geren samen met senioren muziek mak-
en.” Dit gegeven reflecteert ook op het 
jubileumfeest. Donderdag krijgen alle 
basisschoolleerlingen hun jaarlijkse do-
sis muziek door Circus Arnundo, terwijl 
vrijdag de volwassenen hun heupen los-
gooien op Beek&Dance.

Proms Royale
Pierre vertelt over de geschiedenis van de 
Proms. Dat het eigenlijk van het woord 
promenadeconcerten afkomt en zijn 
roots kent in Londen. O&U is een kon-
inklijke harmonie en daarom heet hun 
concert Proms Royale. “Mensen denken 
vaak dat we alleen zwaardere nummers 
spelen. Nu kunnen we laten zien dat we 
ook iets anders kunnen”, vertelt de voor-
zitter. Normaal speelt de club twee á drie 
zware nummers van tien minuten, terwijl 
er nu 23 lichte pop/klassiek nummers op 
het programma staan. Namen als Brigitte 
Heitzer en Erwin Nijhoff zijn deze avond 
ook aanwezig. 

Vrijwilligers
Bij een vierdaags evenement hoort een 
goede organisatie. De all-over view en de 
creatieve uitingen heeft Pierre op zich ge-
nomen. Dan blijven er echter nog 
vele taken onvervuld. 
“We regelen alles 
zelf. Van de ho-
reca tot het 
afzetten van 
wegen”,
vertelt hij 
trots. 

“De vrijwilligers zijn geweldig. Iedereen is 
super enthousiast.” Dat is maar goed ook, 
want iedere dag zijn er tussen de zestig en 
zeventig man nodig 
om het feest draa-
iende te hou-
den. “Dat klinkt 
serieus, maar 
er moet ook 
gelachen kun-
nen worden. 
Het is niet erg 
als er iets fout 
gaat links of 
rechts.”

Locatie
Hoewel er al lange tijd is nagedacht over 
wat er allemaal tijdens het feest plaats 
moet vinden, is afgelopen februari pas ‘de 
klap’ gegeven. Nu komt het festijn elke 
dag een stukje dichterbij en worden de 
puntjes op de i gezet. “Tweede Pinkster-

dag zetten we de tent op naast 
het gemeentehuis en dan 

hebben we maandag 
tot en met woens-
dag om deze tent in 
te richten”, vertelt 

Pierre. De meeste 
e v e n e m e n t e n 

vinden plaats 
in deze tent, 

dus regen 
kan de 

p re t 

niet bederven. “Alleen 
zondag kunnen we geen neerslag 
gebruiken. Ik wil daar ook niet over na-
denken. De zon schijnt gewoon”, vertelt 
Pierre lachend. 

Loterij
Om het jubileumfeest te financieren zijn 
er verschillende ideeën uitgewerkt. Zo ook 
de loterij. Vierhonderd loten van €50,- per 
stuk worden op dit moment verkocht. Er 
zijn drie hoofdprijzen te winnen. “Je kunt 
drie muzikale reizen winnen. Als je de 
eerste prijs wint ga je naar de stad van de 
jazz: New Orleans”, vertelt Pierre. Mocht 
je nou liever naar een andere stad gaan, 
dan is dat volgens de voorzitter geen en-
kel probleem. Loten zijn verkrijgbaar op 
de website www.oenu.nl. Hier is tevens 
alle informatie over de jubileumfeesten te 
vinden. 

‘Op zoek naar Johan’ in Kouwenbergs kerkje 
Aarle-Rixtel – In het voorjaar was er 
al Frans, Spaans en Nederlands in het 
Kouwenbergs kerkje en daar kunnen 
ze op zondag 17 april het ‘ABB’ aan 
toevoegen met de top-band ‘Op zoek 
naar Johan’, een groep muzikanten 
rond de Gemertse kunstenaar en mu-
zikant Martijn Kuijten. 

De band brengt kleine akoestische folk 
liedjes, afgewisseld met Country-blues 
songs die één ding gemeen hebben: 
een goed verhaal! En.. het zijn liedjes 
in het Nederlands, of beter gezegd, 
in het Algemeen Beschaafd Brabants. 
Volgens Martijn: “omdat ons mam 
dan ook begrijpt wa ik zing”. Recent 
hebben zij een nieuwe Cd uitgebracht 
met als titel ‘Weg uit de Stad’. Een 
album met sterke melodieën, liedjes 
met een persoonlijk verhaal, over het 
leven, over de liefde, over thuis ko-
men, liedjes waarin de gewone mens 
centraal staat. De eerste single ‘Als de 
Muziek begint’, is een mooi voorbeeld 
van zo’n (waargebeurd) verhaal. Het 
gaat over Toos Vereijken uit Aarle-Rix-
tel, bewoonster van verzorgingstehuis 
Mariëngaarde in Aarle-Rixtel. Toos 
heeft Alzheimer en kent haar eigen 

man niet meer. Ze heeft nauwelijks 
contact met haar omgeving, maar bij 
het horen van muziek leeft ze op, krijgt 
een lach op haar gezicht en beweegt 
enthousiast mee op de melodie. Maar 
het liedje gaat ook over haar man Ber-
rie die ondanks de vervreemding van 
zijn vrouw, onbaatzuchtig en liefdevol 
haar steun en toeverlaat blijft. Toos en 
Berrie zijn, met diverse andere bewo-
ners van Mariëngaarde, te zien in de 

videoclip van dit liedje. Kijk maar op 
www.wijzijnopzoeknaarjohan.nl. Op  
zoek naar Johan krijgt overal lovende 
reacties. Deze middag mag u dan ook 
niet missen. 

Het optreden is zondag 17 april en be-
gint om 14.30 uur. De entree bedraagt 
slechts €5,00 incl. koffie of thee. U 
kunt ook kaartjes reserveren via tel. 
0492-382943.

Boekenmarkt in Kouwenbergs kerkje 
Aarle-Rixtel - Het Kouwenbergs kerk-
je houdt op zondag 1 mei en Hemel-
vaartsdag 5 mei weer een grote boe-
kenmarkt. Deze markt trekt elk jaar 
vele boekenliefhebbers vanwege het 
grote aanbod in vele genres. De boe-
ken worden tegen een schappelijke 
prijs verkocht en de opbrengst hiervan 
is voor het onderhoud van het kerkje.

Inleveren/ophalen boeken
Mensen die  boeken beschikbaar wil-
len stellen kunnen deze op 18 en 25 
april tussen 19.00 en 21.00 uur inleve-

ren  bij het kerkje. Ook is het mogelijk 
om de boeken thuis op te laten halen. 

Hiervoor kan gebeld worden naar 
0492-381851.

Beek en Donk - In het kader van zijn af-
studeren aan de Design Academy Eind-
hoven is Fabian Briels uit Beek en Donk 
op zoek naar een boekenpers, die hij 
over kan nemen (zie afbeelding).

Heeft u een boekenpers? Of kent u ie-
mand die een boekenpers heeft ter over-
name? Bel of mail dan naar Fabian. Mail: 
mail@fabianbriels.nl, tel: 06-28020507. 

Gezocht: boekenpers ter overname 

Voorlopige opbrengst bedraagt ruim €23.000,00

Gezamenlijke collecte Beek en 
Donk groot succes

Beek en Donk

Gez
am

en

lijk
e Collecte W

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Sonnema 

Berenburg*
literfl es

14.89

Old Captain 
Caribbean rum*

well matured 
of extra dry
fl es 700 ml.

10.79

W 15 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 t/m zaterdag 16 april 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Berenburg*
of extra dry
fl es 700 ml.

10.79

8.99
liter 12.84

12.89

2e NET
GRATIS

4.59
kilo 9.18

50%
KORTING

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

1.99

10.00
5 stuks

Culinair beenhammetje
naturel, kaas-spek 

of honing-mosterd
500 gram

Aviko Ras original of Friet van ‘t 
Huis Vlaamse Friet of 

Oma’s Smulfriet
zak 600/750 gram

Noord Waarland belegen 
of extra belegen kaas

van onze versafdeling
500 gram

6.43/6.65

Pickwick éénkopsthee
rooibos harmony, delicious spices, 

herbal goodness, pure green, fruit garden, 
fruit fusion of double green

pakje 20 zakjes

1.33-2.00

Boonacker speltbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

2.59

Spa Touch of
alle soorten

Perssinaasappelen
net ca. 2 kilo

Dash wasmiddel
alle soorten

5 stuks naar keuze

13.95-34.95

2 netten van 5.58 voor 2.79

per 500 gram van 5.99 voor 2.99

Bij aankoop van 2 zakken 25% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 zakken Aviko Friet van 
‘t Huis Oma’s Smulfriet à 750 gram 

van 3.20 voor 2.40

40%
KORTING

Prijsvoorbeeld: Spa Touch of lemon, 

literfl es van 1.05 voor 0.63

1.00
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

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

Verkeersexamen
Een stralende zondagmorgen begin 
april. “Heb je de route van het prak-
tisch verkeersexamen nog gevon-
den?” Zoonlief duikt de kast in. Na 
een paar minuten graven komt er een 
A4-tje tevoorschijn. Terwijl manlief 
opgedragen wordt om de zondagse 
brunch op tafel te toveren, fi ets ik 
samen met mijn zoon door Beek en 
Donk. “Ga jij maar voorop”, zeg ik 
terwijl ik hem over de route loods.

We zijn niet de enigen die ‘in training’ 
zijn. Terwijl we de Oranjelaan afdalen, 
zien we her en der ouders die samen 
met hun kind oefenen. Voorrangs-
regels, borden, voorsorteren… Ooit 
wist ik het allemaal precies. Maar bij 
het afslaan richting het Heuvelplein 
slaan bij mij de twijfels toe. Moet je 
nu links voorsorteren op de weg als 
je af wilt slaan of moet je gewoon op 
de fi etsstrook blijven staan? Terwijl ik 
besluit op de strook te wachten geeft 
een automobilist ons spontaan voor-
rang. Dat is nu niet de bedoeling, zo 
leren we het nooit. Toch bedanken 
we de vriendelijke chauffeur en ver-
volgen onze route.

Bij De Regt oefenen we even de optie 
‘ambulance’ Mocht er eentje komen, 
altijd voorrang geven. Hij moet wel 
zijn zwaailicht en sirene aanhebben. 

Mijn zoon kijkt me vertwijfeld aan: 
“Mam, dat weet ik wel hoor!” k 
twijfel intussen aan alles. Fiets ik dan 
echt als een zombie door de straten? 
Verkeer van rechts? Ze moeten maar 
stoppen. Een voetpad? Ik mag daar 
bij grote uitzondering elke week fi et-
sen. Regelmatig lap ik de regels aan 
mijn laars.

Als basisschoolleerling deed ik enkel 
het schriftelijke examen. Het prak-
tijkexamen werd in Mariahout pas 
jaren later afgenomen. Ter voorbe-
reiding op de fi etstocht naar de mid-
delbare school kregen leerlingen uit 
groep acht, onder begeleiding van 
een plaatselijke agent, uitleg over 
gevaarlijke kruispunten in Laarbeek. 
Vol overgave vertelde de agent over 
alle ongelukken die hij ter plaatse had 
meegemaakt. Het beeldende verhaal 
maakte bij een van de leerlingen zo-
veel indruk dat hij pardoes de roton-
de in Aarle-Rixtel tegen de richting in 
fi etste. Een schreeuwende agent en 
een lachende schoolklas waren getui-
gen van een vrolijk zwaaiende leerling 
die niet wist dat hij de rotonde op de 
Engelse manier nam. Tegen de roton-
de in zal mijn zoon niet fi etsen. Maar 
na al mijn ouderlijk advies hoop ik dat 
hij vandaag nog wel slaagt. Hij zal het 
vast beter doen dan zijn moeder.

WiSH Outdoor houdt tweede editie van FRWRD in Laarbeek

“We zijn nooit vergeten hoe waardevol de inzet 
van vrijwilligers is” 

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Afgelopen zaterdag waren 
ruim 80 vrijwilligers van WiSH in alle 
kernen van Laarbeek actief om klus-
sen te klaren en mensen blij te maken. 
Vrijwilligers, het hele personeel van 
Stage Kings, sponsoren en leden van 
Rotary Gemert/Beek en Donk/Lies-
hout zetten zich belangeloos in. De 
MooiLaarbeekKrant sprak Bram Ko-
nings namens de WiSH-organisatie. 

FRWRD ofwel ‘Forward’
“Forward staat symbool voor ‘het 
doorgeven van vrijwilligerswerk’”, ver-
telt Bram. “We zijn als organisatie zelf 
heel klein begonnen en waren destijds 
ontzettend blij - en geholpen - met 
de hulp van vrijwilligers die spontaan 
uit alle hoeken kwam. We zijn nooit 
vergeten hoe waardevol de inzet van 
vrijwilligers is en daarom willen we één 
dag in het jaar ook vanuit onze kant 
iets ‘terugdoen’ in de vorm van vrijwil-
ligerswerk.” 

Diverse activiteiten
Maar liefst 80 vrijwilligers (en spon-
soren) zetten zich afgelopen zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur in tijdens 
zo’n twintig verschillende activitei-
ten verdeeld over de vier kernen van 
Laarbeek. Zo werd in Mariahout de 

trimbaan opgeknapt en werd in sa-
menwerking met Zorg om ’t Dorp een 
inloopochtend in het Buurthuis geor-
ganiseerd waar mensen terechtkonden 
met al hun vragen op het gebied van 
social media. In Lieshout wandelden 
vrijwilligers met bewoners van Fran-

ciscushof en werden steigerhouten 
banken gemaakt en geplaatst bij het 
verzorgingshuis (evenals bij de ande-
re verzorgingshuizen in Laarbeek). In 
Beek en Donk werd onder andere de 
belevingstuin van zorgboerderij De 
Liesvelden opgeknapt, werden nieu-
we kledingrekken gemaakt voor de 
Kledingbank en werden zogenaamde 
‘flight cases’ gemaakt voor het ver-
voer van materialen door harmonie 
O&U. In Aarle-Rixtel werden de jeu 
de boulesbaan bij Mariëngaarde en 
de groenstrook van de scouting op-
geknapt. In alle verzorgingshuizen in 
Laarbeek werd een kienmiddag ge-
houden en decorbouwer Stage Kings 
stelde haar loods beschikbaar, alwaar 

decorstukken, diverse flyers en een 
eerste opzet van een website werden 
ontworpen. “We willen op deze dag 
zo breed mogelijk een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van Laarbeek”, al-
dus Konings.

Afsluiting in de vorm van een donatie
En dat WiSH Outdoor daadwerkelijk 
een bijdrage levert aan de leefbaar-
heid, werd aan het einde van de dag 
symbolisch ondersteund door het aan-
bieden van een cheque ter waarde van 
€7.500,- aan de Rotary. “Wish Out-
door, Stage Kings en Rotary Gemert/
Beek en Donk/Lieshout hopen op deze 
manier het werk van de vele vrijwilli-
gers in de regio te kunnen ondersteu-
nen en een bijdrage te leveren aan de 
de leefbaarheid. Dit kunnen we echter 
niet zonder de inzet van al onze vrij-
willigers en sponsoren, een heel groot 
woord van dank aan hen is dan ook op 
zijn plaats!”, besluit Konings. 

Eén dag in het jaar willen 
we vanuit onze kant iets 

terugdoen

Lelijk eendje blijkt prachtige zwaan

Afsluiting theatercursus en kinderatelier succesvol 
verlopen
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout - Afgelopen weekend vond 
in het Mariahoutse Buurthuis twee 
keer de voorstelling ‘Het lelijke eend-
je’ plaats.  Kinderen die vanaf januari 
een toneelcursus volgden, lieten zien 
wat ze afgelopen periode geleerd 
hadden. Ook waren in het buurthuis 
kunstwerken te bewonderen van cur-
sisten die afgelopen jaar les kregen 
van Helmie Segboer. In haar atelier 
ontstonden prachtige, kleurrijke cre-
aties.  Naast het genieten van kunst-
werken konden belangstellenden ook 
de toneelvoorstelling bezoeken.

Spannende momenten
Het was voor veel kinderen de eer-
ste keer dat ze op een podium ston-
den. Trotse familieleden zagen hoe 
de kinderen een mooie voorstelling 
over ‘het lelijke eendje’ op de plan-
ken brachten. Afgelopen maanden 
was er hard gerepeteerd op teksten, 
loopjes en dansjes. De zwemleraren 

Janus en Nelis wisten het publiek 
met hun zwemles op de banken te 
krijgen. Het lelijke eendje had het 
niet gemakkelijk. Ze werd door ie-
dereen gepest en uiteindelijk door 
haar oma en vader verkocht aan 
meneer Haan. Het kleine eendje 
werd door hem  ingezet voor vo-
gelgevechten.  Uiteindelijk overwint 
de liefde, want moeder eend zoekt 
net zo lang tot ze haar kleintje weer 
vindt. Haar kleine eendje is dan ver-
anderd in een prachtige zwaan en ze 
leven nog lang en gelukkig.

Extra optreden
Voor de jonge acteurs is het theater-
avontuur nog niet afgelopen. Tot hun 
grote verrassing mogen ze  29 mei op-
treden in Openluchttheater Mariahout 
tijdens de opening van het theatersei-
zoen. Op deze zondag zullen ze hun 
voorstelling nogmaals herhalen, maar 
dan op het grote podium in de buiten-
lucht.  Wilt ook u de eendjes, kippen, 
hanen, zwanen en andere sprookjesfi-
guren in actie zien? U bent van harte 
welkom in het Openluchttheater. En 
de kinderen? Die hebben er superveel 
zin in om u die middag te vermaken.

Advertorial

Avondje uit met je vriendinnen, moeder, zus, tante of gewoon lekker alleen. Een 
avond speciaal voor vrouwen, een avond bijkletsen, shoppen en vooral genieten. 

Vrijdag 15 april van 19:30 uur tot 22:00 uur opent Tante PiP aan de Raagten-
straat 21 hun deuren voor een avond Fashion en Fun. Natuurlijk met een hapje 
en een drankje, en een lekker muziekje op de achtergrond. Een avond waarop de 
voorjaarscollectie gepresenteerd wordt, waar je jezelf kunt verwennen met een 
mooie set Lingerie of badmode van Miranda’s Lingerie, en ook aan de verzorging 
is gedacht, daarvoor kun je deze avond terecht bij Oriflame.

Op deze avond ontvang je als klant een heerlijke kortingsvoucher van de Well-
nessboot in Mill ! En maakt je bij elke aankoop kans op leuke prijzen tijdens de 
loterij. Waaronder een handgemaakte lederen tas, of misschien win jij wel een 
Wellness arrangement voor 2 personen.

Reden genoeg om er lekker op uit te gaan op deze vrijdagavond, een avond voor 
en door vrouwen ! Kom je ook, Gezellig !

Ladies Night op vrijdagavond 15 april

Tante 
PiP
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Als UNETO-VNI 
Comfortinstallateur
voorzien wij uw woning 

van alle gemakken!

Comfortabel, 
Toegankelijk & 
Veilig wonen.

www.ven-hollanders.nl

SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

VEILIG

Van de Ven Hollanders biedt u de zekerheid van een kwalitatieve 

woningaanpassing. Voor ouderen en mensen met een beperking 

vormt dit vakmanschap en deze ervaring de garantie van een 

comfortabele, veilige en toegankelijke woning.

Kapelstraat 19 - Beek en Donk      Tel. 0492 - 46 43 43

Rob Scheepers zorgt voor uitverkochte zaal in 
Ons Tejater
Lieshout – Rob Scheepers speelt 
op zaterdag 23 april voor een vol-
le zaal een try-out van zijn voor-
stelling ‘Schroot’ in Ons Tejater. 
Na tien jaar tonpraten en twee 
succesvolle nieuwjaarconferences 
vond Rob de tijd rijp voor een so-
lovoorstelling. Middels scherpe, 
hilarische en herkenbare verhalen 
schetst Rob zijn worsteling met de 
vooruitgang.

“Wil jij hier nog iets van bewaren? 
Anders gaat het naar de schroot.” 
Met die vraag duwden Rob’s ou-
ders hem een kratje in zijn handen 
met oude videobanden, tijdschrif-
ten en cassettebandjes. En óf hij 
iets wilde bewaren: zijn complete 
pubertijd zat in dat kratje!

In ‘Schroot’ mijmert Rob of het 
vroeger écht wel beter was. Met 
een leeg cassettebandje naar een 
vriend fietsen om de nieuwe plaat 
van Prince op te nemen had zijn 
charme - een charme die inmiddels 

ingehaald lijkt door inwisselbaar-
heid. Maar is dat eigenlijk wel zo 
erg?

Zaterdag 23 april, aanvang 20.30 

uur in de theaterzaal van het 
Dorpshuis. Zie ook www.vierbin-
den.nl/onstejater. Reserveren is 
helaas niet meer mogelijk. 

Rob Scheepers

Pensioenfeiten en pensioen-
fi cties - het vervolg
De onrust over de pensioenen 
neemt hand over hand toe nu 
de rente verder daalt, waardoor 
er ook de komende jaren niet 
geïndexeerd zal worden en er 
grote kans is dat er volgend jaar op 
pensioenuitkeringen gekort moet 
worden. Het waarom daarvan 
valt niet meer uit te leggen nu 
ons totale pensioenvermogen 
maar blijft stijgen en de teller 
bij de fondsen inmiddels op het 
duizelingwekkende getal van 
1.300 miljard euro staat, ondanks 
de crisis waar voor vele burgers 
maar geen einde aan komt.

Alle reden voor een duidelijke 
uitleg van onze pensioenfondsen 
over wat er nu werkelijk aan de 
hand is, zou ik denken. Daarom 
hebben we de 20 grootste 
bedrijfstakpensioenfondsen en 
de Pensioenfederatie de 10 meest 
voorkomende vragen voorgelegd, 
in de media afwisselend als feit 
of fictie neergezet. We kregen 
nog net geen nul op het rekest. 
Slechts de Pensioenfederatie en 
drie bedrijfstakpensioenfondsen 
reageerden inhoudelijk, maar 
vaag. Bovendien nemen ze een 
voorschot op een toekomstige 
inrichting van ons pensioenstelsel, 
maar aan politieke vergezichten 
hebben we even geen behoefte nu 
er zoveel (mijns inziens onnodige) 
paniek over ons huidige stelsel 
bestaat. Het beeld wordt gewekt 
dat de pensioenfondsen door 
het ijs zakken, maar die zakken 
helemaal niet door het ijs. Het zijn 
de deelnemers die kopje onder 
gaan in een door de wetgever 
zelf gecreëerd wak.

Ik ben dan ook ontstemd over de 
weigering van pensioenfondsen 
om desgevraagd klip en klaar 
antwoord te geven en daarmee 
bij te dragen aan een zuivere 
discussie. Dat getuigt naar mijn 
mening van een gebrek aan 
verantwoordeli jkheidsgevoel 
jegens de deelnemers. Maar ook 
de politiek moet in beweging 
komen en snel een oplossing 
bieden voor de onzekerheid 
waarin vrijwel alle (toekomstige) 
pensioengerechtigden verkeren. 
Niet via een tijdelijke noodgreep 
– die weer tot bezuinigingen 
elders zou leiden –, maar door 
de uiterst lage rekenrente 
te verhogen waarmee 
pensioenfondsen hun virtuele 
rendement moeten berekenen. 
Een iets hogere rekenrente leidt 
al direct tot een kerngezond 
financieel plaatje, zelfs al ligt die 
verhoogde rekenrente nog ver 
onder de werkelijke rendementen 
die pensioenfondsen gemiddeld 
realiseren. Bovendien ben ik het 
van harte met Tweede Kamerlid 
Pieter Omtzigt (CDA) eens dat 
deelnemers directe zeggenschap 
over de pensioenfondsen moeten 
krijgen (zie interview op pagina 8 
e.v. in de apriluitgave van Ons). 
Het gaat per slot van rekening 
om ons uitgesteld loon en daar 
mag geen politiek mee worden 
bedreven. 

Frans Slangen, 
voorzitter KBO-Brabant

fi cties - het vervolg
KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Repareren en ontmoeten bij Repair Café Laarbeek
Laarbeek - De Dorpsraad van 
Lieshout houdt op woensdag 20 
April  wederom het maandelijks 
Repair Café. In het Dorpshuis aan 
de Grotenhof 2, Lieshout, draait 
het dan 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 huishou-
delijk elektrische  apparatuur kun-
nen daar allemaal een tweede kans 
krijgen. Gereedschap en materia-
len zijn aanwezig.  Mensen die het 
Repair Café bezoeken, nemen van 

thuis kapotte spullen mee. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies… 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 gooit men ont-
zettend veel weg. Helaas zit repa-
reren 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 con-
tact te brengen. En te ontdekken 
dat er heel veel kennis en prakti-
sche 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. 
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Dennis 
de Groot 

Aan het einde van ieder jaar creëren de 
processierupsen wollige nesten in de 
pinos (dennenbomen). In Nederland 
vertoeven die krengen in eikenbomen, 
hier moeten de dennenbomen eraan 
geloven. Als de nesten krioelen van 
onschuldige rupsjes, durf ik ze nog 
wel uit de bomen te knippen maar 
zou gauw ze met kop-en-kont aan 
elkaar in processie op stap gaan is 
het beter om ver uit hun buurt te 
blijven. Ze schieten tot een meter hun 
giftige haren weg en dat veroorzaakt 
vreselijke brandplekken. Voor mens 
en dier zijn ze ontzettend gevaarlijk. 
Voor een dennenboom zijn ze zelfs 
levensbedreigend. Nadat de boom 
helemaal is kaalgevreten, blijft er slechts 
nog openhaardhout over. Spanje doet 
niet aan bestrijding. Waarschijnlijk 
omdat er geen beginnen aan is, want 
tja… hoeveel dennenbomen heeft 
Spanje? Daarom doe ik het! Althans… 
op mijn landgoed, buiten mijn landgoed 
tot aan de klimwand en nog verder. 
Zo ben ik hier veilig, de gasten die bij 
mij op vakantie komen, de hondjes 
van Lliber die iedere dag rondom mijn 
landgoed worden uitgelaten en ook 
de bergklimmers die dagelijks aan de 
klimwand bungelen. Dagenlang was ik 
aan het knippen, stopte de rupsjes in 
een plastic zak en deed er een knoop 
in wanneer die vol was. Maar ja… en 
dan? Iedereen aan wie ik het vroeg 

was het unaniem eens: verbranden! 
Diervriendelijk als ik ben, kon ik dat 
niet over mijn hart verkrijgen. Ik liet ze 
liever stikken… whaháááhhh. Ik bracht 
de plastic zakken vol wollige nesten 
naar de containers bij het bruggetje en 
floepte de zakken daarin. Zo… klusje 
geklaard, de omgeving weer veilig. Tot 
ik twee dagen later weer bij dezelfde 
containers stond. Dit keer met een 
zak huisvuil. Uhhhmmm… ik schrók 
me kapot. Alle containers zaten vol 
met processierupsen. Zó vol, dat ik het 
huisvuil niet kon droppen. Ohhh… en 
dan dat waarschuwingsbord wat door 
de Policia-Local voor de containers 
was geplaatst. Het kwam erop neer 
dat de Policia-Local het belachelijk 
vond dat iemand een paar zakken met 
nesten in de containers had gegooid; 
‘Welke idioot doet zoiets?’. Terwijl 
ik het bord stond te lezen, kwam er 
een dorpsgenoot voorbijgelopen. Hij 
liep in een boog om de containers 
heen en attendeerde me dat ik de 
politiewaarschuwing serieus moest 
nemen want tja… ‘Welke idioot gooit 
nou plastic zakken met processierupsen 
in een container?’. Een paar dagen 

later sprak heel Lliber er schande van 
en ik durfde aan niemand te vertellen 
dat IK daar verantwoordelijk voor was. 
Maar ja… ik ben ook maar een Aelese 
boerendochter… én blond! Ik had 
verwacht dat ze zouden stikken, niet 
dat ze zouden ontsnappen…

De laatste rupsenperiode heb ik het 
anders aangepakt. Ik knipte de nesten 
uit de bomen en deed ze in een 
papieren zak met papierpropjes, kleine 
houtjes, aanmaakblokjes en stookgel. 
Iedere gevulde zak ging in de vuurkorf. 
Ik hield er een lucifer onder en voelde 
me verschrikkelijk. Hele rupsfamilies 
heb ik vermoord maar heel veel 
dennenbomen gespaard. Niet bepaald 
mijn favoriete klusje. Adios!  

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

Luchtpost

spanje

Processierupsen

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

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

Dames!!! Mooie nagels voor de ZOMER! 
Nieuwe set color-acryl -en Frenche 
manicure acrylnagels. Aanbieding 
voor nieuwe klanten €25,00. Bel nu: 
06-10673419 Nagelstudio Bianca

AANGEBODEN
Fietsenrekken nodig bij je clubhuis? BV De 
Eendracht heeft enkele zo goed als nieuwe 
fi etsenrekken in de aanbieding. Voor meer 
info, tel. 06-12501130

Ik ben Thom en wissel graag winterwielen 
voor zomerwielen. Samen met mijn papa 
kom ik bij u langs €10,- 0615-615206

 
Grindtegels gratis af te halen. Kerkstraat 9 
in Beek en Donk. Tel. 0492-381221

BEDANKT
I.v.m. beëindiging van de kringloop-
winkel Gemert/Bakel Beek en Donk zal 
de gehele voorraad tegen dumpprijzen 
worden verkocht op 18 april a.s. van 9.00 
tot en met 16.00 uur t/m eind mei 2016. 
Leije 6 tegenover de milieustraat en Jos 
v/d Elzen, wees er snel bij. Namens mijzelf, 
mijn vrouw en kinderen willen wij iedereen 
langs deze weg bedanken voor de steun die 
wij in ons 33-jarig bestaan van kringloop 
in Gemert/Bakel en Beek en Donk kregen. 
nogmaals bedankt. J.Bruijnseels 

GEVONDEN
Sleutelbos gevonden (30 mrt) in 
de Pater de Leeuwstraat, Beek en 
Donk. Kenmerk: Portefeuille met 
opdruk: Volvo scancar Luxembourg. 
Op te halen bij kantoor MooiLaarbeek. 

Sleutelbos met kaartje ‘Helmond Fietst’ 
gevonden bij Sparta’25. Af te halen in 
kantine Sparta’25.

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

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek enkele dames- en herenfi etsen, 
mogen ook opknappers zijn. B.v.d. Mail 
"giel.r@live.nl" of bel 06-58842046

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

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

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

Trilapparaat voor slanke lijn te koop of 
ruilen tegen loopband. Tel. 06-21451734

Te koop diverse Keulse potten en kruikjes. 
Tel. 0492-382328

Te koop: Nieuw trouwpak merk 
Cossmo maat 54 kleur: bruin. €150,00. 
Tel.0499-423585

Te koop: Brommer Batavus groen 
MK4, 48 cc, banden,verlichting en 
remmen goed. Loopt goed €1.000,00 
Tel. 0492-468109

Te koop: 2 mooie relaxstoelen, stof 
alcantara groen. 2 stuks voor €400,00. 1 
voor €225,00. Tel. 0499-785173

a.s. zondag geopend van 10.00-17.00u. 
Staande geraniums € 0,99 p.st. het ge-
hele seizoen. Perk- en kuipplanten, alle 
soorten groente- en kruidenplanten, 
bomen ook fruitbomen, vaste planten, 
coniferen en heesters. Potgrond en 
meststoffen. Van Heesch Groencen-
trum, Kerkdijk-Zuid 7B Sint-Oedenrode, 
0413-472040

Aanbieding: 20 stuks carpinesbomen zuil 
geknipt, hoogte ca. 3 meter van € 65, 
voor € 35,00. Diverse maten hedera ’s, 
taxus van plantgoed tot 2.50 
meter, diverse maten haagbeuken info 
0413-472040

Japanse wijnbes- en frambozenplanten te 
koop, geven veel vruchten. Beiden vol-
ledig biologisch. Zelf gestekt en gekweekt. 
Vanaf €5,00. Tel. 0499-425096

Te koop: grote 4-persoons tunneltent, 
zwaar katoenen doek, met in te ritsen 
grondzeil. Tel. 06-14402895

Te koop: mooie hometrainer (Kettler met 
hartslagmeter) €10,00. Tel. 0492-464043

Te koop frees 2.10m prima staat. 
Tel. 06-25241156

VERLOREN
Tussen Beek en Donk en Helmond een 
Samsung Galaxy S3 Neo (blauw) ver-
loren. Hoesje bedrukt met ‘Everything 
will be ok’ Wil de vinder aub bellen met: 
06-29043697

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Gefeliciteerd Diana met je verjaardag
 

Van je Vliegende vriendin xxx
Van hart

e 

gefelicit
eerd Mark!

