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Eindelijk lente!

Eindelijk is de eerste lentedag aangebroken. Afgelopen zondag kwam de temperatuur boven de 20 graden uit. Dat de meeste mensen hier blij mee 
waren, mocht duidelijk zijn. Overal waren fietsers, wandelaars en skeeleraars te zien en de lokale terrassen stroomden goed vol.

Laarbeek heeft er een nieuw 
weekblad bij. Vanaf vandaag 
valt elke donderdag De 
MooiLaarbeekKrant gratis bij alle 
inwoners van Laarbeek in de bus. 

Een nieuwe krant voor de 
gemeenschap, die voorziet in 
de behoeften van ondernemers, 
instellingen, verenigingen,
 stichtingen en de lezer, kortom een 
krant die voor iedereen interessant 
is. Dat is wat de initiatiefnemers 
Mark (24) en Nikki (23) Barten, broer 
en zus, voor ogen hebben. “We 
willen van Laarbeek een grotere 
eenheid maken. Alles wat er speelt 
in de Laarbeekse samenleving moet 

te vinden zijn in deze krant, van 
mooie verhalen tot puzzels en van 
een wekelijkse pagina voor ouderen 
tot een evenementenkalender”, 
aldus Mark.

De eerste MooiLaarbeekKrant bevat 
naast nieuws ook informatie over 
wat inwoners kunnen verwachten 
van MooiLaarbeek, wie wij zijn 
en wat de mogelijkheden zijn bij 
MooiLaarbeek. 

Lees verder over de komst 
van dit nieuwe weekblad 
op pagina 17 in deze krant.

Wij wensen u veel leesplezier.

Burgemeester Hans Ubachs: “Ik 
ben blij met nieuwe initiatieven”

Gemaakt vóór Laarbekenaren, dóór Laarbekenaren

Nieuw weekblad in Laarbeek

PNL WENST
MOOILAARBEEK

VEEL SUCCES

Sound & Light Technology

Voorop in vernieuwing

www.sound-light.nl

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Jumbo Laarbeek wenst 
“De MooiLaarbeekKrant” 

veel succes toe.

Mariahout

Aarle - Rixtel

Beek en Donk

Lieshout

Laarbeek.nl

V�r Laarbekenaren
D�r Laarbekenaren

B E A U T Y S A L O N

Wat moet een gemeenschapsblad 
bevatten om een goed gemeen-
schapsblad te zijn? Burgemeester 
Hans Ubachs is er duidelijk over: 
“Een gemeentelijk nieuwsblad 
moet uitdrukking geven aan wat 
er leeft: het ‘onder ons’ gevoel.” 

Daarnaast moet het volgens de 
burgervader alledaagse dingen 
bevatten, zoals waar je terecht kunt 
voor bepaalde zaken. Ook ziet hij 
graag terug wat er gaat gebeuren 
in de gemeente en wat er gebeurd 
is. Een belangrijk punt vindt de 
burgervader dat de krant objectief 

is en hoor en wederhoor toepast.”

Persoonlijk ziet Ubachs graag de 
themapagina’s voor senioren en 
jongeren – welke MooiLaarbeek 
frequent gaat brengen - ver-
schijnen. “De themapagina’s
komen de leesbaarheid en infor-
matie ten goede.” Ook het sport-
nieuws behoort tot de favorieten 
van de burgemeester. “Of het nu 
om een klein clubje gaat of een 
grote vereniging. Iedereen hoort 
erbij”, aldus Ubachs.

Het idee van De MooiLaarbeek-

Krant is afkomstig uit Sint-Oeden-
rode, waar De MooiRooiKrant zit. 
Burgemeester: “Het is een eye-
catcher als je hem ziet. De krant 
springt er bij wijze van spreken in 
het donker uit als je ’s ochtends 
vroeg de krant uit de brievenbus 
pakt.”

De burgervader is content over de 
komst van de nieuwe krant: “Ik 
ben blij met nieuwe initiatieven op 
alle terreinen. Het betekent ver-
nieuwing in de gemeente en het is 
goed dat jonge mensen dit oppak-
ken.” 
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Inlevertijden
Kopij/redactie, advertenties, familieb-
erichten:
Woensdagmiddag 12:00u

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl 
of bel tijdens kantooruren: 0492-
832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeek-
Krant 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 verveel-
voudigd en/of openbaar worden 
gemaakt.

Condoleanceberichten
Op deze pagina komen de overlijdensadvertenties te staan. De 
MooiLaarbeekKrant vult deze advertenties geheel in naar uw wens. 
De grootte van de advertentie is naar uw keuze evenals het wel/niet 
plaatsen van een foto van de overledene. Bij ons krijgt u een gratis 
dankbetuiging na het plaatsen van een overlijdensadvertentie. U 
kunt hiervoor ook informeren bij de uitvaartondernemers die in De 
MooiLaarbeekKrant adverteren.

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
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Mijn naam is Franca van de 
Kerkhof.  Sinds 2004 ben ik 
eigenaar van Coda uitvaarten. 
Vanaf mijn eerste  uitvaart 
heb ik bijzondere momenten 
die ik bij iedere uitvaart beleef 
opgeschreven. Dit kunnen 
kleine kanttekeningen zijn, 
hilarische momenten, diepgaande 
gesprekken, enorme zoektochten 
naar geschikte ruimtes voor 
de afscheidsviering, een 
tuin leegplunderen voor een 
kistversiering, samen een kist 
maken, zelf de kist vervoeren, die 
‘ene’ zin laten bedenken voor op 
de rouwkaart, samen eten omdat 
de afstand te ver is, samen huilen 
maar ook samen lachen, er zijn 
veel bijzondere momenten te 
benoemen.
Door de jaren heen probeer 
ik de dood meer in het leven 
te plaatsen, geef lezingen, 
organiseer uitvaartpodiums, en 
gewoon op de tennisclub bij een 
kop thee willen ze horen of ik nog 
iets bijzonders beleefd heb.
Dit wil ik graag delen met jullie 
door iedere maand een stuk te 
schrijven over een bijzondere 
beleving.

Afgelopen zaterdag stond ik op 
een uitvaartbeurs in Hoogeveen 
mijn ‘mobiele opbaarhuisje’ te 
promoten. Ik had net samen met 
mijn vriend het huisje opgezet, 
mooi voor de ingang van het 
theater.
Kwam er een vrouw bij me staan 
die spontaan begon te vertellen:
Mijn zoon, die in Alkmaar woont, 
belde mij vorige week en vertelde 
dat hij zo iets bijzonders had 
meegemaakt. Zijn zoontje was 
met de hele klas naar de overleden 
moeder van een klasgenootje 
wezen kijken. Ze liepen in een rij 
naar achter in de tuin. Daar was 
ze opgebaard in een heel intiem 
huisje van hout. Ze hadden het 
huisje heel mooi versierd en op de 
vloer lag zand en schelpjes. Alle 
kinderen hadden even bij haar 
gestaan. “Ik kreeg kippenvel toen 
mijn zoon dit zo door de telefoon 
vertelde”. 
“Dat was dit huisje, zei ik niet 
zonder trots”.

OP MAAT
KAMERROUW

Rouwkamer Op Maat - M: 06-28941105
Anjerstraat 44 - 5741 HK  Beek en Donk

info@rouwkameropmaat.nl - www.rouwkameropmaat.nl 

Voor een respectvolle thuisopbaring.

In elke gewenste ruimte mogelijk.
Een meerwaarde voor uw rouwproces.

Franca van de Kerkhof

Och wa fijn dè g’er bent!
Nellie

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze dierbare moeder en lieve oma en kleine oma

Correspondentieadres: 
Burg. Van Der Weidenlaan 30
5741 AT  Beek en Donk

Elly en Carel van Goch-van Zutven
Jan en Joke van Zutven-van Diesen
Jos van Zutven
Anneke en Frans de Bruin-van Zutven
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

weduwe van

* 28 juni 1914                                                        † 16 april 2013

Nellie van Zutven-Sterken

Janus van Zutven †

Ons moeder is opgebaard in zorgcentrum De Regt, afdeling Kleinschalig Wonen, 
Otterweg 21A in Beek en Donk. U kunt hier afscheid van haar nemen op donderdag 18 en 
vrijdag 19 april van 15.00 uur tot 16.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 20 april om 10.30 uur in de Heilige 
Michaëlkerk aan de Kerkstraat 1 in Beek en Donk. Samenkomst in de kerk waar voor 
aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Aansluitend zullen we 
ons moeder te voet begeleiden naar begraafplaats De Oude Toren aan de Dr. Timmerslaan, 
alwaar ze in het graf van ons pap zal worden bijgezet.

Het is voor ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te berichten. Indien u geen 
rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Een volwassene op een skelter, 
bezoekers die kijken of de ‘zoemer’ 
nog werkt en de ongelofelijke 
verbijstering die opkomt bij het 
bezichtigen van de ieniemienie-
stoeltjes van de kleuters. Het 
waren geen kinderen, maar juist 
volwassenen waar Basisschool De 
Raagten gisteren mee gevuld was. 

De bezoekers kwamen nog één keer 
herinneringen ophalen aan deze 
basisschool. Althans, aan dit pand. 
Basisschool De Raagten krijgt een 
nieuwbouwpand aan de Otterweg 
in Beek en Donk. Dit gebouw is 
bijna klaar. Over een kleine maand 
verlaten medewerkers en kinderen 
de ‘oude Raagten’ en nemen zij hun 
intrek in het nieuwe pand.

De stoutste kinderendromen werden 
zaterdag even werkelijkheid. Waar 
je als kind vroeger netjes om moest 
gaan met het pand, mocht er nu 
volop op de muren gekalkt worden. 
Daar maakten de bezoekers – ook 
al waren de meesten nu volwassen 
– dankbaar gebruik van. 

Niet alleen het oude schoolgebouw 
maakte veel indruk, maar vooral het 
weerzien van veel oud-leerlingen 
en (oud-)docenten stond centraal. 

Sommigen waren geen druppel 
veranderd, bij anderen duurde het 
even voordat het kwartje viel. Maar 
één ding is zeker: iedereen vond het 
leuk om elkaar weer te zien en er 
werd flink bijgepraat over alles. 
Natuurlijk maakte elke bezoeker 
een rondje door de school. Daarbij 
kwamen veel herinneringen naar 
boven. Zo ook bij bezoekster Anita 
Beekmans uit Beek en Donk. Zij 
kwam op de basisschool toen het 
pand, dat nu gesloopt wordt, net 
nieuw was. Sinds 1972 is ze al niet 
meer op haar oude basisschool 
geweest. “Het is leuk om even 
terug te zijn. Sommige dingen zijn 
helemaal niet veranderd, terwijl 
andere dingen juist wel veranderd 
zijn.” Ze doelt dan met name op de 
nieuwe techniek, zoals computers 
en digitale schoolborden, welke er 
vroeger nog niet waren.

De 24-jarige Steven Scheerooren 
had er heel wat voor over om nog 
één keer zijn oude leerfabriek te 
bewonderen. Vanaf zijn huidige 
woonplaats Leiden heeft hij drie uur 
in de trein gezeten richting Beek 
en Donk om nog één glimp op te 
vangen. “Het brengt zoveel mooie 
herinneringen naar boven. Dat is 
geweldig.”

Zaterdag kon nog één keer het pand van 
Basisschool De Raagten bezocht worden, voordat 
het gesloopt wordt

Een middag vol herinneringen 

Body-
sport- en afslankstudio

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

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

vanaf 22 april bij Body-S, 
Nieuw: 

een professionele zonnebank.

ACTIE
Beste Dames, 

mocht u bij ons gaan starten met 
een voor U berekende afslankkuur,

dan krijgt U bij inlevering van deze advertentie
voor 30 mei van ons 2 gratis complete lessen.

Graag tot ziens Carla en Thea.

Woningstichting Laarbeek wil huurverhoging van 4%

Beek en Donk – Woningstichting 
Laarbeek wil een huurverhoging 
doorvoeren van 4% per jaar. Dit 
bleek maandagavond tijdens 
de achterbanvergadering van 
Bewonersraad Laarbeek. Ruim 
honderd mensen waren aanwezig 
om te horen hoe het in Laarbeek 
zit omtrent de kabinetsplannen.

De huurplannen van de woning-
markt zijn landelijk gepresenteerd 
op Aswoensdag, waarbij met 
name de forse gluurstijgingen voor 
veel huurders een heikel punt is. 
Door de gluurverhoging wordt 
de huurprijs inkomensafhankelijk, 
omdat de belastingdienst mee kan 
‘gluren’. 

Daarnaast staan er in het akkoord 
nog plannen over de verhuur-
dersheffing. Woningcorporaties 
moeten dit jaar samen 50 miljoen 
euro betalen aan de overheid. 
De inkomsten van deze corpo-

raties bestaan met name uit de 
huurinkomsten. Dit houdt in dat 
de huurders dus eigenlijk deze be-
lasting betalen. 

Door deze plannen krijgen 
huurders van sociale huurwonin-
gen (tot €681,00 huur per maand) 
dit jaar een huurverhoging tussen 
de 4% en 6,5%. 

Henk Tegels, Adviseur Woonbond 
Kennis- en Adviescentrum 
Regio Zuid, was maandagavond 
aanwezig om de huurders te ver-
tellen over deze plannen en aan 
te geven hoe Woningstichting 
Laarbeek hierover denkt en wat 
deze stichting plan is. 

Woningstichting Laarbeek wilde 
in eerste instantie deze huurver-
hoging aanhouden. Door een ad-
ministratieve fout bleek het echter 
onmogelijk om op tijd de gegevens 
bij de belastingdienst te verkrijgen.

Het nieuwe voorstel van de 
woningstichting houdt in dat 
zij bij iedereen 4% verhoging in 
gaan voeren. Dit houdt in dat 
de huurverhoging niet inkomen-
safhankelijk is. De kabinetsplan-
nen zijn op dit moment nog niet 
definitief. Het enige dat definitief 
is, is dat er dit jaar 50 miljoen be-
zuinigd moet worden (verhuur-
dersheffing). De woningstichting 
heeft voor 4% gekozen, omdat zij 
zich op deze manier voor kunnen 
bereiden op de kabinetsplannen 
en ze willen de kwaliteit van de 
woningen waarborgen. Daarna-
ast betaalt de huurder in Laarbeek 
naar verhouding een redelijk lage 
huurprijs voor een kwalitatief 
goede woning. De woningstichting 
wil deze prijs/kwaliteitverhoud-
ing meer gelijk gaan trekken en 
ziet in de huurverhoging een goed 
middel om dit doel te bereiken.

Maandagavond bleek al snel 
dat alle aanwezige huurders de 
huurverhoging van 4% te hoog 
vonden. De aanwezige huurders 
kregen daarom maandagavond 
de gelegenheid om te beargu-
menteren waarom de huurver-
hoging lager moet zijn dan 4%. 
Argumenten zoals ouderen die het 
niet meer kunnen betalen en dat 
de woningstichting eerst met een 
plan moet komen voor één jaar en 
niet voor vier jaar, kwamen boven 
tafel. Bewonersraad Laarbeek gaat 
zich hierover buigen en brengt 
voor 23 april een advies uit aan 
Woningstichting Laarbeek, die 
daarna definitief zal beslissen wat 
het gaat worden. 

Beek en Donk - Met nog minder 
dan 80 dagen op de kalender, zijn 
de voorbereidingen voor WiSH 
Outdoor in volle gang. Na weder-
om een succesvolle, uitverkochte 
editie in 2012, zal het Laarbeekse 
festival op 5, 6 en 7 juli alweer 
haar zevende verjaardag gaan vi-
eren.  

Naast de kenmerkende service  
en de indrukwekkende decoratie, 
heeft WiSH Outdoor dit jaar tal-
loze nieuwe verrassingen en ver-
beteringen voor haar bezoekers in 
petto, om er weer een onvergeteli-
jk weekend van te maken. 

Camp WOW!
Voor het eerst in de geschiede-
nis van haar bestaan, presenteert 
WiSH Outdoor haar eerste eigen 
camping: Camp WOW! Vanaf vri-
jdag 5 juli (open vanaf 16:00) tot 
en met maandagochtend 8 juli, 
kunnen bezoekers uit binnen- en 

buitenland terecht op deze, pal 
naast het festivalterrein gelegen, 
rustplaats. Vanzelfsprekend zal 
de camping van alle gemakken 
worden voorzien, zodat de camp-
ingbezoekers verzekerd zijn van 
een gezellig en aangenaam ver-
blijf. Tevens zal er op vrijdagavond 
speciaal een exclusieve pre-party 
plaatsvinden voor de camping-
bezoekers. 
Meer informatie over de camp-
ing en tickets wordt binnen nu en 
twee weken bekend gemaakt.

Line-Up
Met ruim 200 (inter)nationale arti-
esten en meer dan 13 area’s, kan er 
ook dit jaar weer genoten worden 
van een diversiteit aan muziek op 
het festivalterrein. Zo zijn de popu-
lairste muziek-stromingen van het 
moment goed vertegenwoordigd 
op het festival. Popliefhebbers 
kunnen zich opmaken voor o.a. 
DI-RECT, Van Velzen, Jan Smit 

en Nielson (‘Beauty & de Brains’). 
Danceliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen bij grote namen als Zedd 
(bekend van o.a. ‘Clarity’), Show-
tek, Yellow Claw, Feest DJ Ruud, 
de Donkeyrollers, D-Block & S-Te-
Fan en Darkraver en Mental Theo. 
De volledige line-up van het fes-
tival is vanaf vrijdag te vinden op 
www.wishoutdoor.com. 