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

Biologische ontharing
Voordelen:

50% korting op uw eerste behandeling!

• Unieke behandelingsmethode
• Geschikt voor alle haar- en huidtypen
• Geschikt voor alle haar- en huidkleuren
• Geen bijwerkingen
• Geen beschadigingen aan huid en/of lichaam
• Alleen natuurlijke producten
• Voor een succesvolle verwijdering van uw haren is Enzymtec 

een veel goedkopere oplossing dan laserbehandelingen
• Nummer 1 in donshaartjes
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15 APRIL START VERKOOP!

Aan de zuidzijde van de kern Donk realiseert Reuvers Bouw en Ontwikkeling in 

samenwerking met Profero Vastgoed nieuwbouwplan DE NIEUWE HEES. De eerste 

fase omvat 8 ruime rij- en hoekwoningen en 6 royale twee-onder-één-kapwoningen.

START VERKOOP
Op vrijdag 15 april 2016 kun je vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur terecht bij de makelaars 

voor de verkoopdocumentatie van de eerste fase. Je bent van harte welkom!

VAN DEN BERK & KERKHOF MAKELAARS EN TAXATEURS

Dorpsstraat 8a  ❤  5735 ED  ❤  Aarle-Rixtel

T (0492) 38 66 00  ❤  www.berkkerkhof.nl

ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS

Hoofdstraat 155  ❤  5706 AL  ❤  Helmond

T (0492) 66 18 84  ❤  www.heuvel.nl

DENIEUWEHEES.NL

FACEBOOK.COM/DENIEUWEHEES
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Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek. Op zoek naar de 
MooiVerzamelaar van deze maand, 
belt De MooiLaarbeekKrant aan bij 
Carla en Wim Verhoeven.  Zij wonen 
Molenheide 10 in Lieshout. Vol trots 
vertelt Carla over haar verzameling 
kabouters en engeltjes.

De ontvangst
De poort aan het begin van de inrit, 
staat uitnodigend open. De ontvangst 
is allerhartelijkst, met koffie. Carla en 
Wim wonen al achttien jaren op deze 
mooie plek in het Lieshoutse bos. 
Wim is van oorsprong bouwkundige. 
Carla, is zoals uit het vervolg van dit 
artikel zal blijken, behalve verzame-
laar ook enorm creatief.

Kabouters en engeltjes
“Ik ben eigenlijk altijd creatief bezig”, 
zegt Carla. “Kom maar eens mee”, 
glimlacht ze uitnodigend. In een apar-
te kamer staan op een grote tafel mis-
schien wel honderd kabouters. “En 
dit is nog niet alles hoor! Boven staan 
er ook nog en buiten staan exempla-
ren die te groot of te zwaar zijn om 
binnen te zetten.”
Na een oproep in het Eindhovens 

Dagblad, kreeg Carla van alle kanten 
kabouters aangeboden. “Die kabou-
ters heb ik allemaal zelf gerestaureerd”, 
zo gaat Carla verder. “Daarna hebben 
we een slingerpad door het bos aange-
legd en de kabouters erlangs gezet. Nu 
staan ze tijdelijk allemaal binnen want 
ze kunnen wel weer een likje verf ge-
bruiken.” Het slingerpad door het bos 
is in principe ook opengesteld voor be-
zoekers. “Als de poort open is, zijn we 
thuis”, zegt ze uitnodigend, “maar een 
telefoontje vooraf, voorkomt teleur-
stellingen.”

Aan de muur hangen ook nog eens 
zo’n 80 engeltjes in allerlei soorten en 
maten. “Die heb ik allemaal gekre-
gen”, zegt ze.

Nog meer creativiteit
Als De MooiLaarbeekKrant zijn blik 
verder door de kamer laat glijden, valt 
het oog op een rek met poppenkleer-
tjes, een aantal poppenledikantjes, een 
mobile met diverse felicitatiekaarten, te 
veel om op te noemen. “Veel van de 
dingen die ik maak, zaten ook in het 
assortiment van ‘De Egel’, je weet wel 
dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein 

in Beek en Donk. Jammer, dat die ge-
stopt zijn”, zegt ze met spijt in haar 
stem.

Een apart verhaal vormt een mobile 
met schoentjes. “Als mensen mij een 
geboortekaartje sturen, maak ik daar-
van een mooi schoentje, met op de 
zool de tekst van het geboortekaartje. 
“Leuk om te hebben, leuk om weg te 
geven”, lacht Carla. In een ringmap 
houdt ze de administratie bij. Ze heeft 
inmiddels al zo’n 350 schoentjes ge-
maakt. Ze kreeg bestellingen uit heel 
Nederland, Duitsland, Australië en de 

Filipijnen. “Ik maakte ook een schoen-
tje bij de geboorte van Sebas, het 
zoontje van Nikki Barten en Stef van 
Oorsouw”, vertrouwt zij de redacteur 
van DeMooiLaarbeekKrant toe.

Vrijwilligster
Naast al deze creatieve activiteiten, 
vindt de 75-jarige Carla ook nog tijd 
om als vrijwilligster elke woensdag 
leiding te geven aan een groepje cre-
atieve dames van Hobbycentrum De 
Dorpswerkplaats in Nuenen. “Het kan 
niet zo gek zijn, of we maken het”, 
zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het 

andere kunstwerk op tafel uitstalt. 

Oproep
“Als er lezers van deze rubriek zijn, die 
nog een leuke kabouter voor me heb-
ben voor mijn slingerpad, ik hou me van 
harte aanbevolen”, zegt Carla hoopvol. 
“Als mensen de kabouters van het 
slingerpad willen zien of een geboor-
teschoentje willen bestellen, neem ook 
dan gerust contact op”, zegt Carla 
uitnodigend. Carla Verhoeven, tel.: 
0499423425, mobiel: 0630122959, 
email: carla.kunnen@kpnmail.nl

Mooi Laarbeek Verzamelt...

dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein 

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

dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein dat leuke winkeltje aan het Heuvelplein zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het Nederland, Duitsland, Australië en de Na een oproep in het Eindhovens zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het zegt ze vrolijk terwijl ze het ene na het 

Ik ben eigenlijk 
altijd creatief 

bezig

Carla Verhoeven
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De plannen om een schietbaan aan te leggen 
in de Lieshoutse bossen, veroorzaakten in 1974 
een ‘knallende ruzie’ tussen bosbewoners en de 
toenmalige gemeente Lieshout. Het werd een 
felle juridische strijd. Beide partijen trokken ‘de 
trukendoos’ wijd open.  De MooiLaarbeekKrant 
spreekt met de 86- jarige, maar nog immer 
strijdbare, Theo Jansen, oprichter van het actie-
comité ‘Trek aan de Decibel’.

Rolverdeling
Het schietbaandrama telt drie hoofdpersonen: 
Een wat- al-te-enthousiaste burgemeester van 
Lieshout; Piet van Hout, een ambtenaar, die 
een cruciale rol zou spelen; André Knoop en een 
strijdbaar actiecomité met als oprichter Theo 
Jansen. Burgemeester Van Hout en André Knoop 
zijn overleden. Theo Jansen wil slechts praten 

op één voorwaarde: “Over de doden niets dan 
goeds”, zegt hij en kijkt daarbij de redacteur van 
de De MooiLaarbeekKrant lang en doordringend 
aan.

Schietbaanaffaire in een notendop
“Achter ons huis lag een primitief schietbaan-
tje, waar Helmondse agenten een paar keer per 
jaar het pistoolschieten oefenden”, vertelt Theo. 
“Begin jaren ’70 wilde de gemeente Helmond 
dit schietbaantje opkrikken met een overdekte 
schietplek en een overdekte kogelvanger 
(tekening A), later circuleerde er een tweede 
tekening op het gemeentehuis (tekening B)”, zo 
gaat Theo verder. “De gemeente Helmond wilde 
meer capaciteit en de gemeente Lieshout wilde 
dolgraag een schietbaan van allure binnen haar 
grenzen halen. De schietbaan van plan B was 
veel groter, met enorme bijgebouwen en had een 
regionale functie. Deze baan was ook geschikt 
voor geweer en automatische wapens.” 

“Toen het plan ter inzage lag, zijn wij als bos-
bewoners poolshoogte gaan nemen. We kregen 

een eenvoudig plan te zien. We vonden daarin 
geen aanleiding om bezwaar te maken. De ge-
meente verleende een bouwvergunning, geba-
seerd op… tekening B. In juni 1975 hoorde ik 
daar voor het eerst van. We hebben meteen 
een actiecomité opgericht en zijn juridische 
procedures gestart. Frustraties konden we kwijt 
door her en der borden met hilarische teksten 
te plaatsen.” Op carnavalsmaandag, 1 maart 
1976, meldden zich een aantal bezwaarmakers 
opnieuw op het eigenlijk gesloten (!) gemeente-
huis. Zij kregen daar tekening B voor het eerst te 
zien. Ze stelden vast dat dit een andere tekening 
was, dan de tekening die ze in 1975 zagen.

 Gerechtelijke procedures
“Onze gerechtelijke procedures verliepen 
uiteindelijk succesvol”, zo gaat Theo verder. 
”Op 16 november 1976 maakte de Raad van 
State ‘gehakt’ van de hinderwetvergunning. 
Zo’n schietbaan kon daar echt niet! In 1978 
zijn we, in hoger beroep, in het gelijk gesteld 
met betrekking tot onregelmatigheden bij 
de bouwaanvraag. André Knoop had ons 

de openbare informatie gegeven, die ons was 
onthouden. Hij deed niets verkeerds. Hij had 
zelfs de moed om te getuigen tegen de ge-
meente Lieshout.”

Nasleep
Op het gemeentehuis sloeg het bericht dat het 
schietbaanplan juridisch was ‘afgeschoten’ in 
als een bom! Ambtenaren moesten hun sleu-

tels inleveren, sloten werden vervangen, André 
Knoop werd ontslagen en verliet zwaar gedesil-
lusioneerd het gemeentehuis. Theo glimlacht: “Ik 
leverde al jaren tot volle tevredenheid kantoor-
materiaal aan de gemeente Lieshout. Ik ontving 
een schrijven van B&W, waarin mij de toegang 
tot het het gemeentehuis werd ontzegd.”

“En de burgemeester?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant. “De burgemeester kreeg te 
maken met, anonieme, huis-aan-huis verspreide 
pamfletten. Daarin werd aangedrongen op zijn 
ontslag. Wij zaten daar niet achter!”, zegt Theo 
beslist. “Verdachtmakingen vlogen nog jaren-
lang heen en weer in de Lieshoutse politiek. De 
affaire zorgde voor vragen in de Tweede Kamer 
en het satirische tv- programma ‘Hoe bestaat 
het!’ besteedde er aandacht aan.”

Tot slot
Denkt Theo Jansen inmiddels milder over de 
schietbaanaffaire?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant. “Nee”, zegt Theo, “ik 
zou alles zo weer doen.”

dE SchIeTbaAnAffAiRe IN lIeShoUt dE SchIeTbaAnAffAiRe IN lIeShoUt dE SchIeTbaAnAffAiRe IN lIeShoUt 

comité ‘Trek aan de Decibel’. opnieuw op het eigenlijk gesloten (!) gemeente-
huis. Zij kregen daar tekening B voor het eerst te 
zien. Ze stelden vast dat dit een andere tekening 
was, dan de tekening die ze in 1975 zagen.

 Gerechtelijke procedures
“Onze gerechtelijke procedures verliepen 
uiteindelijk succesvol”, zo gaat Theo verder. 
”Op 16 november 1976 maakte de Raad van 
State ‘gehakt’ van de hinderwetvergunning. 
Zo’n schietbaan kon daar echt niet! In 1978 

de openbare informatie gegeven, die ons was 

Theo Jansen

De voormalige schietbaan

De gemeente Lieshout wilde 

dolgraag een schietbaan van allure 

binnen haar grenzen halen

Laarbeek - Running Team Laarbeek houdt 
op zaterdag 16 april, in samenwerking 
met Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout, een 
groots sponsordiner ten bate van de Ropa-
run. Inmiddels zijn er al 80 inschrijvingen, 
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Het beloofd een bijzondere avond te worden 
waaraan door diverse bekende personen 
medewerking wordt verleend. Rien Bekkers 
uit Olland, bekend van de vele kletstoer-
nooien, o.a. zesmaal finalist bij de Keiebijters 
en zesmaal finalist bij de Brabantse Kampi-
oenschappen; Hans Keeris uit Knegsel, fina-
list in 2015 van het kletstoernooi 'De Goeie 
Toon' in Helmond en deelnemer aan het 
grote Keienkletstoernooi 2016 in Helmond; 
Ben Spierings, de Nederlandse Neil Diamond 
uit Gemert en Salonorkest Prelude.
Kaarten à €65,00 All inclusive, zijn nog 
verkrijgbaar bij Mari van der Heijden 

(mcfvanderheijden@onsbrabantnet.nl) en 
Jan Dekkers (j.dekkers6@telfort.nl).

Door uw deelname aan deze culinaire avond 
sponsort u het goede doel van de Roparun. 
De opbrengst van dit diner wordt geheel 
besteed aan de palliatieve zorg van mensen 
met kanker in al haar facetten. Door het be-
vorderen van de lichamelijke, sociale, emoti-
onele, intellectuele en spirituele gezondheid 
van de mens, 
wordt getracht 
de kwaliteit 
van leven van 
mensen (vol-
wassenen en 
kinderen) met 
kanker te ver-
aangenamen 
en te verbete-
ren.

Sponsordiner Running Team Laarbeek
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Kermis Aarle-Rixtel
Onder het genot van een heerlijk lentezonnetje genoten de inwoners van Aarle-Rixtel afgelopen weekend van de voorjaarskermis. Onder het genot van een heerlijk lentezonnetje genoten de inwoners van Aarle-Rixtel afgelopen weekend van de voorjaarskermis. 

Fotograaf:  Joost Duppen
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Rabobank Peel 
Noord heeft samen-

werken hoog in het vaandel staan. De collegiale 
samenwerking met diverse lokale makelaars is 
daarvan een goed voorbeeld. Deze keer tref-
fen Marja Gerritsen, � nancieel adviseur van 
Rabobank Peel Noord en Drieke van den Hurk 
van Van den Hurk Makelaars uit Beek en Donk 
elkaar.  De dames zijn het roerend eens met el-
kaar: duurzaam wonen bevordert het woonge-
not! Een uitleg.

Een kleine investering leidt tot meer woongenot
“Veel mensen denken bij het woord ‘duurzaamheid’ 
direct aan groot en duur”, vertelt Drieke, “maar dat 
is een misvatting. Nieuwbouw wordt duurzaam ge-
bouwd maar ook bestaande woningen kunnen op 
eenvoudige wijze verduurzaamd worden. Door een 
relatief kleine en goedkope ingreep bespaar je di-
rect op je energiekosten. Denk daarbij aan het aan-
brengen van spouwmuurisolatie of het toepassen 
van dakisolatie. Het aanbrengen van zonnepanelen, 
isolerende beglazing (HR+++) of het gebruik van 
vloerverwarming als hoofdverwarming zorgt even-
eens voor forse energiebesparingen. Er bestaat zelfs 

een vloerverwarmingssysteem dat ook kan koelen 
op warme dagen (zgn. Chiller). Een kleine ingreep 
leidt tot lagere energiekosten en een directe stijging 
van het energielabel van je huis. Je zit niet langer in 
de tocht, je betaalt lagere energielasten én de waar-
de van je woning stijgt; win-win-win dus!”

Financieel woongenot
Het aantal woningverkopen neemt nog steeds toe. 
Voor 2016 wordt een toename van 10% verwacht, 
daarmee komt het aantal in de buurt van het re-
cordniveau in 2006. “Een uitstekende tijd om te ko-
pen, te bouwen en/of te verduurzamen”, vult Marja 
aan. De hypotheekrente - en dus ook de spaarren-
te - is nog altijd historisch laag. Veel mensen kiezen 
ervoor hun spaargeld te investeren in (de verduur-
zaming van) hun woning in plaats van het op hun 
spaarrekening te laten staan. De omstandigheden 
om te kopen, bouwen of verbouwen blijven onver-
minderd gunstig:

• Nieuw: De geplande verlaging van de kosten-
grens voor NHG per 1 juli aanstaande wordt niet 
doorgevoerd. Dit betekent dat huizenkopers ge-
durende heel 2016 in aanmerking komen voor 

Nationale Hypotheek Garantie bij een woningprijs 
tot ca. €231.000,-. Met NHG krijg je extra zekerheid 
en een lage rente. 

• Op dit moment is de maximale hypotheekver-
strekking nog 102% van de waarde van de wo-
ning. Deze wordt jaarlijks verlaagd met 1% totdat 
deze in 2018 uitkomt op 100%. 

• Bij het aanbrengen van energiebesparende maat-
regelen kan onder voorwaarden de maximale � -
nancieringsnorm van een bestaande woning wor-
den verhoogd tot 106% van de marktwaarde (ook 
in combinatie met NHG). 

• Onder voorwaarden kan bij het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen of bij aankoop 
van een nieuwbouwwoning de maximale lening 
verhoogd worden met €9.000,- bovenop de maxi-
male leencapaciteit. 

• Bij een zogenaamde ‘nulopdemeter-woning (per 
saldo geen energiekosten) kan de maximale leen-
capaciteit onder voorwaarden met €27.000,- wor-
den verhoogd.” 

Hoger energielabel verkoopt!
“Hoe hoger het energielabel van een huis, hoe aan-
trekkelijker het is voor potentiële kopers. Mensen 
worden zich ook steeds bewuster van het energiela-
bel en stellen vaak gerichte vragen”, vervolgt Drieke. 
“Tijdens de succesvol verlopen NVM Open Huizen 
Dag, konden de potentiële kopers op een vrijblij-
vende manier diverse woningen met elkaar ver-
gelijken en duidelijke verschillen waarnemen van 
de energielabels met de daarbij behorende maan-
delijkse energiekosten. Voor mensen die deze dag 
hebben gemist: op 1 oktober aanstaande vindt er 
weer een landelijke NVM Open Huizen Dag plaats.”

“Verduurzamen is niet alleen gunstig voor de ver-
koop van een huis maar ook in zijn algemeenheid 
voor het milieu. Hierin hebben we allemaal een ver-
antwoordelijkheid, ook de Rabobank”, aldus Marja. 
Ga voor alle informatie over duurzaam (ver)bouwen 
naar www.Rabobank.nl en vind via de zoekfunctie 
goede tips voor ‘duurzaam verbouwen’.

Rabobank…een aandeel in elkaar

DUURZAAM WONEN; EEN WIN-WIN-WIN-SITUATIE!

Duurzaam kan ook klein 
en goedkoop

Een aandeel in elkaarRabobank Peel Noord  Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Vlnr: Paul Stienen (Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs), Marie-Louise Meulendijk (Financieel 
Adviseur Rabobank), Drieke van den Hurk (Van den Hurk Makelaars), Marco Eijkemans (Eijkemans 
Bedrijfsmakelaardij en Taxaties), Marja Gerritsen- van de Vossenberg (Financieel Adviseur Rabobank), Geert 
Geerts (Geerts Makelaars – Taxateurs) en Paul van Helvoort (Van Helvoort Makelaardij BV).Geerts (Geerts Makelaars – Taxateurs) en Paul van Helvoort (Van Helvoort Makelaardij BV).

Diverse vrijwilligersgroepen krijgen 'steuntje in de rug'

WiSH steekt handen uit de mouwen in Mariahout

Mariahout - Het was een drukte van 
belang op zaterdag 9 april. Op de trim-
baan stonden er naast de werkgroep 
Trimbaan Mariahout ook 8 werkers van 
WiSH paraat om de baan verder te up-
daten. 

Een hele dag dood hout verzamelen en 
deze in de houtversnipperaar stoppen, 
2,5 km dennenappels wegharken, on-
derdelen voor de stormbaan aanleggen 
en noem maar op. Mede dankzij de zon 
werd het een prachtige dag waar ieder-
een voldaan op terug kon kijken. Dank 
aan alle vrijwilligers. 

In het dorpsservicecentrum van het 
Buurthuis waren weer andere groepen 
actief. Deskundigen op het gebied van 
computer, smartphone en tablet beant-
woordden zeer uiteenlopende vragen 
van inwoners die om hulp kwamen. Het 
zoeken naar een wachtwoord om de 
IPad opgestart te krijgen, het installeren 
van Outlook op de computers van Zorg 
om het Dorp, het aanpassen van pro-
gramma’s op laptop en de printer en het 
aanmaken en uitleggen van Facebook. 
Dankzij de hulp van Jimmy, Lisa en Bart 
konden er bij inwoners van Mariahout 
veel problemen opgelost worden. 

Ook kwam er deskundige hulp om 
te kijken of het ‘Oranjestraatje’ (van 
voormalige Rabobank tot aan de Mari-
astraat) aantrekkelijker, veiliger en leef-
baarder gemaakt kon worden. Hierover 
hadden de bewoners en ondernemers 
samen al gebrainstormd. Na eerst ter 
plekke de situatie bekeken te hebben 
ging architect Marijn Vos aan het schet-
sen. Hij werd mede geadviseerd door 
Moira van WiSH, die jarenlang gewerkt 
heeft in het straatje en dus goed op de 
hoogte was. Ook Zorg om het Dorp, die 
dit project begeleidt vanuit de Centrum-
visie Mariahout dacht natuurlijk mee. Er 
is een veel belovend eerste begin ge-
maakt. Super!

Het project FRWRD van WiSH is een 
prachtige traditie waarmee diverse vrij-
willigersgroepen een ‘steuntje in de rug’ 
gekregen hebben. Mariahout is blij met 
jullie. Iedereen is volgend jaar weer van 
harte welkom.

Opa’s tegen de Oma’s bij 
Buurtvereniging Beekerheide

Beek en Donk - In het kader van haar 
zoektocht naar nieuwe en originele 
activiteiten kwam Buurtvereniging 
Beekerheide uit bij het thema groot-
ouders en hun kleinkinderen. Om 
dit thema aantrekkelijk te kunnen 
aanbieden werd er een spelelement 
aan toegevoegd en zo ontstond ‘De 
opa’s tegen de oma’s’.

Om dit leuke evenement voldoen-
de diepgang te geven werd contact 
gezocht met stichting ViERBINDEN. 
Zowel Henrie Bouwmans, dorpson-
dersteuner, als Anneke Merks, jeugd-
werker, waren meteen enthousiast 
en gingen aan de slag om het leuke 
en het informatieve te combineren. 
Vorige maand heeft deze happening 
plaatsgevonden. Met 10 oma’s en 11 
opa’s werd het een leuke, gezellige, 
soms hilarische en ook informatieve 
avond. De deelnemers waren laaiend 
enthousiast en ook Henrie en Anne-
ke, die de leiding hadden op deze 
avond, vonden het zo geslaagd dat 

ze hier meer mee willen gaan doen.

Henrie Bouwmans en Anneke Merks 
waren direct enthousiast toen zij het 
idee van de buurtvereniging hoorden. 
Zij zagen hierin een mogelijkheid om 
de verhouding tussen grootouders 
en hun kleinkinderen in breder ver-
band onder de aandacht te brengen. 
Hier was een uitgelezen mogelijkheid 
om aan bepaalde problematieken op 
een zeer laagdrempelige en bijna lu-
dieke manier aandacht te besteden.

Met de opgedane ervaringen willen 
zij nu deze activiteit gaan aanbieden 
aan verenigingen in geheel Laar-
beek. Voor de sfeer en de openheid 
van de avond lijkt het wenselijk dat 
het aantal deelnemers niet te groot 
is. Bovendien is het prettig als de 
deelnemers elkaar ( zoveel mogelijk) 
kennen. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij ViERBINDEN, Henrie 
en Anneke  zijn bereikbaar onder tel. 
0492-328800.

is op zoek naar een:

calculator/werkvoorbereider lasertechniek (40 uur)
Voor de uitgebreide vacatureomschrijving verwijzen wij u graag 

naar onze website.
 
www.devrieslasertechniek.nl / www.constructiebedrijfdevries.nl
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UFD-Damen Bachelor Award 2016 
voor Paul Bakker

Lieshout - De Damen Bachelor 
Award wordt jaarlijks toegekend 
aan het beste Bachelor eindpro-
ject aan de TU van Delft. De Lie-
shoutse Paul Bakker is, samen 
met zijn projectgroep, verkozen 
tot winnaar van deze prestigieuze 
prijs nadat hun inzending gekozen 
werd uit meer dan 50 kansheb-
bers.

Zij ontwikkelden de zogenaamde 
BabyShell, een klein maar vernieu-
wend apparaatje wat moeders in 
ontwikkelingslanden helpt te on-
derscheiden wat te doen bij zorgen 
om hun on- of pasgeboren kind. Zo 
weten zij op grond van een aantal 
vragen of ze moeten gaan lopen 

naar een kliniek die veelal op da-
genlang loopafstand ligt.

Het apparaatje is zo ontworpen 
dat het tegen een zeer laag prijsni-
veau, en met lange duurzaamheid 
makkelijk te gebruiken is,  waarbij 
het ook nog gegevens van diverse 
kinderen kan opslaan. Een hoog-
standje elektrotechniek in een jasje 
wat eruitziet als een simpele game-
boy.

Over de productie wordt al nage-
dacht, want het maatschappelijk 
belang sprong er bij de jurybeoor-
deling terecht uit. Chapeau he-
ren! Talent op weg naar hun Mas-
ter.

Paul Bakker (1e persoon rechts) met zijn projectgroep

Ruime belangstelling voor reünie komschool Gemert

Gemert - Op de onlangs gehou-
den oproep in De MooiLaarbeek-
Krant zijn veel positieve reacties 
gekomen. Oud- leerlingen van de 
Komschool te Gemert geboren in 
de jaren 1938 tot en met 1942 en 
gezeten hebbende in de zesde/
zevende klas in de jaren 1951 tot 
en met 1953 werden verzocht zich 
aan te melden voor deze reünie. 

Meer dan 30 oud-leerlingen uit 
alle windstreken van Nederland 
hebben zich aangemeld, waardoor 
deze al weer zesde reünie heel 
druk en vooral gezellig beloofd 
te worden. Ook veel oud-leerlin-

gen uit de voormalige gemeenten 
Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en 
Donk zijn daarbij. De leerlingen 
van de Komschool zijn uitgezwor-
ven over heel Nederland, maar een 
groot aantal is toch woonachtig 
gebleven in de buurt, zoals in de 
voormalige gemeenten van het 
huidige Laarbeek.

Oude verhalen over meesters, juf-
frouwen en leerlingen en vooral 
de deugnietenstreken kunnen dan 
weer worden opgehaald. Voor jou 
als leerling was de wereld nog heel 
klein en was de Komschool (Jean 
Baptist de la Salle) samen met de 

Parochiekerk van Sint Jans Ont-
hoofding te Gemert het middel-
punt van de belevingswereld. 

Deze zesde reünie wordt gehou-
den op vrijdag 10 juni vanaf 20.00 
uur. Als er nog oud-leerlingen zich 
willen aanmelden, dan kan dit nog 
steeds. Zij kunnen hiertoe contact 
opnemen telefonisch of per e-mail 
met het secretariaat dat is geves-
tigd op het huisadres van Jan van 
Ansem, Bisonstraat 32 te 5421 ED 
Gemert. Tel 0492-363175 of per 
e-mail  j.ansem1@chello.nl.

Reünie van de Komschool in 2006

Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

 Pick Up Point Jumbo Van Den Bogaard, Mariahout, Mariastraat 58                
                        

Download de Jumbo app of ga naar



Donderdag 14 april 2016 19

Welkom bij de Teams Zorg & Welzijn
Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn. Dan kunt u voor hulp of begeleiding bij het Team Zorg & Welzijn terecht. 
Ieder dorp heeft een eigen lokaal Team Zorg & Welzijn. Dat team helpt u op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk en inkomen, wonen en 
gezinsrelaties. Dat kan over uzelf gaan, maar ook over iemand anders waar u bij betrokken bent. De drie vaste krachten in de teams kunnen 
bovendien ook een beroep doen op een breed netwerk van andere zorgprofessionals.

Het Team Zorg & Welzijn Aarle-Rixtel is vorig jaar al als pilot gestart. De proef met dat team is zo goed verlopen dat op 4 april ook in de andere 
kernen teams zijn begonnen. Alle teams worden nu hier bij u geïntroduceerd. Daarnaast ontvangt u binnenkort een bewaarfolder met de gegevens 
van uw lokale Team Zorg & Welzijn. 

Wat kunnen de Teams Zorg & Welzijn voor u doen?
•	 Als het niet duidelijk is waar u met uw zorgvragen naartoe kunt, kunnen zij u helpen.
•	 Ze geven informatie, ze denken mee over oplossingen en ze geven advies op het gebied van zorg en welzijn.
•	 Ze kunnen u helpen om de juiste mensen en voorzieningen te vinden.
•	 Ze blijven, als het nodig is, ook na het eerste gesprek in contact.
Ze werken samen met u aan een oplossing, zodat u daarna zelf weer verder kunt.

Contact met uw Team Zorg & Welzijn
•	 U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens de inloopochtenden. De tijden daarvan variëren en staan per dorp apart aangegeven. 
•	 Als u wilt bellen met een van de teams kan dat via telefoonnummer 0492 469 700. U krijgt dan iemand van de gemeente Laarbeek aan de 

telefoon. Als u vraagt naar het Team Zorg & Welzijn wordt u doorverbonden. Als er niemand van het team bereikbaar is, wordt u binnen twee 
werkdagen teruggebeld. 

•	 U kunt ook gebruik maken van het digitale contactformulier via www.laarbeek.nl/teamz&w.

Heeft u vragen, blijf er vooral niet mee zitten en stel ze aan het Team Zorg & Welzijn. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Contact 
opnemen met deze zorgprofessionals kost niets.

Wie vormen het Team Zorg & Welzijn Mariahout?
U ziet ze hierboven op de foto staan. Van links naar rechts zijn dat:
•	 Manita Herregraven (dorpsondersteuner Mariahout)
•	 Hetty Hendriks (Wmo-consulent gemeente)
•	 Marjolein de Veer (maatschappelijk werker)

Locatie
Buurthuis, Bernadettestraat 43 in Mariahout 
Inlooptijden
Woensdag van 10.00 tot 11.30 uur en donderdag van 14.00 tot 15.30 uur
Telefoon 
0492 469 700

Wie vormen het Team Zorg & Welzijn Aarle-Rixtel?
U ziet ze hierboven op de foto staan. Van links naar rechts zijn dat:
•	 Berrie van den Waardenburg (dorpsondersteuner Aarle-Rixtel)
•	 Karen Reijnen (Wmo-consulent gemeente)
•	 Maria Hendriks (maatschappelijk werker)

Locatie
Zonnetij, Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel 
Inlooptijd
Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Telefoon
0492 469 700

Wie vormen het Team Zorg & Welzijn Lieshout?
U ziet ze hierboven op de foto staan. Van links naar rechts zijn dat:
•	 Karen Reijnen (Wmo-consulent gemeente)
•	 Suzan de Koning (dorpsondersteuner Lieshout)
•	 Desi Kardinaal (maatschappelijk werker)

Locatie
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout
Inlooptijd
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoon
0492 469 700

Wie vormen het Team Zorg & Welzijn Beek en Donk?
U ziet ze hierboven op de foto staan. Van links naar rechts zijn dat:
•	 Peter Bogaards (maatschappelijk werker)
•	 Henrie Bouwmans (dorpsondersteuner Beek en Donk)
•	 Hetty Hendriks (Wmo-consulent gemeente)

Locatie
Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 in Beek en Donk
Inlooptijd
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur
Telefoon
0492 469 700
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Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

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

Keukens in alle soorten en maten
Wil je een rechte keuken, een ronde keuken, een keuken met 
een kookeiland of misschien een hoekkeuken? Er zijn allerlei 
verschillende opstellingen. Misschien weet je al welke opstelling 
je kiest. Heb je nog geen enkel idee, breng dan eens een bezoek 
aan een showroom en doe inspiratie op. Van het bezichtigen van 
keukens krijg je een goed beeld van alle mogelijkheden die er 
zijn op keukengebied. 

Probeer voorafgaand aan het kopen van een keuken en een 
bezoek aan een keukenzaak eerst een goed beeld te krijgen van 
welke stijl keuken je wilt. Ben je op zoek naar een landelijke 
keuken? Of kies je liever voor een moderne, greeploze keuken? 
Misschien weet je al welk materiaal keukenblad je wilt. Of wat 
voor kleur keukenkastjes de keuken krijgt. 

Schrijf al deze ideeën op, zodat je niet overrompeld wordt 
door het grote aanbod. Keukenadviseurs kunnen je helpen bij 
jouw keuze. Aan de hand van een kort lijstje kenmerken zijn 
zij in staat om een goede selectie te maken. Mocht je vooraf al 
een stijl bepaald hebben, dan maakt dat het vervolg een stuk 
eenvoudiger.

De juiste vakman inschakelen
Of je een klus het beste kunt uitbesteden in plaats van zelf 
doen, hangt af van een aantal zaken. Is het een grote complexe 
klus of juist klein en overzichtelijk? Hoe specialistisch zijn de 
werkzaamheden? Wat kost het om de klus uit te besteden? Hoe 
handig ben je zelf? Hoeveel tijd denk je nodig te hebben en heb 
je die tijd ook?

Om de juiste vakman voor jouw klus te vinden, worden er een 
paar belangrijke tips op een rijtje gezet:
• Vraag meerdere gratis en vrijblijvende offertes aan.
• Ga in zee met bedrijven die lid zijn van een brancheorganisatie 

en consumentenvoorwaarden hanteren.
• Kijk welke garanties van toepassing zijn op de producten en 

de montage.
• Vraag om referenties.

UNIEK keukenconcept! 
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES 
Korenmi jt 3, Beek en Donk

KEUKENS & INTERIEURS UNIEKE VORMGEVING EN MAATWERK

NIEUWE APPARATUUR NODIG VOOR UW KEUKEN?

onderdeel 
van:

vanhoutkeukens.nl

KEUKEN TOTAAL 
CONCEPT
Indien gewenst verzorgen 
wij het hele proces voor u:

• Advisering & Verkoop

• Plaatsen

• Loodgieter/Electriciën

• Stucadoor

• Schilder

hetmaathuys.nl

Advisering en verkoop •

Unieke vormgeving •

Maatwerk •

Interieurs •

Badmeubels •

Buitenkeukens •

UNIEK EN DEGELIJK 
MAATWERK

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

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

kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Verticuteer

Tuinfrees

Gazonbeluchtiger
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Beveilig jezelf tegen inbraken
Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt 
veel doen om de kans fl ink te verkleinen. 

Om het huis goed te beveiligen kun je een speciaal slot 
aanbrengen voor de inbraakgevoelige schuifpui. Zorg voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren 
en eventuele lichtkoepels. Beveilig ook de bovenverdieping 
van de woning, vooral als deze makkelijke te bereiken 
is door bijvoorbeeld een uitbouw. Zorg voor voldoende 
buitenverlichting en geef de woning een bewoonde indruk 
wanneer je er niet bent. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
een tijdschakelaar, ook voor de 1e etage. Laat deze op 
verschillende tijden aan en uit gaan.

Stel het schilderen van het huis niet 
te lang uit
Veel mensen stellen het schilderen van hun huis te lang uit, 
terwijl dit juist hoort bij het belangrijkste onderhoud van de 
woning. Wanneer is het nodig om het huis te schilderen? 
Hoewel dit afhangt van het onderdeel van uw huis en de 
verfsoort, dient jouw huis ongeveer eens in de 5 tot 7 jaar 
geschilderd te worden. Of het huis toe is aan een nieuwe 
laag verf controleer je eenvoudig zelf door te letten op de 
volgende signalen:
• Er zitten blaasjes en scheurtjes in uw huidige schilderwerk.
• De verf is beschadigd, versleten en/of verkleurd.
• De schilderlaag geeft af (verpoederd). Dit betekent dat de 

verf niet meer goed hecht.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl
ksterkennatuursteen@gmail.com

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken
- Keukenbladen

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

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

kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan: 088-444 9550

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

spankappen • afschermzeilen • voorzettenten caravans • verandazeilen

EIGEN ZEILMAKERIJ VOOR O.A.:

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 14 april 2016. www.laarbeek.nl 

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

ma di wo do vr
1514131211

A P R I L
za zo

16 1715

ma di wo do vr
1514131211

A P R I L
za zo

16 17

Ophaaldata binnengebied

2221201918 23 24

2221201918 23 24

Kort nieuws Wet omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Gemeente actueel

Werkzaamheden aan Ruitjensakker Lieshout

Heeft u een milieuklacht over een bedrijf?

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Kop Piet van Thielplein tijdelijk anders ingericht
• Uitslagen Referendum 2016
• Laarbeek laagste woonlasten van alle Peelgemeenten.
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning De Stater 32 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning 
te verlenen aan Kanters Special Products B.V., voor het veranderen van de 
bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan De Stater 32 in Lieshout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 april tot 
vrijdag 27 mei 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout 
van deze afdeling onder nummer 0492 469 867.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen 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 de afdeling 
Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische 
afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken 
om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Beekerheide 12a, Beek en Donk   05-04-2015 brandveiliggebruik kinderdagverblijf
Rijbroeksedreef 1,3, Beek en Donk 05-04-2016 bouwen tweekapper
Loopweg 2, Beek en Donk 05-04-2016 kappen van een dennenboom
Burg. vd Weidenlaan 44,  06-04-2016 kappen van een amandelboom
Beek en Donk
Aarleseweg 6, Lieshout 08-04-2016 strijdig gebruik en bouwen
Dorpsstraat 43, Aarle-Rixtel 10-04-2016 kappen van een eikenboom

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Postelstraat 3, Lieshout 05-04-2016 verwijderen van asbest
De Els 15 en 19 t/m 31(o), De Vlier 1 t/m 35 (o), Beukenlaan 2, 2a, 54 t/m 80 (e), 
Beukenlaan 73 t/m 99 (o), Beek en Donk 
 05-04-2016  verwijderen van asbest
Brabantlaan 26 t/m 44, 45, 49,  05-04-2016 verwijderen van asbest
Aarle-Rixtel

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving  Activiteit             Verzonden
Middenakkerdreef 6, bouwen van een woning bouwen             08-02-2016
Beek en Donk
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit            Verzonden
Dorpsstraat 7,  brandveilig gebruik zorghuis brandveiliggebruik 06-04-2016
Aarle-Rixtel
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. U kunt wel binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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.

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

Op vrijdag 15 april komen raadsleden van de PNL en het CDA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Van 18 tot en met 22 april voert aannemer Vereijken werkzaamheden uit aan het 
straatwerk bij de aansluiting van de Ruitjensakker op de Dorpsstraat in Lieshout. 
Het straatwerk wordt verlaagd, zodat bij hevige regenval het regenwater naar de 
nabijgelegen sloot stroomt als het riool vol staat. 

Verkeersmaatregelen
Van 18 tot 22 april wordt de aansluiting van de Ruitjensakker op de Dorpsstraat 
afgesloten. Verkeer (uitgezonderd voetgangers) naar de Crommenacker en de 
Ruitjensakker wordt omgeleid via de Baverdestraat. 
Daarnaast zal een weghelft van de Dorpsstraat aan het begin van deze week 
tijdelijk worden afgezet. Verkeer kan hier wel langs rijden. 

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de heer Lathouwers, 
toezichthouder van de gemeente, telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail 
peter.lathouwers@laarbeek.nl.

Het kan gebeuren dat u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf in Laarbeek. 
Bijvoorbeeld geuroverlast of hinder van licht, geluid, roet of stof. Als dit het 
geval is, kunt u contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via 
telefoonnummer 073 68 12 821. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar. Online een melding of klacht doorgeven kan ook.

U kunt ook naar het nummer bellen bij geluidsoverlast van horeca of evenementen. 
Dit geldt ook voor (een vermoeden van) water-, lucht- of bodemverontreiniging 
of afvalopslag. Het maakt niet uit om welk bedrijf, horecazaak of evenement in 
Laarbeek het gaat.

Online meldingsformulier
U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de 
website van de provincie Noord-Brabant. Ga hiervoor naar www.brabant.nl en voer 
in de zoekmachine op deze website de zoekterm Milieuklachtencentrale in.

ODZOB
Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale, 
krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht 
verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich 
aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost 
kan worden.

Bezwaarschriften

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 tenmiste bevatten: 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-Hertogen-
bosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een 
verzoek om voorlopige voorziening is griffi erecht verschuldigd.
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VEEHANDEL M.A. VAN ROOI  BV            
HERENDIJK 6
5737 RA  LIESHOUT - NEDERLAND
TEL: 0031(0)499-421310

Medewerker melkveebedrijf

Voor ons melkveebedrijf met 250 melkkoeien en bijbehorend 
jongvee, zijn wij op zoek naar een fulltime medewerker. Dit 
betreft een zelfstandige functie waarbij je onder begeleiding 
verantwoordelijk bent voor het dagelijks reilen en zeilen van het 
melkveebedrijf. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Melken
• Insemineren 
• Voeren
• Veeverzorging
• Koemanagement, waaronder contacten met voerleverancier, 

dierenarts en genetica leverancier
• Landbewerking

Functie-eisen
Voor deze functie zoeken we een goed gemotiveerde HBO-er 
of MBO-er met ervaring, die het bedrijf mee kan managen. Je 
hebt leidinggevende capaciteiten en overzicht en inzicht om ons 
bedrijf te versterken en te verbeteren. Verder zijn initiatief, daad-
kracht en fl exibiliteit een vereiste voor deze functie.

Wij bieden je afwisselende werkzaamheden in een klein team en 
salariëring in overeenstemming met opleiding en ervaring.

Heb je werkervaring in de rundveehouderij of een Agrarische 
Hogeschoolopleiding en ben je op zoek naar een interessante baan? 
Stuur dan je CV met een motivatie naar hennyvanrooi@hetnet.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Henny van Rooi, 
tel 0499-421889.

VEEHANDEL M.A. VAN ROOI  BV            VEEHANDEL M.A. VAN ROOI  BV            

Zoekt de beste chauffeurs!

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

HFWorks Logistiek personeel BV 
Het Schakelplein 10
5651 GR Eindhoven

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

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

Op zoek naar 
een vaste baan 
met vrijheid?

Kop Piet van Thielplein tijdelijk 
anders ingericht
Beek en Donk - Op de plek waar het 
oude postkantoor stond, wordt vanaf 
2017 gewerkt aan een nieuw gebouw 
met een verblijfsgedeelte ernaast (bij-
voorbeeld terras). Om deze markante 
plek in Laarbeek er tot die tijd uitno-
digend te laten uitzien, wordt deze 
tijdelijk anders ingericht. 

Maandag is daar al mee gestart. Er 
wordt een grasveld aangelegd en daar-
op worden tijdelijk twee (gesponsorde) 
tafeltjes met banken geplaatst. Rond-
om het grasveld komt een laag buizen-
hekwerk, om te voorkomen dat men-
sen hier gaan parkeren. Ter hoogte van 
de voorgevel van het toekomstige ge-
bouw wordt een voetpad aangelegd. 
Dit voetpad vormt een doorsteek van 
het plein naar de Koppelstraat. De be-
staande begroeiing wordt verwijderd. 
Door deze tijdelijke oplossing krijgt de 
toekomstige bouwlocatie een mooie 
uitstraling, zonder dat er veel kosten 
worden gemaakt.

Planning
Het ontwerp van Iris Vastgoed voor de 
hoek Piet van Thielplein-Koppelstraat 
kwam in 2015 als winnaar uit de bus 
in een competitie die de gemeente in 
samenspraak met Centrummanage-
ment en de Dorpsraad had georgani-
seerd. Belangrijk criterium hierbij was 
dat het plein een open uitstraling krijgt 
en goed aansluit op de Koppelstraat. 
In 2016 worden de plannen in overleg 
met diverse betrokkenen verder uit-
gewerkt en wordt het bestemmings-
plan herzien. Volgens de planning kan 
in 2017 de eerste schop in de grond. 
Mogelijk wordt de locatie in de eerste 
maanden van 2017 al als bouwplaats 
ingericht. In 2018 volgt de definitieve 
herinrichting van deze hoek van het 
Piet van Thielplein. 

Laarbeek - Laarbeek heeft veruit de laag-
ste woonlasten van alle Peelgemeenten. 
Dit blijkt uit de COELO-atlas, het objec-
tieve vergelijkingsmiddel van gemeen-
ten op het gebied van lokale lasten. 

Toekomstbestendig, goede voorzienin-
gen en lage lasten
Toekomstbestendig zijn is belangrijk voor 
Laarbeek, ook op financieel gebied. “Om 
ons ‘huishoudboekje’ op de lange termijn 
op orde te houden en het huidige hoge 
voorzieningenniveau te behouden was 
het nodig om in 2016 de onroerende-
zaakbelasting te verhogen. Aandachts-
punt daarbij was wel, dat de lasten voor 
onze inwoners laag blijven. Dat is gelukt 
en daar zijn we trots op. Laarbeek heeft 
een unieke combinatie van een goede 
financiële positie, een hoog voorzienin-
genniveau én lage woonlasten,” aldus 
wethouder Meulensteen. 

Vergelijking
De gemeentelijke woonlasten in Laarbeek 
bedragen in 2016 gemiddeld 653 euro. 
In de Peelregio volgt Someren daarna 
met gemiddeld 722 euro (10% hoger). 
In Asten betalen inwoners 740 euro, in 
Helmond 753 euro en in Gemert-Bakel 
825 euro. In Deurne zijn inwoners ge-
middeld 987 euro kwijt (34% hoger). 
Landelijk staat Laarbeek op de 68e plaats 
van de laagste woonlasten, van de 390 
gemeenten. Als naar de totale woonlas-
ten inclusief de waterschapsheffingen 
gekeken wordt, is dat zelfs een 54e plek. 
Waddeneiland Vlieland heeft met 505 
euro de laagste gemeentelijke woonlas-
ten van Nederland. Een overzicht van 
de tarieven per gemeente vindt u op 
www.coelo.nl.  

Laarbeek laagste woonlasten 
van alle Peelgemeenten 

Oud ijzeractie bij Harmonie De Goede Hoop

Kom dansen in de Waterpoort

Aarle-Rixtel – Het is mogelijk om oude 
metalen in te leveren ten behoeve van 
Harmonie De Goede Hoop op zaterdag 
16 april. Men kan hiervoor terecht tus-
sen 9.00 en 11.00 uur op het terrein 
tussen de Boerenbond en Grand-Café 
Stout aan de Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ontvangst 
te nemen. Alle oude soorten oude me-

talen zijn welkom. Daarnaast ook: elek-
trakabels, witgoed en oude computers.

Indien uw spullen te zwaar of te om-
vangrijk zijn om ze te brengen, dan ko-
men zij ze op die dag na 11.00 uur ook 
graag ophalen. Bel daartoe met Willem 
Verhoeven, tel. 06-38900299. Grotere 
partijen komen ze ook graag tussentijds 
wel ophalen. Als u aan het opruimen 
bent en u wilt direct van uw spullen af, 

dan kunt u die deponeren op het eerder 
vermelde terrein tussen de Boerenbond 
en Stout aan de Dorpsstraat, op het ver-
harde stukje tussen de platglasbak en de 
beukenhaag.

Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De 
volgende keer is dit mogelijk op zater-
dag 21 mei.

Beek en Donk - De volgende 
dansmiddag staat al weer voor de 
deur. Op dinsdag 19 april wordt in 
de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer gedanst.

Onder leiding  van DJ Arie Wa-
gelmans komen verschillende ge-

zelschapsdansen voorbij zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en 
een Swing. Iedereen is welkom, je 
hebt geen partner nodig. De mid-
dagen zijn goed voor lijf en leden 
en houden je jong! 

Dinsdag 19 april dansen in De 
Waterpoort van 13.30 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie kun je 
terecht bij ViERBINDEN Machteld 
Hoebergen, mhoebergen@vierbin-
den.nl of tel. 06-45203227. Zegt 
het voort, op naar de Waterpoort!

Beek en Donk – Door middel van 
speeddaten laagdrempelig andere 
lokale ondernemers ontmoeten en 
vooraf leren hoe je het beste je ei-
gen bedrijf pitcht. Het is mogelijk 
tijdens de ondernemersavond op 
donderdag 21 april bij Café Dave 
van de Burgt in Beek en Donk. 
Ondernemersclub Vier heeft deze 
avond – die voor alle ondernemers 
uit Laarbeek toegankelijk is – ge-
organiseerd. 

Gastspreker 
De avond start om 19.30 uur met 
een presentatie van André Dries-
sen (gastspreker, presentatiecoach 
en storyteller). Hij leert je hoe je 
als ondernemer in het kort je be-
drijf kunt pitchen. Ook vertelt hij 

over de speeddate. Hoe moet je 
dit aanpakken? Er komen ook di-
verse voorbeeldvragen voorbij die 
ondernemers aan elkaar kunnen 
stellen. 

Deskundigen 
Naast de ondernemers die zich 
aanmelden voor deze avond zijn 
er ook een vijftal ondernemers 
aanwezig die deskundig zijn op 
een bepaald gebied of succesvol 
als ondernemer. Dat zijn Henk 
Beekmans (financiën), Karel van 
Deurzen (marketing en reclame), 
Maurice Galle (Accountmanager 
Grootzakelijk Rabobank), Hans 
Vereijken (Ondernemer van het 
Jaar) en Koen Schrama (Starter van 
het Jaar). 

Aanmelden 
De avond is toegankelijk voor alle 
Laarbeekse ondernemers. Aanmel-
den is verplicht en kan tot en met 
dinsdag 19 april. De kosten bedra-
gen 10,00 euro per persoon. Dit is 
inclusief bier, wijn, fris en hapjes. 
De avond start om 19.30 uur en is 
rond 22.00 uur afgelopen. Daarna 
vindt nog tot 23.00 uur een infor-
mele borrel plaats. Wil jij erbij zijn? 
Meld je dan aan via de website: 
www.vierlaarbeek.nl.

Paul Sneijers ontvangt sculptuur van ZLTO 
Laarbeek - Na ruim 9 jaar heeft Paul 
Sneijers afscheid genomen als bestuur-
der van ZLTO Laarbeek. 

Paul was een zeer bevlogen, fanatiek 
en gedreven bestuurder. Hij verstaat de 
kunst om kansen te zien in verbindin-
gen leggen met partijen buiten de agra-
rische sector. Zijn portefeuille bestond 
uit PR en communicatie. Dit deed hij vol 
overgave en men wist hem ook altijd te 
vinden. Zijn portefeuille werd al snel uit-
gebreid met het project Boer, Bier, Wa-
ter waar Paul ziel en zaligheid in gelegd 
heeft. En dit ook nog zal blijven doen. 

Dit project heeft ZLTO Laarbeek veel 
gebracht. Het wordt op vele plekken 
gebruikt als voorbeeld van cross-overs 
in samenspraak met verduurzaming. 
Middels dit project heeft ZLTO Laarbeek 
zichzelf als agrarische sector mogen 
presenteren voor de Commissaris van 
de Koning en ze hebben hiermee de ZL-
TO-initiatiefprijs 2015 gewonnen. 

ZLTO Laarbeek wil Paul Sneijers heel 
hartelijk danken voor zijn grote inzet 
voor de vereniging en de agrarische sec-
tor in Laarbeek! Paul Sneijers

Ondernemersclub Vier houdt speeddateavond

Laagdrempelig netwerken én je bedrijf pitchen 
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Download de app, registreer uw 
kenteken en maak optimaal en 
snel gebruik van voordelen zoals: 

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

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

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

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

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellig eetpunt (iedereen welkom)

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

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

of kijk op www.zorgboog.nl

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

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

Gratis thuisbezorgd!

Beweegtuin Franciscushof in Lieshout op verkeerde locatie
De nieuwe beweegtuin komt 
recht voor de ramen van de 
meest kwetsbare groep: oude-
ren met Dementie en Parkinson. 
De Zorgboog wil Franciscushof 
moderniseren en aantrekkelijker 
maken voor publiek van buitenaf. 
Er moet geld in het laatje komen, 
maar toch niet ten koste van be-
woners die nog van hun laatste 
levensjaren willen genieten in een 
rustige omgeving zonder geprik-
keld te worden door activiteiten 
recht voor hun ramen, wat abso-
luut voor overlast gaat zorgen? 
De bewoners raken hierdoor hun 
privacy kwijt, mensen die daar 
komen bewegen, kijken automa-
tisch naar de ramen als je daar pal 
voor staat en later op de avond 
als de gordijnen dichtgaan, heeft 
de jeugd vrij bal en is er herrie en 
gelach etcetera. Het kan toch niet 
waar zijn dat De Zorgboog hier-
mee verdergaat en hun plannen 
door gaat zetten, ze hebben toch 
geen opleiding gehad? In een 
opleiding komt ook de zorg voor 
dementerende ouderen naar vo-
ren en het feit dat deze doelgroep 
juist niet geprikkeld mag worden. 
Dat is wat ik ook altijd hoor ver-
tellen in Franciscushof. Zijn ze dat 
nu even vergeten?

Er heerst nu al veel onrust on-
der de bewoners. Ze durven niet 
te praten. Zelfs de Cliëntenraad 
durft niet op te komen voor de 
mensen. Zijn ze misschien bang 

dat ze hun plekje kwijtraken? Dat 
zal niet gebeuren want er moet 
toch geld in ’t laatje komen! Be-
woners van de aanleunwoningen 
krijgen voor de tweede keer met 
de situatie ‘beweegtuin’ te ma-
ken. Hij verhuist immers maar en-
kele meters verder, deze mensen 
zijn er wederom niet blij mee. De 
Zorgboog en KBO hebben deze 
nieuwe plek pas gekozen zonder 
vooraf kennis te hebben gegeven. 
Bewoners kwamen er pas laat 
achter toen alles al beslist was. De 
Zorgboog wil van geen afwijken 
weten en laat het rustige leven-
tje van hun cliënten aan hun neus 
voorbijgaan, niet nadenkend dat 
dit gevolgen heeft voor de ziekte 
van Parkinson en Dementie. Deze 
actie is respectloos te noemen. 
Waar is de liefde en zorgzaam-
heid gebleven voor deze mensen 
die ons de goede weg in het le-
ven hebben gegeven?

En de KBO, Katholieke Bond van 
Ouderen (vereniging voor senio-
ren) is toch een vereniging voor 
de ouderen? Maar tijdens een 
discussie met een familielid van 
een dementerende ouder kwa-
men er toch rare uitspraken van 
enkele personen van de KBO. 
Iemand zei: “Als de bewoner het 
er niet mee eens is, dan gaat die 
toch gewoon verhuizen?” Door 
een ander persoon werd verteld: 
“Als dit door jou allemaal straks 
niet doorgaat, betaal jij maar al-

les terug aan De Zorgboog en 
De Regt in Beek en Donk.” Wat 
een hard gelag, deze uitspraken 
van twee personen van een gro-
te ouderenbond. Zou de KBO 
ook eigen belangen hebben bij 
dit alles? Hebben ze de beweeg-
tuin dan geschonken voor eigen 
belangen? Verder komt er een 
nieuw aangelegd verhoogd ter-
ras ook pal voor de woningen 
van dementerenden. Kortom; 
de groenstrook voor de ramen 
bij dementerende mensen is ge-
woon veel te klein en gaat abso-
luut voor overlast zorgen. Daarbij 
wordt er ook nog eens een heel 
mooi stukje natuur onttrokken. 

Er zijn twee andere opties, ook op 
eigen grond van De Zorgboog bij 
Franciscushof. 

Optie 1: Binnenplaats met al een 
aangelegd terras en toegankelijke 
deur vanuit Franciscushof. Met 
deze plaats wordt nooit iets ge-
daan, ook al ligt de therapie-af-
deling vlakbij en is er een loop-
gang tussen de bewoners en de 
binnenplaats. Makkelijk te berei-
ken en toegankelijk van 7.00 tot 
18.00 uur, dus geen last van on-
bevoegden ’s avonds laat en geen 
prikkels voor de bewoners.

Optie 2: Voorkant ingang (niet 
onze voorkeur). Maar als men wil 
opvallen, drukte wil, gezien wil 
worden; dan kan deze plek een 

bruisende optie zijn. Ondanks dat 
het hier niet afgesloten kan wor-
den, is het veel veiliger dan bij de 
kleinschalige bewoners; aan een 
drukke straat en altijd in het zicht.

Wij vragen De Zorgboog en de 
KBO: blijf af van de groenstrook 
bij de kleinschalige bewoners en 
toon respect! Kies één van de 
twee opties zoals hiervoor ge-

noemd, dan blijft de rust en vei-
ligheid voor de meest kwetsbare 
en snel geprikkelde bewoners ge-
waarborgd!

Namens alle mensen die tegen de 
door De Zorgboog en de KBO ge-
kozen locatie zijn,
R. Robbescheuten

LEZERSPODIUM
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kletskop pen Susan Sneijers

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

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

De natuur laat zich niet altijd plooien...

Pen 
De pen gaat, via Leo Raijmakers uit Aarle-
Rixtel, naar Susan Sneijers-Ketelaars. 
Zij woont met haar gezin: man Paul, twee 
dochters en zoon aan de Karstraat in Beek 
en Donk. Susan is opgegroeid in Geffen, 
maar woont nu langer in Laarbeek. Aan de 
keukentafel vertelt ze boeiend over haar 
leven, haar carrièreswitch, haar eigen bedrijf 
in tuinontwerpen: 'Buitenzinnig'…  
  
Susan, hoe ben je in Beek en Donk 
terechtgekomen? 
“Tweeëntwintig jaar geleden ontmoette 
ik Paul voor het eerst tijdens Paaspop. 
Paul komt uit Beek en Donk, vandaar dat 
we hier belandden, in zijn ouderlijk huis. 
Paaspop bezoeken we nog steeds, ook om 
de herinnering aan toen levend te houden. 
Alleen tijdens mijn zwangerschappen sloeg 
ik weleens een jaartje over”, lacht Susan. 

Wat is jouw achtergrond? 
“Van oorsprong ben ik ergotherapeute. Ik 
heb de opleiding in Hoensbroek gedaan 
en veertien jaar onder andere in een 
verpleeghuis gewerkt. Dat was leuk en 
gezellig, maar toen het voor mijn gevoel 
een 'herhaling van zetten' werd, besloot ik 
een andere weg te kiezen. Ik doorliep een 
loopbaanbegeleidingstraject en ontdekte 
dat ik mijn creatieve kant wilde gebruiken 
in mijn werk. Ik heb gekozen voor een 
tweejarige opleiding 'Tuinontwerpen' in 
Nijmegen. Ik hou van de duurzaamheid van 
tuinen en van de seizoensbeleving. Het is 
mooi om te zien dat de natuur zich niet altijd 
laat plooien en dat is voor mij de uitdaging”, 
vertelt Susan bevlogen. 

Zes jaar geleden startte je met je eigen 
bedrijf 'Buitenzinnig'. Waar komen we 
jouw werk tegen? 
“Inmiddels heb ik heel wat tuinen in 
Laarbeek ontworpen. Trots ben ik op de 
privétuin van de zusters bij de Brabantse 
Kluis. Ik noem dat een regenboogtuin, 
omdat het qua kleur van geel naar paars 
overgaat. De zusters noemen dit het 
paradijs. Geweldig vind ik dat; een mooier 
compliment kan ik niet krijgen. Hopelijk 
wordt deze tuin in de toekomst opgenomen 
in de Open Tuinenroute, dan kan iedereen 
het zien en ervan genieten.”

Vanaf 1996 woon je in Laarbeek. Wat 
waardeer je in onze gemeente?
“Ik vind het leuk dat er veel initiatieven genomen 
worden. Nu wordt er tussen verenigingen meer 
de samenwerking opgezocht. Dat zag ik twintig 
jaar geleden nog niet, toen zat iedereen meer op 
zijn eilandje. Kwizut is een prachtig voorbeeld 
van saamhorigheid. Met onze kwizutgroep 
zijn we dit jaar 2e geworden”, vertelt Susan 
trots. “Verder waardeer ik het initiatief van de 
gemeente om te zorgen voor meer groene 
plekken in Laarbeek. Weet je dat Beek en 
Donk in de race is om het groenste dorp van 
Nederland te worden? Daar word ik blij van!”

Susan, wat doe je graag in je vrije tijd? 
“Volleyballen, tennissen en koken met de 
kookgroep doe ik graag. Ook willen Paul en 
ik graag weer gaan reizen met de kinderen. 
Dat deden wij vroeger ook. Verder zit ik op 
'De Raagten' in een werkgroepje dat een 
wilgentenenhut en tunnel maakt. Dat is 
natuurlijk echt aan mij besteed.”

Susan geeft De MooiLaarbeekKrant-
KletskopPEN door aan Henk Biemans 
uit Lieshout. Hij staat over twee weken in 
de krant. 

Susan Sneijers

Steun de leden voor het trainingskamp

Carwash bij RC De Oude Molen
Beek en Donk - Aan de Lage Hees-
weg kunt u op zaterdag 16 april 
tussen 10.00 en 16.00 uur terecht 
om uw auto grondig te laten reini-
gen. Voor slechts €6,50 wordt uw 
auto super schoongemaakt. Met 
uw bijdrage helpt u tevens de rol-
schaatsclub om een intensief trai-
ningsweekend mogelijk te maken.

Vorige jaren waste de leden van 
de rollerclub uw auto voor deel-
name aan het EK Show rijden. Dit 
jaar hebben ze besloten om geen 
deel te nemen aan dit kampioen-
schap maar een trainingsweekend 
te organiseren. Teambuilding en 
trainingen staan dit jaar centraal. 
Veel Rolschaatsen op een grote 
baan, workshops en trainingen die 
betrekking hebben op zelfvertrou-
wen, inlevingsvermogen en sa-
menwerking. Dit alles om als team 
nog beter uit de verf te komen bij 
het show rijden. Aan dit alles hangt 
natuurlijk een kostenplaatje. Aan-
gezien hun leden dit toch groten-

deels uit eigen zak moeten betalen 
kan het wassen van uw auto de 
kosten wat verlichten en tevens 
Laarbeek en omgeving te voorzien 
van een schoner wagenpark.

De autowasstraat is makkelijk te 
vinden, aan de Lage Heesweg in 
Beek en Donk voor de deur van 
de Rollerhal. Terwijl de dames en 
enkele heren, met uw auto aan de 
slag gaan, hoeft u zich niet te ver-
velen. In de kantine kunt u een lek-
kere versnapering kopen, en een 
oogje werpen op de rollerbaan, 
waar die dag de technische trainin-
gen gewoon doorgaan.

Dus schroom u niet, verwen uw 
auto met een goede wasbeurt, en 
steun de leden van RC De Oude 
Molen voor het trainingskamp. 
Meer informatie over de rol-
schaatssport en de club is te vinden 
op: www.rcdeoudemolen.nl.

Nacht van de Vluchteling 2016

Feesten om vluchtelingen te helpen?
Beek en Donk - Peter Ronkes Agerbeek 
vertelt dat 40 kilometer meewandelen 
tijdens de Nacht van de Vluchteling wel-
iswaar vermoeiend is, maar ook inspire-
rend. Gezèllig zelfs. Nu organiseert hij 
bovendien samen met de vrienden rond 
René Vermaes een benefietoptreden. 