De reguliere verkoop is al een ti-
jdje van start. De lokale verkoop 
start op donderdag 25 april bij alle 
verkooppunten. Wil je meer infor-
matie over tickets, de camping, 
WiSH Outdoor in het algemeen of 
de lokale verkooppunten hou dan 
goed de volgende websites in de 
gaten:  www.wishoutdoor.com of 
volg WiSH Outdoor op Facebook 
via www.facebook.com/wishout-
door en Twitter op www.twitter.
com/wishoutdoor 

Voor het eerst camping op Wish Outdoor
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Jong belegen 
kaas van 

Zuivelhoeve € 7,99
Jong belegen 

Zuivelhoeve € 7,99
ALTIJD

ALTIJD

kilo

Spareribs
€ 0,95

ALTIJD
100 gram € 7,95

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Gemengd gehakt 

€ 0,69
ALTIJD
100 gram € 5,00

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Varkens kophaas 

€ 1,29
ALTIJD
100 gram € 9,99

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Kipfilet
€ 0,99

ALTIJD
100 gram € 6,95

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Sinaas-
appelen

net € 1,98
ALTIJD
2 kilo

Pangasius-
filet

€ 5,95
kilo € 10,00

2 kilo

Sinaas-
appelen

net € 1,98
ALTIJD
2 kilo

Leverkaas € 0,99
ALTIJD
125 gram

Onze slagerĳ is geopend! vers vlees van 
de beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen, 
deze week extra scherp:

ALTIJDPangasius-
filet

€ 5,95
kilo € 10,00

2 kilo

Leverkaas € 0,99

€ 0,99
ALTIJD
100 gram € 6,95

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Spareribs
€ 0,95

ALTIJD
100 gram € 7,95

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Gemengd gehakt Gemengd gehakt 

€ 0,69
ALTIJD
100 gram € 5,00

OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Gemengd gehakt OPENINGS

Varkens kophaas 

€ 1,29
ALTIJD

€ 9,99
OPENINGS
AANBIEDING
KILO

Geweldige afsluiting MegaMuziekManifestatie

Beek en Donk - Wat een feestelijke 
sfeer op deze zonnige dag!  
Buiten was het voor het eerst 
deze lente 22 graden. Binnen 
in Muziekcentrum het Anker 
was het gezellig druk. Daar was 
de MegaMuziekManifestatie. 
Leerlingen uit groep 5 en 6 uit 
Aarle-Rixtel gaven hier een 
concert als afsluiting van hun 
muziekproject op school. 

In het midden van het podium 
staat een grote troon met een 
heleboel voedsel eromheen. Vooral 
lekkere dingen zijn er te zien. Of 
het nu gaat om lekkere taarten, 
winegums, schuimpjes, fruit of 
andere lekkere dingen, rondom 
de troon is van alles opgestapeld. 
Dan komt er een kalief binnen. Op 
zijn hoofd prijkt een reusachtige 
schitterende tulband, zijn mantel 
is versierd met gouddraad, maar 
wat het meeste opvalt, heeft niets 
te maken met zijn kleding. Zijn 
buik is van een ontzagwekkende 
omvang. Plotseling wijst hij een 
van de basisschoolleerlingen voor 
hem aan en vraagt met donderende 

stem: “Houden jullie van muziek, 
nee toch, hè?” De kinderen zijn 
direct onder de indruk van dit 
onverwachte optreden. Ergens in 
de zaal doorziet een kleiner kind 
het toneelspel niet en begint steeds 
harder te huilen. Dan verschijnt een 
dokter ten tonele, omdat de kalief 
toch wel erg veel last heeft van zijn 
dikke lichaam. Deze  krijgt meteen 
de wind van voren, want hij moet 
de kalief genezen. Anders staan 
hem de meest vreselijke dingen te 
wachten. Dit lukt gelukkig met een 
heleboel muziek.

 Elke 2 jaar organiseert plaatselijke 
harmonie de Goede Hoop een 
muziekproject voor groep 5 en 
6, want zegt Dirk Verhoeven de 
organisator :”Het harmonieorkest 
vergrijst. Leerlingen krijgen 
tijdens dit project les over muziek, 
waarin steeds een andere groep 
muzikanten centraal staat. Dit 
kunnen bijvoorbeeld strijkers zijn, 
terwijl een andere dag alles in het 
teken staat van zang of slagwerk. 
De leerlingen lenen daarnaast een 
instrument van de harmonie. Ze 

krijgen op dat instrument individueel 
les en elke week een les samenspel. 
Ouders betalen een gedeelte van 
de kosten. Gelukkig kunnen we een 
beroep doen op veel vrijwilligers.”

De leerlingen deden met hun 
zang een duit in het zakje. Het 
was jammer dat dit verloren ging 
doordat het optreden onversterkt 
was.  Op het laatst van het concert 
werden alle leerlingen uitgenodigd 
om alle instrumenten van de 
harmonie, die in de zaal waren 
uitgestald, te proberen. Dit was niet 
voor iedereen even gemakkelijk. 
Een meisje van een jaar of 9 tilt een 
grote trombone op en zoekt waar 
ze het ding moet ‘beblazen’ om 
vervolgens met een grote zucht 
te constateren:”Dat is toch best 
moeilijk!”

De lessen op school richten zich 
ook op de oudere leerlingen van 
groep 7 en 8. Als ze zich niet willen 
bezig houden met muziek en het 
spelen in een harmonie, wordt 
hen gewezen op de andere zaken 
die er rond een concert nodig zijn. 
Er zijn bijvoorbeeld lichttechnici 
en geluidsmensen nodig om een 
concert in goede banen te leiden. 
Zij krijgen les over hoe alles achter 
de schermen werkt en welke taken 
daarin zijn te vervullen. 

Leerlingen, die nu voor de eerste 
keer met een instrument kennis 
maken, worden opgeleid voor een 
orkest. Dat orkest zal niet alleen 
op een podium zitten en muziek 
maken. In de nabije toekomst 
gaat een concert volgens Dirk 
Verhoeven ‘steeds meer toe naar 
een totaalbeleving, waar muziek, 
dans en videopresentaties elkaar 
afwisselen’. 

‘t Verswarenhuys opent eigen slagerij
Beek en Donk - “Mooie win-
kel, geweldig assortiment, maar 
waarom geen vers vlees?” Een 
vraag die in ’t Verswarenhuys 
honderden keren is gesteld en tot 
16 april 2013 niet beantwoord 
kon worden. Maar vanaf 17 april 
2013 zal het allemaal anders zijn: 
’t Verswarenhuys opent een eigen 
slagerij met bijzonder vlees van 
het varken, het rund en natuurlijk 
van de kip. 

Jeroen en Roland hebben veel tijd 
geïnvesteerd in hun zoektocht 
naar de juiste financier, waardoor 
het openen van een slagerij even 
duurde. Met heel veel trots ver-
tellen zij u nu dat ze de perfecte 
leverancier hebben gevonden: 
vleesgroothandel Hagelaar uit Hel-
mond. Gerry Hagelaar, eigenaar 
van bovengenoemde vleesgroot-
handel en zelf woonachtig in Aarle 
Rixtel, is razend enthousiast om ’t 
Verswarenhuys te voorzien van de 
beste kwaliteit op het gebied van 
vers vlees wat bovendien aange-
boden zal worden voor zeer beta-
albare prijzen. 

Het rundvlees 
Het rundvlees dat de gebroeders 
van de Laarschot aan gaan bieden 
wordt door Hagelaar ingekocht in 
Castenray bij de familie Geerets. 
De familie Geerets is al 4 generaties 
lang actief in het boerenleven en al 
meer dan 20 jaar gespecialiseerd in 
het houden van dikbillen en koe-
ien. Zij weten exact wat goed is 
voor de dieren en het uiteindelijke 
product. Eerlijk rundvlees, voor een 
eerlijke zeer betaalbare prijs. Bief-
stuk, kogelbief, soepvlees, entre-
cote, pepersteak of runderreepjes: 
kom maar gerust kennis maken. 
“Wij zullen uw smaakpapillen laten 
tintelen als nooit tevoren!”

Het varkensvlees 
Het varkensvlees wordt volledig zelf 
ingekocht en veredeld door Gerry 
Hagelaar. Verse worst, gekruid 
gehakt, varkenshaas, kophaasjes, 
speklappen, schnitzels en nog heel 
veel meer worden vers verkocht 
(niet voorverpakt!). Roland: “De 
spareribs zijn elke zaterdag vast 
laag in prijs. En ja: op woensdag 
is het bij ’t Verswarenhuys gehak-
tdag! Natuurlijk blijven wij ons Li-
varvlees en Brandroodrundvlees 
ook verkopen, echter wordt dit 
diepgevroren aangeboden.”

Het kippenvlees
Ook kip vormt een belangrijk on-
derdeel in de slagerij. Jeroen: “Ook 
daarvoor hebben we de beste 
leverancier weten te strikken uit 
de directe omgeving: Marjos uit 
Stiphout. Zij staan garant voor vak-
manschap, hoge kwaliteit, variatie 
en vooral kennis. Natuulijk is er 
verse kipfilet te vinden in de vitrine 
van ’t Verswarenhuys, maar ook 
de grill zal een grotere rol op gaan 
eisen in onze winkel. Deze wordt 
elk uur van de dag gevuld met 
verse haantjes, hele kippen en su-
per lekkere, gekruide drumsticks!” 

Roland: “Wij zijn blij dat wij in deze 
eerste editie van de MooiLaarbeek-
Krant dit heugelijke nieuws kunnen 
brengen. Elke donderdag kunt u in 
deze krant de aanbiedingen van de 
week lezen. Naast vers vlees kunt 
u ook dan ook lezen dat de beste 
kwaliteit ook betaalbaar is. Of het 
nu gaat om vleeswaren, groenten 
en fruit, brood en banket, verse vis, 
diepvriesproducten, Hollandse of 
buitenlandse kaas: ’t Verswaren-
huys gaat het bewijzen. De beste 
kwaliteit voor betaalbare, vaste 
lage, prijzen! Elke week weer.”

advertorial
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Vier mannelijke generaties familie Roos

BEEK EN DONK – De familie 
Roos kan hun geluk niet op. De 
familie, die ook wel bekend is van 
Sportshop Laarbeek en daarvoor 
De Smulhoek, bestaat sinds kort uit 
vier generaties van het mannelijke 
geslacht. De jongste telg, Hessel, 
zag 5 februari jongstleden het 
daglicht in Helmond.
 
Hessel is de eerste van de vier die 
niet in het magische huis van de 
familie Roos op de Dr. Timmerslaan 
is geboren. Daar kwamen namelijk 
‘Opie’ Antoon, ook wel ‘Superopa’, 
zijn zoon Huub en zijn kleinzoon 
Bas ter wereld.

Opie Antoon komt uit een gezin van 
16 kinderen en is de enige binnen 
de familie Roos met vier generaties. 
Leuk detail: Huub is zijn eerste kind, 
Bas zijn eerste kleinkind en Hessel 
nu zijn eerste achterkleinkind. Opie 
heeft alle geboortes meegemaakt 
en vindt ze stuk voor stuk speciaal. 
Maar deze is toch extra speciaal, 
want hoe vaak maak je in de familie 
4 generaties van een geslacht mee?

Op de vraag wie het meest op 
elkaar lijkt, kijken ze elkaar even 
weifelend aan, maar al snel volgt het 
antwoord. De kin en het voorhoofd 
typeert het mannelijke geslacht van 

de familie Roos. Qua karakter lijken 
ze ook op elkaar besluiten ze. Op 
de vraag wie er het knapst is van 
de vier zijn ze direct unaniem in hun 
besluit: ‘Hessel’!

Dit was dan ook duidelijk te merken 
tijdens het maken van de foto’s. 
Opie Antoon kreeg Hessel in 
handen, maar had er veel moeite 
mee om naar de camera te kijken, 
evenals Bas en Huub. Hessel 
daarentegen vond de aandacht wel 
allemaal prima en deed gewoon, 
net zoals normaal, heerlijk zijn 
middagdutje.

v.l.n.r. Bas, Hessel, Antoon, Huub

Luch
tpo

st

Waar Facebook allemaal goed 
voor is! Door MooiLaarbeek 
werd ik benaderd met de vraag 
of ik mee wilde werken aan 
de rubriek Luchtpost. Met alle 
plezier vertel ik mooi Laarbeek 
over mijn leven in de Costa-
Blanca en waarom ik alles 
achter heb gelaten voor een 
leven onze de Spaanse zon.

Laat ik maar bij het begin 
beginnen. Mijn familielijn 
loopt kriskras door Laarbeek. 
Mijn ouders zijn beiden in 
Beek&Donk geboren. Vader 
heeft als jonge knaap zelfs 
meegewerkt aan de bouw 
van de kerk in Beek. Na 
hun huwelijk nestelden mijn 
ouders zich in Aarle-Rixtel op 
de Beekseweg 3. Dat adres 
bestaat niet eens meer! Ik werd 
geboren op 30 Maart 1956 
als vijfde kind in een doorsnee 
Brabants boerengezin uit de 
jaren vijftig en jongste van drie 
meisjes met daarnaast nog vier 
jongens. Aarle-Rixtel vormde 
de volmaakte achtergrond 
waarin mijn leven zich zou 
gaan afspelen. Daar ligt mijn 
bakermat.
De lagereschool-periode bracht 
ik door op Mariëngaarde 
waar ik me nooit heb thuis 
gevoeld. Mijn  pubertijd 
bracht ik door in Eindhoven; 
het Grafisch-Lyceum op de 
Karel-de-Grotelaan. Zo rolde 
ik de reclamewereld in, waar 
ik 17 jaar fulltime werkte 
als grafisch-ontwerpster. 
Met de opkomst van het 
computertijdperk voelde ik 
me regelmatig een digitale 
dakloze. Ik rammelde nooit 
met plezier op een toetsenbord 
en het reclamebureau groeide 
mij boven het hoofd. Dat was 
uiteindelijk de reden waarom 
ik het 

reclamevak verliet. 

Op 24-jarige leeftijd huwde 
ik en verliet Aarle-Rixtel… 
voorgoed. Het huwelijk 
hield geen stand, omdat ik 
verliefd werd op een andere 
man. Na 6 jaar verliet ik het 
piepkleine Olland (gemeente 
St.Oedenrode)… ook 
voorgoed. Mijn ex-man had 
meteen genoeg van vrouwen 
en huwde een man! We zijn 
altijd vrienden gebleven. 
Ik vestigde me met mijn 
huidige man in Den-Dungen 
in een Meierijse boerderij uit 
1603. Monumentenzorg en 
heemkundekring vonden het 
een dorpsjuweel. Dat wás het, 
maar ook daar heb ik me nooit 
op mijn plek gevoeld. 

Na mijn reclameperiode werkte 
ik zeven jaar als papieradviseur 
bij een papiergroothandel in 
Zutphen en daarna drie jaar 
op de marketingafdeling van 
een Italiaanse papierfabriek uit 
Venetië waarvan mijn werkplek 
in ‘s-Hertogenbosch gevestigd 
was. De directie wilde de 
marketingafdeling naar Zuid-
Limburg verplaatsen maar ik 
was dat zakelijk gereis zó beu. 
Ik was het werk beu en tevens 
de kanker waarmee ik vijftien 
jaar probeerde te leven. Na 27 
jaar fulltime werk, knápte er 
iets in mij! 

Volgende week vindt u mijn 
volgende luchtpost in De 
MooiLaarbeekKrant met het 
vervolg op mijn levensverhaal. 

Veel zonnige groeten vanuit 
Lliber,
Anne Wittebol-Aarts
Www.FincaErbalunga.com

uiteindelijk de reden waarom 
ik het 

‘Luchtpost’
In De MooiLaarbeekKrant 
gaat u regelmatig de rubriek 
‘Luchtpost’ tegenkomen. In deze 
rubriek schrijven geëmigreerde 
Laarbekenaren over waar zij 
wonen, wat ze meemaken en 
wat hun herinneringen aan 
Laarbeek zijn. 

Kent u iemand die geëmigreerd 
is en interesse heeft om voor 
Luchtpost te schrijven? Stuur 
dan een e-mail naar redactie@
demooilaarbeekkrant.nl of bel 
naar 0492-832182. 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Robin Janssens

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Profi ciat Mark
Gefeliciteerd 

Twannies

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk – Ook al is de 
gezondheidsrace 2011-2012 
afgelopen, Gezondheidsteam 
Beek en Donk – het winnende 
team – gewoon door met 
het organiseren van gezonde 
activiteiten voor de Laarbeekse 
bevolking. 

Hun doel is om zoveel mogelijk 
mensen op een verantwoorde 
manier gratis te laten sporten. 
Daarom houdt Gezondheidsteam 
Beek en Donk vanaf maandag 22 
april elke maandagavond tot de 
zomervakantie een ‘Bootcamp’ in 
de muziektuin. Vorig jaar hebben 
zij dit ook eenmalig georganiseerd. 
Het was toen een groot succes, 
waardoor er nu een vervolg 
plaatsvindt. 

Een Bootcamp is volgens ver-
schillende onderzoeken dé 
fi tnesstrend van dit moment. Het 
is een workout ter bevordering 
van conditie en spierversterking en 
het vindt heerlijk in de buitenlucht 
plaats. 