Beetje bizarre combinatie?
Gezellig doen rond ellende. Is dat niet 
wat onsmakelijk? Peter reageert be-
schaamd noch verstoord: “Weet je, er 
zijn zoveel bedelpartijen om mensen te 
helpen, dat de strijd om aandacht bijna 
ondoenlijk is. Met het neerzetten van 
een prestatie laat je mensen zien, dat je 
er zelf ook wat voor over hebt. Dat ene 
nachtje afzien is natuurlijk niet te vergelij-
ken met wat vluchtelingen doorstaan. Zij 
zijn vaak weken, maanden soms, onder-
weg om aan geweld te ontkomen. Onze 
wandeling zorgt voor aandacht en voor 
waardering. Niks mis mee, toch!” 

Prestatie oké, maar feest? 
Een middagje in de Muziektuin met 
vrolijke muziek, met een glaasje bier of 
wijn. Past dat nog wel bij zo’n treurig 
doel? Peter vindt het goed uit te leggen 
waarom zulke middelen mogen worden 

toegepast. “Die nachtwandeling en het 
inzamelen van geld daarvóór, is inder-
daad een soort vriendschappelijke wed-
strijd. Die geld oplevert voor de mensen 
in nood die we in hun regio helpen. Dat 
geldt ook voor het benefietoptreden van 
Simits op 24 april. Die hele zondagmid-
dag in de Beek en Donkse Muziektuin is 
vervuld van muziek waar mensen op af 
komen. Als die nu van hun feestbudget 
een klein beetje in mijn pet gooien voor 
de Nacht van de Vluchteling, dan mogen 
ze daar best bij lachen.” 

Muziek om geld uit de zakken te kloppen?
“Ach, wie dat zo wil zien… maar als 
mensen hun oren laten strelen door een 
waanzinnig plezierig orkest, is het dan 
zo misplaatst te vragen of ze ook iets 
leuks met hun knip doen? En naast de 
muziek ben ik er ook zelf: wie informatie 
wil, die roept maar. De achtergrond van 
deze noodzaak is tijdens een gesprekje 
beter over te brengen dan in een trieste 
meelijkwekkende advertentie. Daarvoor 
kan iedereen me ook altijd bellen op 06-
53362942 of mailen: info@petertbd.nl.” 

Het Benefiet
maakt deel uit van de eerste aflevering 

van de Muziektuinpodium-optredens. Si-
mits speelt zondag 24 april vanaf 16.00 
uur en draagt zo bij aan Peters deelname 
aan de Nacht van de Vluchteling. Simits 
speelt klezmer: traditionele Jiddische mu-
ziek uit Oost-Europa. Simits geniet een 
stevige reputatie op dit gebied. De groep 
is te zien op veel podia. In het buitenland 
zetten ze regelmatig muzikale luister bij 
aan o.a. de Gentse feesten en aan het 
jaarlijkse theaterfestival in Avignon e.d.

Wie niet naar de Muziektuin komt vindt 
alle informatie op www.nachtvandevluch-
teling.nl/peterronkesagerbeek. Via die 
pagina kan ook een gift worden overge-
maakt. Dat mag zelfs nu al. Niet één cent 
die je geeft, heb je ooit beter besteed! 

Simits

Cendra organiseert Sponsordag voor Stichting ALS 
Aarle-Rixtel – Cendra houdt op zondag 
24 april een sponsordag voor Stichting 
ALS. Er zijn verschillende activiteiten, 
zoals een fietstocht, sponsorloop, lo-
terij en een kofferbakverkoop. 

Voor de fietstocht kun je vanaf 10.00 
uur de route ophalen bij Cendra voor 
€5,00 p.p. De sponsorloop begint vanaf 
11.00 uur. Je kunt inschrijven bij Cen-
dra  jongerencentrum voor € 1,00. Dit 
kan op de dag zelf. Ook vindt er een 
kofferbakverkoop plaats, waarbij je een 
kraampje kan huren voor €15,00. Daar-
naast is er aan de kinderen gedacht, die 

iets willen verkopen. Zij kunnen een 
kleedje neerleggen voor €5,00 en daar-
op de hele dag spulletjes verkopen. 

Maar er is nog meer te oden. Zo is er 
een enveloppenring met lootjes voor 
€0,50 waarbij je cadeautjes kan win-
nen, en een grabbelton voor de kinde-
ren voor €0,25.

Daarnaast wordt er nog een wedstrijd-
je voor kinderen van de basisschool 
georganiseerd, waarbij ze lege flessen 
kunnen inleveren bij Cendra op woens-
dagmiddag en tijdens de openstellingen 

op woensdagavond en vrijdagavond. 
Ook kan dit in Lieshout bij Wendela 
Bevers. Graag even van tevoren bellen 
(06-21103778). Degene die de meeste 
flessen heeft ingeleverd krijgt  een leu-
ke prijs. Natuurlijk gaat de gehele op-
brengst naar de Stichting ALS. 

De middag vindt plaats bij tiener- en jon-
gerencentrum Cendra op De Duivenak-
ker 72a in Aarle-Rixtel. Contactpersoon 
voor meer informatie of het aanmel-
den als vrijwilliger is Wendela Bevers. 
E-mail: wendelabevers97@hotmail.nl of 
tel: 06-21103778
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Mooi UIT in Laarbeek

Goudsmit en Montis bij Wim Beeren Jazz Society
Aarle-Rixtel - Zaal Van Bracht aan 
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel is op 
woensdag 20 april ‘the place to be’ 
voor een optreden van gitarist An-
ton Goudsmit en hammond organist 
Frank Montis. Beide musici waren 
al eens afzonderlijk te gast bij Wim 
Beeren Jazz Society. Onder de naam 
Tito’s Soul Jazz Party brengen zij een 
zinderend programma van swingende 
en dansbare Soul Jazz bij Van Bracht 
voor het voetlicht.

Meestergitarist en Boy Edgar Prijs win-
naar Anton Goudsmit (New Cool Col-
lective, Ploctones) is met zijn ontem-
bare energie, herkenbare en inventieve 
stijl en gevoel voor groove de perfecte 
gitarist voor deze formatie. Voor ham-
mondorganist Frank Montis (Delmon-
tis, Gare du Nord) kennen soul en jazz 
sowieso weinig geheimen. Live gaat 
het alle kanten op, klassiekers van 
Grant Green, The Meters, John Sco-
field, Eddie Harris, Rusty Bryant wor-
den net zo gemakkelijk afgewisseld 
met eigen composities en/of jams. 
Zolang het maar swingt. Aangevuld 
met bassist Ton van der Kolk en drum-

mer Phil Martin belooft het weer een 
bijzondere avond te worden bij Wim 
Beeren Jazz Society. 
Het concert begint om 20.30 uur. En-

tree €8,00. Er wordt geadviseerd om 
voor de beste zitplaatsen tijdig aanwe-
zig te zijn. Kijk voor informatie ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl. 

Beek en Donk – De vrouwenbe-
weging Beek en Donk houdt een 
avond voor haar leden op dinsdag 
19 april in zaal ’t Huukske. De 
avond begint om 19.00 uur. 

Een toneelgroep uit Mariahout laat 
in een kort toneelspel heel herken-

bare situaties zien die in het dage-
lijks leven voorkomen bij iemand 
met dementie. Maar ook wat voor 
invloed dit kan hebben op de fami-
lie en hun omgeving. Deskundigen 
geven hierna uitleg over de hulp 
en zorg die dan nodig is. Mochten 
er vragen zijn hierover dan worden 

die zo goed mogelijk beantwoord. 
Deze avond van de vrouwenbewe-
ging is mede georganiseerd door 
de werkgroep Dementie vriende-
lijk Laarbeek. Na de pauze wordt 
de avond luchtig afgesloten door 
Henrie Bouwmans met een quiz.

Anton Goudsmit

Toneelstuk over dementie bij Vrouwenbeweging 

De Aarlese Revue in de Gaviolizaal

Aarle-Rixtel - Na het succes van 4 opvoe-
ringen van de bevrijdingsrevue in 2014 
en 2015 zocht de Aarlese Revue naar een 
nieuwe uitdaging. Dit hebben zij gevon-
den en voor u ingestudeerd: ‘Une Belle 
Soireé’ oftewel ‘Unne Skònne Aovund’. 

Een avond die u meevoert naar bekende 
operette en musical melodieën in prachti-
ge bijpassende en ook historische kleding. 
Dit alles ook met een knipoog naar de re-
vue.

Uitvoeringen op 20 en 21 april om 20.00 
uur in de Gaviolizaal. Een lust voor oog en 

oor, waarbij ook de orgels van zich laten 
horen. Entree €6,00 inclusief kopje koffie 
of thee. Kaarten in Laarbeek verkrijgbaar 
bij Snoeperij Jantje en bij Drogisterij Jo 
Ceelen. Voor de kaartverkoopadressen zie 
de website www.draaiorgelshelmond.nl. 

De Gaviolizaal is te vinden aan de To-
renstraat 36a te Helmond. Openingstijden 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. Meer in-
formatie op www.draaiorgelshelmond.
nl of info per mail info@draaiorgels-
helmond.nl of tel. 06-39682404.

De Aarlese Revue

D.I.O. drogisterij is de allerbeste!
D.I.O. drogisterij is gekozen tot Bes-
te Drogisterij van Nederland en dat 
schreeuwen wij natuurlijk graag van 
de daken. Wij zijn supertrots op deze 
prijs. Maar wij willen vooral jullie be-
danken. Want deze fantastische prijs 
hebben wij aan jou, onze trouwe klant, 
te danken. Jullie hebben D.I.O. verko-
zen tot allerbeste drogisterij van het 
jaar door massaal jullie positieve stem 
te laten horen in de jaarlijkse GfK-en-
quête. En jij bent uiteindelijk de enige 
expert die er echt toe doet. Want, ben 
jij tevreden, dan zijn wij dat ook.

Op 17 maart heeft D.I.O. de fonkelen-
de GfK drogisterij award in ontvangst 
mogen nemen. Sinds die dag regent 
het felicitaties, bloemen en taarten bij 
alle D.I.O. winkels door het hele land. 
De D.I.O. drogisterij was al een paar 
jaar achter elkaar verkozen tot de dro-
gist met de beste service. Maar dit jaar 
hebben wij dan eindelijk de hoofdprijs 
binnen gesleept en zijn we de onbe-
twiste winnaar. 

Jij wist het al, maar nu weet heel Ne-
derland het ook: dat de sfeer in de 
D.I.O. winkel warm en gezellig is zodra 
je de drempel overstapt, dat het per-
soneel altijd tijd maakt voor een praat-
je met jou, over serieuze zaken, maar 
ook over ditjes en datjes. Dat ze altijd 
klaar staan om jou professioneel en op 
jouw situatie toegespitst advies te ge-
ven. Dat het personeel je vaak zo goed 
kent, dat zij precies weet welk product 
jij nodig hebt en je daar ook op wijst. 
Jouw D.I.O. drogist alle tijd neemt om 

het inpakken van cadeautjes tot een vi-
sueel feestje te maken. Dat je bij D.I.O. 
alles vindt wat je zoekt, van A-merken 
tot groene en duurzame producten en 
natuurlijk het voordelige, maar super-
sterke huismerk Idyl. Want, dat is nu 
ook gebleken: ook voor de prijs moet 
je bij D.I.O. zijn! 

Beste drogist of niet, wij bij D.I.O. gaan 
meteen weer aan de slag. Want ook 
al ben jij tevreden, wij willen ervoor 
zorgen dat je dat blijft. Dus wij staan 
gewoon weer voor je klaar, met een 
glimlach, een praatje, een gedegen ad-
vies en de juiste prijs. Kom snel weer 
langs en pak die voorjaarskortingen 
meteen even mee. Tot ziens! En nog-
maals: Ontzettend bedankt voor jullie 
waardering!

Team D.I.O. Mark, Lieshout

Advertorial

Liederentafel 't Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel - De laatste liederentafel voordat ze 
met vakantie gaan staat al weer voor de deur. 
Deze liederentafel wordt gehouden op donder-
dagavond 28 april. Noteer dit alvast in uw agenda.
 
De samen met ViERBINDEN georganiseerde lie-
derentafel wordt gehouden in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij, aan de Heindertweg 87 in 
Aarle-Rixtel. Samen gaan ze zingen onder bege-

leiding van 'Sun Shine', het eigen orkest, uit lie-
derenbundels die voor u aanwezig zijn.  

De avond begint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en de toegang is gratis. Ze gaan er weer 
een gezellige avond van maken. Voor meer 
informatie bel 0492-534726 of via e-mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.
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De Croyse Hoeve, Croylaan 9, Aarle-Rixtel, Tel. 0492 - 381 348
WWW.DESMAAKVANCROY.NL

DUURZAME 

VIS

BOERDERIJKIP

HEYDE HOEVE 

VARKEN

MARCHIGIANA

RUND

Restaurant De Croyse Hoeve

Proef nu ons 3-gangen aspergemenu voor 19,95! 
Vanaf zondag 17 april heeft u keuze uit 
maar liefst 8 Croy asperge gerechten. 

De Croyse Hoeve

maar liefst 8 Croy asperge gerechten. 

Een écht Croy feest met een groot terras en (h)eerlijke gerechten.
Van ons aspergemenu tot onze Croyburgers.  

Beleef het Croy aspergefeest met onder andere: 
• De Croy asperges van Jeanne en Broos Biemans 
• De kruiden van Croy Cruyden 
• De hangop van de melkkoeien van de familie Kuijpers 
• De Croy bierkaas in de kraam van ‘t Verswarenhuys
• Het Croy brood van Bakkerij van Brug
• Heerlijk verse eieren van Hoeve de Elshorst 
• De eerlijke achterham van het Heyde Hoeve Varken
• De gegrilde kippenbouten van de Boerderijkip
• De Croyse honing met uitleg van onze imker
• Het Croy bier met een rondleiding door de brouwerij
• Diverse proeverijen van onze Croy producten
• Groot Croy terras in de kasteeltuin met gezellige muziek

Voor de kinderen zijn er springkussens en een leuke kinderboerderij.
Kortom er is van alles te zien en te koop zodat u ook na het feest nog 
thuis van de Smaak van Croy kunt genieten!

CROY
ASPERGEFEEST

ZONDAG 17 APRIL 2016
Van 10:00  - 17:00 uur

Kasteel Croy, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel
GRATIS TOEGANG

DE SCHIJF VAN CROY
WEET WAT JE EET! 
Bij de Smaak van Croy houden we van (h)eerlijk eten. 
We hebben diervriendelijkheid hoog in het vaandel staan. 
Dat is niet alleen goed voor de dieren, maar ook voor de 
smaak van het vlees en de vis. Omdat we weten waar en 
hoe de dieren geleefd hebben, weten we wat we bereiden 
en wat u eet. De (h)eerlijke gerechten op onze menukaart 
zijn te herkennen aan:  

Beleef bij ons de (h)eerlijke Smaak van Croy!

Jan Strik en consorten zorgen voor schaterend Dorpshuis Tejater
Lieshout - Geen Carnaval en toch een 
avondje met kletsers. Niet zo’n voor 
de hand liggende keuze in april, maar 
Jan Strik en zijn collega’s zorgden op 
zaterdag 9 april voor een uitverkocht 
huis met het programma ‘Wan gezever. 
Nee, gij!’

Gezever was het. Maar het was aan Jan 
Strik, aangekondigd als de meest aan-
sprekende tonprater uit het zuiden, wel 
toevertrouwd om dit gezever in goede 
banen te leiden. Jan opende de avond, 
maar daarna gaf hij al snel het woord 
aan zijn collega’s. Hij had de beste ton-
praters van het seizoen bij elkaar ge-
bracht en daarvan mochten wij hier in 
het mooie Lieshoutse Dorpshuis Tejater 
van genieten. En genoten hebben we. 

Als eerste kwam Hans Keeris uit Kneg-
sel op het podium met zijn act als Wiel 
de Waal, een Vlaamse fietscoureur. In 
sappig vloeiend Vlaams, alsof hij er 
geboren en getogen is, strooide hij zijn 
verhaal over het publiek uit. Natuurlijk 
konden de dopingverhalen niet ontbre-
ken en zijn woordspelingen waren ver-
makelijk en goed gevonden. Vooral de 
gebeurtenissen van zijn broers Rob en 
Raf zorgen voor hilariteit. Je zou den-
ken dat zo’n mooie klets niet geëven-
aard kon worden, maar dan was daar 
ineens Frans Bevers uit Oirschot op het 
podium als gemeentewerker. Zijn tek-

sten waren sterk. Gemeentewerker is 
natuurlijk een dankbaar onderwerp om 
grappen over te maken en als je dan 
een schele collega hebt kan het niet 
meer mis gaan. Hij was geweldig. 

In de pauze kon het publiek het alle-
maal even laten bezinken, maar daarna 
kondigde Jan Strik al weer het volgen-
de optreden aan, nl het duo Vreemd. 
Blijkbaar waren ze als eens te gast in 
Lieshout tijdens de carnavalsdagen en 
daar zullen ze toen zeker, net zoals nu, 
voor dolle pret gezorgd hebben. Ze 
hadden een andere opzet, niet alleen 
“gezever” maar ook zang en muziek. 
In het dagelijks leven zijn zij Ronald 
Vermijs en Fred ten Hoor, maar nu wa-
ren ze even Willie en Henk. Ze hadden 
een goede interactie met de zaal en de 

mensen op de eerste rijen waren weer 
de pineut. 

Het liep al tegen half twaalf en als je 
dacht dat je naar huis kon dan had je 
het mis. Als afsluiter had Jan Strik ge-
kozen voor Berry Knapen, negen keer 
kampioen tonpraten. Hij heeft van 
alles in huis, maar speciaal voor het 
Lieshoutse publiek bracht hij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand ten 
tonele. Ook een dankbaar onderwerp 
en de zaal lag dubbel. Het liep al tegen 
twaalven toen Jan Strik zelf de avond 
besloot met een mooi woordje en zijn 
inmiddels legendarische verhaal van 
Sneeuwwitje in de dyslectische versie. 
Het was een geweldige avond. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Recensie

Artiest Willy Reijnders op Ouderenavond
Aarle-Rixtel - Op de ouderenavond, 
tijdens de Dorpsfeesten, komt er dit 
jaar weer een spectaculair optreden, 
heel anders dan vorig jaar. De or-
ganisatie heeft Willy Reijnders vast 
kunnen leggen voor deze avond, een 
artiest die garant staat voor een gezel-
lige avond vol vermaak.

Woensdag 20 april staat de jaarlijkse 
ouderenavond van de Dorpsfeesten ge-
pland. Iedereen van 55 jaar en ouder is 
van harte uitgenodigd om deze avond bij 
te wonen. Er staat jullie weer een avond 
met veelbelovend vermaak te wachten. 
De entree is gratis en de eerste kof-
fie met cake zijn ook gratis. Daarnaast 
wordt er een gratis loterij gehouden. 

De organisatie van deze avond is in 
handen van een samenwerking tussen 
de KBO en dorpsfeesten Aarle-Rixtel. 
Dus mocht je zin hebben in een ge-
zellige avond vermaak, kom dan op 
woensdag 20 april naar de Dreef. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur, om 20.00 
uur start het programma en om 22.30 
uur is de avond afgelopen.

Beek en Donk – Voor de 62e keer 
houdt Buurtvereniging De Eendracht 
de Beekse vlooienmarkt. De spullen 
zijn door de leden van de buurtvereni-
ging zelf verzameld. 

Op deze markt staan geen handela-
ren. Zo’n 60 leden bieden de spullen 
te koop aan. De markt wordt gehou-
den op zondag 17 april van 11.00 

tot 15.00 uur in en om buurthuis De 
Schuurherd aan het Heuvelplein. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
jeugdactiviteiten van de buurtvereni-
ging. Voor meer informatie kan met 
terecht bij Mari Vereijken, Heuvelplein 
32, tel. 0492-462017 of via email  
marivereijken@hetnet.nl.

62e Beekse vlooienmarkt
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JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

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

Raadpleeg onze 
website voor meer info.

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

YOU RELAX, 
iMow

OOK TE 
BESTELLEN
VIA ONZE 
WEBSHOP!

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR DESKUNDIG ADVIES!

OPEN 
2DE PAASDAG  
VAN 11.00 TOT 17.00

GASHAARDEN - PELLETKACHELS - HOUTKACHELS OOK OP CV

FLORIJN-5 DEURNE 0493-312614

WWW.OHCDEURNE.NL

SUBSIDIE EN STIMULATIE REGELING 
250,- TOT 1400,-

OPEN 
ZONDAG 17 APRIL 

VAN 11.00 TOT 17.00

SNS Gemert bestaat 5 jaar. Reden voor 
een feestje! Kom je op vrijdag 15 of 
zaterdag 16 april ook een kopje koffi e 
drinken met wat lekkers erbij? En we 
hebben ook nog een leuke actie! 

Advertorial

5 jaar geleden openden we onze 
SNS Winkel in Gemert, op Rid-
derplein 27. Een goede stap. 
Want in die tijd zijn we gegroe-
id van 3 medewerkers naar een 
team van 7 adviseurs. Dit vier-
en we graag met jou. Ik nodig 
je dan ook van harte uit om op 
vrijdag 15 en zaterdag 16 april 
bij ons binnen te lopen. Of je al 
klant bent of niet. 

Nieuwtje: onze aankoopverze-
kering
Als je komt, vertel ik je graag 
meteen wat meer over onze 
nieuwe aankoopverzeker-
ing. Deze krijg je vanaf 1 april 
standaard bij onze betaalreken-
ing. Zonder dat je daar iets ex-
tra’s voor betaalt. Hiermee zijn 
veel aankopen in winkels en bij 
Nederlandstalige webshops 
meteen 30 dagen verzekerd bij 
beschadiging, verlies en diefstal. 

Net als bij een creditcard. We 
zijn de eerste en enige bank die 
dit doet. Mooi, toch? 

Leuke actie 
De aankoopverzekering is trou-
wens maar een van de vele ex-
tra’s bij SNS Betalen. Voor SNS 
betalen, betaal je € 2,50 per 
maand. Maar als je nu overstapt 
en je inkomen erop laat storten, 
is het 1e jaar onder voorwaarden 
gratis. Op snsbank.nl vind je de 
actievoorwaarden.
Kortom, genoeg om over te 
praten tijdens ons jubileumfeest-
je op 15 en 16 april op Ridder-
plein 27 in Gemert. 

Zie ik je dan? 

Pim van Zutven

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Wedvlucht voor Postduiven-
vereniging de Luchtbode
Beek en Donk – Postduivenvereniging 
de Luchtbode heeft een wedvlucht 
vanuit Isnes (België) gehad. De af-
stand was 132 km. In het concours 
waren 202 duiven.

Uitslag
1, 3, 4. Martien de Groot
2, 5, 6, 7. Frans Manders en zoon
8. Sjef Schellekens
9. Martien de Groot
10. Pieter Beekmans

Kom ook in jouw oranje outfi t
Kings Night disco bij &RG-teens
Lieshout - Tienerwerk &RG-teens heb-
ben voor vrijdag 22 april een geweldige 
Kings Night Disco georganiseerd. Deze 
wordt gehouden in de jeugdruimte van 
het Dorpshuis te Lieshout, Energyclub 
genoemd. 

Heb je zin in een avondje swingen in je 
oranje outfit, of vind je het leuk om een 
spelletje te doen, zorg dan dat je erbij 
bent. Party Jockey Tim zorgt ervoor dat 
je de hele avond in je oranje outfit staat 
te swingen en geniet van de muziek. Je 
zult je verbazen want iedereen doet mee! 
Ook heeft hij enkele leuke verassingen 
op de agenda staan. Doe mee, verkleed 
je en win mooie prijzen. Misschien wordt 
jij &RG-teen van de maand? 

De toegang tot &RG-teens discoavond is 
voor tieners met een pasje gratis en ie-

dere gezellige jeugdige tiener ( groep 6 ) 
tot en met 15 jaar is tegen betaling van 
€1,50  van harte welkom. De Discozaal is 
open vanaf 19.30 uur. Zorg dat je op tijd 

bent om het allemaal mee te kunnen ma-
ken want om 22.00 uur is deze ‘oranje’ 
avond weer voorbij. Kijk ook voor meer 
informatie op www.energyteens .nl.  

Beek en Donk - Een dorpsfeest van 
O&U kan, wat de harmonie betreft, niet 
doorgaan zonder een speciaal project 
voor de Beek en Donkse basisschool-
leerlingen. Op donderdag 19 mei wordt 
in de feesttent naast het gemeentehuis 
dan ook speciaal voor en door de basis-
schoolleerlingen de voorstelling ‘Circus 
Arundo’ gespeeld. En ja, ook dóór de 
leerlingen. 

Het Arundo-kwintet heeft samen met de 
Stichting Muziek Opleiding van O&U, 
oftewel SMO Oefening & Uitspanning, 
een helemaal nieuw project gemaakt. Dit 
is genaamd Circus Arundo. In de week 
van 11 april zijn de voorbereidende les-
sen begonnen op de basisscholen. Alle 
groepen van de basisscholen krijgen 2 

keer een half uur les ter voorbereiding op 
de voorstelling. Tijdens die lessen worden 
dansjes (groep 1 en 2), blokfluit (groep 
3 en 4), liedjes met dans (groep 5 en 6) 
en bodypercussion en acrobatiek (groep 
7 en 8) geleerd. Alle scholen zijn weer 
zeer enthousiast en verlenen volledige 
medewerking. De lessen op de scholen 
worden gegeven door Jonie Pijpers en 
Willemijn van Duyn, respectievelijk de 
klarinettiste en hoboïste van het kwintet. 
Jonie is daarnaast ook klarinetdocent bij 
SMO en ze speelt in het harmonieorkest 
van Oefening & Uitspanning.

Op donderdag 19 mei vindt de eind-
voorstelling plaats in de grote feesttent 
midden in het dorp. Het Arundo-kwintet, 
bestaande uit Jonie Pijpers, Steven Hen-

ry, Evert van Noort, Willemijn van Duyn 
en Tom Peeters, verzorgt dan samen met 
de leerlingen de voorstelling. Tijdens de 
eerste voorstelling (13.15 tot 14.00 uur) 
treden Het Klokhuis en de Muldershof 
op, tijdens de tweede voorstelling (14.15 
tot 15.00 uur) de Raagten en het Otter-
ke. Het kwintet wordt voor deze gele-
genheid aangevuld met een slagwerker 
en een acteur. Het project is ook bedoeld 
om kinderen enthousiast te maken voor 
muziek en voor de opleiding van de har-
monie, SMO.

Tijdens de voorstelling zijn ook de ou-
ders, grootouders en andere belangstel-
lenden van harte welkom. O&U hoopt 
op een volle tent met publiek.

'Circus Arundo' strijkt neer in Beek en Donk
Scholenproject in het kader van 125 jaar O&U
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www.jong-leren.com 
0492 382 668 

 

Altijd begeleiding op 
maat 

44e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout-
Mariahout
Lieshout/Mariahout - De komende 
week houdt Comité Wielerjeugdvijf-
daagse haar 44e Fietsvijfdaagse voor 
de jeugd van Lieshout en Mariahout. 

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 
kunnen hieraan deelnemen. Kinderen 
kunnen meedoen op gewone fietsen, 
crossfietsen, en mountainbikes, maar 
niet op racefietsen. 

De allerkleinsten, de peuters van 0 tot 
en met 3 jaar mogen gebruik maken 
van een skelter, step, driewieler e.d. en 
rijden op een verkleind parcours, waar-
bij de ouders de kinderen kunnen be-
geleiden. Het ‘gewone’ parcours loopt 
over de Hertog Jansstraat, Coolhof, en 
Floreffestraat. Iedere deelnemer ont-
vangt na de wedstrijd een traktatie. 
De grote finale wordt gehouden op 
vrijdag. Die dag krijgen ook de deel-
nemers die niet in aanmerking komen 
voor een beker of bloemen een leuke 
prijs voor de prestatie die tijdens deze 
week geleverd is. Kinderen uit groep 0 
tot en met 3 jaar kunnen elke dag in-
schrijven. De andere groepen kunnen 
tot en met woensdag 20 april inschrij-
ven. 

Dus jongens en meisjes: doe mee. De 
wedstrijden starten elke dag vanaf 
18.45 uur.

Tieners brengen bezoek aan pretpark
De Boemerang vermaakt 
zich in Bobbejaanland

Beek en Donk - Met een bus vol 
tieners vertrokken de vrijwilligers 
van tienerwerk de Boemerang af-
gelopen zondag naar Bobbejaan-
land. Nadat er een verzamelplek 
was aangewezen mochten de tie-
ners ‘los’. 

Het weer was hen goed gezind, 
want het zonnetje liet zich de hele 
dag zien, waardoor alle nat gewor-
den kleren van de waterattracties 
weer snel konden drogen voor 
een nieuwe ronde. Om 17.30 uur 
werden de hoofdjes weer geteld 
en gingen de tieners moe maar 
voldaan naar de bus. Om 19.15 
uur werden de tieners weer veilig 
en wel afgeleverd bij de Boeme-
rang. De vrijwilligers van de Boe-

merang kijken terug op een zeer 
gezellige en geslaagde dag.  De 
volgende activiteit van tienerwerk 
is de Voute Avond op 13 mei. 
Kijk voor alle foto’s en info op 
www.boemerangbeekendonk.nl.

‘Band 'Massada' op het podium 
OJA pakt groots uit op 
Koningsdag
Aarle-Rixtel - Open Jongerencen-
trum Aarle-Rixtel (OJA), houdt op 
woensdag 27 april, Koningsdag, 
traditiegetrouw het Koningsdag-
feest. Elk jaar wordt er door de vrij-
willigers van OJA een leuk en ge-
varieerd programma samengesteld, 
maar dit jaar hebben ze een uitzon-
derlijk ‘grote’ band op het podium 
staan: ‘Massada’. 

Massada speelt met hun La-
tijns-Amerikaanse ritmes, percussie-
rok overgoten in een Moluks sausje 
nog steeds de sterren van de hemel, 
en hebben in 30 jaar al op vele bin-
nen- en buitenlandse concertpodia 

gestaan (waaronder Pinkpop). De 
dag wordt muzikaal geopend door 
‘Kenji’, Original Psychedelic Rock 
uit Eindhoven. Vervolgens komt het 
Aarle-Rixtelse ‘Mooon’ het podium 
betreden, met Psychedelic/Garage/
Blues van eigen bodem! 

Het OJA-terrein, gelegen aan de 
Schoolstraat 2 te Aarle-Rixtel, is ge-
opend vanaf 13.00 uur, en op het 
buitenpodium is er muziek tot 20.00 
uur. ’s Avonds betreden de OJA Resi-
dent-Dj’s het podium voor een swin-
gende afsluiter. Voor meer info, kijk 
op www.oja-aarle.nl of facebook.
oja-aarle.nl.

Trapvaardigheid en Brugklasproof bij 
OBS Het Klokhuis

Beek en Donk/Lieshout - Alle leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 van OBS 
Het Klokhuis in Beek en Donk en 
Lieshout hebben woensdag 6 april 
deelgenomen aan het project ‘Trap-
vaardig’. 

Dit houdt in dat de kinderen in groep 

7 veiliger aan het verkeer kunnen deel-
nemen als fietser, iets wat zeker van 
pas komt bij de cursus die zij in groep 
8 gaan krijgen zodat ze ‘brugklasproof’ 
zijn. Leerlingen in groep 8 worden 
‘Brugklasproof’ gemaakt door ze te le-
ren fietsen met de bagage die ze ook 
naar de brugklas mee nemen, zoals 

een rugzak met boeken. Men is erg te-
vreden dat alle kinderen hun diploma 
hebben behaald. Via deze weg wil de 
organisatie van OBS Het Klokhuis alle 
betrokkenen hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Het was een geslaagde dag.
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Onlangs is er een ondernemersbezoek gebracht bij Dé Aca-
demie van Son voor alle Code95, logistieke opleidingen en 
rijbewijzen. Sinds de oprichting 4 jaar geleden van Transport 
Academie is de onderneming uitgegroeid tot 3 bedrijven die 
zich bezig houden met het opleiden van personen op gebie-
den die te maken hebben met logistiek en transport. Trans-
port Academie, dé opleider voor nascholing Code95, Rijbe-
wijs C, CE, heftruck, reachtruck etc. Tractor Academie, de 
grootste T-rijbewijs opleider van Nederland. Rijles Academie, 
voor alle rijbewijzen scooter, B, BE, en motor.

TRANSPORT ACADEMIE
Het meest verbazend bij het ondernemersbezoek, is hoe 
Martie Aarts in vier jaar tijd “uit het niets” 2 toonaangevende 
bedrijven heeft gerealiseerd. Een gezin van vier personen dat 
grotendeels meewerkt in de zaak én werkweken van 90 tot 
100 uur zetten flink zoden aan de dijk. Zijn eigen kwaliteiten 
en verdiensten in die prestatie komen in het interview niet ter 
sprake, dat ligt niet in zijn aard. “Het gaat niet om mij, ik hoef 
ook niet met een foto in de krant. Het gaat om Transport Aca-
demie, en om mijn zoon Bryan die straks de zaak hier gaat 
runnen.” Aarts senior voert zelf graag de regie, dat is duide-
lijk. Zelfs bij het interview is hij amper achter het ‘stuur’ weg 
te slaan. Aarts begon zijn bedrijf Transport Academie met 
de opleiding transportbegeleider exceptioneel transport, 
Code95 opleidingen voor vrachtwagen chauffeurs en 
opleidingen voor bergingschauffeurs, volgens 
Aarts “het gevaarlijkste beroep in de branche”. 
Sindsdien groeide, explodeerde is misschien een 
beter woord, Transport Academie met de hoofdves-
tiging in Son en een nevenvestiging in Venray, tot 
een bedrijf dat alle denkbare logistieke opleidingen 
geeft zoals ook heftruck, reachtruck, taxi, C, CE. 
Ook ‘aangrenzende’ opleidingen als EHBO, BHV 
en VCA (voor aannemers) staan op het program-
ma.  Voor wat betreft de Code95 opleidingen had 
Transport Academie de primeur in Nederland met 
een uniek e-learningconcept. 35 uur Code95 be-
halen d.m.v. 22,5 uur thuisstudie en 12,5 uur klas-
sikale les. Inmiddels beschikken ze over meer dan 
20 verschillende e-learningopleidingen. Uit heel 
Nederland weet men de nationale koploper in lo-
gistieke en e-learningopleidingen steeds beter te 
vinden.

grotendeels meewerkt in de zaak én werkweken van 90 tot 
100 uur zetten flink zoden aan de dijk. Zijn eigen kwaliteiten 
en verdiensten in die prestatie komen in het interview niet ter 
sprake, dat ligt niet in zijn aard. “Het gaat niet om mij, ik hoef 
ook niet met een foto in de krant. Het gaat om Transport Aca-
demie, en om mijn zoon Bryan die straks de zaak hier gaat 
runnen.” Aarts senior voert zelf graag de regie, dat is duide-
lijk. Zelfs bij het interview is hij amper achter het ‘stuur’ weg 
te slaan. Aarts begon zijn bedrijf Transport Academie met 
de opleiding transportbegeleider exceptioneel transport, 
Code95 opleidingen voor vrachtwagen chauffeurs en 

Sindsdien groeide, explodeerde is misschien een 
beter woord, Transport Academie met de hoofdves-
tiging in Son en een nevenvestiging in Venray, tot 

TRACTOR ACADEMIE
Sinds de invoering van het Tractorrijbewijs op 01 juli 2015 was een logische volgen-
de stap de opleiding T-rijbewijs te gaan verzorgen. Dit leidde tot de oprichting van 
Tractor Academie. Na het behalen van de theorie krijgen de kandidaten een gratis 
proefles op 1 van de 4 John Deere lescombinaties, gevolgd door een advies om-
trent het benodigde aantal lessen en de planning om zo snel mogelijk de weg op 
te mogen. Tractor Academie is gespecialiseerd in een tweedaagse tractoropleiding. 
Hiervoor komen boerenzonen desnoods helemaal uit Groningen naar Son. Tractor 
Academie regelt hun hotelovernachting, daarna een dag lessen en de volgende 
dag aansluitend op examen. Inmiddels beschikt Tractor Academie over 4 lescom-
binaties welke circuleren tussen de tientallen les- en examenlocaties die Tractor 
Academie in Nederland heeft. 
Het materiaal van Tractor Academie voldoet aan alle CBR eisen en is bovendien 
voorzien van een lescam, waardoor de kandidaat thuis op de eigen computer de 
les nog eens terug kan kijken. Tevens heeft Tractor Academie alles in eigen beheer, 
een eigen e-learning voor de theorie, eigen les- en examenlocaties, eigen materi-
aal en eigen vervoer van de lescombinaties door heel Nederland.

RIJLES ACADEMIE
Vanuit de doelgroep jongeren voor het T-rijbewijs kwam steeds meer de vraag 
voor opleidingen scooter en B-rijbewijs. De logische volgende stap was dus de 
start van Rijles Academie. Hier kunnen de jongeren terecht voor opleidingen scoo-
ter, B, BE en motor. Speciaal hiervoor heeft Rijles Academie 3 nieuwe scooters 
aangeschaft. De eerste lessen voor het scooterrijbewijs vinden plaats op het eigen 
terrein, waardoor de leerling eerder kan beginnen. Voor het B-rijbewijs beschikt 
Rijles Academie over een Seat Leon.

RIJSIMULATOR
Dé troef die Transport Academie een grote 
voorsprong geeft in de rijscholenwereld, is de 
mobiele rijsimulator. Een aanhangwagen met 
daarin een stoel, waarin je werkelijk alles ‘live’ 
meemaakt  achter het stuur van een auto, trac-
tor, vrachtauto, noem maar op. “Vooral jonge 
vrouwen zijn nogal eens bang om in het begin 
ergens tegenaan te rijden. In de simulator zijn ze 
veel relaxter en leren daardoor sneller. De kosten 
zijn natuurlijk aanzienlijk lager dan in een auto 
op de weg, dat berekenen we door aan de leer-
lingen, het scheelt ook al gauw een aantal prak-
tijklessen op de weg dus ze halen veel goedkoper 
hun rijbewijs” somt Aarts op. 

Kortom, er is geen enkel geldig excuus voor de 
doelgroep om niét met 1 van de 3 Academies uit 
Son in zee te gaan. Op 16 en 17 april van 11.00 
tot 16.00 uur is er een open dag op het adres 
Ekkersrijt 3104. 
Dus voor alle rijbewijzen kun je terecht bij 
dé Academie van Son!

MEER WETEN? 
www.transportacademie.nl  
www.tractoracademie.nl  
www.rijlesacademie.nl

Transport Academie • Tractor Academie • Rijles Academie • Ekkersrijt 3104 • Son • 0499 - 490077 • info@tansportacademie.nl

OPEN DAG
16 en 17 april

11.00 - 16.00 uur
11.00 - 16.00 uur!

Voor informatie over Code95, rijbewijzen Tractor, Scooter, Auto, Vrachtauto en Motor

Bezoek de open dagen, zaterdag 16 en zondag 17 april 2016

Kennismaking met | Transport  Academie | Tractor Academie | Rijles Academie

Bryan Aarts bij 1 van de vier John Deere les tractoren

De 3 nieuwe scooters van 
de Rijles Academie staan klaar



Donderdag 14 april 2016 31

MooiBoerdonk
Dames vermaken zich met modeshows in den Hazenpot

Ladies Night Vrouwen van Nu Boerdonk

Boerdonk – De Hazenpot stroomde dins-
dagavond 5 april al vroeg vol met vele 
vrouwen. Wat is er toch aan de hand, 
zullen de passerende mannen zich af-
gevraagd hebben. Welnu, er werd in het 
Boerdonkse door Vrouwen van Nu een 
echte Ladies Night gehouden, daar waar 
vrouwen van houden was te beleven in 
Den Hazenpot.  Bijna 80 dames hebben 
genoten van allereerst een heerlijk kopje 
koffie of thee met appelcake.

Daarna was het tijd voor de eerste mode-
show. Kleding van Ramaekers Mode uit 
Gemert werd door 3 bijna professionele 
mannequins (eigen leden) op een heuse 
catwalk geshowd. Een groot applaus viel 
hen ten deel. De pauze die daarop volg-
de gaf alle dames volop gelegenheid om 
zelf de kleding te bekijken en te passen. 
In de zaal stonden een aantal gezellige 
kraampjes opgesteld om de dames op 
velerlei gebied te bedienen. Zo was Ka-
ren van de Zanden van Skincare schoon-
heidssalon present om de dames nog 
mooier te maken als ze al waren. Bij wie 
dat wilde werden gelnagels aangebracht.  

Greenart Erica was aanwezig met een 
hele mooie kraam met bloemen, zelfge-
maakt vilt-schilderijen en droogstukjes 
van natuurlijke materialen. Sander en 
Ton Kanters catering presenteerde een 
prachtig opgemaakt luxe plateau gevuld 
met een grote variëteit aan koude luxe 
hapjes met o.a. vlees, vis, kip en kaas, 
aangevuld met fruit en rauwkostsalades. 
De aanwezige dames lieten de kans niet 
voorbijgaan om deze hapjes te proeven. 
Anouk Megens gaf uitgebreide uitleg 
over voedingssupplementen en had een 
collectie parfum meegebracht. Hanny 
Heesakkers verzorgde op verzoek een 
make-up kleuradvies. Voor de dames 
met een grijze haarkleur had ze goe-
de tips geven over welke kleuren goed 
staan.

Little Dream had erg leuke woonacces-
soires, hebbedingetjes en sieraden bij, 
waartussen alle vrouwen lekker konden 
rondsnuffelen. Astrid Vink van Funny 
Taarten maakt voor elke gelegenheid 
de mooiste en heerlijkste creaties in elk 
gewenst thema, ontwerp en/of kleur. Ze 

had een paar mooie voorbeelden mee-
gebracht en voor de liefhebbers stonden 
er heerlijke cupcakes. Bij de laatste kraam 
werd geproost en getoast met drankjes 
van zuur tot zoet en van weinig tot meer 
alcohol.           

Tegen de klok van 21.00 uur was het tijd 
voor de 2de modeshow. Zes semi-profes-
sionele mannequins (wederom eigen le-
den) showden maar liefst ieder 3 nieuwe 
lentecreaties van Annet Mode uit Beek 
en Donk. Ook deze mannequins kregen 
telkens de handen op elkaar en de oh’s 
en ah’s en “wa skon” klonken menig-
maal. Het was een geweldige modeshow 
waarna er volop gelegenheid was om 
rond te snuffelen en te winkelen.

Afsluiter van deze gezellige Ladies Night 
was de loterij die mogelijk werd gemaakt 
door de standhouders en modewinkels. 
Zij hadden allemaal een mooie prijs ter 
beschikking gesteld. Bij deze wil de orga-
nisatie hen dan nogmaals bedanken voor 
hun enthousiaste medewerking die deze 
avond tot een groot succes maakte.

Sam's kledingactie in Boerdonk

Trekkertrek blijft op Coxsebaan

Nachttoernooi RKSV Boerdonk 
slaat jaar over

Boerdonk – Voor Sam’s kledingactie 
is op maandag 18 en dinsdag 19 april 
de inzameling. U kunt uw kleding in 
een gesloten zak of tas inleveren bij 
fam. Vilier, Veerstraat 4 te Boerdonk. 
De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat dit jaar naar een ontwik-
kelingsproject van Cordaid Mensen in 
Nood in Bangladesh.

Situatie
Bangladesh heeft het grootste be-
woonde deltagebied van de wereld: 
het Patuakhali district. Het land kampt 
met een regen- en cycloonseizoen van 
juli tot en met oktober. Dijken begeven 
het en hele stukken land worden door 
het water weggespoeld. Resultaat: 
elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 
mensen. En elke ramp weer verliezen 
mensen hun huizen en bezittingen. De 
Nederlanders winnen gelukkig sinds 

1953 het gevecht met het water. Als 
geen ander heeft men hierin ervaring 
en expertise opgebouwd. De Neder-
landers moeten hen, als waterbou-
wers, toch kunnen helpen? 

Help mee met uw oude textiel 
Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood samen met Caritas Banglade-
sh de kwetsbare dorpen beschermen. 
Er worden degelijke dijken aangelegd 
en er wordt een preventieproject op-
gezet dat de bevolking leert hoe zij 
zich voor kunnen bereiden op rampen, 
zodat ze die op eigen kracht kunnen 
doorkomen. 

Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteun-
de projecten kunt u kijken op 
www.samskledingactie.nl.

Boerdonk - Jarenlang stelde Jos 
Kanters Groenvoorziening het eve-
nemententerrein aan de Coxsebaan 
te Boerdonk beschikbaar voor Trek-
kertrek Boerdonk. 

De organisatie wil dan ook Jos Kan-
ters Groenvoorziening erg bedanken 
voor het beschikbaar stellen van het 
terrein en de jarenlange steun waar 

zij altijd op hebben kunnen rekenen.

Omdat er een nieuwe eigenaar is 
gekomen, was het even onduidelijk 
en spannend of Trekkertrek Boer-
donk wel door kon gaan op deze 
locatie, maar het heugelijk nieuws 
is dat Trekkertrek ook de ko§mende 
jaren op de Coxsebaan te Boerdonk 
plaats blijft vinden.

Boerdonk - De afgelopen jaren was 
op woensdagavond voor Hemel-
vaart een nachttoernooi bij RKSV 
Boerdonk. Het is een drukbezocht 
en gezellig toernooi waar veel 
teams uit de directe omgeving aan 
meedoen. 

Echter in 2016 is woensdag voor 
Hemelvaart 4 mei. Op 4 mei is het 

ook dodenherdenking. Uit respect 
voor dodenherdenking in het alge-
meen en Boerdonk in het bijzonder 
is besloten het nachttoernooi dit jaar 
niet door te laten gaan. Uiteraard 
gaan ze in 2017 weer een nacht-
toernooi organiseren en hopen dat 
alle deelnemers er op woensdag 24 
mei 2017 weer bij zijn.

www.losophetveld.nlMeer informatie?
Reserveren?

Mis het
niet!

Eten op een
unieke locatie

Totaalbeleving
en sfeer

Overheerlijke 
lokale producten

EEN CULINAIRE REIS 
DOOR LAARBEEK!

13 t/m 20 mei

Pop-up restaurant

Samenwerkingspartners van LOS op 't veld
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Brasserie

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

De Schevelingse in-Loop en  

Brasserie de Keizer zijn op zoek naar 

onderstaande uitdagende functies:  

Chefkok en/of 
souschef 
tournant functie

Een fflexibele vakman die op beide locaties de vrije 

dagen van de chefkoks en/of souschefs kan opvan-

gen en de 6e openingsdag volledig kan draaien. 

Het betreft een Full time functie, Full time werken in 

een 4-daagse werkweek bestaat ook tot de 

mogelijkheden evenals reiskosten

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig werkend 

kok en of chef de partie. Ook in deze functies 

bestaat de mogelijkheid om Full time te werken in 

een 4-daagse werkweek

Interesse stuur dan uw cv naar 

info@brasseriedekeizer.nl of neem 

contact op met Pieter Drouen 

06-50881547

www.schevelingen.nl

www.brasseriedekeizer.nl

GEZOCHT

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

WOENSDAG 13 APRIL 2016

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 16:00 

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 15:45

Alvin and the Chipmunks:  13:45 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 

Batman VS Superman 3D: 19:45 

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

Rokjesdag 
20:00

Eddie the Eagle: 
20:00

DONDERDAG 14 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s war 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

VRIJDAG 15 APRIL 2016 

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 16:00

The Junglebook 3D: 
16:00 18:45 21:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:00

Zootropolis 2D (NL): 
16:00 

Rokjesdag 
19:00 21:30

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:00 21:45

London has Fallen: 
21:30 

ZATERDAG 16 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 15:30

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 

Zootropolis 2D (NL): 
15:45 

Alvin and the Chipmunks:  13:45

Woezel en Pip: 
14:00 

The Junglebook 3D: 
16:00 18:45 21:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:00

Rokjesdag 
19:00 21:30

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:00 21:45

London has Fallen: 
21:30 

ZONDAG 17 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:15 15:30

Zootropolis 3D (NL): 
13:30 

Zootropolis 2D (NL): 
15:45 

Alvin and the Chipmunks:  13:45

Woezel en Pip: 
14:00

The Junglebook 3D: 
16:00 19:30

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00 19:45

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:30

Rokjesdag 
19:45

MAANDAG 18 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

 
DINSDAG 19 APRIL 2016

The Huntsman Winter’s War 3D: 19:45

The Junglebook 3D: 
19:45

Rokjesdag 
20:00

My Big Fat Greek Wedding 2: 20:00

WOENSDAG 20 APRIL 2016

Kung Fu Panda 3 3D (NL): 13:30 15:45

Ratchet en Clank 3D (NL): 13:30 15:45

Zootropolis 2D (NL): 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks:  13:45

My Big Fat Greek Wedding 2: 16:00

The Junglebook 3D: 
19:30

GIRLS NIGHT: Mother’s day 20:30   

20 APRIL:

Volg ons op Facebook en blijf 

op de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

GIRLS
NIGHT!

Voorbespreking bij Algemeen Belang Laarbeek
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd 
een vooroverleg bestemd voor 
alle geïnteresseerde inwoners 
van Laarbeek, om zodoende hun 
raadsleden de juiste boodschap 
mee te geven, welke ze uitvoerig 
in de komende raadsvergadering 
bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook 

een punt, of meerdere punten voor 
de raadsvergaderingen van 21 april 
samen met de fractieleden, hun 
wethouder, bestuur en ABL-leden 
willen bespreken, dan bent u van 
harte welkom op maandag 18 april 
in de Kapelstraat 34 tegenover de 
kerk te Donk. Aanvang 20.00 uur. 
Laat uw stem/mening tellen.  De 
complete agendapunten kunt u 

vinden bij www.laarbeek.nl onder 
stukken van de Raadsvergadering. 
De koffie en thee staan klaar.

MOTIE van Treurnis
A.
De Raad van de gemeente Laar-
beek, in vergadering bijeen op 21 
april 2016

Overwegende dat:
1. de Raad van State, op 17 fe-
bruari 2016, uitspraak heeft ge-
daan inzake het Bestemmings-
plan “Kom Lieshout” (datum 
ingekomen stuk Gemeenteraad 
16 maart 2016);
2. de Gemeenteraad hierin NIET 
in zijn gelijk is gesteld. En dit zeer 
te betreuren is;
3. hiermee vast is komen te 
staan, dat de Gemeenteraad op 
29 januari 2015, een onverstan-
dig raadsbesluit heeft genomen;
4. het College van Burgemeester 
en Wethouders (B en W) - voor-
afgaand en ook tijdens de raads-
vergadering van 29 januari 2015 
- de Gemeenteraad niet juist 
heeft geïnformeerd. En dit ook 
zeer te betreuren is;
5. dit nog des temeer te betreuren 
is omdat ik in voornoemde raads-
vergadering nog aandacht hier-
voor, met name voor de schrifte-
lijke reacties, heb gevraagd, maar 
dat ik een roepende in de woes-
tijn bleek te zijn. Raadsvoorstel 
aangenomen met: 1 stem tegen 
en 17 voor;

6. ik voorafgaand aan dit Raads-
voorstel, nog het (wijzigings-)
voorstel gedaan heb om, bij 
een eventuele aanvechting van 
het Raadsbesluit, waarbij de ge-
meente Laarbeek eventueel in 
het ongelijk gesteld zou worden, 
de gemeente Laarbeek dan - zo 
sportief zou moeten zijn om - alle 
onkosten (met name die van der-
den) te vergoeden;
7. ik hiervoor ook een roepen-
de in de woestijn bleek te zijn, 
gezien de stemuitslag van mijn 
(wijzigings-)voorstel, namelijk: 1 
stem voor en 17 tegen. En dit ook 
zeer te betreuren is;
8. de direct betrokkenen en de 
gemeente Laarbeek nu onnodige 
kosten hebben moeten maken;
9. de direct betrokkenen en alle 
Burgers van de gemeente Laar-
beek dit nu geld kost;
10. dit de direct betrokkenen ook 
veel leed heeft bezorgd;
11. dit de goede naam van de 
gemeente Laarbeek schade toe-
brengt en - vanzelfsprekend - dit 
moet worden voorkomen;
12. ik de leden van B en W en de 
leden van de Gemeenteraad nu, 
bij deze, in overweging geef om 
nu zelf - persoonlijk - alle kosten 
te vergoeden die met deze aan-
gelegenheid gemoeid zijn. Dit 

mede gezien het stemgedrag van 
de leden van de Gemeenteraad 
op 29 januari 2015, zoals hierbo-
ven (punt 5. en 7.) is omschre-
ven.

B.
Spreekt zijn treurnis uit over de 
handelswijze van het College van 
Burgemeester en Wethouders in-
zake bovenstaande aangelegen-
heid.

En gaat over tot de orde van de 
dag.

Frans Biemans, Fractie Frans Bie-
mans.

LEZERSPODIUM

Laarbeek - PNL houdt op maandag 18 
april haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de raadsvergade-
ring van donderdag 21 april. 

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda staan, o.a. provinciale beoor-
deling Begroting 2016 van Laarbeek, 
bestemmingsplan Groenstroken Laar-
beek, bestemmingsplan Rooijseweg 
16A Mariahout, Rekenkamercommis-
sie Laarbeek en Gemert-Bakel, diverse 
wijzigingen van de Begroting 2016 en 
hun motie over de zgn. Blijverslening. 

De volledige agenda met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken bij ‘Meteen naar’ op ‘Bestuur 
en organisatie’ en dan op ‘vergaderka-
lender/-stukken’. Ook kunt u de gratis 

app ‘iBabs’ installeren op uw tablet, en 
daarbij de gemeente Laarbeek selecte-
ren. Bij emailadres én bij wachtwoord 
vult u beide keren ‘burger’ in. Voor 
uw PC: ga naar ibabs.eu, daarna naar 
‘log in’, bij ‘site’ vult u Laarbeek in, bij 
emailadres én wachtwoord vult u bei-
de keren ‘burger’ in. 

PNL nodigt u van harte uit om met hen 
mee te praten op maandag 18 april, 
19.30 uur in het Dorpshuis te Lieshout. 
Let op de veranderde aanvangstijd. De 
koffie en thee staan klaar.

Voorbespreking Partij Nieuw 
Laarbeek

Voorbespreking raadsvergadering 
bij De Werkgroep
Laarbeek – In het gemeentehuis van 
Laarbeek is op donderdag 21 april een 
raadsvergadering.

Op deze raadsvergadering onder an-
dere, de Verordening inburgering 
Laarbeek 2015, De verordening voor-
zieningen huisvestiging onderwijs, Pro-
vinciale beoordeling begroting 2016 
Laarbeek, begroting 2017 Odzop, Wij-
ziging tarieventabel Legesverordening 
2016, vaststelling bestemmingsplan 
groenstroken Laarbeek.

Graag wil De Werkgroep met u over 
deze zaken spreken bij het vooroverleg 
op maandag 18 april het Ontmoetings-
centrum van Beek en Donk. De koffie 
staat om 20.15 uur klaar. Dus wilt u 

meepraten met de gemeentepolitiek, 
kom naar de voorbespreking en laat 
daar uw stem horen. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar die bijeenkomst 
te gaan maar wilt u toch aan geven 
hoe u er over denkt dan kunt u contact 
opnemen met  een van de commissie 
of raadsleden u kunt de mailadressen 
en contactgegevens vinden op www.
dewerkgroep.nl  of bel met Ben Swin-
kels, fractievoorzitter De Werkgroep: 
via tel. 0499-422017 of via de mail 
info@dewerkgroep.nl. 
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3gebroeders en TopTeam Huibers 
slaan handen ineen

Beek en Donk - Top Team Huibers, 
deelnemer aan de Alpe d’Huzes, 
heeft de afgelopen tijd verschil-
lende acties opgezet om geld in 
te zamelen voor het KWF. Eén van 
de volgende acties is de organisa-
tie van een diner in samenwerking 
met horecagelegenheid de 3 Ge-
broeders uit Gerwen. 

Op woensdag 25 mei vanaf 18.00 
uur kunt u daar een voortreffelijk 
3-gangen keuzemenu verkrijgen 

voor de prijs van €29,50. De avond 
staat dus in het teken van Top Team 
Huibers en de opbrengst ervan gaat 
voor een groot deel naar het team. 
Dus naast het feit dat u kunt genie-
ten van een heerlijk menu steunt u 
tevens een goed doel.

U kunt zich vanaf nu aanmelden 
voor deze avond door te e-mailen 
naar: info@de3gebroeders.nl of 
te bellen naar: 040-2906644 (na 
17.00 uur).

De Werkgroep happy met nieuw bestuurslid 
René van Heugten
Jan Vereijken heeft zijn functie bin-
nen het bestuur van Politieke Partij 
De Werkgroep teruggegeven. Andere 
drukke werkzaamheden eisen nu meer 
zijn aandacht. Jan blijft wel lid van De 
Werkgroep. De Werkgroep is Jan zeer 
erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en 
betrokkenheid en respecteert zijn keu-
ze om prioriteiten te stellen. Er is direct 
binnen het bestuur in zijn opvolging 
voorzien. Sinds vorige week heeft De 
Werkgroep René van Heugten als nieuw 
bestuurslid op haar jaarvergadering on-
der luid applaus mogen benoemen. 

René woont al zijn hele leven in Beek 
en Donk, sinds enkele jaren  met zijn 
vrouw Eva en hun drie kinderen op het 
Wethouder Notenplein. In het verleden 
was René leraar in het basisonderwijs in 
Stiphout. Later heeft hij Onderwijskun-
de gestudeerd aan de Universiteit van 
Nijmegen en werkt nu als lerarenop-
leider  aan de  Fontys  Hogeschool voor 
Kind en Educatie  in Eindhoven. Mede 
door deze ervaring is René goed op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen in 
het sociale domein.

Het moment waarop hij interesse kreeg 
voor de lokale politiek weet hij zich 
nog heel helder voor de geest te halen. 
Glimlachend vertelt René over een war-
me zomeravond waarop hij vanuit de 
bibliotheek aan De Otterweg in Beek 
en Donk langs de vijver in ‘De Groene 
Long’ naar huis wandelde en opeens be-
sefte dat beide voorzieningen ontstaan 
zijn door mensen die dappere keuzes 
durven te maken. “Dit natuurgebied en 
zo’n openbare educatieve instelling ont-
lenen hun bestaansrecht aan mensen 
die in de politiek ergens voor zijn gaan 
staan. Partijen die het lef hadden om iets 
voor de gehele gemeenschap tot stand 
te brengen. En dan komt het besef dat 
je daar zelf ook een bijdrage aan wilt 
leveren", aldus René, en vervolgt: "De 
keuze voor De Werkgroep was zo ge-
maakt omdat  de fractieleden  voortdu-
rend actief en zichtbaar aanwezig zijn bij 
bijeenkomsten die er volgens toe doen. 
Steeds weer kwam ik diezelfde gezich-

ten tegen. Bij alle discussies en voorlich-
tingsbijeenkomsten vallen ze mij op door 
het doordacht en bevlogen geluid dat ze 
laten horen. Ze steken hun nek uit voor 
inwoners in Laarbeek die dat hard nodig 
hebben. Doen dat oprecht, afgewogen 
en altijd met respect voor de ander. De 
Werkgroep  kijkt vooruit en denkt na 
over wat een en ander voor mensen be-
tekent". René voelt zich helemaal thuis 
bij De Werkgroep en licht toe in eigen 
woorden: “Er wordt veel gepraat, nage-
dacht, en dat kan gelukkig ook met veel 
humor en pit in de discussie. Dat scherpt 
de meningen. Ik geniet van de spirit en 
het enthousiasme in deze club waar in-
teger omgegaan wordt met kwesties", 
zo motiveert René aanvullend zijn keuze 
voor De Werkgroep. "En als lid van het 
bestuur kan ik daar nu ook een bijdra-
ge aan leveren.  We hebben nu sterke 
leden in de raad, maar we moeten voor-
uitkijken. Wie willen wij blijven en hoe 
kunnen we elkaars kwaliteiten het beste 
benutten ”, René tot slot: "Ik kom ook 

veel in grote steden als Tilburg en Eind-
hoven en juist dan ga je beseffen hoe 
bijzonder Laarbeek is. Er is zoveel saam-
horigheid en betrokkenheid. Mensen 
bereiken in een dorp samen zo ontzet-
tend veel, maar ervaren dat als vrij van-
zelfsprekend.  Ik voel me hier thuis.  Er 
gebeurt zoveel moois in onze vier dor-
pen. Zoveel ondernemerschap... ook 
bij jongeren.  Die hebben zoveel ideeën 
en energie. Dat blijft vrijwel onbenut 
in de politiek. We zouden die positie-
ve onbevangenheid veel meer moeten 
aanspreken. En dat kan als we ze laten 
zien dat juiste de lokale politiek ook over 
jouw leven gaat.  Over die mooie eve-
nementen, over jouw vereniging, over 
jouw straat”!

Zoals u kunt lezen, de Werkgroep heeft 
er een enthousiast bestuurslid bij gekre-
gen. René, welkom bij De Werkgroep 
en veel succes!

Fractie De Werkgroep
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Veerle van Schaijk, Laarbeeks Jongste fractielid van De 
Werkgroep heet René van Heugten welkom als bestuurslid.

Laarbeeks Landschap
Jullie hebben het vast al wel ooit gezien in ons mooie Laarbeek; de ingezaaide akkerranden of perceeltjes waar 
in het voorjaar een bloemenpracht tevoorschijn komt. Dit mengsel van allerlei planten en kruiden is niet alleen 
een lust voor het oog maar ook een eldorado voor de vlinders, bijen, insecten en de vogels. Wat veel mensen 
niet weten, is dat dit onder andere gerealiseerd wordt door het Laarbeeks Landschap, waar je eens per jaar 
terecht kunt voor het zaad. Deze stichting heeft tot doel het verbeteren en onderhouden van ons mooie Laar-
beek. Zij doen dit onder meer door het opschonen van poelen, het knotten van wilgen en het onderhouden 
van wandelpaden. Je kunt voor slechts 10 euro per jaar lid worden van deze club en ondersteunt hiermee de 
mooie dingen die ze voor onze gemeente doen. Op hun site kan je zien hoe je je aan kunt melden, doen zou 
ik zeggen! Vorige week hebben Noud Biemans en ik 300 vierkante meter ingezaaid op een open plek van zijn 
bos waar Noud eerst een groentetuin had. Ook bij onze boshut hebben we wat gezaaid, ik ben benieuwd naar 
het resultaat. Afgelopen week liet na maanden afwezigheid het eekhoorntje zich weer zien bij de vijver voor 
de hut, dat wordt komende tijd weer genieten van ons Mooie Laarbeek!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg 

ons!

Bezoek ook eens onze 
nieuwe OUTLET

Koopzondag 17 april12.00 - 17.00 u

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek  

Laarbeek - Fractie en bestuur van de 
PvdA afdeling Laarbeek willen graag 
samen met u de komende raadsver-
gadering van 21 april voorbespreking.

Laat uw mening horen en praat mee 
over de belangrijkste onderwerpen 
in uw  gemeente.  De agenda van de 
raadsvergadering staat in De Mooi-

LaarbeekKrant van afgelopen week en 
u vindt de agenda op de site van de 
gemeente Laarbeek.
 
Iedereen is op maandagavond 18 april 
van harte welkom om mee te praten. 
De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur 
in Café Thuis, Heuvelplein 6, Beek en 
Donk.



Donderdag 14 april 201634 

Sportend Laarbeek
Tegenwoordig heeft iedereen 
een mening over iets, een 
opvatting of houding t.o.v. 
een gebeurtenis, toestand of 
gewoon een persoon! Heb je 
geen mening over iets, dan maak 
je dus niet denkbaar hoe je over 
iets denkt.

Vaak is het een waardebepaling, 
een beoordeling en geeft het 
weer hoe iemand iets ziet. Heb 
je een meningsverschil, dan 
denk je ánders over 'iets' dan 
een ander. Maar de kunst is dan, 
om wél te luisteren naar elkaar, 
wél respect te hebben voor de 
gedachtengangen, de mening 
van een ander.