De Bootcamp start op maandag 
22 april om 19.00 uur in de 
Muziektuin in Beek en Donk en 
vindt plaats onder deskundige 
leiding van Sportcentrum Coach. 
Iedereen is van harte welkom om 
op maandagavond gratis deel te 
nemen aan dit sportuur. 

Gezondheidsteam Beek en Donk 
hoopt op een grote opkomst en 
deelname, zodat zij ook na de 
zomervakantie hier mee door 
kunnen gaan. Opgave niet 
noodzakelijk, wel wenselijk, e-mail 
naar famheid@onsmail.nl. Meer 
informatie is te verkrijgen via 
Brigitte Brookhuis 06-23899089       

Gratis: 
wekelijkse 
Bootcamp in de 
Muziektuin

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
de tuin onkruid vrij willen houden bij 
De regt KSW (kleinschalig wonen) 
in Beek en Donk. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen via 
0413-209428 of 0492471201.

‘’Feest?” En op zoek naar een 
geluidsset? Voor € 50 heeft u een 
complete set. Geïnteresseerd? 
06-41538601 of dj.imm@live.nl’’

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gezocht

Feesten/Partijen

Adverteren tegen zeer
scherpe prijzen.

DeMooiLaarbeekKrant

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Wij zijn klaar met de 
verbouwing! Kom een 
kijkje nemen in onze  
vernieuwde winkel

Kilometertellers nu vanaf  € 10,-

Fietshelmen 15% korting
 

Fietsschoenen 15% korting

Buitenband van € 17,95 nu met gratis binnenband
 

Fietsdrager Movanext M3 van € 349,- voor € 329,-
 

Phoenix dames- of herenfiets met 3 versnellingen en naafdynamo nu voor €299,- (op=op)
 
 

Batavus Live damesfiets met 3 versnellingen en naafdynamo nu voor € 350,- (op=op)

Alle E-motion elektrische fietsen op voorraad nu 20% korting

Alle Sparta ION elektrische fietsen op voorraad nu 15% korting

Kinderfietsen nu 20% korting

Omafiets Batavus Old Dutch van € 419,- voor € 350,-

 (zonder inruil)

 (zonder inruil)

 (zonder inruil)
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“Ik hoop dat de krant overal goed  
bezorgd wordt”

Janine en Teun van Bree, Aarle-Rixtel
“Ik vind het leuk om dingetjes over Laarbeek te lezen. Een 
klein stukje over de politiek in Laarbeek. Verder lees ik graag 
de politieberichten. Het is meer uit nieuwsgierigheid dat ik 
graag wil weten wat er allemaal speelt in mijn omgeving, daar 
blijf ik graag van op de hoogte.’’ 

Dhr. Sijmens, Aarle-Rixtel
“Ik vind het mooi dat er een nieuwe krant is. Door de ligging 
van mijn woning heb ik momenteel vaak problemen bij de 
bezorging van kranten. Ik hoop dat De MooiLaarbeekKrant 
overal goed bezorgd wordt. Een gemeentelijk nieuwsblad 
vind ik belangrijk om alles zo goed mogelijk bij te kunnen 
houden.”

Mevr. Paaijmans, Lieshout
“Ik ondervind problemen met de bezorging van kranten. Ik 
vind het leuk dat er een nieuwe krant is, maar ik hoop dan 
wel dat deze ook bij mij in de bus valt. Ik tuinier graag en lees 
hier graag iets over, verder blader ik een beetje de krant door 
en bekijk ik allerlei verschillende items, zoals gemeentelijk 
nieuws, foto’s en leuke onderwerpen die me aanspreken.”

Dhr. en mevr. Schepers, Lieshout
“Ik lees graag kranten, boeken niet zo. Een krant houden we 
dan ook goed bij om te kunnen lezen wat er gebeurd is en wat 
er speelt in de regio, een beetje het algemene nieuws. Dat De 
MooiLaarbeekKrant volledig in kleur is,  lijkt ons mooi.” 

Coen van Eijndhoven, Mariahout
“Ik ben bekend met De MooiRooiKrant uit Sint-Oedenrode 
en het lijkt me mooi dat Laarbeek ongeveer hetzelfde krijgt. 
Ik zie graag iets over Mariahout erin staan, over bedrijven of 
over sport, dat interesseert me het meest.”

Dhr. P. Verberk, Mariahout
“Voor mij is Mariahout het mooiste dorp wat er is! Ik ben 
hier geboren en getogen en leef hier al 80 jaar. We hebben 
een mooie omgeving. Iedereen kent elkaar hier en dat maakt 
het zo gezellig. Ik heb acht jaar lang dagelijks gewandeld 
en daarvoor jarenlang gefietst. Ik heb hier goed de aard en 
juich het toe dat er een nieuwe krant is. Ik zie verhalen over 
Mariahout hier graag in verschijnen.”

“Verder wil ik weten wat er speelt in de 

regio, het actuele nieuws. Belangrijke zaken 

wil je graag terug lezen in de krant.”

Werner Geurts, Beek en Donk
“Ik heb al 23 jaar een zaak in Beek en Donk. Voor mij is het 
belangrijk dat de kleur van de krant goed is. Dat is toch meer 
van deze tijd. Veel is voortaan digitaal en het is belangrijk dat 
het modern blijft. Ik zie graag de advertenties in de krant en 
de vacatures. Niet dat ik zelf opzoek ben naar iets anders, 
maar aan vacatures kun je ook zien bij welke bedrijven het 
goed gaat en uitbreiding nodig hebben. Verder wil ik weten 
wat er speelt in de regio, het actuele nieuws. Belangrijke 
zaken wil je graag terug lezen in de krant.”

Jeroen van de Laarschot, Beek en Donk
“Het is goed dat er een krant bij komt in Laarbeek. Als 
ondernemer ben ik blij met de verschijning op donderdag. Dat 
is net voor het weekend en dat is voor veel ondernemingen 
belangrijk. Voor de krant zelf vind ik het goed dat er 
Laarbeekse mensen aan het roer staan, die binding hebben 
met Laarbeek en midden in de samenleving staan. In de krant 
zelf kijk ik veel naar het sportgebeuren maar ook zeker naar 
wat er voor komt op ondernemingsvlak.”

Hans van Dijk, Beek en Donk
“Een nieuwe krant is voor mij interessant. Het is belangrijk om 
op de hoogte te blijven van alle zaken die in het dorp spelen. 
Ik wil weten wat er hier leeft. Zelf heb ik jarenlang gesport, Ik 
lees als sportman dan ook graag het sportnieuws. Verder lees 
ik graag over de evenementen die hier worden georganiseerd, 
zoals WiSH Outdoor en binnenkort Koninginnedag.” 

Een nieuw gemeenschapsblad in Laarbeek. Hoe denkt de gemeenschap daar zelf over? MooiLaarbeek ging op pad in de vier kernen en vroeg de inwoners wat zij vinden van de komst van 
een nieuwe krant en wat ze er graag in zien verschijnen. 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Nieuw initiatief ‘KBO Hobbydag’ slaat aan Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ zoekt 
versterking

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

Van Kuringe Adviesgroep feliciteert 
de MooiLaarbeek Krant met hun 

eerste uitgave.

Patrick van den Heuvel   |    Berty van Heertum    
Niels Kliebisch         |  Berry Willems     
Marlène Verbakel        |   Patricia van den Baar
Bart Donkers        |  Manon Jochems
Rudi van Haandel       |    Melissa van de Berg
Mirjam Verhofstad       |    Ester Verspaget
Sylvia Kerkhof   Sylvia Kerkhof         |    Karin Bekkers
Ielse van der Velden!

  

 
 

LIESHOUT – In het Dorpshuis in 
Lieshout hield de Katholieke Bond 
van Ouderen (afdeling Lieshout) 
zaterdag met succes haar eerste 
hobbydag. 

Grondlegger van het idee is Jo van 
de Biggelaar. Zij vond het leuk om 
in Lieshout een dag te organiseren 
voor iedereen van de KBO, die iets 
maakte of een interessante hobby 
had. De organisatie vond dit wel 
een leuk idee, maar rekende op 
hooguit vijf hobbyisten. Het idee 
bleek meer aan te slaan bij de 
KBO-leden dan verwacht. Ruim  

veertig leden schreven zich in, 
waardoor Jo van de Biggelaar – als 
initiatiefneemster – dan ook lov-
ende woorden mocht ontvangen 
tijdens het openingswoord van de 
heer Damen. 

Er waren gedurende de middag 
heel veel verschillende soorten 
creaties te zien. Naast een groot 
kasteel, gemaakt door houtsnijder 
en bouwer Bart Janssen, toonde 
Leo natuurfoto’s: al 45 jaar zijn 
hobby. Op het podium danste een 
volksdansgroep. Aan een tafel zit 
Gerda, die kaarten maakt voor de 
KBO. “Ik kan dit niet te lang, dit 
dus”, daarbij boog haar ene hand 

de andere, “maar we zijn hierdoor 
wel van de straat...”. Verderop is 
een ander bestuurslid van de bond 
bezig met glasblazen. Als glastech-
nicus bij Philips is de omgang met 
dit materiaal jarenlang zijn beroep 
geweest in een productieomgev-
ing. Nu maakt hij unieke kunstige 
heldere bollen van glas, versierd 
met gekleurde draaiende lijnen 
van hetzelfde materiaal. 

De heer Bekx heeft een boek 
geschreven over het Wilhelmi-
nakanaal, dat langs Lieshout loopt, 
en het Achterbosch en het Hof van 
de rest van Lieshout scheidt. Op 1 
juni komt het boek uit, maar hij 
was op de hobbymarkt om erover 
te vertellen. In een klein zaaltje 
vlakbij de grote zaal zat mevrouw 
Jo van Vijfeijken aan een tafel met 
heel creatieve wezens, gemaakt 
van bijvoorbeeld een gedroogde 
pompoen of een struisvogelei. Na-
ast haar zat Ben Bosma, die oude 
boerenkarren maakt van hout. In 
de hele kar is niet één spijkertje ge-
bruikt, alles is gelijmd. 

Dit is nog maar een kleine greep 
van het talloze aanbod van hobby-
isten. De KBO Lieshout kan terug-
kijken op een geweldige middag. 
En ondanks het uitnodigende zon-
nige weer buiten, was het binnen 
gezellig druk. KBO-hobbymarkt in 
Lieshout: een evenement dat zeker 
de moeite waard is om er een ver-
volg aan te geven.

Lieshout – Seniorenkoor 
‘Vogelenzang’ wil graag verder 
groeien en is op zoek naar enthou-
siaste zangers en zangeressen. 
Dan gaat het met name om heren, 
zowel tenoren als bassen. Maar 
ook dames zijn van harte welkom.

Op 14 mei 1975 is gemengd 
koor ‘Vogelenzang’ officieel van 
start gegaan, onder de paraplu 
van Seniorenvereniging KBO, 
afdeling Lieshout. In de loop der 
jaren is haar naam gewijzigd in 
Ouderenkoor ‘Vogelenzang’, en 
weer later in de huidige naam 
Seniorenkoor ‘Vogelenzang’.

Het koor staat onder leiding 
van dirigent Arie Ketelaars, met 
muzikale begeleiding van pianist 
Wim Ederveen. Het koor telt thans 
40 leden, waarvan 29 dames, in 
de zangstemmen sopraan en alt, 
én 11 heren, in de zangstemmen 
tenor en bas.

Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ is op 
zoek naar versterking. Het koor 
repeteert elke maandagmiddag, 
van 13.15 uur tot 15.15 uur, in Het 
Dorpshuis in Lieshout. De repetitie 
wordt halverwege onderbroken 
door een pauze om, gezellig met 
elkaar, een kopje koffie of thee te 
drinken. 

Het koor heeft een zeer gevarieerd 

repertoire en zingt liederen 
in verschillende talen, zoals 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
Fins en Russisch. Graag laat men 
u kennis maken met de gezellige 
sfeer waarin de koorleden zich 
voorbereiden op hun uitvoeringen, 
in de regio.

Iedereen is van harte welkom om 
eens een repetitie bij te wonen, om 
zo zelf te ervaren hoe het er bij het 
koor aan toe gaat.

Voor vragen staan voorzitter 
Wim Verhoeven (0499-423425), 
secretaris Jeanne van de Ven 
(0499-422674), penningmeester 
Henk Vogels (0499-421220) of 
dirigent Arie Ketelaars (0499-
425071) ter beschikking.

Door: Martin Prick 

Mooi op  leeftijd

Laarbeek.nl

Welkom op de seniorenpagina 
van De MooiLaarbeekKrant. 
Op deze pagina kunt u het 
nieuws lezen dat wij speciaal 
voor senioren hebben gese-
lecteerd. Deze themapagina is 
wekelijks in onze krant terug te 
vinden.

Themapagina 
‘Mooi op Leeftijd’
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Wat vindt u van Beek en Donk?
Beek en Donk – Inwoners uit Beek 
en Donk kunnen donderdagavond 
18 april in het Ontmoetingscentrum 
praten over wat zij vinden van Beek 
en Donk. Dorpsraad Beek en Donk 
daagt inwoners – en organisaties – 
deze avond uit om onder het genot 
van een gratis drankje en hapje 
te komen buurten over een aantal 
onderwerpen.

Gedurende de avond worden 
vier verschillende onderwerpen 
behandeld. 
• Wat gebeurt er met de Donkse 
   kerk?
• Wat maakt het leven in Beek en
   Donk zo mooi, of juist niet?
• Moeten de inwoners nu echt 
   voor elkaar gaan zorgen?
• Is Beek en Donk   
   verkeersonveilig?

De dorpsraad fungeert als schakel 
tussen de gemeente en de bewoners 
en is politiek onafhankelijk. Het 
doel van de raad is om zoveel 
mogelijk Beek en Donkenaren 
‘binnen’ te krijgen die mee willen 
praten over hun kern. Voorzitter 
Wies Rooijakkers: “Deze avond 

moet een ‘prikkelende’ avond 
worden, waarbij inwoners hun ei 
kwijt kunnen over eigenlijk alles wat 
zij kwijt willen over Beek en Donk.”

De inloop van de avond begint 
om 19.30 uur en om 20.00 start 
het programma officieel. Bij de 
ingang krijgen bezoekers een rood, 
geel, blauw of groene sticker. 
Na het welkomstwoord gaan de 
bezoekers naar de zaal van hun 
kleur sticker. Dan wordt het een 
soort ‘happen en stappen’ door het 
Ontmoetingscentrum, waardoor 
alle bezoekers bij elk onderwerp 
hun zegje kunnen doen. In elke zaal 
komt een spreker aan het woord die 
wat vertelt over het onderwerp. 
Er is ook een mogelijkheid aanwezig 
om onderwerpen die niet aan bod 
komen voor te leggen aan de 
Dorpsraad. 

De Dorpsraad Beek en Donk bekijkt 
na deze avond wat de uitkomsten 
zijn en gaan hiermee aan de slag. Zij 
kunnen niet beloven dat iets zeker 
doorgaat, maar gaan zich wel hard 
maken voor de ideeën van de Beek 
en Donkse inwoners. 

Door: Henrie Bouwmans

Mariahout - Een eigen Dorps-
servicecentrum, de renovatie 
van het Openluchttheater en 
de realisatie van een speeltuin, 
pannakooien, een buurtrestaurant 
en een zorgboerderij. Het is nog 
maar een kleine greep van wat de 
Mariahoutse organisatie ‘Zorg om 
het Dorp’ gerealiseerd heeft. Dit 
jaar bestaat de vereniging tien jaar.

Vol trots memoreert Ger Aarts, tien 
jaar voorzitster van Zorg om het 
Dorp Mariahout, bovenstaande 
zaken, welke erg belangrijk zijn voor 
de leefbaarheid in de kleinste kern 
van Laarbeek.  “Onze vereniging 
komt op voor de belangen van 
alle Mariahoutenaren, maar wil er 
vooral voor zorgen dat inwoners 
oog hebben voor elkaar.”

Net voor de eeuwwisseling 
organiseerde de toenmalige 

welzijnsinstelling SWL (Stichting 
Welzijn Laarbeek) gesprekken 
met een aantal Mariahoutenaren, 
zogenaamde sleutelfiguren, om 
hen te vragen wat er gedaan moest 
worden om de leefbaarheid van 
Mariahout veilig te stellen. Snel 
bleek dat er zorg voor elkaar was, 
maar dat er toch een aantal dingen 
gemist werden, zoals een goede 
school, een winkel dichtbij en een 
ontmoetingsplek.

Ger: “In het begin hadden we 
geluk, want met behulp van een 
provinciale subsidie en de inzet  
van onze welzijnsinstelling werd 
er vrij snel een buurtrestaurant 
gerealiseerd in het Buurthuis. 
Omdat de Rabo iets moest doen met 
hun gebouw wat leeg was komen 
staan, konden we een prima start 
maken met een Dorpsservicepunt. 
Toen ook nog een particulier in 
haar garage aan de Mariastraat het 
idee had om met kinderopvang te 
starten werd dat speerpunt van ons 
lijstje vrij vlot gerealiseerd. Het zat 
ons dus ook erg mee.”

Om deze voorzieningen te 
borgen werd in februari 2003 een 
vereniging opgericht, de vereniging 
Zorg om het Dorp. Ieder gezin 
mocht en kon lid worden van de 
vereniging en dan ook ‘formeel’ 
meepraten over de leefbaarheid 
in Mariahout. Het bestuur en 
andere afgevaardigden praten en 
adviseren de gemeente over wat 

in het dorp noodzakelijk is. “Je 
kunt het nooit voor iedereen goed 
doen, maar ik durf te zeggen, dat 
we zonder onze vrijwilligers niet 
zoveel hadden kunnen realiseren. 
Hun inzet en betrokkenheid is van 
grote waarde. Zij durven hun nek 
uit te steken om iets moois voor en 
van hun dorp te maken. Zij maken 
het gezegde  - vrijwilligers zijn de 
smeerolie van de samenleving – 
helemaal waar!”

Nu, tien jaar na de officiële start, 
heeft de vereniging  een kleine 
300 gezinnen als lid (ruim 800 
Mariahoutenaren) en heeft ze haar 
nut al vaak bewezen. 

Om dit tweede lustrum te vieren, 
nodigt Zorg om het Dorp alle 
Mariahoutenaren uit op maandag 
22 april vanaf 19.45 uur. Zij houden 
dan tevens hun jaarvergadering. 
Om 21.30 uur is er een optreden 
van gelegenheidskoor ‘Rejoice’ 
en daarna wordt samen het glas 
geheven. 

“Tijdens de jaarvergadering 
ben ik samen met een aantal 
bestuursleden aftredend, maar als 
de leden instemmen blijf ik nog 
een periode aan. Mijn grote wens 
is, dat we de komende jaren Zorg 
om het Dorp uitbouwen tot een 
vereniging waarbij inwoners zich 
betrokken blijven voelen en graag 
hun steentje bij dragen om de 
leefbaarheid te waarborgen.” 

Hoe MOOI is Laarbeek?Hoe MOOI is Laarbeek?

In deze rubriek bieden we 
elke week ruimte aan mensen 
uit Laarbeek om hen te laten 
vertellen hoe ‘mooi’ zij 
Laarbeek vinden. Het kan gaan 
over henzelf, een organisatie 
waarvoor ze werken of iets wat 
ze meegemaakt hebben, maar 
het moet gaan over Laarbeek. 

Deze week het verhaal van Ger 
Aarts uit Mariahout over 10 jaar 
Zorg om het Dorp.

ParkPaviljoen
Voor alles wat er te vieren valt 

Lunch
High Tea

High Wine
Receptie
Koffietafel

Vergadering
Bruiloft

Verjaardag 

Ook heerlijk genieten op ons terras

0492-747111
parklaan 3, Beek en Donk

www.parkpaviljoenlaarbeek.nl

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL

Bestuurswis-
seling gemeng 
koor Euphonia
Aarle-Rixtel – Het Aarle-Rixtelse 
gemengd koor ‘Euphonia’ heeft 
een bestuurswisseling ondergaan. 
Voorzitter Mevrouw Van de Wi-
jngaart en PR-lid Mevrouw Rooi-
jakkers hebben het bestuur ver-
laten. Mevrouw Hermien van de 
Elzen en mevrouw Lucie Poulisse 
hebben zich als lid aangemeld. 
Het overige bestuur bestaat uit 
voorzitter Theo van Beek, pen-
ningmeester Sjef Strijbosch en 
secretaresse Toos Roijackers. 

Beek en Donk – Tienerwerk Beek 
en Donk hield op vrijdag 12 april in 
samenwerking met Sportcentrum 
Coach een gezellige workshop. De 
45 aanwezige tieners namen deel 
aan drie verschillende onderdelen, 
welke ieder een half uur duurde. 

Nadat de tieners verdeeld waren 
over drie groepen begon het sport-
en om 19.30 uur. De onderdelen 
welke zij doorliepen waren fitness, 
spinning en bodytraining. Bijna alle 
deelnemers namen vol enthousi-
asme deel aan alle onderdelen. Dit 

was wel te merken na afloop: de 
gezichten waren rood, de hand-
doeken nat en de drinkflesjes leeg.

De volgende activiteit van Tiener-
werk Beek en Donk is op 26 april. 
De organisatie houdt dan de Oran-
jedisco Kings en Queens in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De avond begint om 19.30 
en duurt tot 22.00 uur. De entree 
is €1,00. Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen aan catti_523@
hotmail.com. 

Sportieve workshop Tienerwerk 
Beek en Donk

Voorjaarskermis 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Op het Heuveltje 
(hoek Dorpsstraat/Wilhelminal-
aan) in Aarle-Rixtel vindt komend 
weekend weer de jaarlijkse voor-
jaarskermis plaats. Zowel voor 
oud als jong zijn er op deze kermis 
diverse attracties.

Scouting Aarle-Rixel organiseert 
ieder jaar deze kermis. Hij begint 
dit jaar een dag eerder dan op an-
dere jaren. De kermis start op vri-
jdag 19 april en duurt tot en met 
maandag 22 april. Op zaterdag 
20 april komt om 18.30 uur clown 
‘Desalles’ naar de kermis toe.

Aarle-Rixtel - De lokale afdelingen 
van de Partij van de Arbeid in de 
Peelregio houden op vrijdag 19 
april een openbare gezamenlijke 
ledenvergadering in De Dreef in 
Aarle-Rixtel. 

Het thema van deze vergadering 
is het plan van de gemeenten in 
de Peel om intensief te gaan sa-
menwerken. Tweede Kamerleden 
Michiel Servaes en Attje Kuiken 
en statenlid Stijn Smeulders zullen 
deze avond aanwezig zijn. 

Samenwerking van gemeenten 
hangt heel nauw samen met 
onder andere de decentralisa-
tie van taken van de landelijke 
overheid naar de gemeenten. 
Het gesprek daarover zal dan ook 
een grote plaats innemen bij de 
bespreken van de samenwerking. 
Aan de orde komen de vragen. 
Wat vindt de PvdA in het alge-
meen over deze maatregelen? 
Wat vindt de PvdA in deze regio, 
en waarom? En: wat willen de 
aanwezigen aan de PvdA mee-

geven over deze onderwerpen én 
over de samenwerking in de Peel? 

De vergadering begint om 20.00 
uur en is openbaar. Dat betek-
ent dat ook niet-leden van harte 
welkom zijn om deze bijeenkomst 
bij te wonen. De avond wordt 
afgesloten met een optreden van 
Aarle-Rixtelnaar Bert Kuijpers.

Openbare ledenvergadering PvdA-afdelingen Peel-
regio

Meer dan 
lezen alleen
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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2013 ingestemd 
met aanpassing van de volgende beleidsregels:
1. waarschuwing schending inlichtingenplicht
2. afzien of verlaging bestuurlijke boete
3. bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke recidi-
veboete
4. bestuurlijke recidiveboete bij eenzelfde gedraging
5. gevallen waarin wordt afgezien van herziening en intrekking
6. gevallen waarin wordt afgezien van terugvordering
7. B125: beleidsregels invordering
8. B039: beleidsregel huisbezoek
9. B164: zoekperiode personen jonger dan 27 jaar
10. B017: meldingsplicht vakantie / verblijf in het buitenland
11. B149: vermogensvaststelling gedurende de periode van bijstandsverlening
12. B022: vaststelling vermogen bij wijziging leefvorm
13. B027: waarde auto bij vermogensvaststelling
14. B050: toeslagen algemene bijstand voor personen vanaf 21 tot pensioengerech-
tigde leeftijd
15. B051: verlaging algemene bijstand gezin
16. B055: anticumulatiebepaling verlaging algemeen bijstand
17. tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

De gemeenteraad heeft op 4 april 2013 ingestemd met:
1. intrekking van de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand ge-
meente Laar-beek 2012 (2)
2. de Verordening toeslagen en verlagingen WWB Laarbeek 2013
3. intrekking van de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Laarbeek 2012
4. de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Laarbeek 2013
5. intrekking van de Maatregelenverordening WWB gemeente Laarbeek 2012 (2)
6. de Maatregelenverordening WWB gemeente Laarbeek 2013
7. de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Laarbeek 2013

De hierboven genoemde documenten liggen vanaf maandag 15 april tot en met 
vrijdag 19 april 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer 
deel Ter Boort Beek en Donk

Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend besloten te heb-
ben de volgende ver-keersmaatregel te 
treffen. Het instellen van eenrichtings-
verkeer op een deel van Ter Boort in 
Beek en Donk. Het verkeersbesluit met 
de bijbehorende stukken ligt vanaf za-
terdag 13 april tot en met vrijdag 24 mei 
2013 ter inzage in het gemeentehuis 
Laarbeek.

Gedurende de inzagetermijn heeft u de 
mogelijkheid een beroepschrift in te 
dienen bij de rechtbank ’s-Hertogen-
bosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Her-
togenbosch.

Een beroepschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de naam 
en het adres van de indiener, de dagte-
kening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de 
gronden van het beroep. Voor het instel-
len van beroep bij de rechtbank is grif-
fierecht verschuldigd.

Indien u een beroepschrift heeft inge-
diend is het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening is een spe-
ciale regeling voor de periode dat het 

beroepschrift nog in behandeling is. Een 
genomen besluit dat in werking treedt 
kan dan voorlopig ongedaan worden ge-
maakt door een spoedprocedure bij de 
voor-zieningenrechter. Het besluit van 
de voorzieningenrechter is echter niet 
definitief en eindigt over het algemeen 
zodra er uitspraak is gedaan in de lopen-
de beroepsprocedure. Een voorlopige 
voor-ziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, sector be-stuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Voor een verzoek om voorlopige 
voorzie-ning is griffierecht verschul-
digd. U dient hierbij een afschrift van 
het beroepschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voorziening 
is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of 
een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. De rechtbank 
vraagt de gemeente in het kader van een 
beroepsprocedure altijd om een kopie 
van alle relevante stukken. Om die re-
den is het niet nodig dat u alle stukken 
ook bij het beroepschrift voegt. Het be-
roepschrift met het besluit waartegen u 
beroep instelt is in principe voldoende.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

Vergaderingen raadscommissies

LAARBEEK - De sluitingstijden van hore-
cabedrijven worden geregeld in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening Laarbeek 
(APV). Dit betekent op zondag tot en met 
donderdag sluiting om 01.00 uur, op vrij-
dag en zaterdag sluiting om 02.00 uur. 
De burgemeester heeft de bevoegdheid 
deze slui-tingstijden te verruimen. Gang-
baar beleid in Laarbeek is dat dit op aan-
vraag mogelijk is op vrijdag en zaterdag 
tot 03.00 uur. De burgemeester heeft in 
2012 bij wijze van proef besloten de slui-
tings-tijden op Koninginnenacht, dus van 

29 april op 30 april, vrij te laten voor alle 
horeca bedrijven in Laarbeek. De praktijk 
heeft uitgewezen dat dit niet heeft geleid 
tot onoverkomelijke verstoringen van de 
openbare orde (nachtrust). Daarom zal 
deze vrijlating van sluitingstijden met 
Koninginnen-acht worden gecontinueerd 
van maandag 29 april op dinsdag 30 april 
2013. Voor Koninginnedag blijven de 
sluitingstijden (01.00 uur) van de APV 
van kracht, omdat op deze nacht een nor-
male werkdag volgt.

Sluitingstijden horeca Koninginnenacht

Gemeente actueel

Kort Nieuws

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzen-
ding van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laar-
beek.

Op vrijdag 19 april komen de raadsleden M. Slaets (ABL) en G. Buter (PvdA) aan het 
woord.

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
* Ambassadeur Monique Kalkman bezoekt Laarbeek in sportweek!
* Subsidieregeling duurzame energie gemeente Laarbeek
* Denk mee over de toekomst van Laarbeek op www.toekomstvisielaarbeek.nl
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht.
3. Vaststelling van de agenda.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van 
de vergadering van 12 maart 2013.
5. Ingekomen stukken en 
mededelingen.

6. Stand van zaken voorzieningenclus-
ters.
7. Voorstel tot het reserveren van de 
aanvullende subsidie Wet Sociale Werk-
voorziening (Wsw) 2012.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht.
3. Vaststelling van de agenda.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van 
de vergadering van 13 maart 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelin-
gen.
6. Voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Dorpsstraat 82-86, 
Aarle-Rixtel.

7. Voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan MC De Dreef, 1e 
herziening. (wordt nagezon-den)
8. Stand van zaken bouwplannen.
9. Stand van zaken Noordoost Corridor.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht.
3. Vaststelling van de agenda.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van 
de vergadering van 19 maart 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Opdracht feitenonderzoek declara-
ties. (wordt nagezonden)
7. Voorstel tot instemming met de 
ontwerpbegroting 2013 en meerja-

renraming 2014-2016 en de ontwerp-
begroting 2014 en meerjarenraming 
2015-2017 Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant. (wordt nagezonden)
8. Bespreking advies Stuurgroep Peel-
samenwerking Peel 6.1.
9. Stand van zaken intergemeentelijke/
regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Aanpassing beleidsregels

Verkeersbesluiten

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommis-
sies. Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. 
De vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De 
vergaderstukken liggen vanaf maandag 15 april tij-dens openingstijden in het ge-
meentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 16 april kunt u de stukken 
ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

Maatschappelijke Ontwikkeling: dinsdag 23 april

Ruimtelijke Ontwikkeling: woensdag 24 april

Algemeen Bestuur: woensdag 1 mei om 19.30 uur

Tijdelijk doodlopende weg Klooster-
dreef e.o. Aarle-Rixtel
In verband met het Weidegangfeest op 
het terrein rondom de Kloosterboerderij 
aan de Klooster-dreef 8 in Aarle-Rixtel, 
zijn de Kloosterdreef, Prof. Dondersweg, 
Grotel, De Biezen, en de Peeldijk op 21 

april a.s. doodlopende wegen. Op ge-
noemde wegen is het verboden te par-
keren. Er zijn gratis bewegwijzerde par-
keerterreinen ingericht. Deze maatregel 
zal gelden op zondag 21 april 2013 van 
9.00 tot 21.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Een gemeenschapsblad is niet compleet als er geen gemeentenieuws 
instaat. Wekelijks verschijnt in De MooiLaarbeekKrant in het hart van 
de krant het gemeentenieuws, zodat u ook via ons medium op de 
hoogte blijft.

Plaatsing van gemeentenieuws



Donderdag 18 april 2013 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende 
vergunningen te hebben verleend.

* Aan carnavalsvereniging Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van 
het evenement ‘SplaSH’ - voorheen genaamd Open Laarbeekse Teugeldersschip Trek 
Kampioenschap - langs en in het kanaal ter hoogte van de Dijkstraat in Beek en Donk 
op zaterdag 22 juni van 19.00 – 1.30 uur en op zondag 23 juni 2013 van 13.00 tot 
20.00 uur (verzonden 9 april 2013).

* Aan Horecagroep de Vrienden, Grandcafé Stout in Aarle-Rixtel op grond van artikel 
3 van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning tot het verstrekken 
van alcoholhouden-de drank aan Horecagroep de Vrienden, Grandcafé Stout, 
Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel (ver-zonden 4 april 2013).

* Aan Stichting Fun Trike Treffen Laarbeek, Leekbusweg 5 in Beek en Donk op grond 
van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank tijdens het Fun Trike Treffen gehouden op het KPJ terrein aan de Heereindseweg 
8 in Beek en Donk van 4 juli 2013 tot en met 7 juli 2013, alle dagen van 10.00 uur tot 
1.00 uur (verzonden 4 april 2013).

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

Locatie  Kern    Werkomschrijving  Activiteit
De Vinken 37  Lieshout   verwijderen  asbest slopen

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

Vaststelling bestemmingsplan Woonbos 
Molenheide

Het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad op 24 januari 2013 
het bestemmingsplan ‘Woonbos 
Molenheide’ gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in 
de actualisering en digitalisering 
van de bestemmingsplannen die 
dateren uit 1955, 1977 en meerdere 
uitwerkingsplannen die in de periode 
na 1977 zijn vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dit bestemmingsplan 
is geen exploitatieplan vastgesteld, 
omdat het een beheersplan betreft 
zonder financiële consequenties. De 
provincie Noord-Brabant heeft geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om te ageren tegen de bij de vaststelling 
aangegeven wijzigingen.

Het bestemmingsplan ‘Woonbos 
Molenheide’ met de bijbehorende 
stukken ligt van maandag 15 april tot en 
met maandag 27 mei 2013 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal 

te raadplegen via de gemeentelijke 
website (www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > ruimtelijke plannen > 
Woonbos Molenheide) of de landelijke 
website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPLHmolenheide-VG01).

Gedurende voornoemde inzagetermijn 
kan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek 
worden ingediend tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Het beroep/
verzoek om voorlopige voorziening kan 
worden ingesteld door:

* degene die tijdig zijn zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt 
en een belanghebbende die aantoont 
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in 
staat is geweest;

* een belanghebbende die tegen de 
wijzigingen, die bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan zijn aangebracht, 
bedenkingen heeft.