De ingenomen standpunten 
worden beïnvloed door wat 
er binnen de samenleving 
geldig is! En de één ventileert 
die heftiger dan de ander, 
wat niet wil zeggen dat zijn 
of haar ingenomen standpunt 
of mening, ook de juiste is! 
Vaak zijn meningen niet juist of 
onjuist, maar deze vrijheden van 
meningsuitingen kunnen tóch 
heftige weerstanden oproepen. 
Zeker in een tijd waarin men zich 
vlug 'beledigd' voelt!
Sommigen laten anderen juist 
praten en zeggen zelf niet veel, 
anderen vlieger er op en horen 
alleen hún standpunt en weer 
anderen hebben respect voor 
elkanders meningen, soms 
moeilijk te begrijpen, maar men 
luistert dan toch naar elkaar!
De laatste tijd merk ik aan de 
mensen om me heen, dat zij 
'extremer' worden; Óf ze geven 
geen mening, óf 'schreeuwen' 
hun mening eruit, maar het 
ziet er in beide gevallen 
toch heftig uit. Een leuk 
gesprek over een bepaald 
onderwerp wordt het dan 
ook niet, iedereen is op 
zijn hoede, zo lijkt het 
wel!

En dat kan dan toch die 
verzakelijking zijn in de 

samenleving, die ons misschien 
wel parten speelt, waardoor we 
tegenwoordig wat eerder aan ons 
zelf denken. Of vinden we dat 
wij altijd gelijk moeten hebben 
met onze gedachtengang en als 
we 'geen gehoor' krijgen, we 
eerst een stemverheffing maken 
en daarna het feestje verlaten?

Zelfs meningen over wie nou een 
betere trainer is, bijvoorbeeld 
Cocu, van Bronckhorst of de 
Boer? Naar prestaties kijkende is 
dat toch niet zo moeilijk, of wel?
En toch voel je dan dat er al velen 
de stoel uit springen, als je dit 
ventileert. En dat komt omdat je 
fan bent van de ene en niet van 
de andere club en al niet meer 
wilt luisteren waarom dat zo is 
enzovoorts. En misschien had de 
ene het wel beter gedaan bij de 
anderen club of juist niet! Mooie 
stof om over te praten, als je dat 
toelaat!

Meningen te over ... luistert!

R. van den enden
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Meningen te over...
COLUMN

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

3 belangrijke punten voor strijd om promotie

Zwaarbevochten winst voor ELI tegen VOW

Lieshout - ELI heeft tegen de nummer 
twee VOW een zwaarbevochten over-
winning geboekt. De ploeg uit Zijtaart, 
die vorige week nog met 3-0 te sterk 
was voor Mariahout, werd nu door de 
thuisclub op een verdiende 1-0 neder-
laag getrakteerd. 

Het was de sterk spelende voorstopper 
Bas Hollanders, die al na 5 minuten uit 
de eerste corner met een kopbal naar 
later bleek de winnende treffer kon la-
ten aantekenen. Hierna ontspon zich 
een heel levendig duel tussen twee 
teams, die beide vol voor de winst gin-
gen. Nadat eerst Sem Steenbakkers na 
een combinatie met Bram Donkers de 
bal nog over het VOW-doel had ge-
schoten was VOW enkele keren erg 
gevaarlijk bij hoekschoppen. Zo wist 
aanvoerder Lex Hollanders nog juist 
een inzet van Bart van de Oever te 
blokkeren. Na een half uur spelen was 
het team van Theo Donkers enkele ke-

ren dichtbij een tweede doelpunt. Zo 
schoot Stijn Donkers de bal op de krui-
sing en zag Aaron Hurkx zijn schot nog 
geblokkeerd. Aan de andere zijde kon 
Patrick Swinkels vlak voor de doellijn 
de gelijkmaker nog voorkomen door 
de bal weg te koppen. In blessuretijd 
van de 1e helft kreeg VOW-er Van de 
Oever nog een reuzenkans, maar Ro-
bin Evers redde prachtig. 

Ook in de 2e helft werden de suppor-
ters onder een mooi zonnetje getrak-
teerd op een aantrekkelijke en span-
nende pot voetbal. Het spel ging op en 
neer met veel strijd op het middenveld 
en enkele prima opgezette aanvallen 
van beide teams. De thuisclub was 
enkele keren zeer dreigend met snelle 
counters via vooral Bram Donkers en 
Sem Steenbakkers, maar de laatste pass 
was vaak te onnauwkeurig. Halverwe-
ge de 2e helft was ook VOW dreigend 
bij corners en bij enkele standaardsitu-

aties, maar de ELI-defensie met de ge-
broeders Hollanders in de hoofdrol wist 
steeds tijdig in te grijpen. Ook doelman 
Robin Evers moest zijn kwaliteit tonen 
door een bal uit de bovenhoek te tik-
ken. In de 70e minuut leek ELI op de 
bevrijdende 2-0 af te gaan, toen David 
da Silva de bal wist te veroveren. Alleen 
voor de VOW-keeper maakte hij echter 
de verkeerde keuze. Een kwartier voor 
tijd schoot Da Silva na een mooi uitge-
speelde combinatie de bal tegen de lat. 
VOW bleef hierna onder leiding van de 
slimme Bart van de Laar aandringen, 
maar het sterke ELI-collectief gaf nau-
welijks nog kansen weg. Aan de ande-
re zijde bleef vooral Sem Steenbakkers 
heel dreigend en vond David da Silva 
de keeper op zijn weg. In de stand 
kwam echter geen wijziging meer en 
kon ELI tegen een sterke tegenstander 
3 belangrijke punten bijschrijven om 
nog kans te maken op het bereiken van 
de play-offs. Zondag is ELI vrij. 

VOW-speler Van de Laar gaat met de bal aan de haal. Op de voorgrond Sem Steenbakkers. Aaron Hurkx kijkt gespannen toe

voetbal

Dames Mariahout zorgen voor eerste puntenverlies Erp

Goede prestaties dames VV Mariahout
Mariahout - De dames van VV Maria-
hout kwamen afgelopen week twee 
keer in actie. Op donderdagavond trok-
ken ze thuis ten strijde tegen de dames 
van VV Nijnsel. Op zondag werden de 
degens gekruist met de vrouwen van 
Erp, van wie ze eerder dit seizoen nog 
ruimschoots verloren.

Mariahout - Nijnsel
De onnodige nederlaag uit bij Handel 
moest met een goede wedstrijd tegen 
Nijnsel worden vergeten. De eerste 20 
minuten werd met veel inzet gespeeld, 
maar er was onvoldoende rust aan de 
bal. Nijnsel kwam na 24 minuten spelen 
op een 0-1 voorsprong, maar enkele mi-
nuten later wist Marianne op aangeven 
van Marsha voor de gelijkmaker te teke-
nen. Nog voor rust kwamen de Maria-
houtse dames op een 3-1 voorsprong. 
Mara kreeg de bal op een presenteer-
blaadje aangeboden en maakte de 2-1. 
Twee minuten later was het wederom 
Mara, die attent reageerde toen de 
keeper de bal niet onder controle kreeg. 

De tweede helft was er nog meer druk van 
Mariahoutse zijde. Echter was het Nijnsel 
dat de aansluitingstreffer wist te maken in 
de 60e minuut, 3-2. Marianne zorgde een 

kwartier later voor opluchting met een 
schitterend afstandsschot: 4-2. Dit was 
tevens de eindstand. Marianne werd ver-
kozen tot 'Woman of the Match'.

Mariahout - Erp
Koploper Erp bracht zondag een be-
zoek aan Sportpark de Heibunders in 
Mariahout. Erp had tot dusverre alle 
wedstrijden winnend afgesloten, maar 
Mariahout had nog wat goed te maken 
na de 6-1 nederlaag in de uitwedstrijd. 
Verdedigend stond het goed bij Maria-
hout, maar desondanks kwam Erp hal-
verwege de eerste helft toch op een 0-1 
voorsprong na een scrimmage voor het 
doel van de thuisploeg. In de 2e helft 

zette Mariahout nog meer druk op de 
Erpse verdediging en dat resulteerde 
na 58 minuten spelen in de gelijkma-
ker, 1-1. Mara ging goed door op links, 
passeerde enkele tegenstanders en 
speelde Emy keurig aan, die vervolgens 
beheerst de bal binnen wist te schieten. 
Erp zette alles op alles om toch met een 
overwinning huiswaarts te keren, maar 
de Mariahoutse verdediging hield goed 
stand. Ook keeper Nicole redde nog een 
paar keer knap. Gescoord werd er deze 
wedstrijd niet meer. Mariahout had Erp 
het eerste puntenverlies gebracht. Ni-
cole werd verkozen tot Woman of the 
Match. Het gelijkspel voelde als een 
morele overwinning.

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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zaalvoetbal Meulensteen/Van Lieshout redt eer met 1e seizoenspunt

1.FC Geerts op titelkoers
Beek en Donk - De B-klasse nadert zijn 
ontknoping. De beste papieren om de 
1e plaats op te eisen zijn in handen 
van 1.FC Geerts. Zij wonnen hun wed-
strijd met maar liefst 7-0 van het kans-
loze BrabantTent. 

Geduldig en wachtend op de kansen 
die zouden komen bleek 1. FC Geerts 
oppermachtig in dit duel. Vlijmscherp 
sloeg men toe wanneer BrabantTent de 
fout maakte. Zo kon het dat de huidig 
koploper uit mocht lopen tot deze rian-
te zege. Aankomende donderdag kun-
nen ze tegen deze zelfde tegenstander 
het pleit beslechten en het kampioen-
schap binnenhalen. 

Naaste belager Aben & Slag Advoca-
ten deed wel wat het moest doen om 
de druk op de ketel van 1.FC Geerts te 
houden. In het duel tegen Café Thuis 
was het even zweten na een 1-0 ach-
terstand, maar deze werd snel teniet-
gedaan en Café Thuis moest lijdzaam 
toezien hoe Aben & Slag uitliep. Aan 
de hand van uitblinker T. Kuypers, die 
een drietal doelpunten aan zijn totaal 
wist toe te voegen, won de runner-up 
met 7-1. Het gat tussen de nummers 1 
en 2 bedraagt nu 2 punten. 

DK Garagebedrijf blijft vertoeven op 
een nette 3e plek. Zicht op plek 2 is 
er nog altijd na de overwinning tegen 
DHVM Vastgoedmanagement. DK 
wist rap een 3-0 voorsprong op te ei-
sen, maar net als verleden week kwam 
DHVM goed terug. Bij 3-2 was het uit 
met de pret en schakelde DK een tandje 
bij. Mede dankzij een drietal goals van 
M. van Bommel won DK met 9-3. DK 
kan komende donderdag Aben & Slag 
Advocaten van plek 2 wippen als het 
in een onderling duel weet te winnen. 
DHVM besluit het seizoen op plek 7.

In de A-klasse is de strijd gestreden en 
de prijzen zijn verdeeld. Dat weerhield 
Meulensteen/ Van Lieshout niet om 
eindelijk van de hatelijke 0 af te komen. 
Vesters Hoveniers was niet opgewas-
sen tegen een herboren Meulensteen. 
Vesters dacht bij 4-2 de punten wel in 
de tas te hebben, maar Meulensteen 
toonde karakter en zette nog even aan 
met 4 minuten op de klok. De inzet 
werd beloond met een punt, het eer-
ste punt van het seizoen. Zo besluit 
men het voorlopig laatste jaar op het 
hoogste podium met een punt. Vesters 
behield ondanks het puntverlies de 4e 
plek en is ook klaar voor dit seizoen.

Tot slot van deze avond mochten 
Heesakkers Administratie & Advieskan-
toor en Sevenmiles.nl/ Café-Zaal Dave 

van de Burgt in hun laatste competitie-
duel gaan uitmaken wie de laatste drie 
punten zou gaan pakken. Dit was aan 
beide ploegen niet besteed. L. Streppel 
zette eerstgenoemde nog wel op voor-
sprong, maar de stand werd 5 minuten 
later rechtgetrokken door M. van der 
Heijden, goalgetter van Sevenmiles. 
Beide doelpunten vielen vroeg in dit 
duel. Verdere goals bleven uit dus ook 
hier was een puntendeling een feit. Se-
venmiles besluit het seizoen op plek 3, 
Heesakkers eindigt op plek 5. 

Vanaf deze plek wenst het WAC Beek 
en Donk scheidsrechter Ad Beekmans 
veel succes en sterkte toe in zijn herstel. 

Wegens gezondheidsredenen moet de 
trouwe arbiter de laatste donderdagen 
van het lopende seizoen helaas verstek 
laten gaan. We hopen hem in het nieu-
we seizoen weer in volle gezondheid te 
mogen begroeten.

Hattrick voor teruggekeerde Coen van Eijndhoven

Mariahout trakteert Fiducia op 6-0 nederlaag

Doelpuntenmaker Coen 
van Eijndhoven in actie

Mariahout - In een wedstrijd waarin 
Mariahout revanchegevoelens had na 
de uitnederlaag in de heenwedstrijd, 
maakten ze duidelijk dat er maar een 
winnaar van het veld stapte.

Gedreven zochten ze direct de aanval 
dat leidde tot diverse mogelijkheden 
op het doel van Fiducia, de kruising 
hield Mariahout nog af van de 1-0 
maar na een mooie steekbal van Guus 
van Bosbeek maakte Coen van Eijnd-
hoven in de 22ste minuut de 1-0. Dit 
was de start van een doelpuntrijke 
wedstrijd. In de 28ste minuut maakte 
Coen zijn 2e doelpunt na een afge-
meten voorzet van Tim Barten. In de 
33ste minuut scoorde Tim Barten de 
3-0 na een schitterende actie waarin 
hij de complete verdediging van Fidu-
cia in de luren legde. Dit was tevens de 
ruststand.

De tweede helft was 9 minuten aan de 
gang toen Tim Barten met een schitte-

rende lob de 4-0 aantekende. Dit was 
een signaal voor Fiducia om de mou-
wen op te stropen, dit leidde tot enke-
le onnodige gele kaarten voor Fiducia. 
Dat Mariahout nog een penalty mistte 
was slechts de aanleiding tot mooie 
aanvallende acties van Mariahout. Een 
mooie voorzet van Guus van Bosbeek 
was het moment van de onzuivere 
hattrick van Coen van Eijndhoven, 5-0. 
Het laatste doelpunt van Mariahout 
kwam op naam van Michel Leenders, 
die een mooie aanval af wist te ron-
den met een schitterend afstandsschot 
over de keeper van Fiducia. Daarmee 
bepaalde Michel de eindstand op 6-0.

Man of the match vandaag was Coen 
van Eijndhoven, die na zijn schorsing 
voor Mariahout van grote waarde was. 
Door deze stand staat Mariahout weer 
bovenaan in de 2de periode en hebben 
ze alles in eigen hand om de grote stap 
naar de vierde klasse te maken.

8e thuisoverwinning op rij voor rood-witten

ASV'33 blijft meedoen voor 
plaats in nacompetitie

Aarle-Rixtel - ASV’33 kwam zondag 
op het eigen sportpark sterk uit de 
startblokken tegen Leunen en wist in 
de beginfase enkele kleine kansen te 
scheppen. Al in de 17e minuut kwam 
ASV’33 op voorsprong, een steekpass 
van Nick Hendriks zette Teun van As-
ten vrij voor het Leunense doel, Teun 
bleek zeer koelbloedig en gaf de doel-
man van Leunen geen enkele kans, 
1-0. Hierna golfde het spel op en neer 
en kwamen er kansen over en weer. 

Na een half uur spelen was Leunen 
dicht bij de gelijkmaker, maar het lob-
je van de aanvaller van Leunen ging 
maar net over het doel. De gehele 
eerste helft stond voor beide partijen 
meer in het kader van hard werken dan 
van goed voetbal, maar het hield het 
publiek leuk bezig. Voor rust was Nick 
Hendriks nog heel dicht bij de 2-0 maar 
hij raakte de bal verkeerd.

Meteen na de thee had de 2-0 op het 
scorebord moeten komen, Thijs van 
Uden bleef echter niet rustig genoeg 
toen hij vrij voor de doelman ver-
scheen. In de 50e minuut kwam dan 
toch de verdiende 2-0 voorsprong voor 
ASV’33, uit een hoekschop van Ronny 
Heijmans kopte aanvoerder Rene de 
Vries raak. Wie dacht dat de wedstrijd 
gespeeld was en dat ASV’33 door zou 
drukken kwam bedrogen uit, meteen 
na de 2-0 kwam Leunen na een snel-
le uitbraak op 2-1 en was de wedstrijd 
weer open. In de 60e minuut kroop 
ASV’33 door het oog van de naald, een 
aanvaller van Leunen werd op de rand 

van het strafschopgebied gevloerd, 
maar de zeer goed leidende scheids-
rechter legde de bal net daar buiten.

Even later was de kopbal van Thijs van 
Uden net niet krachtig genoeg om de 
doelman van Leunen te verslaan. Ook 
Leunen kwamen er enkele malen ge-
vaarlijk uit maar vond dan ook de doel-
man van ASV’33 op haar weg. In de 
81e minuut viel dan toch de 3-1, het 
was Thijs van Uden die dit keer de 
doelman van Leunen hard in de boven-
hoek geen kans gaf. Maar weer kwam 
Leunen vlak voor tijd weer terug in de 
wedstrijd, Thomas Weys van Leunen 
was hier verantwoordelijk voor 3-2.

Zo brak er dan toch nog een spannen-
de slotfase aan in deze leuke wedstrijd. 
In de 90e minuut bracht de goed spe-
lende Nick Hendriks ASV’33 definitief 
de volle winst, de goalie van Leunen 
had geen verweer op de harde schui-
ver, 4-2. Kort hierop beëindigde de 
scheidsrechter de wedstrijd en had 
ASV’33 zijn 8e thuisoverwinning op 
zak, en blijft het meedoen voor een 
plaats in de nacompetitie.

Aanstaande zondag komt het in vorm 
verkerende Mifano op bezoek op 
Sportpark ‘de Hut’ en hopelijk kan 
ASV’33 de prima thuisserie een goed 
vervolg gaan geven.

Rene de Vries kopt de 2-0 binnen

Feestavond vrijwilligers ASV’33

Aarle-Rixtel - Om alle vrijwilligers 
die zich dit jaar actief hebben ingezet 
voor ASV’33 te bedanken, is er een 
feestavond gehouden op zaterdag 
16 april. Deze wordt gehouden in de 
kantine van ASV.

Programma
Vanaf 20.30 uur wordt er gezorgd 
voor een hapje en een drankje. Het 
amusement op deze avond wordt ver-
zorgd door de Jordano’s. Zij houden 

een ludieke loterij met ‘aparte’ prij-
zen. Bovendien treden zij op, als twee 
Amsterdammers, met allerlei bekende 
meezingers. Het belooft dus een ge-
zellige avond te worden.

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

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

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

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

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

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

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

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertificaten.

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 25,- | BOVENLIP OF KIN € 12,50  
OKSELS € 20,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-
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www.kersouwe.nl 
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

In de bossen van Heeswijk ligt al 71 jaar een uniek openluchttheater. Gerund door 
vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten. Een natuurlijke omgeving waar 
muziek, cabaret en theater nog puur beleefd en gebracht worden. Ervaar en geniet! 

16 april 10.00 uur start voorverkoop
Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, Paperpoint Heeswijk en Uitpunt Veghel.

theater. muziek.
cabaret. en meer...

buiten.gewoon.dank. 
We bedanken onze culturele promoters. Op www.kersouwe.nl staan ze allemaal vermeld.

Maak kennis met het meisjesvoetbal

Vriendinnendag bij Sparta’25
Beek en Donk - Meisjes- en vrouwen-
voetbal is de snelst groeiende sport in 
Nederland. Ook Sparta'25 hecht veel 
waarde aan de ontwikkeling van het 
meisjesvoetbal in haar jeugdafdeling. 

Om hieraan aandacht te geven hou-
den ze een vriendinnenavond op 
woensdag 25 mei voor meiden in de 
leeftijd van 5 tot en met 11 jaar en 
donderdag 26 mei voor meiden in 
de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 
Beide dagen aanvang 18.30 uur. Lijkt 
het jou leuk om te gaan voetbal-

len? Kom dan vooral kijken en beter 
nog, doe vooral mee. Opgeven kan 
per e-mail bij Maarten Kluijtmans 
(maartenkluijtmans@hotmail.com) co-
ordinator meisjes- en vrouwenvoetbal 
bij Sparta'25).

Op zaterdag 16 april mogen de Mi-
ni-F en de spartaantjes een vriendje 
of vriendinnetje mee nemen tijdens 
de wekelijkse training. Zo kunnen kin-
deren die nog niet bekend met voet-
ballen ook een keer vrijblijvend kennis 
maken met deze sport.

Beek en Donk - Door een overwinning 
op Boekel Sport E3 is Sparta'25 E5 
kampioen geworden in de regionale 
onder-10 competitie. 

Sparta'25 E5 bestaat uit Pepijn van 

Hout, Willen van de Vossenberg, 
Steyn van Halteren, Bob Hendriks, Bo-
ris Sneijers, Puck Beekmans, Stan Bec-
kers, Ruben van Aerle en Finn van den 
Heuvel. Trainers zijn Michel de Groot, 
Remon Gilsing en Jens Beekmans.

Sparta'25 E5 kampioen

Sparta'25 E5 viert het kampioenschap in het clubgebouw

EVVC neemt de punten mee uit Beek en Donk: 4-5

Onnodig verlies voor Sparta'25

Beek en Donk - Het is Sparta’25 
niet gelukt om tegen EVVC de 
broodnodige punten in eigen 
huis te houden. Daardoor blijft de 
Ploeg verwikkeld in de strijd tegen 
nacompetitie en degradatie.

Sparta’25 startte goed met ver-
zorgd voetbal en veel strijd in de 
persoonlijke duels. In de 29e mi-
nuut leverde dit een verdiende 
voorsprong op. René Brouwers 
kwam aan de linkerkant het straf-
schopgebied binnen en schoot 
in de verre hoek de 1-0 binnen. 
Een paar minuten later kon Roel 
Brouwers heel eenvoudig de 1-1 
binnenlopen. Sparta’25 herstelde 
zich snel van deze tegenvaller. In 
de 38e minuut drong Jaccy van 
den Enden vanaf rechts het straf-
schopgebied binnen en scoorde 
beheerst de 2-1. Niets aan de hand 
zou je denken. Het technisch be-
tere Sparta had de wedstrijd onder 
controle. 

In de tweede helft startte Sparta 

goed maar werden enkele onge-
lukkige acties in de Sparta ver-
dediging resoluut afgestraft door 
EVVC. Eerst mocht Pim van der 
Doelen ongehinderd de 2-2 aante-
kenen. En even later liet doelman 
Fabio Neijts, de vervanger van Hi-
cham Hilali, een vrije tap los waar-
door Bjorn de Kinderen de 2-3 kon 
binnentikken.

Sparta’25 herpakte zich. Nico Jan-
sen rondde een goed uitgespeelde 
aanval keurig af en zorgde voor 
een 3-3 tussenstand. Sparta leek 
nu door te willen drukken. Maar 
enkele minuten later werd een cor-
ner heel slecht verdedigd. Het was 
Bjorn de Kinderen die met een, on-
gehinderde, goed uitgevoerde rus-
tige volley, de 3-4 over de keeper 
liftte. Sparta’25 ging opnieuw op 
zoek naar de gelijkmaker. Jaccy 
van den Enden had een 100% 
mogelijkheid maar hij schoot te 
wild over. Rustig opzij leggen was 
de beste optie geweest. EVVC was 
een stuk effectiever want in dezelf-

de minuut scoorde Ron van den 
Berg de 3-5. Ver in de blessuretijd 
zorgde Niels van Lieshout voor 
4-5, de eindstand. 

Sparta blijft door dit verlies op 
een nacompetitie plaats staan. 
De ploegen direct boven Sparta 
liepen niet uit, maar de ploegen 
onder Sparta zijn dichterbij geko-
men. Het is ongekend spannend of 
Sparta rechtstreekse handhaving 
weet te bewerkstelligen. De ploeg 
moet het goede spel behouden 
en nog meer werklust en menta-
liteit tonen de komende weken. 
De eerstvolgende wedstrijd is op 
24 april thuis tegen titelkandidaat 
Volharding. Volharding. 
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Zondag 17 
april geopend 
van 12.00 tot 

17.00 uur
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONGSenioren Mixed 2, vlnr: Ton, Maridy, Ruud, Dorien, Paul en Anke

badminton

Lieshouts team lijkt niet meer te achterhalen door concurrentie

Midweekteam Badminton Club Lieshout 
klaar voor kampioenschap
Lieshout - Met twee heel duidelijke 
thuisoverwinningen (7-1 en 8-0) heeft 
BCL-M2/VKS Autoservice koers gezet 
op prolongatie van de titel. Net als vo-
rig jaar koerst het team regelrecht op 
het kampioenschap in de vijfde klasse 
af: met nog twee wedstrijden te spelen 
in deze eerste poule en een voorsprong 
van 9 punten lijkt het Lieshoutse team 
nu al niet meer te achterhalen door de 
concurrentie.

BCL-M2/VKS Autoservice – BC Gil-
ze-4: 7-1
Nadat eerder de uitwedstrijd tegen het 
vierde midweekteam van BC Gilze al 
met 8-0 was gewonnen leek de thuis-
wedstrijd een formaliteit te worden. 
Toch was dat niet helemaal het geval. 
Met invaller Bert Schepers (met één 
“e”) als invaller voor Marthijn Jung-
geburth werd direct de heren-dub-
belpartij verloren waardoor het team 
meteen wakker was geschud. Ingrid 
Berge en Ine Schipperheijn deden het 
daarna duidelijk beter en wonnen de 
dames-dubbelpartij met duidelijke cij-
fers. Ook de beide mixpartijen werden 
winnend afgesloten waarna alleen nog 
maar in één van de singlepartijen enige 
spanning zat. Dat was niet in de single-
partij van supersub Bert Schepers: hij 
won met speels gemak. Ook Ine Schip-
perheijn won met duidelijke cijfers, net 
als Ingrid Bergé. Jos Kluijtmans was de-
gene die het deze keer erg moeilijk had: 
hij speelde een heuse marathonpartij 
die hij uiteindelijk overigens wél won 
met 21-13, 15-21 en 25-23.

BCL-M2/VKS Autoservice – BC Berge-
ijk-M2: 8-0
De thuiswedstrijd tegen het tweede 
midweekteam van BC Bergeijk was in 
werkelijkheid heel anders dan de uitslag 
zou doen vermoeden. In werkelijkheid 

was het verschil veel kleiner dan wat 
de score doet vermoeden. Liefst vier 
van de acht partijen moesten immers 
beslist worden door een toegevoegde 
derde set, en ook daarin was het ver-
schil vaak erg klein. Zo hadden Bert 
Schepers (die weer voor Peter van der 
Tol inviel) en Derek Dirven (die voor 
Jos Kluijtmans inviel) beide drie sets no-
dig om hun singlepartij te winnen. Ine 
Schipperheijn en Ingrid Bergé deden 
dat vlotter: zij wonnen in twee duide-
lijke sets. Ook in de heren-dubbelpartij 

hadden Bert Schepers en Derek Dirven 
het zwaar: wederom een driesetter die 
overigens wederom werd gewonnen. 
Ook nog een mixpartij (weer van Bert 
Schepers, die deze wedstrijd grossierde 
in driesetters) eindigde pas na de toe-
gevoegde derde set. De overige twee 
partijen werden in twee sets gewonnen, 
waardoor de 8-0 op de borden kwam, 
waarmee BCL-M2/VKS Autoservice BC 
Bergeijk van zich af heeft geschud. De 
weg naar prolongatie van het kampi-
oenschap ligt dan ook wijd open.

Bert Schepers zorgde met goede invalbeurten voor spannende 
wedstrijden én voor veel punten voor BCL-M2/VKS Autoservice

Jeugdteam 6 en seniorenteams 2 en 6 pakken titel

Opnieuw kampioenen bij BC Mixed
Beek en Donk/Helmond – In een tijds-
bestek van vijf dagen heeft Badminton-
club Mixed vier keer feest gevierd. 

Op woensdag 6 april haalde senioren-
team Mixed 6 de titel binnen in de derde 
klasse. Een dag later ging het kampioen-
schap in de hoofdklasse naar de senio-
ren van Mixed 2. Op zondag 10 april 
was het feest toen jeugdteam Mixed 6 
kampioen werd in de F-klasse. Het vier-
de feestje was op zaterdagavond 9 april 
tijdens de jaarlijkse feestavond. Beelden 
zeggen meer dan woorden.

Jeugdteam Mixed 6, vlnr: Olaf, Angela, 

Janne, Jente, Imke, Andrew en Diana

De loterij in volle gang onder leiding van Anja en Roger

Senioren Mixed 6, vlnr: Maikel, Maarten, Yvonne, Angela en Teun (niet op de foto: Martijn)

basketbal Basketballers komen niet 
in de problemen: 49-64

Heren Onder 20 wint van Bladel
Lieshout - De Heren Onder 20 speelde 
afgelopen zaterdag uit tegen Bladel. 
Een eerdere ontmoeting liep uit op een 
gemakkelijke overwinning voor Lies-
hout.

Beiden teams begonnen goed aan de 
wedstrijd en het was duidelijk dat Bla-
del van plan was er een wedstrijd van 
te maken. De stand na het eerste kwart 
was 13 – 19 in het voordeel van BC Lie-
shout. In het tweede kwart knokte Lie-
shout voor elke bal om zo verder uit te 
lopen op de tegenstander. Er werd een 
verschil van 10 punten opgebouwd en 
de teams konden gaan rusten met een 
25 – 35 stand.

Na rust bleef BC Lieshout in een hoog 
tempo spelen. Scores vielen gemakke-
lijk en bankspelers konden hun minu-
ten meepikken. In het derde kwart liep 
Lieshout verder uit naar 35 – 52. In het 
vierde kwart probeerde Bladel nog wat 
terug te doen, maar het was niet bij 
machte om Lieshout in de problemen 
te brengen. De mannen van BC Lies-
hout winnen de wedstrijd met 49 – 64.

Overige uitslagen
OBC Gemengd Onder 10-1 - BC LIES-
HOUT Gemengd Onder 10-1 76 - 18
Bladel Gemengd Onder 14-1 - BC LIE-
SHOUT Gemengd Onder 14-2 
44 - 8

hardlopen

Druk weekeinde voor Runners-
club Lieshout

Lieshout - Onder ideale weersom-
standigheden werd zondag de mara-
thon van Rotterdam gelopen. Onder 
de 17.000 deelnemers ook Dennis 
van de Meulengraaf en Coen San-
ders van Runnersclub Lieshout. 

Beiden gingen op weg voor een 
nieuw persoonlijk record, dat bete-
kende dat er rond de 3:20 gelopen 
moest worden. Halfweg zaten bei-
den goed op schema, maar zoals alle 
marathonlopers weten, de marathon 
begint pas bij de 35 kilometer. Dennis 
kreeg het in de tweede helft moeilijk 
en finishte tenslotte in toch nog een 
mooie tijd van 3:31:23. Coen kon het 
tempo van 13 km/u mooi volhou-
den en bereikte de Coolsingel in een 
nieuw persoonlijk record van 3:15:49.

Molenbroek trimloop
Al jaren organiseert GAC in Gemert 
de Molenbroek trimloop, een idea-
le wedstrijd voor trimmers. Door de 

vele wedstrijden hier slecht twee Rcl-
ers aan de start, die beide kozen voor 
de 15 kilometer. Anne Smeets Jonkers 
behaalde hier een mooie 3e plaats in 
1:10:27. Herman Segers finishte als 
14e bij de heren in 1:09:24.

Army Urban Run 
Deze wedstrijd vindt plaats op de le-
gerbasis Oirschot. Hier was weer een 
mooi circuit van 10 kilometer uitgezet 
met modderbaden, klim-attracties en 
natuurlijk kon de stormbaan niet ont-
breken. Zelfs moest er nog een stuk-
je gezwommen worden. Kevin van 
Schijndel was het handigst hierin en 
finishte in 58:21 Twan Sterken kwam 
in 1:11:38 over de streep en militair 
Karel Huijgens in 1:14:09. Marjan van 
den Tillaar en Bart van Berlo legde het 
parcours gezamenlijk af, Marjan in 
1:22:47 en Bart in 1:22:48 volgens de 
officiële uitslag. Nu een weekje rust 
en dan de Oranjeloop in Lieshout op 
24 april. 