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Kern   Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Bosven 2   Mariahout  03-04-2013  herbouw loods
De Zitter 5  Aarle-Rixtel  03-04-2013  plaatsen tijdelijke woon 
      unit
Trentstraat 22  Beek en Donk  08-04-2013  uitbreiden bedrijfshal

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Kern   Ingediend d.d.  Werkomschrijving
De Vinken 37  Aarle-Rixtel  04-04-2013  verwijderen asbest
Middenakkerweg 1a  Beek en Donk  08-04-2013  sloop loods

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aan-
vragen om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. 
Bezwaren kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie   Kern   Werkomschrijving      Activiteit  Verzonden
Ahorn 3   Mariahout  bouw woning     bouwen    05-04-2013
Klaproosstraat 27  Beek en Donk  veranderen kozijnen    bouwen    08-04-2013
Goossensstraat 9  Aarle-Rixtel  bouw erker      bouwen    08-04-2013

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

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

Aanvragen omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunningen

Wie weet er eigenlijk nog wat een 
zeepkist is? Een houten kist waar 
zeep in vervoerd werd? Ja. Heel 
lang geleden. Maar waarom duikt 
dat woord vandaag de dag nog 
regelmatig op, nu zeep al decen-
nialang op pallets in kartonnen 
dozen met plastic flaconnetjes 
vervoerd wordt? Omdat vroeger 
de sprekers in het openbaar, zoals 
handelslieden, vakbondsbestuur-
ders en politici een beetje hoger 
wilden staan dan hun publiek en 
op een zeepkist lukte dat zelfs 
Napoleon. De MooiLaarbeek-
Krant geeft Laarbeekse politici in 
2013 een platform om hun bood-
schap te verkondigen. 

In deze rubriek, genaamd ‘De 
Zeepkist’ komt elke  week  een 
andere partij aan het woord. De 
politieke partijen geven zelf invul-
ling aan de rubriek. Dit kan op de 
manier zoals zij voor ogen heb-
ben. In deze eerste editie staat 
nog geen ‘Zeepkist’. Volgende 
week vindt u hier het eerste ver-
haal van een politieke partij. 

De Zeepkist 

Verleende vergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Afvalkalender

Bestemmingsplannen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

- Nieuw: Tapas - 

 

Onbeperkt tapas eten 
voor een vast bedrag 

 

In april 25% introductie korting 
 

Naast onze à la carte kaart 
Nu alleen nog maar mogelijk op:   
woensdag –donderdag en vrijdag 

 

Reserveren gewenst 
 

www.depelgrim-mariahout.nl 

  Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Wij werken op afspraak
Kapelstraat 49 5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

• Ontstoppen riolering
• Uitroken riolering
• Camera inspecties  
• Reinigen dakgoten

06-10025295 - www.risero.nl
Sint-Oedenrode

Alle bovenstaande werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens 
een vast laag uurtarief
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U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl onder vermelding 
van “Oogcontact”. Inleveren bij ons kantoor kan 

ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,-

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

7 6 9 8

2 7 4 1

8 6 9 7

7 9 3 2

9 5 1 8

5 4 8 3

9 1 5 7

6 4 5 9

Puzzle #229457

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

VERENIGINGEN HEUVELPLEIN MARIAHOUT
DONDERDAG LUCHTPOST LIESHOUT
LAARBEEK WEEKBLAD ARTIKEL
WEBSITE RUBRIEK DORPEN
PUZZEL AARLE SPORT
NIEUW DONK BEEK
LEUK FOTO MOOI

Sudoku

Woordzoeker
Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl

De rubriek De Bitterbal memoreert aan de vroegere 
rubriek ‘De Bitterbal’ in gemeenschapsblad De 
Rond, dat in Beek en Donk voor de komst van De 
Laarbeeker uitkwam. 

De Bitterbal is een soort van actuele noot, welke 
kritisch of cynisch kan zijn. Heeft u een leuke en/
of goede bitterbal? Stuur dit idee dan op naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl en wie weet 
vindt u hem terug in onze krant.  

Hè, hè. MOOI weer in LAARBEEK

De Bitterbal

V�r Laarbekenaren
D�r Laarbekenaren

Voorgerecht voor 4 personen.

Ingrediënten:

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan.

Maak rode peper schoon, blender de basilicum, rode peper knoflook en 60 
ml olijfolie. Pel de gamba’s en marineer in het mengsel. Schil de aardappel 
en snijd in kleine blokjes, blancheer even kort. Kook de truffel en zoete 
aardappel bijna gaar in de schil zodat de aardappel nog een beetje stevig 
is. Pel de aardappels en snijd ook in kleine blokjes. Meng crème fraiche 
met olijfolie en de fijngesneden munt en bieslook tot een gladde crème. 
Meng alles door elkaar en breng op smaak met limoensap en peper en 
zout. Schil de mango en verwijder het vlees rondom de pit. Rasp de limoen 
en pureer de limoenrasp met 75 ml olijfolie en de mango tot een gladde 
saus. Maak op een bord een mooi rondje van de aardappelsalade, bak de 
gamba’s even in olie en garneer af met de mangodressing

- 12 gamba’s
- Bosje basilicum
- 1 teen knoflook
- 150 ml olijfolie
- 1 rood pepertje
- 50 gr crème fraiche  
- 150 gr aardappel

- 150 gr zoet aardappel
- 150 gr truffelaardappel
- Munt
- Bieslook
- 1 mango
- 2 limoen

Recept van de week

Frisse aardappelsalade met gamba’s en een mangodressing
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De sterrenhemel boven Laarbeek
De column ‘De sterrenhemel 
boven Laarbeek’ verschijnt 
ongeveer één keer per maand 
in De MooiLaarbeekKrant. Re-
dacteur Martin Prick beschrijft in 
deze column wat er allemaal héél 
ver weg boven ons hoofd gebeurt.

De lente begint nu echt door te 
zetten met het verdwijnen van de 
wintersterrenbeelden. Het meest 
bekende is het sterrenbeeld Orion, 
de grote strijder, die in de heldere 
winternachten aan de hemel staat 
te pronken met zijn prachtige Ori-
on-nevel en zijn drie gordelster-
ren. Onze grootste planeet Jupiter  
verdwijnt nu ook langzamerhand 
in het licht van de ondergaande 
zon. Kort na zonsondergang is 
onze grootste planeet te zien als 
een heldere ster op de plaats waar 
de zon onderging. In de komende 
maanden zullen wij niet meer van 
zijn glorieuze verschijning kunnen 
genieten. Op 18 april is hij nog net 
zichtbaar. Misschien is het zelfs 
een keer volkomen onbewolkt, 
zodat je met een goede verreki-
jker met grote objectieven, 7x50 
of 10x50 dus, de vier grootste 
manen van de 63 manen die 
Jupiter heeft, kunt zien. Als een 
rijtje puntjes van rechtsonder naar 
linksboven Dit achtereenvolgens 
Europa en Io onder de planeet en 
Callisto en Ganymedes erboven. 

Dit geldt alleen voor 18 april, 
want deze kleine maantjes draaien 
met een behoorlijke snelheid om 
Jupiter heen, zodat een dag later 
de volgorde weer anders is. Zorg 
ervoor, dat je de verrekijker goed 
kunt steunen. Dat gaat heel goed 
op een (keuken)trap met hoge 
beugel. Als je op je knieën op de 
trap gaat zitten, kan de beugel als 
steun voor je handen dienen. De 
kijker kan dan goed worden stil 
gehouden. Ongeveer net zover 
verwijderd als Jupiter, maar op 
een andere plaats aan de hemel 
“staat” de komeet ISON. Zo’n 
komeet is te vergelijken met 
een vuile kosmische sneeuw-
bal, die in zijn baan dwars door 
ons zonnestelsel op de zon af 
raast. Eind november van dit jaar 
komt hij in de buurt van de zon. 
Die zorgt er met zijn hitte voor, 
dat het ijs verdampt en als een 
soort mist rond de komeet blijft 
hangen. Omdat de zon constant 
een stroom van geladen deeltjes 
uitstoot, zal die “zonnewind” de 
mist rond de komeet wegblazen, 
de ruimte in. Deze mist zien wij 
dan aan de nachthemel als een 
langgerekte staart, die een komeet 
de bijnaam staartster geeft. Dit 
jaar zien we dus misschien aan de 
hemel een echte “Ster van 
Bethlehem”!

MooiLaarbeek en Radio Kontakt sluiten 
samenwerking

Radio Kontakt feliciteert 
DeMooiLaarbeekKrant met hun eerste uitgave.

We hopen op een goede samenwerking.

Vrijdag 19 april  Om 19.00 uur start 
een nieuw jongerenprogramma op 

Radio Kontakt.

Een programma van en door jongeren.
De jeugdgemeenteraad was afgelopen 
woensdag  in Den Haag in de eerste en 
tweede kamer. Zij zullen verslag doen.
Het programma duurt tot 21.00 uur.

Ook jongeren zijn in dit programma 
verantwoordelijk voor de techniek.

Luistert U ook?

Zondag 21 april is Radio Kontakt 
actief op de Weigangsfeesten.

Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur zelfs live 
op de radio. Op deze dag kunt u voor 
slechts € 7,50  lid worden van de vrien-
denclub van Radio Kontakt.

Uw lidmaatschap maakt het mogelijk 
voor Radio Kontakt goede informatieve 
programma's te maken.

Radio Kontakt en MooiLaarbeek gaan 
intensief samenwerken. Dit gaat zich op 
diverse manieren uiten. Zo gaan beide 
media nieuws en foto’s met elkaar delen, 
is MooiLaarbeek wekelijks te horen op 
Radio Kontakt en is deze lokale radiozender 
andersom weer wekelijks terug te vinden in 
De MooiLaarbeekKrant. 

Voorzitter van Radio Kontakt, Adri Vogels: 
“Samenwerking kan beide media alleen maar 
versterken. Door samenwerking worden de 
Laarbeekse inwoners volop voorzien van 
nieuws uit de gemeente, zowel in de gedrukte 
pers als op de radio.” Vogels benadrukt dat 
MooiLaarbeek en Radio Kontakt juist geen 
concurrenten van elkaar zijn: “Met radio en 
krant/internet uit je op twee heel verschil-
lende manieren nieuws. Je kunt het niet met 
elkaar vergelijken.” Door nieuws te delen zijn 
beide media heel goed op de hoogte van wat 
er speelt in de gemeente en kunnen zij daar 
op hun eigen manier op inspelen. Zo wordt 

de Laarbeekse inwoner op een brede en 
goede manier verzadigd van nieuws.

Ook MooiLaarbeek ziet de samenwerk-
ing met Radio Kontakt zonnig tegemoet. 
Mark Barten: “Radio Kontakt is heel actief 
in Laarbeek. Iedereen kent de gezichten die 
bij deze lokale nieuwszender horen. Wij zien 
de samenwerking met Radio Kontakt als een 
grote toegevoegde waarde en hebben er 
veel vertrouwen in.”

Naar buiten toe zal de eerste samenwerk-
ing voor de Laarbeekse inwoners te zien zijn 
tijdens de Weidegangfeesten op zondag 21 
april bij de Brabantse Kluis in Aarle-Rixtel. 
MooiLaarbeek en Radio Kontakt staan daar 
in een stand naast elkaar. 

Wanneer de samenwerking goed verloopt, 
wordt dit wellicht in de toekomst nog verder 
uitgebreid. 

Opnames televisieprogramma ‘Puberruil’

Beek en Donk – Een camera-
ploeg  van het televisieprogram-
ma ‘Puberruil’ was afgelopen 
donderdag aanwezig bij Outdoor 
Laarbeek in Beek en Donk. Hier 
werden opnames gemaakt van 
een valide meisje, die gaat ervaren 
hoe het is om met een tijdelijke 
beperking aan activiteiten deel te 
nemen.

Het valide meisje ruilt in deze afl e-
vering een week lang met een puber 
met beperking. Outdoor Laarbeek 
is het enige outdoor center in 
Nederland waar mensen met een 
beperking terecht kunnen. Om dit 
te kunnen realiseren, kregen zij 
destijds subsidie van onder andere 
de Nederlandse Stichting van het 

Gehandicapte Kind (N.S.G.K.). 
Deze stichting is nauw betrokken 
bij het televisieprogramma ‘Puber-
ruil extra’. De stichting benaderde 
zelf Outdoor Laarbeek voor 
opnames van dit programma. De 
puber zonder beperking gaat, 
samen met 7 anderen, deelnemen 
aan hoogteactiviteiten. Tijdens de 
activiteiten wordt er druk gepraat 
met elkaar, bijvoorbeeld over hoe 
het is om met een beperking activ-
iteiten op hoogte te doen. Ook 
delen de deelnemers ervaringen 
met elkaar uit. 

Adri Crooijmans, eigenaresse van 
Outdoor Laarbeek: “Het was 
super om te zien dat vier valide 
deelnemers samen met vier minder 

valide deelnemers (rolstoelgebon-
den) allemaal tegelijk en samen  
deel kunnen nemen aan de activ-
iteiten.”

Over wat de puber allemaal zelf 
heeft ervaren en gedaan heeft in 
het parcours laat Ardi niets los. 
“Dat gaan we nog niet verklap-
pen, hoor. Dit kan iedereen zien als 
de uitzending op televisie komt.”

Wanneer dit precies is, is nog niet 
duidelijk. Ergens in juni wordt de 
uitzending verwacht. Wanneer de 
precieze datum bekend is, staat 
dit op de website van Outdoor 
Laarbeek: www.outdoorlaarbeek.nl.

Opnames televisieprogramma ‘Puberruil’
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Mooi in de regio
Vresselse Beeld-
houwers ex-
poseren
Breugel - Meer dan 30 beeld-
houwers exposeren op zaterdag 
20 en zondag 21 april hun werk 
van de afgelopen twee jaar in een 
prachtige tuin in het bos aan de 
Vresselseweg 69 te Breugel  (gem. 
St. Oedenrode).

De expositie is op beide dagen van 
11.00 – 17.00 uur geopend en is 
duidelijk met borden aangegeven. 
De toegang is gratis. 

Het Collectief ‘De Vresselse Beeld-
houwers’ telt in totaal 50  leden  en 
bestaat al bijna 15 jaar. Onder het 
gezelschap zijn geschoolde kunste-
naars, mensen met veel ervaring, 
autodidacten en beginners. Enige 
van hen zullen ook daadwerkelijk 
aan het werk zijn.

Het is de dames en heren vooral 
te doen om de presentatie van de 
producten van hun creativiteit, 
die vaak ontstaan zijn na noeste 
arbeid en ook teleurstellingen. De 
beeldhouwers zijn zeer zeker trots 
op hun werk. Een aantal beelden 
worden ook te koop aangeboden. 
Wellicht een goede gelegenheid 
vor u om tuin of huiskamer te ver-
rijken met een mooi kunstwerk. 
Nabij de  locatie exposeren ook 
een aantal schilders. Een mooie fi -
etstocht naar Breugel loont zeker 
de moeite.

OLAT Voorjaarswandeltocht 
Oirschot
Oirschot - Wandelsportvereniging 
OLAT houdt op zondag 21 april 
een mooie voorjaarswandeltocht 
(verschillende afstanden) vanuit 
Oirschot. Er wordt voornamelijk 
over onverharde paden gewandeld 
door de natuur rondom Oirschot.

De wandeling gaat - afhankelijk 
voor welke afstand gekozen wordt 
- langs de kapel van de Heilige 
Eik. Ook wordt landgoed De Baest 
- uitgeroepen tot ‘Mooiste Land-
goed van Brabant’ aangedaan. 
De Grote en Kleine Beerze mean-
dert door dit landgoed. Vervol-
gens gaat de wandeling een stuk 
langs het Wilhelminakanaal om 
via de Oostelbeerse Heide bij het 
landgoed ‘s Heeren Vijvers uit te 
komen. De lange afstand doet 
ook de Lanschotse en Kuikeindse 
Heide aan. Daarna gaat het richt-
ing De Mortelen met zijn prachtige 
coulisselandschap. Via de Oude 

Grintweg eindigt de wandeling 
weer bij het startcafé. 

De startlocatie is Zalencentrum De 
Stapperij aan de Spoordonkseweg 
80 in Oirschot. Alle afstanden mo-
gen vanaf 08.00 uur starten. De 
ervaren wandelaars kunnen wan-
delen op de 40, 30 of 20 kilome-
ter. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met 
kinderen kan met tot uiterlijk 12.30 
uur ook starten op de 15 of 10 ki-
lometer. Men moet voor 17.00 uur 
weer terug zijn op de startlocatie. 
Onderweg heeft OLAT enkele wa-
gen- en caférustposten ingericht. 
Er hangen pijlen en men krijgt er 
een routebeschrijving mee, waar-
door de routes eenvoudig zijn te 
wandelen. Kinderen krijgen 50% 
korting op het inschrijfgeld. Meer 
informatie is te vinden op 
www.olat.nl of per e-mail via 
winter@olat.nl. 

Themapagina: ‘Mooi in de Regio’
Dit is de wekelijks terugkerende themapagina ‘Mooi in de Regio’. 
Heel De MooiLaarbeekKrant gaat puur over de gemeente Laarbeek. 
Op deze themapagina ‘Mooi in de Regio’ hebben wij wekelijks ruimte 
om nieuwsitems van buiten de gemeente te plaatsen. U kunt zelf dan 
kiezen of u nieuws uit een andere gemeente wilt lezen of niet.

Beek en Donks Gemengd Koor op 
125-jarig jubileum KBZON
Rosmalen – De landelijke 
korenbond KBZON bestaat dit jaar 
125 jaar en dat vieren zij zaterdag 
20 april groots in Het Autotron 
in Rosmalen. Het Beek en Donks 
Gemengd Koor is lid van de 
KBZON en zal tijdens deze middag 
een optreden verzorgen, net zoals 
zeventig andere koren.

Duizenden koorliefhebbers 
kunnen komende zaterdag hun 
hart ophalen. Het thema van deze 
middag is ‘Passie voor zingen’, 
welke uiting krijgt door dit grootse 
jubileumfeest voor en door koren. 
Het Beek en Donks Gemengd 
Koor gaat met zestig zangers en 
zangeressen komende zaterdag 
naar het jubileumfeest. 

Onderhoud: 
Naast continu een strakke, onderhouden tuin geeft 

constructief onderhoud een hogere 
duurzaamheid van uw tuin.

Ontwerp: 
Door mijn ontwerpen krijgt uw bedrijfspand 

 of woning een representatieve uitstraling.

Aanleg: 
Door mijn veelzijdigheid kan ik voor u een kwalitatief 

goed aangelegde tuin verzorgen tegen een scherpe prijs. 
Dit alles binnen afzienbare tijd.

Hoveniersbedrijf Top Gardens
Korenmijt 19b Beek en Donk

info@top-gardens.nl

Tel.: 0492 - 36 80 39
Mobiel: 06 - 437 060 76

Naam: Anne Geurts
Leeftijd: 22 

Welke studie doe je?
“Ik studeer International Real Es-
tate and Facility Management aan 
de NHTV in Breda. Ik zit momen-
teel in het derde jaar en als alles 
mee zit ga ik volgend jaar afstude-
ren.”

Wat is er zo leuk aan je studie?
“Het leuke aan deze opleiding is 
dat alles internationaal gericht is 
en dat het goed aansluit op het 
bedrijfsleven. Mijn derdejaars 
stage was bijvoorbeeld in Sydney 
bij ISS Facility Services. Hier heb ik 
veel kennis opgedaan. Ook heb-
ben we ieder jaar een studietrip 
naar het buitenland. We zijn naar 
Londen en Hongarije  geweest 
en een paar weken geleden zijn 
we naar Hamburg geweest. Op 
dit moment ben ik druk bezig 
om mijn laatste tentamens voor 
te bereiden en om een leuke af-
studeerstage in het buitenland te 
zoeken.”

In elke editie staat de rubriek 
‘Een vak apart’.  In deze rubriek 
vertellen mensen over hun werk 
en/of studie. Wat maakt jouw 
vak zo speciaal? En hoe zie je de 
toekomst voor je? Als je het leuk 
vindt om dit te delen met de 
Laarbeekse inwoners, stuur dan 
een e-mail naar redactie@de-
mooilaarbeekkrant en wie weet 
sta jij binnenkort in de krant! 

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl
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Komende zondag 
Weidegangfeest 2013

Aarle-Rixtel - De leukste dag van 
het jaar staat voor de koeien van 
De Brabantse Kluis voor de deur. 
Ze staan te trappelen om van stal 
te mogen, heerlijk de frisse weide 
in. Hun geduld wordt zondag 
beloond, tijdens het jaarlijks ter-
ugkerende Weidegangfeest. 

Deze dag bij de Brabantse Kluis 
is voor de Laarbeekse inwoners 
een heuse traditie geworden. 
Duizenden mensen komen jaarlijks 
een kijkje nemen. De koeien 
mogen weer naar buiten en 
kunnen lekker gaan genieten van 
het gras. Voor de bezoekers zijn er 
naast dit gebeuren nog heel veel 
activiteiten meer op het terrein, 
waar iedereen zich met gemak de 
hele dag kan vermaken. 

Zo mogen bezoekers op de ge-
moedelijke binnenplaats de kalfjes 
melk geven en kunnen ze kijken 
naar dans en zang optredens. Op 
het grote evenemententerrein is 
het aanbod zo groot, dat het voor 
de bezoekers een lastige keuze 
wordt waar ze moeten beginnen.  
Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen zijn er talloze activ-
iteiten.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld een 
duik nemen in de maïsbak, zichzelf 
verstoppen in het strodoolhof 
of naar grote hoogte gaan in de 
Vliegende Hollander. Maar ook 
een ritje op een tractor, spelen op 
de grote zandberg of een vlucht 
op het vliegend tapijt is mogelijk. 

Nieuw dit jaar voor de volwassenen 
is een demonstratie van 
racepaarden. Deze beesten gaan 
de strijd met elkaar aan! Er zijn 
daarnaast veel kraampjes met een 
divers aanbod. Bekijk het ambacht 
van een klompenmaakster, zie 
een echte dikbilkoe van dichtbij 
of proef een lekker tomaatje. Ook 
oude en nieuwe landbouwma-
chines zijn volop aanwezig. Op 
het Peelplein worden gemeentes 
en projecten uit de omgeving op 
een leuke manier aan de bezoekers 
voorgesteld. Nieuw is het agrarisch 
plein. Hier kunnen de bezoekers 
een kijkje nemen in de wereld 
van de agrariërs uit de omgeving. 
Kortom: er is voor ieder wat wils!

Zie hieronder de advertentie met 
alle praktische informatie over het 
Weidegangfeest.Weidegangfeest.

21 april
We i d e g a n g f e e s t

Kloosterdreef 8  5735 SJ  Aarle-Rixtel  www.weidegangfeest.nl

entree € 3,50
kinderen 0-2 jaar gratis 

van 11.00-18.00 uur

Evenemententerrein

• 14.30 uur: Koeien in de wei
• Feesttent met DJ
• Maïsbak en Dierentuin
• Strodoolhof
• Demonstratie racepaarden

• Uitreiking Peeltrofee
• Peelplein: Op reis door de peel
• Brabants Span met trekpaarden
• Diverse muziekoptredens
• En nog veel meer stands en activiteiten!

De MooiLaarbeekKrant kan zich 
oprecht de best bewaarde krant 
van Nederland noemen. De redac-
tie zetelt op het Heuveplein 12 in 
Beek en Donk in de kluis van de 
vroegere Rabobank.  

Heuvelplein 12 staat beter bek-
end als het pand van ‘Gall & Gall’. 

Vorig jaar verliet deze winkel het 
Heuvelplein en werd het pand ver-
bouwd. Fietsvakman Van de Berg 
breidde zijn winkel uit en vestigde 
zich in de ruimte van ‘Gall & Gall’. 

Achter in dit pand bleef een rui-
mte vrij. In deze ruimte vestigde 
De MooiLaarbeekKrant zich. De 

ingang vindt u aan de zijkant van 
het pand van ‘Gall & Gall’, naast 
de schoenenwinkel ‘Shoes4You’.

Wij heten u van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen in ons 
pand.  

De MooiLaarbeekKrant: best bewaarde krant van 
Nederland

Beek en Donk - OBS Het Klokhuis 
in Beek en Donk en in Lieshout 
houdt ook dit jaar weer een spon-
soractie voor Chance2change-
Ghana. Het doel van deze sticht-
ing is om een toekomstperspectief 
te bieden aan de straatkinderen 
van Kumasi en om mee te werken 
aan de totstandkoming van een 
aantal basisrechten voor kinderen 
in Ghana.

Doordat OBS Het Klokhuis jaarlijks 
voor dezelfde actie kiest, volgen 
de kinderen wat er met het opge-
haalde geld gedaan wordt en wat 
de vorderingen in het project zijn. 
Afgelopen woensdag heeft de heer 
Martien Admiraal de aftrap van de 
sponsoractie gegeven. Hij is zelf in 

Ghana geweest, waar zijn dochter 
samen met haar vriend het project 
opgezet heeft. Zij zorgen ervoor 
dat de straatkinderen een betere 
leven krijgen, door ze het schoen-
makersvak te leren en zodoende in 
hun eigen levensonderhoud kun-
nen voorzien. De heer Admiraal 
vertelde wat er het afgelopen jaar 
tot stand gebracht is, mede dankzij 
het geld van de kinderen van Het 
Klokhuis. 

Alle kinderen gaan op zoek naar 
mensen die hen willen sponsoren 
bij het zogenaamde ‘Stunt je rond-
je’, waarbij de kinderen gedurende 
een half uur rondjes rennen, stelt-
lopen, skippyballen, enz. Ze mo-
gen het zelf bedenken, zo creatief 

als ze zelf willen. Dus mocht er een 
kind van OBS Het Klokhuis met 
een sponsorkaart aan de deur ko-
men, dan weet u dat het geld voor 
een goed doel is. De opbrengst is 
in zijn geheel voor Ghana!

Op 26 april zal de sponsoractie 
plaatsvinden, op dezelfde dag dat 
OBS Het Klokhuis ook deel zal ne-
men aan de nationale Koningss-
pelen ter ere van de troonswissel-
ing. Dat wordt dus een sportieve 
dag!

Meer informatie over deze actie 
kunt u vinden op: 
www.chance2change-ghana.nl

OBS Het Klokhuis weer in actie voor de straatkin-
deren in Ghana
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Rabobank Peel Noord, www.rabobank.nl/peelnoord

wensen wij
een mooie 
start!

De
MooiLaarbeek

Krant

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

www.apspraktijkvitalis.nl

Ribbiusstraat 3  -  Lieshout

- Pijnbestrijding bij acute- en chronische pijnklachten
- Zachte gewricht- en ruggenwervelcorrectie

- Energiebevordering bij vermoeidheid
- Sneller herstel bij (sport)blessures

- Verbetering van de mobiliteit

Tel: 0499 - 42 22 42
info@apspraktijkvitalis.nl

Voor behandeling van pijnklachten
en ondersteuning van uw gezondheid
op een natuurlijke en pijnloze manier

Vergoeding zorgverzekeraars

www.hoeden.nu
06-20495674

Beek en Donk - Het bedrijf Jane’s 
Hats uit Beek en Donk biedt work-
shops aan, waarbij deelnemers 
hun eigen professionele zomer- 
en winterhoed kunnen maken. 

De workshop vindt drie keer 
plaats. Elke keer duurt de cursus 
ongeveer twee uur. Deelname aan 
deze workshop kost €60,00. Dit is 
exclusief de materialen. Tijdens de 
workshop wordt zowel een zomer- 
als winterhoed gemaakt. De data 

en tijden van de workshop wor-
den in overleg met de deelnemers 
vastgelegd. 

Een workshop bij Jane’s Hats is ook 
heel geschikt voor bijvoorbeeld 
vrijgezellenfeesten en vriendin-
nendagen. Hierbij kunnen worden 
geen hoeden, maar fascinators ge-
maakt, ook wel haarstukjes geno-
emd. Onlangs heeft Jane’s Hats 
zo’n dergelijk haarstukje nog voor 
de Koningin gemaakt. 

Workshop hoeden maken advertorial

   

Heel wat jaren terug is deze foto in een van de dorpen van Laarbeek 
genomen. Deze vrouw kwam uit Aarle-Rixtel. Maar wie is zij eigen-
lijk? Wij zijn benieuwd. Laat het ons weten via redactie@demooilaar-
beekkrant.nl. In de volgende editie vindt u het antwoord.

Historische beelden
Bij het ontwikkelen van De Mooi-
LaarbeekKrant kreeg de redactie 
vaak de vraag hoe het maken van 
een krant in zijn werk gaat. Daar 
komt heel wat bij kijken. MooiL-
aarbeek geeft u graag een kijkje 
in de keuken van het nieuwe 
Laarbeekse gemeenschapsblad. 

Het begint allemaal met een idee. 
Dit idee kan een actueel nieu-
wsfeit zijn, maar ook een leuke 
rubriek voor in de krant. Het idee 
komt altijd ergens vandaan, dit is 
de bron. MooiLaarbeek gaat zelf 
vaak de straat op, maar ontvangt 
ook graag van andere mensen 
ideeën. Een bron kan een vaste 
instelling zijn – zoals de gemeente 
-, maar ook iedereen die iets heeft 
gehoord op straat en dit aan de 
redactie vertelt.
 
De redactie gaat vervolgens kijken 
wat ze kunnen doen met dit idee. 
Als het leuk is om er iets mee te 
doen, gaan zij kijken op welke 
manier dit kan. Soms is een klein 
stukje geschreven tekst genoeg. 
Een andere keer gaat de redactie 
met fotograaf en redacteur op 
pad om bijvoorbeeld een inter-
view af te nemen of een evene-
ment te verslaan. 

Ondertussen werkt de commer-
ciële verkoop aan de advertenties 
die in de krant komen te staan.  Al 

deze advertenties en teksten wor-
den per week verzameld. Een paar 
dagen voordat de krant gedrukt 
moet worden, kijkt de redactie 
naar de hoeveelheid advertenties 
en teksten die zijn binnengeko-
men. Dit is van belang, omdat de 
redactie daardoor weet hoeveel 
pagina’s de krant gaat worden. 

Vervolgens vindt er een indeling 
van de krant plaats, welke gecom-
municeerd wordt naar de vorm-
gever. Deze kan nu aan de gang 
met de vormgeving van de krant. 
Op woensdag 17.00 uur moet de 
vormgeving klaar zijn en wordt de 
krant digitaal verstuurd naar We-
gener Nieuwsdruk in Apeldoorn. 
De MooiLaarbeekKrant wordt 
daar op een digitale pers gedrukt. 
Het bestand wordt ingeladen en 
vervolgens worden de kranten 
gedrukt. Dit neemt slechts tien 
minuten in beslag! 

Op woensdagavond zijn alle 
kranten gedrukt en op don-
derdagochtend staat er transport 
klaar om de krant van Apeldoorn 
naar Rosmalen te brengen. Daar 
zit het bezorgbedrijf Aktief. Dit 
bezorgbedrijf heeft alle huis-
houdens in Laarbeek geteld en 
de wijken voor de bezorgers 
ingedeeld. Voor MooiLaarbeek 
werken bijna 45 bezorgers.  ’s 
Ochtends om 08.00 uur rijdt een 

bus vanuit het bezorgbedrijf met 
alle kranten naar Laarbeek om 
deze bij de bezorgers thuis af te 
gaan geven. De bezorger heeft 
van dit bedrijf een wijk gekregen 
en gaat daar op donderdag de 
huizen voorzien van De MooiL-
aarbeekKrant. 

En dan is de cirkel rond: De 
MooiLaarbeekKrant ligt op uw 
deurmat!  En op het moment dat 
u deze krant leest, is het team van 
MooiLaarbeek al weer hard aan 
het werk om de volgende krant 
te realiseren. Zo bedrijft het team 
van MooiLaarbeek elke week met 
bijna vijftien personen topsport 
om u elke donderdag van een 
mooie krant te voorzien. 
Heeft u ideeën en/of suggesties 
voor de krant? Schroom dan niet 
op contact te nemen. Dit kan per 
telefoon via 0492-832182 of door 
een e-mail te sturen naar redac-
tie@mooilaarbeek.nl

Voordat De MooiLaarbeekKrant bij u op de 
mat ligt...

In deze wekelijks terugkerende rubriek vindt u foto’s van vroeger. Deze beelden zijn vele jaren 
geleden in een van de Laarbeekse kernen gemaakt. Wekelijks staan er mensen, locaties of gebouwen 
op. U kunt raden waar deze foto gemaakt is of wie er op de foto staat of staan.
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Kom maar Achterom dag 
28 april, Sint-Oedenrode

Deelnemende bedrijven: 
Brasserie de Beleving, 

Huifkarverhuur Bekkers, 
Tuinstyling Peppelhoeve, 

Melkveebedrijf Familie Bekkers, 
Domaine Les Damianes en 

Hoeve Strobol.

FOTOweDSTrijD vOOr KinDeren!

voor meer info www.kommaarachterom.nl

Welkom bij Team MooiLaarbeek!

Het concept van De MooiLaar-
beekKrant is afkomstig uit Sint-
Oedenrode. Sinds juni 2010 besta-
at daar De MooiRooiKrant. Een 
volledig in kleur gedrukte krant 
met allerlei leuke ideeën erin ver-
werkt. Alle medewerkers van deze 
krant komen uit de gemeente 
Sint-Oedenrode en ook het pand 
bevindt zich midden in het cen-
trum. De krant is een groot succes 
in de gemeente Sint-Oedenrode. 
Inmiddels is het concept ook over-
gewaaid naar Bernheze, Nuenen, 
Maasdriel en Son.
Ook MooiLaarbeek zetelt zich 
in het centrum, te weten op het 
Heuvelplein 12 in Beek en Donk. 
Lees hierover op pagina 15 in deze 
krant.Op deze pagina vindt u ook 
het team van MooiLaarbeek terug 

met hun beweegredenen om te 
werken voor MooiLaarbeek. 

Naast een wekelijks huis-aan-huis-
blad komt MooiLaarbeek ook met 
een nieuwswebsite: www.mooi-
laarbeek.nl. Hierop staat alle in-
formatie die van belang is voor de 
Laarbeekse inwoners. U vindt er 
bijvoorbeeld alle bedrijven, vereni-
gingen, gezondheids- en onder-
wijsinstanties op terug. Daarnaast 
vindt u daar ook de evenemente-
nagenda. Hier kunnen gratis even-
ementen op aangemeld worden, 
welke na goedkeuring door Mooi-
Laarbeek op de website worden 
geplaatst. De evenementen die op 
de website aangemeld worden, 
zijn ook wekelijks op de achterkant 
van deze krant te vinden.

Vervolg voorpagina verhaal: 
Nieuw weekblad in Laarbeek

Een nieuwe krant gemaakt 
voor Laarbekenaren, door 
Laarbekenaren. Het team van 
MooiLaarbeek bestaat maar liefst 
uit dertien personen, ieder met 
een eigen functie. Maar wie zijn 
zij eigenlijk? Het hele team van 
MooiLaarbeek komt uit Laarbeek 
zelf. Het zijn allemaal personen die 
midden in de samenleving staan 
en graag een steentje bijdragen 
aan de realisatie van een mooi, 
nieuw gemeenschapsblad. 