3e plaats voor Anne Smeets 
in Molenbroek trimloop

Anne Smeets in actie tijdens de Molenbroek trimloop 
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Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

ONZE 
NIEUWE 

COLLECTIE 
IS BINNEN

vissen

Vlnr: Luciën van Veggel (40 jaar lid), Marinus Smits (40), Piet van den Burgt (40), Piet van Berlo 
(50 jaar lid), Henrie van Boxmeer (40), Johan van den Burgt (40) en Jurgen van Lierop (25 jaar lid).

Lieshout - Hengel Sport Vereniging 
’t Sluisje heeft op donderdag 7 april 
haar jaarvergadering, de algemene le-
denvergadering, gehouden. Voorzitter 
Toon Daniëls opende de vergadering, 
heette iedereen welkom en vroeg de 
vergadering om een minuut stilte voor 
de overleden leden, die het afgelopen 
jaar zijn ontvallen.

Verder meldt hij dat er een mijlpaal is 
bereikt bij deze mooie vereniging. De 
visclub is flink groeiende en is de grens 
van 450 leden gepasseerd. Volgend 
jaar, in 2017, bestaat de club 70 jaar 
en dit wordt gevierd tijdens de natio-
nale hengeldag op 27 mei. Nadat de 
secretaris zijn verhaal had gedaan en 
de penningmeester zijn verhaal over 
de centjes, kwam de begroting 2016 

aan de orde. Na dit deel van de verga-
dering kwamen de jubilarissen aan de 
beurt. Maar liefst 8 leden hadden dit 
jaar iets te vieren voor wat betreft hun 
lidmaatschap van HSV ’t Sluisje.

Jurgen en Roland van Lierop werden 
gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap 
en ontvingen een attentie.
Piet van den Burgt, Henrie van Box-
meer, Johan van den Burgt, Luciën 
van Veggel en Marinus Smits werden 
gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaat-
schap, zij allen ontvingen een attentie 
en een zilveren speldje. Piet van Berlo 
was 50 jaar lid en ontving, naast de fe-
licitaties en de genoemde attenties ook 
nog een spiegel met opdruk.

Na de pauze werd de kascontrolecom-

missie opnieuw benoemd en treedt 
Piet van Mameren toe.

Nadat de punten bespreking viswater, 
wedstrijdreglement, het wedstrijdpro-
gramma en de contributie waren be-
handeld, was het tijd voor de bestuur-
verkiezing. Aftredend en herkiesbaar 
waren Marinus Smits en Jan Geven, 
omdat er geen tegenkandidaten waren 
werden beide leden voor een nieuwe 
periode herkozen.

Na de rondvraag sloot de voorzitter 
de vergadering en dankte iedereen 
voor hun aanwezigheid en voor hun 
inbreng. Ook dankte hij nogmaals alle 
vrijwilligers en sponsors van de club en 
hoopt dat de vereniging ook dit jaar 
weer een beroep op hen kan doen.

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Jaarvergadering bij H.S.V. ’t Sluisje uit Lieshout

jeu de boules Jeu de boules 
Beek en Donk 
zoekt nieuwe 
leden

Beek en Donk - Omdat de laatste 
jaren veel leden zijn afgevallen 
omdat zij helaas wegens ziekte of 
gebreken hun favoriete ontspan-
ning niet meer kunnen uitoefenen, 
is Jeu de Boulesvereniging Beek 
en Donk naarstig op zoek naar 
nieuwe leden, die de vereniging 
willen komen versterken.

Jeu de boules is geen sport waar-
bij de prestatie voorop staat, maar 
een onderling spel waar het ple-
zier en de gezelligheid voorop 
staan! De contributie is niet duur, 
slechts €20,00 per jaar. Indien u 
belangstelling heeft, ga dan eens 
kijken op hun banen, gelegen op 
het terrein van tennisvereniging 't 
Slotje aan de Kerkakkers 1 in Beek. 
Vanaf april tot en met september 
wordt daar gespeeld op dinsdag- 
en donderdagavond en ook zon-
dagvoormiddag. Gedurende de 
wintermaanden spelen zij 7x een 
onderling wintertoernooi op de 
binnenbanen van Mariahout aan 
de Veghelsedijk. Aarzel niet, maar 
meld u aan. Voor nadere inlichtin-
gen:    Els van Hoogstraten, Zaag-
molenweg 65, tel. 0492-461079 
of Frits Tak, Dorus v.d. Elsenhof 12, 
tel. 0492-463116.

Zo hebben zij de afgelopen winter 
wederom dit toernooi afgesloten 
met een gezamenlijk etentje bij 
‘de Pelgrim’ in Mariahout. Op de 
algemene jaarvergadering van 8 
april werd de z.g. Thea v.d. Wijde-
ven-trofee uitgereikt aan de geza-
menlijk op de 1e plaats geëindigde 
winnaars.

De einduitslag is als volgt: 
1e en 2e Mariet de Koning en Nelly 
v. Veghel met 13 gewonnen wed-
strijden en 40 pluspunten, 3e Cor 
Vermeulen met 12 gewonnen en 

34 pluspunten, 4e Frits Tak met 12 
gewonnen en 5 pluspunten, 5e Jan 
van Schijndel met 11 gewonnen 
en 40 pluspunten, 6e Jan Verbakel 
met 11 gewonnen 11 minpunten, 
7e Gerard v.d. Hurk met 11 ge-
wonnen en 13 minpunten, 8e Wi-
nus v.d. Berg met 10 gewonnen en 
49 pluspunten, 9e Maria Cuypers 
met 10 gewonnen en 6 pluspunten 
en 10e Dora v.d. Hurk met 10 ge-
wonnen en 6 minpunten.

Het eerstvolgende toernooi is de 
uitwisseling met JBC ‘Dû Tie Ut’ uit 
Aarle-Rixtel, op 2 juli in Aarle-Rix-
tel (Heuvel) en 16 juli in Beek en 
Donk.

Vlnr: Nelly van Veghel, Mariet de 
Koning en Els van Hoogstraten
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E-jeugd BEDOhandbal

Beek en Donk - Seizoen 2015-2016 
was voor de E-jeugd van handbal-
vereniging BEDO de eerste echte 
kennismaking met handballen in 
competitieverband. Vol enthou-
siasme werd iedere wedstrijd ten 
strijde getrokken tegen vaak meer 
ervaren tegenstanders. 

Gedurende het seizoen liet het 
team een duidelijke stijgende lijn 
zien in handbaltechniek, waarbij het 
plezier in het spelletje alleen maar 
groter werd. Afgelopen weekend 

werd alweer de laatste wedstrijd 
van deze eerste zaalcompetitie ge-
speeld tegen De Sprint uit Deurne. 
Na het klinken van het eindsignaal 
steeg een luid gejuich op in de zaal 
vanwege de allereerste en wel-
verdiende overwinning (8-4 voor 
de thuisploeg). "Er werd gevierd 
alsof het kampioenschap binnen 
was, een fantastisch gevoel en een 
mooie kroon op dit leuke seizoen", 
aldus een trotse coach. Komende 
week start het zomerprogramma 
voor de jeugdige handballers.

boekt eerste overwinning
volleybal

Heuvelplein wordt weer omgetoverd tot een zonovergoten dorpsstrand

Zomerkriebels voor Bedovo Beach 2016
Beek en Donk – Na de voorgaande 
edities organiseert Bedovo ook deze 
zomer weer haar jaarlijkse beach-
volleybal toernooi. Op 25 en 26 juni 
wordt het Heuvelplein omgetoverd 
tot een zonovergoten dorpsstrand vol 
sportiviteit en gezelligheid. 

Onder leiding van de enthousiaste or-
ganisatie en met hulp van winkeliers-
vereniging Beekvlied en hoofdspon-
soren Café Thuis & Van Kaathoven 

staat Bedovo Beach garant voor een 
weekend lang genieten van het ultie-
me zomergevoel. Laat die zomer maar 
komen!

Programma
Bedovo Beach 2016 trapt op zaterdag 
25 juni weer af met de jeugd en seni-
oren van de Nevobo-competitie. An-
ders dan in voorgaande jaren wordt er 
volgens de Nevobo beach-richtlijnen 
in teams van 2 spelers om iedere bal 

gestreden. Gegarandeerd gaat dit nog 
spectaculairder spel en nog meer strijd 
om de eerste plek opleveren. 
Klaar voor een beetje competitie? 
Voor alle niveaus, jeugd en senioren, 
is er een plekje in het warme zand. Na 
een dagje zweten in de brandende 
zon, is er natuurlijk ook tijd voor ont-
spanning! Ook dit jaar is het mogelijk 
om ‘s avonds naar Café Thuis te gaan 
voor een welverdiend drankje.

Op zondag 26 juni is het de beurt aan 
de recreatieteams om het Laarbeeks 
publiek te tonen wat zij in hun mars 
hebben. Inschrijven kan in teams van 
4, als geoefend– een team dat al eni-
ge ervaring heeft met het spelletje – 
dan wel ongeoefend.

Inschrijven
Lijkt het je leuk om deze sensationele 
strandstrijd aan te gaan? Schrijf je dan 
snel in, want vol=vol. Inschrijfkosten 
voor zaterdag bedragen €20,00 per 
seniorenteam en €10,00 voor een 
jeugdteam. Op zondag kan er mee-
gespeeld worden voor €40,00 per 
team. Ga naar www.bedovo.nl/beach
om je in te schrijven of voor meer 
informatie. 

Archieffoto van de editie in 2015

Fotograaf: Joost Duppen

Café Thuis/Bedovo Heren 1 onderuit tegen Polaris

Beek en Donk - Café Thuis/Bedovo 
Heren 1 speelde de derby tegen VC 
Polaris Heren 2, die zeer gewaagd zijn 
aan elkaar in de competitie. Het be-
loofde een zware pot te worden tegen 
het jonge team uit Helmond. 

Er werd niet overtuigend aan de wed-
strijd gestart waardoor Polaris, na toch 
nog een sterke terugkomst van Café 
Thuis/Bedovo Heren 1, de eerste twee 
sets naar zich toe trok. De vechters-
mentaliteit van Bedovo kwam in de 
derde set sterk naar boven waardoor 

zij wisten te triomferen boven Polaris 
en de set werd gewonnen. De voor-
sprong in de vierde set wisten zij he-
laas niet te behouden waardoor VC 
Polaris met 4 punten terug kon keren 
naar huis en Bedovo maar 1 puntje bij 
mocht schrijven. 

Next/Bedovo Dames 1
Na het behalen van het kampioen-
schap vorige week rest het Next/
Bedovo Dames 1 om met nog 2 wed-
strijden het seizoen af te sluiten. Afge-
lopen zaterdag werd gespeeld tegen 

ODI Dames 3. Versterking deze week 
op de bank waren Maud Crooijmans 
en Lisa Ket. Beide meiden komen vol-
gend jaar het 1e damesteam van Bed-
ovo versterken en vandaag kregen ze 
al een voorproefje van wat ze volgend 
jaar te wachten staat. Next/Bedovo 
Dames 1 speelde degelijk spel waarin 
Maud en Lisa ook zeker hun stempel 
drukte. Zonder enige moeite werd Odi 
verslagen en liet Next/Bedovo Dames 
1 maar weer eens zien waarom zij vol-
gend jaar naar de volgende klasse pro-
moveren. 

korfbal DSV een maatje te groot: 
12-5

Flamingo's verliest in Diessen
Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, ging zondag 10 
april op bezoek bij DSV in Diessen. 
Wist Flamingo’s in het thuisduel 
voor de zaalcompetitie nog verras-
send de w  instpunten te pakken 
ten koste van DSV, deze keer was er 
minder succes voor de rood-witten. 

DSV gaf de bezoekers uit Mariahout 
vanaf het beginsignaal heel weinig 
ruimte. De dames van Flamingo’s 
wisten niet goed om te gaan met 
de druk die werd uitgeoefend wat 
resulteerde in slordig spel en veel 
balverlies. Ook de Mariahoutse ver-
dediging was niet op orde, er werd 
niet alert gereageerd en DSV wist 
zo een aantal kansen te verzilveren 
in de korfzone. Het stond al snel 3-0 
en Flamingo’s had daar weinig tegen 
in te brengen. De kansen die werden 
gecreëerd werden niet omgezet in 
doelpunten. In de tweede helft had 
Flamingo’s haar zaakjes beter geor-

ganiseerd en kwamen zij beter in het 
spel. Echter de ploeg kon geen vuist 
maken tegen het goed spelende 
DSV en moest toezien hoe DSV met 
12-5 de overwinning vierde.

Zondag 17 april speelt het vaandel-
team om 13.00 uur een thuiswed-
strijd op sportpark de Heibunders te-
gen koploper Blauw-Wit uit Handel.

Senioren 2, gesponsord door Ha-
rold Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur en uitkomend in de reserve 
Overgangsklasse, wist op het nipper-
tje de overwinning binnen te slepen 
in haar partij tegen Odio in Millingen 
aan de Rijn. Flamingo’s was eigen-
lijk de bovenliggende partij maar dat 
kwam niet tot uitdrukking in de sco-
re door de vele gemiste kansen. De 
ruststand van 3-5 was magertjes en 
uiteindelijk trok Mariahout aan het 
langste eind en won verdiend met 
11-12.

rolschaatsen Eerste danswedstrijd voor RC 
de Oude Molen

Beek en Donk - De allereerste Rol-
danswedstrijd van het seizoen werd 
afgelopen weekend gehouden. 
Zes leden van RC de Oude Molen 
reisde zaterdag en zondag af naar 
Zaandam. Al heel vroeg op de za-
terdagochtend vertrokken Naïla, 
Laura en Shirley naar Zaandam.

Bij de super-mini's hebben Laura en 
Naila hun eerste danswedstrijd gere-
den. Ze hebben heel netjes hun dans 
uitgevoerd. Soms was het lastig om 
op de telling te blijven maar ze heb-
ben zichzelf herpakt. Shirley was 
heel tevreden over de prestaties. 
Het is tenslotte de eerste keer dat ze 
mee doen met een Danswedstrijd. 

Naïla Raaijmakers werd 6e en Laura 
Jacobs behaalde een 14e plaats.

Zondag moest er weer erg vroeg 
vertrokken worden. De cadetten 
moesten zich melden om 7.00 uur, 
dus vertrokken Julia, Kimberly, 
Chloë, Djailey en Shirley rond 5.00 
uur vanuit Beek en Donk naar Zaan-
dam. Om 7.30 uur konden de eerste 
inrijden, waarna de wedstrijd kon 
beginnen. In de cadetten A reden 
Chloë en Kimberly als 3e en 5e hun 
foxtrot. Door de zenuwen reden ze 
deze helaas niet naar kunnen. In de 
cadetten B reed Julia een hele nette 
foxtrot. Na de foxtrot was het tijd 
voor de tango. Hier herpakte Kim-

berly en Chloë zich weer en Julia 
bleef stabiel. Na de cadetten was 
het aan Janne. Zij reed in de klas-
se jeugd. Ook voor Janne was het 
spannend om voor de eerst keer een 
roldanswedstrijd in de A te rijden. 
Haar waltz was daarom wat onsta-
biel, maar gelukkig liet Janne ver-
volgens een passievolle tango zien. 
Na de verplichte dansen was het 
tijd voor de vrije dansen. Kimberly 
swingde over de baan met haar vrije 
dans waarna Chloë juist een hele 
serieuze vrije dans neerzette. Julia 
kwam wederom sterk voor de dag 
met haar vrije dans en straalde op 
de vloer. Als laatste was Janne aan 
de beurt met haar vrije dans. Het in-
rijden ging goed, wat uitpakte met 
een schitterende dans. 

Bij de Cadetten A en B behaalde Ju-
lia van Zutven een 9e, Kimberly van 
Schijndel een 13e en Chloë Donkers 
een 15e plaats. Bij de jeugd behaal-
de Janne van Lieshout een 7e plaats.

Over het algemeen zijn ze allemaal 
heel tevreden over hun prestaties bij 
de eerste roldanswedstrijd. De deel-
neemsters hebben weer veel geleerd 
dit weekend en hebben genoten 
van de andere dansers. Ze gaan 
weer hard trainen om hun prestaties 
te verbeteren bij de tweede selectie-
wedstrijd.

De E-jeugd van BEDO boekte afgelopen weekend haar eerste overwinning
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APRIL
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

HEROPENING HELMOND
NIEUWE SHOWROOM 2.000M2 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL sstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkerenDorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkeren

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

KOOPZONDAG

Op zaterdag 16 en zondag 
17 april voor elke kopende 
klant een heerlijk ijsje!

12.00 - 17.00 uur7

17 APRIL7

      

turnen Clubkampioenschappen 
bij Cialfo-Gym

Tjerk Knukkel

Aarle-Rixtel - In Sporthal de Dreef te Aarle-Rix-
tel vond afgelopen zaterdag de clubkampioen-
schappen van Cialfo-Gym plaats. Alle jeugd-
leden, van peuters tot wedstrijdturn(st)ers, 
mochten aan het publiek laten zien wat ze de 
afgelopen tijd in de lessen hebben geleerd. 

Met gezonde spanning en vooral met veel plezier 
werd er op de verschillende toestellen geturnd. 
Het harde werken werd beloond met een medail-
le en voor de nummers 1 tot en met 3 waren er 
zelfs bekers te verdienen.

De uitslagen
Kleuters: Meisjes: 1e: Elmie van Loo, 2e: Evelijn 
van Mill, 3e: Fleur Cuijpers
Jongens: 1e: Sem Straver, 2e: Tijs v.d. Boogaard
Meisjes 1: 1e: Evi Donkers, 2e: Liana Galajeva, 

3e: Lola Vogels
Meisjes 2: 1e: Calijn Beniers, 2e: Lotte Groen, 3e: 
Lott Donkers
Meisjes 3: Lin Mei Dekkers, 2e: Amy-Eline Kett, 
3e: Vera van Lent
Meisjes 4: 1e: Britt Kerste, 2e: Malon Rovers, 3e: 
Floore Wijnen
Jongens: 1e: Daniel Gosen, 2e: Sjoerd Knukkel, 
3e: Jop Huppertz
Aspiranten: 1e: Laurie Santegoeds, 2e: Sterre 
Scheltens
Junioren:1e: Maaike Heesakkers, 2e: Jonne v.d. 
Zanden, 3e: Floor Santegoeds
Senioren: Kristy van Geel 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 
Meer informatie over deze vereniging? Kijk op 
www.cialfo-gym.nl.

Beek en Donk - In het weekend van 8 tot en 
met 10 april werd het jaarlijkse kamp van 
Budoclub Beek en Donk gehouden, met als 
thema 'Hollywood'. 

Vrijdagavond rond 18.00 uur werd er verza-
meld bij de gymzaal aan de Otterweg. Zoals 
andere jaren werd er weer gefietst naar de 
kampeerboerderij ‘De Kastanjes’ in Elsendorp. 
Een lange fietstocht die de kinderen allemaal 
goed hebben gefietst. Onderweg werd er nog 
gestopt om wat te eten en te drinken. Nadat 
iedereen was gearriveerd werden de spullen 
uitgepakt en de bedden opgemaakt. In de 
avond werd er nog een echt Hollywood spel 
op het veld gespeeld. Teruggekomen hiervan 
kreeg iedereen nog een broodje knakworst 
en na een stoelendans mochten de jongeren 
naar bed. 

Op zaterdagochtend vóór het ontbijt werden 
nog enkele kinderen verwelkomd die alleen 
de hele zaterdag meededen. Na het ontbijt 
kreeg ieder groepje een filmpje te zien dat 
ze na moesten spelen. Na wat oefenen en 

verkleden werden de filmpjes gefilmd. Deze 
zouden op zondag aan de ouders worden ge-
toond. Tijdens het filmen werd er een groot 
springkussen op het veld gezet als verrassing 
voor de kinderen. Toen ze klaar waren met 
filmen konden ze hierop spelen. Na de lunch 
werd er een zeskamp gehouden op het veld. 
Alle groepjes hadden erg hun best gedaan. 
Na afloop van de zeskamp werd er nog een 
potje touwgetrokken tegen de leiding. De 
kinderen waren veel te sterk en wonnen de 
touwtrekwedstrijd. Daarna kon iedereen nog 
tot aan het eten op het springkussen spe-
len waarna deze werd opgehaald. Iedereen 
kreeg met het eten een frietje met wat lek-
kers erbij. Na het eten mochten de kinderen 
hun Hollywood outfit aantrekken voor de 
jaarlijkse disco. De disco werd geopend met 
een fotohokje waarbij de kinderen een echte 
Hollywoodfoto konden laten maken. Hierna 
werd de jaarlijkse modeshow gehouden. Er 
kwamen drie winnaars uit de bus die het best 
verkleed waren.  Na de modeshow barstte 
het feest los met dj’s Ruud en Teun. Er werd 
flink de polonaise gelopen en gedanst. Ook 
kreeg iedereen nog een ‘braskaart’ om wat 
lekkers te halen bij de snoepkraam. Na de 
disco mochten de jongsten na de stoelendans 
naar bed, waarna de ouderen nog eventjes op 
mochten blijven. 

Zondagochtend werden na het ontbijt de tas-
sen weer ingepakt. In de loop van de ochtend 
werd er in het bos het douanespel gespeeld 
waarbij de twee partijen zoveel mogelijk gou-
den eieren naar de overkant moesten smok-
kelen. De lunch smaakte goed met warme 
soep erbij. Daarna kreeg iedereen een bak-
je popcorn van een echte popcornmachine 
en mochten de kinderen vast plaats nemen 
in de bioscoopzaal. Ook de ouders werden 
verwelkomd. Alle geweldige filmpjes werden 
vertoond op een groot scherm. Hierna ging 
iedereen moe maar voldaan met hun ouders 
naar huis. Dankzij de uitgebreide voorberei-
dingen door de kampcommissie, het bestuur 
en het mooie weer is dit weer een geslaagd 
weekend geweest. 

judo Budoclub Beek en Donk 
op kamp
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tennis

Vlnr: Timo Hocks, Roy Willemsen, Teun Jongmans, Frederique Kuijpers, Sofie 
van Wanrooij, Maaike Jongmans, Mats Biemans en Maud van Oosterwijk

Beek en Donk – De laatste speeldag 
voor tennisvereniging ’t Slotje, van 
het Winter Jeugd Circuit 2015/2016 
bij tennishal ’t Root in Asten werd op 
eerste Paasdag, 28 maart gehouden. 
Tegenstander was deze keer Carolus 
uit Helmond: één van de kandida-
ten voor de eindoverwinning van dit 
seizoen. 

De wedstrijden in de jongste categorie 
(Rood; 6-9 jaar) konden niet gespeeld 
worden, omdat de tegenstander geen 
team op de been wist te brengen.
Het team Oranje (8-11 jaar) bestond 
deze keer uit Teun Lammers, Gijs 
Brugmans en Simon van der Avoird. 
Zij merkten dat Carolus een pittige te-
genstander is. Simon en Teun wonnen 
een enkelpartij maar ze verloren er ook 
een; Gijs wist bij één enkelpartij gelijk 

te spelen en verloor de andere. De 
dubbelpartijen werden allebei verloren.

In de categorie Groen (10-12 jaar) 
werd begonnen met de dubbels. Ti-
mon van Steenbergen en Max van den 
Broek haalden een mooie overwinning 
van 7-4. Jasper van Cleef en Wouter 
de Jong moesten met 3-11 het onder-
spit delven. In de singels was Carolus 
veel sterker en wonnen de tegenstan-
ders alle wedstrijden.

Bij Geel t/m 14 jaar toonde ’t Slotje 
zich van zijn sterke kant. Maud van 
Oosterwijk, Timo Hocks en Teun Jong-
mans wonnen hun enkelpartijen met 
9-2, 11-3 en 6-5. Ondanks haar inzet 
verloor Maaike Jongmans met 3-6. De 
dubbelpartijen werden allemaal ge-
wonnen door ’t Slotje: met 10-3 bij de 

meisjes en 8-0 bij de jongens.
De laatste wedstrijden van dit seizoen 
werden gespeeld door Frederique 
Kuijpers, Sofie van Wanrooij, Mats 
Biemans en Roy Willemsen (Geel t/m 
17 jaar). Mats en Roy wonnen hun en-
kelpartijen met 7-3 en 8-1. Frederique 
verloor een spannende partij met 6-7. 
Ook Sofie ging ervoor, maar verloor 
met 3-7. In de dubbelpartijen was Ca-
rolus het sterkst, zowel bij de meisjes 
(5-7) als bij de jongens (3-6).

De einduitslag van het hele Winter 
Jeugd Circuit laat nog even op zich 
wachten, omdat er nog één speeldag 
moet worden ingepland tussen Carolus 
en ’t Root uit Asten. Maar de jeugd-
spelers van ’t Slotje hebben dit seizoen 
in ieder geval veel inzet en spelplezier 
laten zien.

Laatste speeldag in Winter 
Jeugd Circuit

Beek en Donk – Vooraf werd gedacht 
dat het team van Coach Jorg Gussen-
hoven blij mocht zijn met elk punt dat 
ze konden bemachtigen. Maar de 5-1 
uitoverwinning in Vught was niet te 
voorspellen. 

Het team uit Beek en Donk is dit jaar 
weer sterker geworden met de komst 
van de Rosmalense Koen Schuurmans 
en de Oosterhoutse Bart van Opstal. 
Beide zijn in bezit van speelsterkte 2 
(beste 200) in de dubbel en Schuur-
mans is zelfs 2 in de singel. Daarmee 
is het team vooral in de breedte sterker 
geworden ten opzichte van andere ere-
divisieteams dit jaar.

Koen Schuurmans mocht het bal ope-
nen tegen Stefan Loncar. De stand van 
6-2, 6-2 deed vermoeden dat het een 
makkelijke wedstrijd was. Integendeel. 
Het was een gevecht van de lange 
adem. Veel lange rally’s waren een lust 
voor het oog. Ook de ontnuchterende 
manier van spelen door Schuurmans 
maakte het vermakelijk voor de toe-
schouwers.

De tweede singel was Bart van Opstal 
tegen Mika Hurkens. Bart van Opstal 
heeft een prima aanloop gehad naar 
deze competitie. Met twee masters 
toernooioverwinningen in de 3 (waar-

onder het voorjaarstoernooi bij T.V. ’t 
Slotje en T.v. Tegenbosch) op zak was 
Hurkens een gewaarschuwd man. De 
eerste set was in mum van tijd voor 
van Opstal. De tweede set verliep een 
beetje curieus. Hurkens kreeg met toe-
valtreffers en wat onfortuinlijke glijmo-
menten van Opstal een voorsprong 
van 4-2. Maar dat was maar van korte 
duur. Met vier games op rij wist de spe-
ler van Beek en Donkse formatie de set 
met 6-4 naar zich toe te trekken.  

Op de derde positie mocht Stan de 
Haan het opnemen tegen Maikel van 
Geffen. Na vorig jaar voor het eerst in 
de eredivisie te hebben gespeeld, zag je 
dat de Haan al veel meer gewend is om 
op percentage tennis de wedstrijd te 
kunnen spelen. De eerste set werd vak-
kundig met 6-0 gewonnen. De tweede 
set was bijna een kopie van de eerst, 
met 6-1 was het verzet snel gebroken 
van Geffen.

Bart Smeets had op de vierde singel een 
tegenstander gevonden in de persoon 
van Roel van de Hanenberg. De eer-
ste set ging met 2-6 naar Hanenberg. 
Daarna ontstond een gevecht met als 
resultaat dat de breaks elkaar opvolg-
den tot 5-4 voor de Vughtse tegen-
stander. Toen rechtte Smeets zijn rug 
en won zijn game na twee matchpoints 

op magistrale wijze af te weren. Helaas 
was de tiebreak overduidelijk voor Ha-
nenberg, waarmee de tussenstand na 
de singels 3-1 was voor ’t Slotje.

De dubbels werden ook op ervaring 
binnen gehaald. Ondanks dat Straat-
man en Schuurmans voor het eerst 
samenspeelden, leek het een dubbel 
die al jaren samenspeelden. Vooral het 
netspel was dusdanig overweldigend 
dat van Geffen en Hurkens alleen met 
toverballen de stand 6-3 en 6-2 kon-
den laten worden. Ook de combinatie 
Smeets/de Haan was overduidelijk be-
ter op elkaar ingespeeld. Met 6-4 en 
7-5 was de formatie uit Beek en Donk 
te sterk.

Coach Jorg Gussenhoven was zeer te-
vreden met deze competitiestart. “Dit 
biedt perspectief voor de rest voor de 
competitie. We weten nog niet waar 
we staan op dit moment, maar met 
de promovendus Meerhoven op het 
programma, kan het meteen al een 
leuk begin worden. Wellicht dat we dit 
jaar bij de top van de eredivisie kun-
nen gaan horen samen met Goirle en 
Bastion Baselaar. Zeker het programma 
met vier thuis spelen is in ons voordeel. 
Maar goed, de derby van komende 
zondag is nu het eerste waar we ons 
op gaan richten.”

5-1 uitoverwinning in Vught

Verrassende winst voor TV 't Slotje

Tennisclinic bij TV ‘t Slotje

Beek en Donk - Het eredivisieteam 
van TV ’t Slotje speelt zaterdag 16 
april thuis om 14.00 uur tegen het 
team uit Eindhoven, Meerhoven. 

Vooraf wordt er een tennisclinic 
door het eerste herenteam van 
13.00 tot 13.45 uur gegeven aan 
zowel de jeugd als de volwasse-
nen. Hiervoor hoeft men zich al-
leen op te geven via de mail: trai-
ning@tv-slotje.nl of bij trainer Jorg 
Gussenhoven (tel. 06-28772291)

Verloting tennisracket
Bij de eerste thuiswedstrijd wordt 
voor het eerst een tennisracket, aan-
geboden door Gunneman Intersport, 
verloot onder de aanwezige toe-
schouwers. Ieder krijgt een lootje om 
14.00 uur. Verloting is na de dubbels. 
Er wordt ook voor kleine versnaperin-

gen gezorgd, dus komt dan zien en 
moedig de jongens aan.

Andere uitslagen
Op zondag heeft het eerste gemengd 
team een monsterzege geboekt op 
het team uit Boxmeer. Topspin werd 
met 7-1 verslagen. Wel waren daar 
een aantal driesetters voor nodig. 
Het tweede mixteam speelde gelijk 
met 4-4 tegen Tonido uit Baarlo. Het 
hoogste junioren gemengd won dui-
delijk met 6-0 van TV Lissevoort. Hier-
mee hebben ze meteen een geweldige 
start gemaakt. Beide meisjesteams t/m 
14 verloren hun eerste ontmoeting. 
Thuis werd het 2-4 en 1-5 voor de 
teams uit Veldhoven en Sint Oeden-
rode. Wel was misschien tegen VLTV 
een gelijk spel eerlijker geweest. Het 
jongensteam t/m 14 jaar hadden uit 
Park Hoeven klop gegeven met 6-0. 

handboogschieten

2e en 3e wedstrijd van het 
Ganzenwinkel Toernooi 
Aarle-Rixtel - Strijd in Vrede Beek en 
Donk was op zaterdag 26 maart aan de 
beurt om in Aarle-Rixtel aan het van 
Ganzenwinkel toernooi mee te doen. 
Het was de 2e wedstrijd in een reeks 
van 17.  

De gasten waren met maar liefst 14 
schutters aanwezig, plus 13 schutters 
van De Eendracht. Het was dus gezellig 
druk in de doel. Bij De Eendracht deden 
ook 3 jeugdschutters mee, zij schoten op 
een afstand van 18 meter. De overige 
schutters schoten op een afstand van 25 
meter. Ook voor Bert Mensink was het 
zijn eerste wedstrijd, hij kwam uit op een 
score van 140.