MooiLaarbeek vindt het belangrijk 
dat inwoners de weg naar hen toe 
weten te vinden, maar andersom 
moeten inwoners ook weten wie 
er bij MooiLaarbeek horen. 

Co Verhoeven (Beek en Donk):
“Mijn naam is Co Verhoeven. 
Ik kom uit Beek en Donk en ben 
inmiddels alweer 22 jaar oud. Bij 
De MooiLaarbeekKrant ben ik 
samen met Karel van Deurzen 
(jr.) verantwoordelijk voor de 
vormgeving van de krant. Ook 
zijn wij verantwoordelijk voor 
de advertenties, die opgemaakt 
moeten worden. Naast mijn werk 
bij MooiLaarbeek zit ik nog op 

school en houd ik mezelf bezig als 
Front-End Developer voor andere 
bedrijven.”

Nikki Barten (Beek en Donk):
“Samen met mijn broer Mark 
behoor ik tot de initiatiefnemers 
van De MooiLaarbeekKrant. 
Het voorbeeld vanuit Sint-
Oedenrode (De MooiRooiKrant) 
kende ik, omdat mijn familie uit 
deze gemeente komt en ik hier 
ook voetbal. Zij zijn daar altijd 
zo razend enthousiast over De 
MooiRooiKrant, dat ik daar ben 
gaan praten. Ook ik kreeg het 
‘Mooi’-virus te pakken en zet nu 
mijn beste beentje voort om er 
een mooi gemeenschapsblad van 
te maken. Ik zal me voornamelijk 
ontfermen over het redactionele 
gedeelte van de krant.”

Henrie Bouwmans (Mariahout):
“Ondanks mijn werkzaamheden 
was ik helemaal blij met de kans 
die Nikki en Mark mij boden om 
als vrijwilliger regelmatig iets te 
mogen schrijven voor het nieuwe 
weekblad MooiLaarbeek! Ik 
heb al enige schrijfervaring als 
correspondent van het Eindhovens 

Dagblad in Mariahout en vind het 
gewoon prettig om over ‘mooie’ 
dingen van Laarbeekse mensen 
en organisaties te schrijven. Door 
in alle kernen van Laarbeek dit te 
doen, leer ik nog meer mensen 
kennen, wat ook voor mijn werk 
als dorpsondersteuner weer zijn 
voordelen heeft.”

Karel van Deurzen sr. (Beek en 
Donk):
“Tijden herleven, een 
gemeenschapsblad dat midden in 
de samenleving staat. Een huis-
aan-huisblad dat elke donderdag 
op meer dan 10.000 deurmatten 
binnen onze gemeente valt. 
Een weekblad waar het 
Laarbeeks verenigingsleven en 
ondernemend Laarbeek centraal 
staan en bij elkaar komen. Een 
blad ‘voor Laarbekenaren, door 
Laarbekenaren’. Vanuit mijn 
expertise ondersteun ik het jonge 
MooiLaarbeek-team met alle 
commerciële activiteiten.”

Liesbeth van Boxtel (Aarle-Rixtel):
“Mijn naam is Liesbeth van Boxtel. 
Als geboren en getogen Aarlese 
weet ik natuurlijk de mooie plekjes 

daar.
Ik ga dan ook proberen De 
MooiLaarbeekKrant te voorzien 
van sprekende foto’s van alles 
wat er in ons mooie Laarbeek 
leeft. Onderwerpen genoeg in ons 
bruisende Laarbeek, dus dat komt 
wel goed.”

Karel van Deurzen jr. (Beek en 
Donk):
“Mijn naam is Karel van Deurzen 
(jr.) en ik ben samen met Co 
Verhoeven verantwoordelijk 
voor de wekelijkse opmaak van 
de krant en de advertenties. Elke 
week weer een uitdaging dus! 
Naast de krant ben ik werkzaam 
voor WiSH Events en ben ik zo nu 
en dan beschikbaar als freelance 
vormgever. De vrije tijd wordt 
besteed met activiteiten als (zaal)
voetbal en met enige regelmaat 
ben ik op festivals te vinden.”

Martin Prick (Lieshout):
“Schuin tegenover de plaats waar 
ik jarenlang kinderen de eerste 
beginselen van lezen, schrijven en 
rekenen heb  aangeleerd, hangt 
nu bijna op de plaats waar één van 
de eerste scholen van Laarbeek 
stond, een vlag met de tekst ‘Mooi 
Laarbeek’.  Nu ik niet meer aan 

de schooljeugd dingen hoef uit te 
leggen, ga ik meewerken aan het 
opvoeden van het nieuwe blad, 
dat op deze plaats de kern van het 
oude Beek, zojuist is geboren. Mijn 
bijdrage aan het blad zal vooral 
fotografisch van aard zijn.”

Mark Barten (Beek en Donk):
“Samen met Nikki Barten (mijn 
zusje) heb ik De MooiLaarbeekKrant 
opgezet. Zij kwam met het idee 
voor de krant en ik raakte daar zo 
enthousiast over, dat we besloten 
hebben om het samen te doen. 
Mijn achtergrond is accountancy, 
waardoor ik me voornamelijk 
bezig ga houden met de financiële 
administratie. Ook zal ik een stukje 
redactie op me nemen.”

Joey van der Leemputten (Beek en 
Donk):
Maarliefst 1.97 lang, 21 zomers 
jong en woonachtig in Beek 
en Donk. Eindredacteur van de 
Spartaan en momenteel werkend 
als copywriter bij DeltaZuid. Kan 
enkel juichen voor dit prachtige 
MooiLaarbeek-initiatief. En 
schrijven trouwens ook. Joey 
van der Leemputten is de naam. 
Aangenaam!

Beek en Donk – Met het mooie 
weer in zicht, begint bij de or-
ganisatie van de Beek en Donkse 
kindervakantieweek het Hiep-
Hoi-gevoel al te kriebelen. De 
eerste inschrijfavond was op 
woensdagavond 17 april. Ko-
mende dinsdagavond 23 april is 
er nog een inschrijfavond voor dit 
evenement. 

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Wat de organisatie dit jaar 
verzonnen heeft, blijft voorlopig 
nog even geheim. Het enige wat 
ze los willen laten, is dat ze de 
kinderen een week lang meene-
men naar de ‘jungle’, waar ze heel 
veel spannende dingen mee gaan 
maken.

Alle kinderen vanaf 4 jaar van de 
basisscholen uit Beek en Donk 
mogen meedoen. Papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s, buren en alle andere 
mensen die bij willen dragen aan 
een geweldige kindervakantiew-
eek zijn van harte welkom om zich 
op te geven als vrijwilliger. Als vri-
jwilliger ben je niet verplicht om 

heel de week mee te helpen, alle 
hulp is welkom.

Inschrijven kan op woensdaga-
vond 17 april en dinsdagavond 23 
april tussen 19.00 en 21.00 uur 
op Basisschool De Raagten. Ieder 
kind dat deelneemt mag op het 
inschrijfformulier een naam van 
een vriend of vriendinnetje zetten, 
waarmee hij/zij in een groepje wil 
zitten. 

De kindervakantieweek vindt dit 
jaar plaats van 5 tot en met 9 au-
gustus. Verdere informatie is te 
vinden op www.hiephoibeekend-
onk.nl. 
 

Inschrijfavond kindervakantieweek Hiep Hoi
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Hoe is het nou met.....
In deze rubrieken interviewen we 
inwoners afkomstig uit Laarbeek 
die ooit iets in Laarbeek hebben 
gehad, mee hebben gemaakt 
of iets anders speciaals. Wij 
memoreren naar dat moment en 
kijken hoe het nu met hen gaat.

We trappen af met Henk & Truus 
Hollanders uit Beek en Donk. 
Vroeger eigenaren van Friture ‘De 
Graat’. 

Op zaterdag- of zondagavond 
versgebakken frietjes van Friture 
‘De Graat’. Wie is er niet mee 
opgegroeid? Dit van 1956 tot 1998 
op het Heuvelplein 20 gevestigde 
familiebedrijf wist de omgeving 
van 1956 tot 1998 te voorzien van 
heerlijke versgebakken aardappels. 
In ruil voor een schamele 10 cent 
kon u al smullen van een frietje. 
Voor 5 centjes had u er nog 
mayonaise of piccalillysaus bij ook. 
Mede dankzij Henk Hollanders 
en Truus Graat bestond het 

snackassortiment toentertijd al uit 
bami- en nasischijven, frikadellen 
en loempia’s. De kroketten kwamen 
zelfs vers uit eigen keuken. 

Diezelfde Henk en Truus namen 
vanaf ’67 de goedlopende zaak van 
(schoon)moeder Nella over. Met alle 
liefde beheerden beiden de zaak. 
Henk stond veelal achter de driepits 
frituuroven. Truus zorgde voor het 
opnemen van de bestellingen. De 
dochter van Nella wist menigeen 
keer op keer te verbazen met het 
onthouden van circa 10 tot 15 
aparte bestellingen. En dan ook nog 
in de juiste volgorde. Nog niet eens 
te spreken over de afwezigheid van 
telmachines. Het geheugen liet de 
eigenaresse nimmer in de steek. 
Het bleek voor de omgeving een 
attractie op zich, want ‘De Graat’ 
liep jaar op jaar even welvarend. 
Totdat 28 februari van het jaar 
1976 aanbrak.

Die desbetreffende datum brak bij de 

buren 
brand uit. Door 
waterschade kwam de frietzaak 
een dag stil te liggen. Na een flinke 
opknapbeurt draaide de zaak al snel 
weer als voorheen. Henk en Truus 
waren inmiddels al trotse ouders 
van opgroeiende pubers. Die 
maakten dat deze Friture-eigenaren 
besloten hun volledige aandacht op 
hun kinderen te richten. Van 1978 
tot en met 1988 werd de zaak 
verhuurd aan Jan en José Coppens. 
Die op hun beurt een decennium 
later het stokje weer overdroegen 
aan de jongere generatie Graat-
Hollanders, in de naam van Ellis 
Hollanders en Cor van Duinhoven. 
Na ruim 40 jaar frietzaak van de 
familie Graat kwam hier in 1998 
een einde aan. Sindsdien wordt 
dezelfde locatie gehuisvest door 
Sportshop Laarbeek. 

Vandaag de dag zijn Henk en Truus 
al geruime tijd trotse opa en oma. 
Meneer Hollanders tikt dit jaar 
zelfs de respectabele leeftijd van 
80 aan. De 76 lentes jonge Truus 
blijft met haar tomeloze energie 
en haar nog uitstekend werkende 
geheugen overigens het zonnetje 
van de Krommesteeg. Daar waar 
ze in de voormalige klompenfabriek 
samen al ruim 38 jaar genieten van 
hun rust. Een welverdiend pensioen 
welteverstaan. Want als je Beek en 
Donk veertig jaar lang voorziet van 
vers gesneden friet, gunt eenieder 
hen nog een langdurige prachtige 
toekomst, is het niet?

buren 
brand uit. Door 
waterschade kwam de frietzaak 

Het pand na de brand in 1976

Beek en Donk - Zaterdag 13 april 
vond in Muziekcentrum Het Anker 
de muzikale ontmoeting plaats 
tussen Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning en 
brassband Amsterdam Brass. Het 
concert had de titel “Symphonic 
Brass Colors” meegekregen. 
Met het rode concerttenue 
van de brassband, de typische 
klankkleuren van de orkesten en 
een solowerk genaamd “Colors for 
Trombone” was het uitverkochte 
concert zeker kleurrijk te noemen.

De harmonie, onder leiding van 
dirigent Fried Dobbelstein, zat als 

eerste op het podium. Behalve 
het thema kleur, was een andere 
rode draad in het programma een 
thema van de Italiaanse componist 
Nicolò Paganini. O&U begon het 
programma dan ook met het werk 
“Fantasy Variations on a theme 
by Paganini” van James Barnes. 
Iedere variatie in dit stuk wordt 
gespeeld door een verschillende, 
vaak verrassend samengestelde 
instrumentgroep. Dit levert 
bijzondere klankkleuren op. De 
meest virtuoze en snelle variaties, 
maar ook zeer melodieuze passages 
werden door de muzikanten van 
O&U prachtig ingekleurd. Hierna 

was het de beurt aan trombonist 
Pierre Volders, tevens dirigent van 
Amsterdam Brass, om te schitteren 
in “Colors for Trombone” van Bert 
Appermont. Solist en orkest wisten 
samen een sfeervolle muzikale 
impressie te geven van de kleuren 
geel, rood, blauw en groen. 

O&U speelt niet vaak samen met 
brassbands. Het optreden van 
Amsterdam Brass was daarom 
voor veel leden van publiek en 
orkest een grote verrassing. In de 
“Paganini Variations” van Philip 
Wilby werden de verschillen 
met een harmonieorkest meteen 

duidelijk. Er zit geen hout bij een 
brassband, dus de gehele hoogste 
klanklaag die bij harmonie wordt 
ingevuld door onder andere 
fl uiten en hobo’s, komt hier voor 
rekening van één enkele es-cornet. 
Daarnaast zijn er geen saxofoons 
en klarinetten om de ‘vioolpartijen’ 
te spelen, dus hebben cornet, 
euphonium en trombone een zeer 
technische partij te spelen. 

Menig muzikant van O&U was 
zichtbaar (en hoorbaar) onder 
de indruk van het spel van hun 
Amsterdamse collega’s. Na 
het mooie rustige “Si Dolce 
è’l Tormento” van Claudio 
Monteverdi (arr. Willem van 
Merwijk), volgde het opzwepende 
“World Tunes”. Arrangeur Willem 
van Merwijk schetst hierin een 
beeld van verschillende landen 
door een aaneenschakeling van 
traditionele melodieën uit onder 
andere Griekenland en Brazilië. 
Ook was te horen dat Amsterdam 
Brass over een aantal zeer goede 
solisten beschikt op onder andere 
bugel, cornet en trombone. De zeer 
succesvolle avond werd afgesloten 
met twee vrolijke en swingende 
stukken. De samenwerking tussen 
beide orkesten was volgens 
velen na afl oop voor herhaling 
vatbaar, dus wellicht kan Beek en 
Donk in de toekomst nog vaker 
genieten van een dergelijk kleurrijk 
spektakel.

Verrassende kleuren in Muziekcentrum Het Anker

Lieshout - Hoe was de zorg in 
de vorige eeuw in Lieshout en 
Mariahout? Dat is te zien tijdens 
de tentoonstelling ‘Zorg in 
Lieshout/Mariahout’, welke van 
vrijdag 19 april tot en met zondag 
21 april te bezichtigen is.

De tentoonstelling wordt geor-
ganiseerd door Heemkundekring 
’t Hof van Liessent en vindt plaats 
in Zorgboogcentrum Franciscushof 
in Lieshout. 

Voor ouderen zal de tentoonstel-
ling herinneringen oproepen aan 
vervlogen tijden met Zuster Per-
soons, Zuster Beijers en Zuster 
van Bommel. Voor jongeren is het 
leuk om te zien hoe hun ouders 
en grootouders vroeger beter ge-
maakt werden.

Op de tentoonstelling is onder 
andere een babymeetbak, een 
kindermeetlat, een weegschaal 
met kinderzitje, een houten 
stethoscoop, allerlei verbandmid-

delen en een oude brancard te zien. 
Allemaal van vroeger. Verder kun-
nen bezoekers aan een leestafel 
in fotoboeken van het Wit-Gele 
Kruis bladeren en er hangen aan 
de muren veel foto’s van mensen 
en gebeurtenissen die belangrijk 
waren voor de zorg in Lieshout en 
Mariahout.

De tentoonstelling wordt op 
donderdag 18 april om 19.00 
uur offi cieel geopend door Henri 
Plagge, de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de Zorgboog. 
Hierbij zijn alle leden van de 
heemkundekring uitgenodigd. 
De tentoonstelling is verder open 
op vrijdag 19 april van 19.00 
tot 22.00 uur en op zaterdag 20 
en zondag 21 april van 10.00 
tot 17.00 uur. De entreeprijs is 
€1,50. Tegen inwisseling van het 
entreebewijs kan bij het Bavaria 
Brouwerij Café van een kop koffi e 
worden genoten. 

Tentoonstelling ‘Zorg in Lieshout 
en Mariahout’

Het is april, de maand die he-
lemaal in het teken van de lente 
staat. Nu het eerste lentezonnetje 
is doorgebroken, zijn alle mensen 
weer in hun tuin te vinden. Volop 
wordt het perceel zomerklaar 
gemaakt. De Laarbeekse verenig-
ingen springen hier op in en gaan 
de straat op voor de verkoop van 
onder andere potgrond en bloe-
men. 

Bloemen van korfbalvereniging 
De Flamingo’s 
Het assortiment bestaat uit di-
verse kleuren en soorten:
(Hang)geraniums (€1,50), Vlijtige 
liesjes (10 voor €2,50, 20 voor 
€4,50), Bacopa (€1,50), Spaanse 
Margriet (€2,00, 3 voor €5,00), 
Hangpotten met diverse soorten 
planten (€6,00). 

Inwoners van Mariahout kunnen

de leden van de korfbalvereniging 
verwachten op woensdagmiddag 
24 april tussen 13.00 en 17.00 
uur, woensdagavond tussen 18.00 
tot 20.30 uur en donderdag 25 
april tussen 18.00 en 20.30 uur.
Wie op deze tijdstippen niet thuis 
is, maar wel graag bloemen wil, 
kan de bestelling tot en met 25 
april 21.00 uur doorgeven aan 
Henk van De Boom. Telefoon-
nummer: 0413-209495 of via het 
e-mailadres: fl amingos.maria-
hout@knkv.nl. 