De nieuwe trainers werken er hard aan 
om de jeugdschutters op een zodanig 
niveau te krijgen dat ze ook aan wedstrij-
den kunnen deelnemen. Sanneke Vogels 
en Stijn Geene hadden al een paar wed-
strijden mee geschoten. Vandaag was het 
ook de eerste wedstrijd voor Ruben van 
de Ven. Stijn 178 punten, Sanneke 160 
punten en Ruben 101 punten. Voor hun 
is het goed om wedstrijdervaring op te 
doen, zeker als ze tussen een grote groep 
van 27 andere schutters moeten schie-
ten. Want het schieten van een wedstrijd 
levert toch onbewust extra spanning op. 
En hier kan je alleen maar aan wennen 
door veel wedstrijden te schieten.   

Strijd in Vrede Beek en Donk had vooraf-
gaand aan de wedstrijd opgegeven 3130 
punten te gaan schieten,  het werden er 
uiteindelijk 3079. Een negatief resultaat 
van -51.

De schutter met de hoogste score was 
M. v/d Kerkhof van Strijd in Vrede met 
234 punten, op de voet gevolgd door 
Toon van Hoof van de Eendracht met 
231 punten. Voor Toon was dit zijn beste 
score in 2016.

Zaterdag 9 april stond ORH uit Someren 
aan de meet. Helaas waren ze maar met 

4 schutters aanwezig. Hierdoor tellen ze 
alleen mee voor de persoonlijke prijzen 
en niet voor de verenigingsprijzen, want 
dan moet je met minimaal 6 schutters 
deelnemen. 

De jeugd van De Eendracht schiet bijna 
wekelijks een nieuw persoonlijk record. 
Stijn Geene kwam met een score van 
202 voor het eerst boven de 8 gemid-
deld, erg goed gedaan.  Ook Sanneke 
Vogels weer een nieuw persoonlijk re-
cord met 187 punten.

Tijdens de training op donderdag 31 
maart hebben ze een onderlinge wed-
strijd geschoten met de aanwezige le-
den. Hierbij werd een nieuw persoon-
lijk record geschoten door Jo Maas. 
Hij noteerde maar liefst een score van 
220 punten. Van de 25 geschoten pij-
len waren er 20 met een score van 9 of 
10 punten.  Dit betekend dat er maar 5 
pijlen een score hadden van minder dan 
9 punten.  

Uitslag 2e wedstrijd
1. Toon van Hoof 231, 2. Frank Sche-
pers 222, 3. Erwin Wijnhoven 220, 4. 
Jan van Rooy 206, 5. Martijn van der 
Heijden 204, 6. Geert van Ganzenwin-
kel 186, 7. Henk Verachtert 180, 8. Stijn 
Geene 178, 9. Michiel Verbakel 172, 10. 
Martien van de Graef 168, 11. Sanneke 
Vogels 160, 12. Bert Mensink 140, 13. 
Ruben van de Ven 101

Uitslag 3e wedstrijd
1. Toon van Hoof 228, 2. Frank Sche-
pers 227, 3. Geert van Ganzenwin-
kel 212, 4. Jan van Rooy 212, 5. Stijn 
Geene 202, 6. Henk Verachtert 192, 7. 
Sanneke Vogels 187, 8. Martien van de 
Graef 173, 9. Bert Mensink 156

De volgende wedstrijd is op donderdag 
21 april,  dan komt Vredelust uit Deur-
ne bij de Eendracht op bezoek voor 
de 4e wedstrijd van het Ganzenwinkel 
toernooi.  



Donderdag 14 april 201642 

Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 16 april
15.30 Gemert Veteranen - Sparta'25 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Vriendjesdag
14.30 Sparta'25 A1 - MULO A1
15.00 MULO B1 - Sparta'25 B1
14.30 NWC B2 - Sparta'25 B2
14.30 Sparta'25 B3 - Deurne B3
12.15 HVCH C1 - Sparta'25 C1
13.00 Sparta'25 C2 - Milheezer Boys C1G
13.00 ELI C2 - Sparta'25 C3
11.30 FC Uden D1 - Sparta'25 D1
11.30 Boskant D1 - Sparta'25 D2
11.30 Sparta'25 D3 - Rhode D4G
11.30 Sparta'25 D4 - Erp D3
11.45 Gemert D8M - Sparta'25 D5
10.30 Boekel Sport E1 - Sparta'25 E1G
09.15 Sparta'25 E2 - Irene E1
09.15 Sparta'25 E3 - Boekel Sport E2
09.15 Irene E3 - Sparta'25 E4
10.30 Boekel Sport E5G - Sparta'25 E6G
10.30 Sparta'25 F1 - Liessel F1G
10.00 Neerkandia F1G - Sparta'25 F2
10.30 Sparta'25 F3 - Mierlo Hout F4
09.15 Sparta'25 F4 - Geldrop F3
08.30 S.V. Brandevoort F10 - 
Sparta'25 F6
10.30 Sparta'25 F7 - Blauw Geel'38 
F22M
12.00 SV Venray G1G - Sparta'25 G1
10.30 Sparta'25 MB1 - S.V. 
Brandevoort MB1
09.15 Sparta'25 F Mini - Vriendjesdag

Zondag 17 april 
11.00 Sparta'25 2 - Avanti'31 2
11.00 Sparta'25 3 - Mifano 2
10.00 Sparta'25 4 - ASV'33 3
11.30 VOW 2 - Sparta'25 5
12.00 Gemert 6 - Sparta'25 6
10.30 DVG 5 - Sparta'25 7
12.00 Sparta'25 9 - Nijnsel 4
10.00 Heeswijk VR1 - Sparta'25 VR1

Uitslagen 9-10 april Senioren 
Sparta'25 1 - EVVC 1  4 - 5
IVO 2 - Sparta'25 2  3 - 1
Boskant 2 - Sparta'25 3  2 - 0
Stiphout Vooruit 3 - Sparta'25 4 1 - 2
Sparta'25 5 - Heeswijk 4  2 - 1
Sparta'25 6 - Blauw Geel'38  8  5 - 3
Sparta'25 7 - Blauw Geel'38 9  7 - 0
Oranje Zwart Helmond 3 - Sparta'25 8 5 - 2
ASV'33 5 - Sparta'25 9  1 - 3
Sparta'25 VR1 - NLC'03 VR1  0 - 3
Sparta'25 Veteranen - VOW 
Veteranen  3 - 1
Junioren 
Volharding A1 - Sparta'25 A1  3 - 5
Sparta'25 B1 - Mierlo Hout B2 10 - 1
Sparta'25 B2 - Someren B2  4 - 0
Nijnsel B2G - Sparta'25 B3  1 - 11
Sparta'25 C1 - Rhode C1G  4 - 1
Mierlo Hout C3 - Sparta'25 C2  6 - 0
Sparta'25 C3 - Venhorst C2  2 - 2
Sparta'25 D1 - ZSV D1  3 - 3
Sparta'25 D2 - Blauw Geel'38 D6 4 - 0
Boekel Sport D3G - Sparta'25 D3 8 - 1
Sparta'25 D5 - SCMH D1  0 - 1
Sparta'25 E1G - FC de Rakt E1 2 - 1
WEC E1 - Sparta'25 E2  9 - 0
Sparta'25 E4 - Rhode E9G  2 - 4
Boekel Sport E3G - Sparta'25 E5 1 - 5
Sparta'25 E6G - WEC E4G  7 - 2
Sparta'25 E7G - SSE E3  13 - 0
Boerdonk F1 - Sparta'25 F1  1 - 6
Sparta'25 F2 - SPV F1G  3 - 9
HVV Helmond F1 - Sparta'25 F3 1 - 0
S.V. Brandevoort F6 - Sparta'25 F4 0 - 7
Deurne F6 - Sparta'25 F5G  1 - 0
Sparta'25 F6 - ZSV F6  3 - 5
Sparta'25 F7 - Rhode F12  11 - 0
Schijndel MB2 - Sparta'25 MB1  4 - 0

ASV’33
Zaterdag 16 april
14.30 ASV'33 A1 – Stiphout Vooruit A1
14.30 Blauw Geel'38 A4 – ASV'33 A2
14.30 DVG B1 – ASV'33 B1
14.30 ASV'33 B2 – S.V. Brandevoort B2
14.30 ELI B2 – ASV'33 B3
12.30 Rood Wit'62 C2 – ASV'33 C1
11.15 MULO C4 – ASV'33 C2G
11.45 Mifano D2 – ASV'33 D1G
10.30 ASV'33 D2 – Mifano D4
10.00 FC de Rakt E1 – ASV'33 E1

10.30 ASV'33 E2G – Someren E4
11.00 Deurne E4G (Walsberg) – 
ASV'33 E3G
10.30 ASV'33 E5G – MULO E9
09.15 ASV'33 F1 – SJVV F1
09.30 SJVV F2G – ASV'33 F2
09.15 ASV'33 F3G – Gemert F7
09.15 Someren F4G – ASV'33 F4

Woensdag 20 april
19.30 ASV'33 A1 – Mariahout A1
18.30 Gemert E1 – ASV'33 E1
18.30 ASV'33 F1 – Stiphout Vooruit F2

Veteranen zaterdag 16 april
16.30 ASV'33 – Stiphout Vooruit

Senioren zondag 17 april
14.30 ASV'33 1 – Mifano 1
10.00 Gemert 4 – ASV'33 2
10.00 Sparta'25 4 – ASV'33 3
11.00 ASV'33 4 – Stiphout Vooruit 4
10.30 Boerdonk 4 – ASV'33 5
11.00 ASV'33 VR1 – WEC VR1
10.00 ASV'33 VR2 – Boerdonk VR1

Jeugd zaterdag 9 april
Mierlo Hout A2 – ASV'33 A1  3-5
ASV'33 A2 – Erp A2   7-0
ASV'33 B1 – Irene B1   3-2
ASV'33 B3 – Mierlo Hout B3  3-5
ASV'33 C1 – Bruheze C1  0-7
ASV'33 C2G – Mifano C2  3-4
ASV'33 D1G – Liessel D1  2-1
Mierlo Hout D6G – ASV'33 D2  2-2
ASV'33 E1 – Olympia'18 E1  11-0
Bavos E2 – ASV'33 E2G   9-3
ASV'33 E3G – MULO E7   3-3
Mierlo Hout E7 – ASV'33 E5G  1-2
Lierop F1 – ASV'33 F1   2-0
ASV'33 F2 – MVC F1G   13-1
Mifano F2 – ASV'33 F3G  6-2
ASV'33 F4 – Liessel F2G   4-2
ASV'33 F5G – Bruheze F5  8-5

Veteranen vrijdag 8 april
RKOSV Achates VR30+1 – ASV'33 
VR30+1  3-0
ASV'33 VR30+1 – Sparta'18 VR30+1  0-4

Zaterdag 9 april
Helmondia – ASV'33  3-3

Senioren zondag 10 april
ASV'33 1 – Leunen 1  4-2
ASV'33 2 – Someren 4  1-3
ASV'33 3 – NWC 6  1-0
ASV'33 5 – Sparta'25 9  1-3
RKVV Keldonk VR1 – ASV'33 VR1 4-0

ELI
Zaterdag 9 april 
ELI B1 - Rood Wit'62 B3    6 - 1
ELI C1G - ST Fiducia/Elsendorp C1  3 - 7
ELI D1 - Blauw Geel'38/JUMBO D4  3 - 5
ELI E2 - Rhode E10G     6 - 4
ELI F3 - Rood Wit'62 F5    1 - 0
Erp B3 - ELI B2      1 - 4
Gemert C6 - ELI C2     4 - 2
Rood Wit'62 D4 - ELI D2    0 - 9
Avanti'31 E2 - ELI E1G    7 - 3
Blauw Geel'38/JUMBO F2 - ELI F1G  4 - 5
Rood Wit'62 F8 - ELI F5    1 - 0

Zondag 10 april 
ELI 1 - VOW 1      1 - 0
ELI 2 - DVG 3      0 - 3
ELI 3 - NWC 5      2 - 2
Boekel Sport 8 - ELI 4     2 - 0  
Boekel Sport 9 - ELI 5     0 - 7
DVG 6 - ELI 6      0 - 1
ELI Vr 1 - EVVC vr 1     2 - 2

Donderdag 14 april 
19.00 ELI C1 - Irene C1 

Zaterdag 16 april 
12.30 Handel B1 - ELI B1
14.30 ELI B2 - ASV'33 B3
13.00 ELI C2 - Sparta'25 C3
11.45 Rhode D3 - ELI D1
13.00 ELI D2 - Mierlo Hout D6G
10.30 ELI E1G - Blauw Geel'38/J E4
09.30 Elsendorp E2 - ELI E2
11.00 ELI F1G - WEC F1G
09.00 Bruheze F4 - ELI F3
09.30 ELI F5 - Bruheze F6
Veteranen
16.30 Mariahout - ELI

Zondag 17 april 
11.30 RKVV Keldonk 2 - ELI 2
12.00 Gemert 5 - ELI 3
10.00 ELI 4 - Bavos 6
12.00 ELI 5 - Rhode 10
11.15 ELI 6 - Nijnsel/TVE  5
12.00 NLC'03 VR1 - ELI VR1

Maandag 18 april 
19.00 ELI A1 - VOW A1

Woensdag 20 april 
19.00 ELI B1 - Avanti'31 B2
18.45 ELI E1G - DVG E2G
 
VV Mariahout
Programma Zaterdag 16 april 
10.30 Mariahout E1 - Gemert E2
09.15 Gemert E5 - Mariahout E2
14.30 Oranje Zwart Helmond A1 - 
Mariahout A1
11.00 Mariahout E3 - Irene E2
15.00 Bruheze B3 - Mariahout B1
09.00 Venhorst E4 - Mariahout E4
09.30 DVG F2 - Mariahout F1
12.00 Mariahout C1 - NWC C2
10.00 Mariahout F2 - Nijnsel/TVE 
Reclame F1
10.00 Mariahout F3 - DVG F4
13.00 Avanti'31 C2 - Mariahout C2
12.00 Mariahout D1 - Bavos D2

Zondag 17 april 
12.00 Nijnsel/TVE Reclame 3 - 
Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - Rhode 4
12.30 Mariahout 4 - Boskant 4
10.30 Mariahout 5 - Gemert 10
12.00 Erp 10 - Mariahout 6
10.00 Nijnsel/TVE Reclame VR2 – 
Mariahout VR1

Uitslagen Zondag 10 april 
Mariahout 1 - Fiducia 1   6 - 0
Mariahout 2 - SC Helmondia 2 2 - 1
Mariahout VR1 - Erp VR2  1 - 1
Mariahout 6 - RKVV Keldonk 5 6 - 4
Erp 8 - Mariahout 5   1 - 7
Avesteyn 5 - Mariahout 4  3 - 2

Zaterdag 9 april 
Mariahout B1 - Olympia Boys B1 6 - 1
Mariahout A1 - MULO A2   5 - 0
Mariahout C2 - Rhode C2   1 - 1
RKPVV C1 - Mariahout C1   0 - 2
NWC D5 - Mariahout D1   2 - 1
Rhode E8 - Mariahout E3   4 - 1
Mariahout E2 - WEC E2    4 - 6
Someren E2 - Mariahout E1   4 - 3
Blauw Geel'38/JUMBO F10 - 
Mariahout F2  1 - 0
Mariahout F4 - SJVV F4    1 - 0
Mariahout F1 - SC Helmondia F1 3 - 4
Boekel Sport F6 - Mariahout F3  1 - 0

Donderdag 7 april 
Mariahout VR1 - Nijnsel/TVE 
Reclame VR2  4 - 2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 6, 9 en 10 april  
R1 – Prinses Irene R1    2 – 7 
PupF1 – Rooi     7 – 4 
De Korfrakkers – PupE2   4 – 4  
Celeritas (S) – PupE1    8 – 9 
Prinses Irene – PupD1   3 – 2  
Emos – AspC2      8 – 2 
Celeritas (S) – AspC1   2 – 2  
De Korfrakkers 6 – Sen 3   6 – 9 
ODIO 2 – Sen 2     11 – 12 
DSV 1 – Sen 1      12 – 5 

Zaterdag 16 april 
Sportpark Mariahout 
10.00 PupD1 – Korloo 
10.30 AspC2 – BMC
11.00 AspB1 – Spoordonkse Girls
11.45 AspC1 – Altior
12.30 PupE2 – Alico 
 
Zondag 17 april 
Sportpark Mariahout
10.00 Sen 3 – Corridor 3
11.00 Sen 2 – Corridor 2 
13.00 Sen 1 – Blauw Wit (Ha) 1 

Woensdag 20 april 
Sportpark Sint – Oedenrode
20.00 Odisco MW1 – MW1 
Sportpark Schijndel
20.00 Avanti (S) R1 – R1

volleybal
Bedovo
Bedovo DS 1 - ODI DS 3:  4-0. 
(25-14, 25-19, 25-22, 25-19)
Bedovo MC 1 - Avance MC 1: 0-4. 
(07-25, 12-25, 18-25, 12-25)
Bedovo MA 1 - VVC-Vught MA 1: 3-2. 
(13-25, 25-22, 26-24, 15-25, 15-09)
Bedovo HS 1 - VC Polaris HS 2: 1-3. 
(21-25, 21-25, 25-15, 18-25)

Uitslagen recreanten
Slagerij Brouwers - van der Lee 
Metaal: 1-2. (25-21,10-25,11-25)
Sportshop Laarbeek - POB Heren 1: 
3-0. (25-23,25-19,25-23)
Kastanjehof - Bedovo HR2:  3-0. 
(25-15,25-15,25-21)

handbal
Bedo
Uitslagen
Bedo E-jeugd – MBDE/De Sprint E2    8-4
Bedo D-jeugd – Groesbeeks Glorie D2     
 3-13
VIOS HC2 – Bedo Heren C-jeugd 15-26
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames 
C-jeugd – Acritas DC1   11-7
Bedo Dames 2 – H.C.G. DS1     6-20
Aristos DS2 – Bedo Dames 1     21-14
Bedo Heren 3 – H.C.G. HS1     30-24
Tremeg HS1 – Bedo Heren 1     23-30

Zaterdag 16 april
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo E-jeugd – Swift E2 
11.00 Bedo Heren C-jeugd – Achilles 
’95 HC1 

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 8 april
Niels Schoonings – Koen Rooijakkers   1-3
Philip Oosthoek – Marcel Bekkers    3-0
Marcel Bekkers – Arie van de Burgt   3-1
Richard van Deursen – Geert-Jan Otten    
 1-3
Dave van de Burgt – Dennis van 
Dommelen   3-0
Richard van Deursen – Dave van de Burgt   
 1-3
Stand per 8 april
1. Geert-Jan Otten    21-50
2. Dennis van Dommelen   21-40
3. Philip Oosthoek    21-40
4. Bart Jansen     21-38
5. Arie van de Burgt    23-37
Geert-Jan Otten officieel Libre 
Kampioen 2015-2016

Biljartclub 't Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 11 april 
Henk Mastbroek - Martien Swinkels 1-1 
Lambert van Bree - Tonny de Louw  0-2
Guus van de Elsen - Leo v Griensven  0-2
Ad de Koning - Hans van der Ligt      2-0
Cor Verschuren - Harrie Bouwmans  0-2
Frits Wilbers - Jan van Neerven      0-2
Harrie Poulisse - Herman v d Boom    0-2
Antoon Maas - Huub Biemans     0-2
Lou Muller - Antoon Rooijakkers   2-0
Joop Kerkhof - Theo Spierings      2-0
Bennie Beerens - Albert Kluijtmans   0-2
Pieter Rooijackers - Ad v d Linden   0-2
Mari Vereijken - Frits Tak              0-2
Fons v d Linden - Theo Verheijen    2-0
Hans Heldoorn - Rinie v d Elsen    0-2
Antoon v Osch - Antoon Wagemans  1-1
Fons van der Linden kampioen in de 
D Klasse.

Uitslagen dinsdag 12 april 
Henk Verhappen - Henk v d Vegt  2-0 
Leo van Griensven - Tonny de Louw   0-2
Jan Verbakel - Hans Wagelmans  0-2
Gerrit van Osch - Joop Vereijken  0-2
Ad Barten - Martien Swinkels    0-2
Henk Jansen - Cor van den Berg  0-2
Marinus Steegs - Antoon Smits   2-0
Frits Poulisse - Jan van Hout    0-2

Piet Goossens - Albert Kluijtmans  0-2
Bert van de Vorst - Theo Spierings  0-2
Theo v Hoogstraten - Leo Migchels  0-2
Evert Baring - Cor Oppers    0-2
Fons v d Linden - Bert v Wanrooij  0-2
Tonnie Raaijmakers - Hans de Jager  0-2
Henk Meerwijk - Piet van Zeeland  2-0
Antoon Wagemans - Evert Baring  2-0
Leo Migchels kampioen in de C 
Klasse

Stand na 12 april
A Klasse
1  Tonny de Louw   29 – 42
2  Guus van de Elsen   29 – 41
3  Martien Swinkels   30 – 37

B Klasse
1  Cor van den Berg    29 – 46
2  Harrie Bouwmans   30 – 41
3  Lou Muller    30 – 38

C Klasse
1  Leo Migchels    27 – 36
2  Piet Goossens   27 – 34
3  Mari Verbakel   26 – 33

D klasse
1  Fons van der Linden   32 – 43
2  Frits Tak    31 – 40
3  Mari Vereijken   31 – 36

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 6 april 
1. Erik en Leo                         59,58%
    Willy en Trees                   59,58% 
3. Els en Mari                       55,00%
4. Riky en Jan                        52,08%
5. Annie en Corrie                50,42%
    Nettie en Arno                  50,42%
    Riek en Leo                       50,42%

Uitslag dinsdag 12 april
1. Lies en Lodewijk                 64,17%
2. Leo en Joos                      65,25%
3. Cellie en Hans                    55,83%
   Marie en Frans                  55,83%
4. Josephine en Emmy                      50,83%
5. Riek en Marian                    47,17%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Zie ook www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 6 april
A-lijn   
1. Wilma - Erik - Ton              72,8%
2. Helma - Joke                    67,44%
3. Mien – Jeu                       61,28%
B-lijn  
1. Ton - Annelies                   59,17%
2. Rie  - Jan                          57,44%
3. José -  Magreet                57,14% 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslag donderdag 7 april
1. Jan en Ans                            63,00%
2. Jan en Maria                        57,00%                                                                                                                                 
3. Marie Louise en Cellie       55,00%
4. Jopie en Hans                      54,00%
5. Mari en Jo                            53,50%
De volgende is zitting op donderdag 
14 april om 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 12 april  
1 Annie en Helma                71,43%
2 Tony en Riet                      68,93%
3 Kitty en Riet                        63,39%
4 Jan en Pita                         57,14%
5 Lien en Jos                          52,50%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslag dinsdag 12 april
½-½ Aloys Wijffelaars - Willy 
Constant   
½-½ Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen  

Programma dinsdag 19 april
André Bergman - Zjon v.d. Laar    
Thijs Knaapen -  Willy Constant      
Jef Verhagen - Chris v. Laarhoven   
Hein v. Bree - Frans v. Hoof
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NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOPS
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

wielersport

Lieshoutse Wielrenners houden 
Jeugdwielerronde
Lieshout – Supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ houdt op zondag 
17 april voor de 43e keer haar jaarlijk-
se jeugdwielerronde. De burgemees-
ter Mostermanslaan in Lieshout is dan 
het decor voor de start en finish van 
de wielerronde voor de jeugd van 8 
tot en met 14 jaar. 

Jongens en meisjes uit geheel Neder-
land komen naar Lieshout om aan 
deze ronde mee te doen. De interes-
se is groot, met bijna 300 deelnemers. 

Om 12.00 uur is de eerste start met de 
jongste categorie, de 8-jarigen. Vervol-
gens komen nog zes categorieën aan 
bod. De toegang is gratis. De Lieshout-
se jeugdronde is een selectiewedstrijd 
voor de Nederlandse kampioenschap-
pen, die op 4 juni in Bodegraven ge-
houden worden.

De supportersclub is ook gestart met de 
organisatie van de 61e Bavaria-Ronde 
van Lieshout op zondag 15 mei.

Beek en Donk - Op schietterrein 't  
Wipke in Beek en Donk vond op 
zondag 10 april de 4e kringwed-
strijd wipschieten plaats. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje was het op deze mooie 
lentedag lekker genieten in Beek 
en Donk.

De Gemertse schutters, die regel-
matig oefenen in Laarbeek, deden 
het opvallend goed. Hans v/d Boo-
men uit Gemert wist heel knap op 
het onderdeel 'vrije hand' een 2e 
plaats te bemachtigen, daar waar 
zijn collega schutter uit Gemert 
Hans Kanters zich een 6e plaats 
wist toe te eigenen. Helaas was 
op het onderdeel 'vrije hand' Henk 
v/d Velden van het Onze Lieve 

Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel toch 
te sterk en wist de 1e prijs mee te 
nemen naar Maria.

Op het onderdeel 'Personeel' wist 
Annie Rovers de 2e plaats, Henk 
v/d Velden de 3e plaats en Jo Ver-
hoeven de 6e plaats te bemachti-
gen. Bij het onderdeel 'Bejaarden' 
vielen alle prijzen in Laarbeek.

Geert van Ganzewinkel wist de 2e 
prijs te bemachtigen maar Gerard 
v/d Linden was te sterk en werd 
1e.

Verder werden de puistprijzen in 
Laarbeek gewonnen door Gerard 
Maas(1e), Andre van Nunen (3e) 
en Bert Vorstenbosch(6e).

Mario v.d. Elsen in actie

wipschieten

Goede wedstrijd voor Laarbeekse 
schutters op 't Wipke

Eerste buitenwedstrijd paarden 
groot succes

paardensport

Lieshout - De eerste buitenwedstrijd 
werd op vrijdag 8 april verreden bij Ma-
nege D’n Perdenbak in Lieshout. Deze 
paardenwedstrijd was een groot succes. 

De 20 ruiters uit de regio waren zeer te 
spreken over het mooie buitenterrein en 
de fijne en behulpzame organisatie. De 
losrijbak was prima en door de 2 wed-
strijd ringen op het gras liep de wedstrijd 
lekker vlotjes door. Het was ook leuk dat 
Omroep Kontakt langs kwam voor een 
interview met de organisatie. De orga-

nisatie wil haar sponsors hartelijk be-
danken voor de extra prijzen. Hieronder 
volgen de uitslagen van de Laarbeekse 
amazones.

In de klasse B, kwamen Tessa van Schaik 
en Faith AB in de ring en zij lieten 2 
mooie proeven zien. Zij werden 1ste met 
193,5 punten en 2de in de 2de proef 
met 185 punten.

In de Klasse L1 en L2, werden Lianne 
Verbaken en Follow Me 2x 1ste met 205 

en 201 punten, Claudia Raijmakers en 
Geeske werden 2de met 195,5 punten 
en 5de in de 2de proef met 186 punten. 
Marinja v/d Hurk en Avanti werden 2x 
4de met 192,5 en 186 punten.

De volgende wedstrijd is op vrijdag 
22 april voor de pony's en hiervoor 
kun je nog inschrijven, mail je gege-
vens naar wedstrijdderaam@live.nl. Op 
www.stichtingderaam.nl staat bij wed-
strijden de volledige uitslag.

Claudia Raijmakers en 'Geeske', Tessa van Schaik en 'Faith AB' en Marinja v.d. Hurk met 'Avanti'

Tel. 0492 - 66 55 05, Goorsedijk 6 te Mierlo

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

Schrijf je nu nog in 

voor schooljaar 2016-2017 voor 

de volgende opleidingen:

• Metselen

• Schilderen

• Vakman GWW

• Straatmaker

Beste BOUWOpleiding 2016 

biljarten Librekampioen biljartvereniging 
'Van de Rooje' bekend

Beek en Donk - Een aantal speelron-
den voor het einde van het 21e sei-
zoen van Biljartvereniging ‘Van de 
Rooje’ is de nieuwe libre kampioen 
bekend. Geert-Jan Otten is niet meer 
te achterhalen door de directe concur-
rentie en haalt zo zijn 2e titel binnen, 
precies 20 jaar later. Jong geleerd is 
oud gedaan is hier duidelijk van toe-
passing.

Het kampioenschap werd op vrijdag-
avond 8 april zeker gesteld na een 3-1 
overwinning op debutant Richard van 
Deurzen. Het toeval wil dat dit de par-
tij tussen de koploper en drager van de 
rode lantaarn betrof. Een soepel spe-
lende Otten manoeuvreert zich al het 
gehele jaar met gemak over het groene 
laken en blijkt over de sterkste zenu-
wen te beschikken op het moment dat 
het er op aan komt. Met nog een paar 
ronden voor de boeg blijft de spanning 
groot voor de ‘runner-up’ plaats. 

Alhoewel de formele huldiging nog 
moet plaatsvinden, werd er afgelopen 
vrijdag toch flink het glas geheven op 
de nieuwe kampioen bij Café-Zaal 
van de Burgt. Al jaren het vertrouw-

de en gezellige thuishonk. Geheel in 
traditie wordt de naam van Otten 
vereeuwigd op de kampioenskeu die 
op de jaarlijkse feestavond uitgereikt 
gaat worden.

Libre Kampioen Geert-Jan Otten 
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 14 april
Golfwedstrijd 9 Holes
19.00 uur, Golfclub d'n Heikant, 
Aarle-Rixtel

Heemlezing: 'Brandweer in Lieshout 
en Mariahout'
20.00 uur, De Koekoek, Lieshout

Vrijdag 15 april
Bootcamp voor scholieren
14.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Duchenne Heroes sponsordiner
16.00 - 20.30 uur, Pannenkoekenhuis 
Pluk, Beek en Donk

Zaterdag 16 april
Geranium en potgrond actie Scouting 
Beek en Donk
10.00 - 16.00 uur, Beek en Donk

Expositie Schilderijen en Mixed 
Media (t/m 17 april)
14.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Sponsordiner voor ROPARUN
19.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Zondag 17 april
SPIRIT-wandeling Lente
8.00 uur, Kamerven, Lieshout

Lage Banden Judotoernooi
9.30 uur, Sporthal D'n Ekker, 
Beek en Donk

Mini workshops leren masseren 
rug&nek regio
10.00 uur, Basicfl ow, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Aspergefeest Croy
10.00 - 17.00 uur, Landgoed Croy, 
Aarle-Rixtel

Koffi euurtje Tuincentrum d'n Heikant, 
kleur voor deur
11.00 uur, Tuincentrum d'n Heikant, 
Aarle-Rixtel

43e Jeugdwielerronde van Lieshout
12.00 - 17.30 uur, Burg. 
Mostermanslaan, Lieshout

Koopzondag met verschillende 
exposities
12.00 - 17.00 uur, Van Schijndel 
passie voor wonen, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

Concert topband 'Op zoek naar 
Johan'
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Concert World Percussion Ensemble
15.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 18 april
44e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout 
t/m 22 apr.
18.30 uur, Floreffestraat, Lieshout

Dinsdag 19 april
Ontspanningsmiddag De 
Zonnebloem Beek en Donk
13.30 uur, Herberg 't Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 20 april
Bloemenverkoop Korfbal Vereniging 
Flamingo's
13.00 - 21.00 uur, Mariahout

Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 21 april
De plezierige uurtjes (gezellige 
muziek voor 65+)
14.00 uur, Gasterij de Regt, Otterweg 
Beek en Donk

IVN lezing over 
watermolenlandschappen door Hans 
de Mars
20.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 22 april
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D'n Perdenbak, 
Lieshout

Lancering Kleur voor de deur
19.00 uur, Kiosk Aarle-Rixtel

Zaterdag 23 april
Skateswing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Concerto a Due
20.00 uur, Muziekcentrum 't Anker, 
Beek en Donk

Rob Scheepers met 
cabaretvoorstelling "Schroot" 
(try-out)
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 24 april
IVN wandeling de Biezen
8.00 uur, Vertrek bij woning de 
Biezen 5, Aarle-Rixtel

Oranjeloop en ouder-kindloop
9.00 uur, Centrum van Lieshout

Luikse markt
9.00 - 15.00 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Open Dag Golfclub d'n Heikant
12.00 - 17.00 uur, Landgoed d'n 
Heikant, Aarle-Rixtel

Muziektuinconcerten
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