Scouting Aarle-Rixtel 
komt dit jaar op één zaterdag 
langs met zowel potgrond als 
bloemen. Dit is op zaterdag 20 
april. De potgrond kost €3,00 per 
zak van veertig liter. De scouting 
levert de zakken netjes aan de 
voor- of achterdeur af. Daarnaast 
heeft de scouting ook hang- en 
staande geraniums bij in diverse 
kleuren (€1,50 per stuk, vier voor 
€5,00). De vereniging heeft ook 
Petunias in verschillende kleuren 
bij (twee voor €1,50 en acht voor 
€5,00).
Het is ook mogelijk om de pot-
grond en planten zelf af te halen. 
Dit kan ook op 20 april. Het is 
mogelijk tussen 10.00 en 15.00 
uur bij de blokhut aan de Duiv-
enakker.
Scouting Aarle-Rixtel wil via 
deze weg ook alle vrijwilligers 
bedanken voor de hulp tijdens 
NL Doet. Door de vele hulp is de 
houtopslag nu gerealiseerd, maar 
ook zijn er diverse klussen af, 
zoals het isoleren van leidingen, 
het hangen van jaloezieën op de 
bovenverdieping en het voorjaars 
klaarmaken van de tuin. 

De leden van Scouting Beek en 
Donk 
komen op zaterdag 20 april 
van 9:30 tot 16:00 uur langs de 
deuren voor de verkoop van pot-
grond en bloemen. Scouting Beek 
en Donk heeft zowel hang als 
staan geraniums in diverse kleuren 
(€1,50 per stuk, vier voor €5,00). 
De potgrond kost €3,50 per zak 
(drie voor €10,00).  
De opbrengst van de verkoop van 
geraniums en potgrond, komt ge-
heel ten goede aan de clubavon-
den en  het jaarlijkse zomerkamp, 
zodat de jeugdleden weer een 
heel jaar leuke activiteiten kunnen 
doen.

Potgrond- en bloemenacties door 
verenigingen
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Brabants gezelligste en meest  
complete kookcentrum!

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

CATERING
 

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed 

scala aan catering aan, 
welke wij compleet voor 
u kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

KOOKGILDEN
 

Als kookliefhebber kunt  
u bij Kookcentrum  

Brabant terecht bij de  
diverse kookgildes.  
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

ARRANGEMENTEN
 

Kookcentrum Brabant 
biedt diverse  

arrangementen aan waar-
onder kookworkshops, 

luxe barbecues, tapas en 
thema-avonden.

Schilder Bert wint landelijke 
klanttevredenheidsprijs
Schilder Bert mag zich vanaf don-
derdag 22 maart jongstleden tot 
de 25 beste vakschilders in Neder-
land rekenen, die zijn aangesloten 
bij de landelijke kwaliteitsorgan-
isatie De Betere Schilder. Schilder 
Bert nam vanwege de behaalde 
prestatie mooie prijzen van Repair 
Care en Staalmeester Kwasten in 
ontvangst.

Kwaliteitsorganisatie De Betere 
Schilder heeft de verkiezing in het 
leven geroepen om de kwaliteit en 
de service van de aangesloten 400 
vakschilders te waarborgen en te 
controleren. 

Alléén schildersbedrijven die vol-
doen aan verschillende strenge 
kwaliteitsnormen worden toegel-
aten tot de kwaliteitsorganisatie. 
De Betere Schilder stimuleert de 
leden telkens weer om professio-
neel en gedreven het werk uit te 
voeren. Deze prijs geeft de win-
naars de bevestiging dat ook de 

klanten overtuigd zijn van de ge-
leverde service en kwaliteit. “Ik 
ben dan ook zeer vereerd dat ook 
mijn klanten het werk zo enorm 
waarderen”, aldus de trotse prijs-
winnaar. 

De klanten van een Erkend Betere 
Schilder weten duidelijk waar ze 
aan toe zijn en kunnen na het 
opgeleverde schilderwerk heel 
gemakkelijk en online een ge-
detailleerde beoordeling geven 
van het werk. Op basis van deze 
beoordelingen wordt de rangli-
jst opgemaakt. Niet alleen het 
schildersbedrijf profi teert, alle 
klanten die aan dit klanttevreden-
heidsonderzoek meedoen, maken 
namelijk kans op een schildersbon 
van liefst €500,-

Graag vertelt Schilder Bert u in een 
persoonlijk gesprek meer over de 
voordelen van het goed laten uit-
voeren van schilderwerk. Bel met 
Schilder Bert: Tel.: 06-20408564. 

advertorial

Onlangs werd Stichting Park-
management Laarbeek opgericht. 
Deze parkmanagementorganisatie 
inventariseert en realiseert collec-
tieve wensen van, voor en door 
ondernemers op de Laarbeekse 
bedrijventerreinen. 

Stichting Parkmanagement 
Laarbeek is een initiatief van 
Stichting BedrijvenBelangen 
Laarbeek. Het bestuur bestaat uit 
voorzitter Frank van Asten, sec-
retaris Guus Gijsbers en penning-
meester Mark van Oosterhout. 
Daarnaast mag de organisatie 
rekenen op veel enthousiasme 
van kwartiermaker Frits Rutten 
en de ‘parkmanagementambas-
sadeurs’: gevestigde ondernemers 
uit Laarbeek. Op het nieuwe 
bedrijventerrein Bemmer IV is 
het parkmanagement verplicht 
ingesteld. Alle ondernemers op 
de overige bedrijventerreinen 
in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout kunnen 
zich vrijwillig aanmelden. 

Parkmanagement Laarbeek heeft 
diverse informatieavonden op de 

terreinen georganiseerd waarop 
de doelen en mogelijkheden van 
het parkmanagement worden uit-
gelegd, maar waar er nadrukkelijk 
ook naar uw wensen en ideeën 
wordt geluisterd. De data zijn als 
volgt:  

Maandag 22 april: 
Aarle-Rixtel, 17.00-18.30u, De 
Dreef, de Duivenakker 76
Dinsdag 23 april: Beeke r-
heide Beek en Donk, 17.00-18.
30u, Leenders RVS, Beekerheide 4
Maandag 13 mei: 
Bemmer Beek en Donk, 17.00-
18.30u, Van der Vrande Bouwma-
chines, Bosscheweg 26
Woensdag 15 mei: Lieshout 
& Mariahout, 17.00-18.30u, 
Respo Repair Service, De Stater 
42, Lieshout

U bent van harte welkom op de 
informatieavond op uw terrein. 
U kunt zich aanmelden via info@
parkmanagementlaarbeek.nl. 
Vermeld bij uw aanmelding ook op 
welke avond u aanwezig zult zijn. 
Meer informatie: www.parkman-
agementlaarbeek.nl

advertorialInformatieavonden Stichting 
Parkmanagement Laarbeek

Beek en Donk - Harmonie Oefen-
ing en Uitspanning houdt op 
zondag 21 april een vlooienmarkt. 
Deze markt vindt plaats in Muziek-
centrum ‘t Anker in Beek en Donk. 
Er komen meer dan veertig kramen 
te staan. De rommelmarkt begint 
om 10.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. De entree bedraagt €1,50 per 
persoon (<12 jaar gratis). De op-
brengst komt ten goede aan de 
jeugd van Harmonie Oefening en 
Uitspanning. Muziekcentrum ‘t 
Anker is te vinden aan de Pater 
Vogelsstraat 39 in Beek en Donk. 
Voor meer informatie/boekingen 
kijk op www.oenu.nl of op www.
vandersteenevenementen.nl.

Vlooienmarkt 
Muziekcentrum 
‘t Anker

In de afgelopen drie weken heeft u 
van ons een brief ontvangen met 
betrekking tot de adverteermogeli-
jkheden in De MooiLaarbeekKrant. 
Is deze brief per abuis niet bij u in 
de brievenbus terecht gekomen of 
kunt u de brief niet meer vinden? 
Geen zorgen: U kunt nog steeds 
gebruik maken van onze welkom-
stactie. Dit houdt in dat u 50% 
korting op uw eerste advertentie 
in De MooiLaarbeekKrant krijgt. 
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u 
vrijblijvend contact opnemen met 
onze commerciële ondersteuner 
Karel van Deurzen. Hij kan u over 
onze mogelijkheden vertellen en 
daarnaast denkt hij graag met u 
mee over wat voor uw onderne-
ming het beste is. 

Karel is bereikbaar op telefoon-
nummer: 06-36465721 of 
door een e-mail te sturen naar: 
verkoop@mooilaarbeek.nl. 

Ondernemers, 
opgelet!

Mariahout - Op zaterdag 20 april 
barst het los. De snelgroeiende 
Mariahoutse vrouwenvereniging 
oMase (voorheen KVO) houdt 
vanaf 19.30 uur in De Pelgrim in 
Mariahout een grote veiling. Niet 
minder dan 124 goederen en di-
ensten worden geveild. Inmiddels 
is de veilingkrant in een oplage 
van 750 exemplaren verspreid: 
in Mariahout huis aan huis. Er is 
op de veiling voor ieder wat wils. 
Neemt u gerust de veilingkrant 
van tevoren eens rustig door. 

Voor aanvang van de veiling is 
er vanaf 18.45 uur gelegenheid 
om de aangeboden goederen te 
bezichtigen. De opbrengst van 
deze veiling wordt onder andere 
gebruikt voor de fi nanciering van 
een eigen website. Iedereen is nat-
uurlijk van harte welkom. Zonder 
twijfel wordt 20 april een bijzon-
dere veilingavond, waar u, uw 
partner en vrienden beslist bij aan-
wezig moeten zijn. Bent u helaas 
verhinderd? U kunt uw bod altijd 
nog tot 15.00 uur doorgeven aan 
Marieke Hulsen, lid van de veiling-
commissie, tel. 0499 – 422268 of 
e-mail marieke.hulsen@hetnet.nl. 

Grote veiling 
van oMase in 
Mariahout

Beek en Donk – Vrijdag 26 april 
vindt de maandelijkse meezinga-
vond van Liedertafel ’t Nachtpitje 
bij Café Thuis weer plaats. De 
avond start om 21.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom, de entree 
is gratis. Café Thuis ligt aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk. 

Liedertafel ‘t 
Nachtpitje

Kom voor een gezellige en 
sportieve middag naar Cendra aan 
de Duivenakker72A in Aarle-Rixtel. 
Op woensdagmiddag 24 april zijn 
er tussen 14.00 en 16.30 uur ver-
schillende activiteiten waar je aan 
kunt meedoen. Je kunt onder an-
dere een potje voetbal spelen of 
judo leren. Liever aanmoedigen? 
Dat kan ook! Deelname is gratis en 
alle Laarbeekse jeugd is van harte 
welkom! 

Sportmiddag bij 
Cendra

Aarle-Rixtel - Tiener- en jonger-
encentrum Cendra biedt jongeren 
uit Aarle-Rixtel en omgeving een 
veilige en vertrouwde plek waar 
zij elkaar kunnen ontmoeten en 
gezamenlijk hun vrije tijd kun-
nen besteden. Cendra is iedere 
woensdag open van 13:30u tot ca. 
23:00u.  Op vrijdagavond worden 
er met regelmaat disco-avonden 
en uitjes georganiseerd. Om dit te 
kunnen realiseren zijn er natuurlijk 
ook vrijwilligers nodig die niet al-
leen een oogje in het zeil houden, 
maar ook leuk met de jeugd kun-
nen omgaan. 

Zoek jij een uitdaging? Vind je het 
leuk om achter de bar te staan? 
Maar vind je het bovenal leuk om 
met de jeugd om te gaan en sta 
je sterk in je schoenen? Wij van 
stichting Cendra komen graag in 
contact met je. We hebben een 
gezellig team en er heerst een uit-
stekende sfeer! 

Neem contact met ons op door een 
mail te sturen naar: info@cendra.
net. Op onze website kun je alv-
ast een kijkje nemen met betrek-
king tot onze bezigheden: www.
cendra.net. 

Stichting Cendra zoekt 
enthousiaste vrijwilligers

Beek en Donk - Op donderdag 11 
april is de ANWB met hun edu-
catief programma Streetwise op 
Brede School De Muldershof ge-
weest. Het programma is gericht 
op verkeersveiligheid en voorli-
chting aan alle kinderen in de Ba-
sisschoolleeftijd. De informatie is 
afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen.

De groepen 1 en 2 hebben gewerkt 
aan het herkennen van (gevaarli-
jke) verkeergeluiden. Ook hebben 
ze geoefend met oversteken. Wat 
moet je doen: links kijken, rechts 
kijken en nogmaals naar links ki-
jken en als alles veilig is mag je 
oversteken. 

In sporthal D’n Ekker werd de kin-
deren van groep 3 en 4 geleerd 
hoe ze met actieve verkeerssitu-
aties moeten omgaan. Met een 
elektrische auto werd duidelijk 
gemaakt dat het heel belangrijk 
is om in een kinderstoel te zitten 
en de gordels te dragen. Albert 
(een pop) wilde geen gordel aan 
en botste daardoor met zijn hoofd 
tegen het raam toen de auto on-
verwachts moest remmen.

De kinderen van groep 5 en 6 
mochten in een lesauto zelf erva-
ren hoeveel tijd het kost voor een 
auto om stil te staan. Zittend op 
de bijrijderstoel van een lesauto 
mochten ze het rempedaal intrap-
pen om een noodstop te maken. 
Wanneer sta jij sneller stil? Als je 

wandelt of al je rent?

Op de speelplaats werd een par-
cours uitgezet die de kinderen van 
groep 7 en 8 moesten afl eggen.
Zij kwamen daarvoor op deze dag 
met de fi ets naar school. Voordat 
het parcours afgelegd mocht wor-
den werd eerst de fi ets gecheckt. 
De kinderen moesten met de fi ets 
slalommen, op hellinkjes rijden, 
een rondje rijden en plotseling 
remmen. Dat alles moesten ze ook 
nog eens doen met een zware rug-
zak op zodat ze alvast een beetje 
konden wennen aan het gevoel 
voor als ze naar middelbare school 
gaan.

In alle groepen zijn door middel 
van de iCheckbox de ogen ge-
controleerd. Op een afstand van 
ongeveer 4 meter en met één oog 
afgedekt mochten de kinderen 
aangeven of de opening van het 
rondje aan linker, rechter kan zat 
of boven of onder. Bij sommige 
kinderen kregen werd een verras-
sende uitslag geconstateerd. 

Streetwise op Brede School De 
Muldershof

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Dag uitje!
Zondag 14 april 2013. De dag 
die de modale vrouw vast herin-
nert als de eerste rokjesdag, zal bij 
de mannelijke sekse beter bekend 
staan als de voetbalwedstrijd 
van het jaar. Die van Eindhoven 
tegen lijstaanvoerder Amsterdam 
welteverstaan. Terwijl er nog vijf 
wedstrijden op het programma 
staan, vormt deze partij naar 
alle waarschijnlijkheid de besliss-
ing voor het vertrekpunt van de 
platte kar. 

Als dagen als deze staat voetbal 
liefhebbend Nederland op 
springen. Het kwik stijgt let-
terlijk naar extremen. Het doet 
deugd te zien dat, ondanks de 
haat-liefdeverhouding, de met 
adrenaline gevulde clubrassen in 
de lokale kroegen separeren tot 
ware uit- en thuisvakken. Kamp 
tegen kamp. Vanwege de geo-
grafi sche positie zijn de Philips-
supporters ook buiten het stadion 
in overwicht. Het bleek de aftrap 
van een anderhalf uur durende 
machtsbepaling.

Een gezelschap joelende mannen. 
Wat zeg ik, razende beesten, klot-
sende oksels en deciliters spraak-
water vormden de ingrediënten 
van deze met zonovergoten 
sportmiddag. Iedere porie in het 
lichaam ademde rivaliteit. Zo ook 
bij mij. Ik had samen met zo’n vi-
erendertigduizend eensgezinde 
mijn plekje in de Eindhovense 
voetbaltempel geclaimd. En neem 
dat ‘eensgezinde’ in dit geval 
maar zeer letterlijk. Niet Ajax 
maar mijn naaste omgeving bleek 
mijn tegenstander. 

Mijn plek was namelijk gelegen 
tussen familie Janssen en huis-
houden de Bakker, welke naar 
mijn redelijk betrouwbaar inschat-
tingsvermogen nog nooit eerder 
een kreun of gil hebben gegeven 
bij een doelpunt van PSV noch 
Ajax. Daar zit je dan. Vaarwel 
sfeer. Als razend beest jezelf in 
te houden tussen de ijskoude en 
harteloze papa’s en mama’s. Die 

hun kleine tijdens de rust trouw  
op een zakje paprikachips en 
een bekertje cola trakteert. Zij 
die negen minuten voor tijd het 
stadion verlaten om de fi le te ver-
mijden. Het merendeel van de 
aanwezigen noemt ze “nepsup-
porters”. Ik spreek liever van ‘op-
schepsupporters’. Alleen al om het 
feit dat ze de volgende ochtend 
op hun werk kunnen zeggen hoe 
een geweldige dag ze hun jongen 
wel niet hebben gegeven. 

Desalniettemin moet deze groep 
mensen er ook zijn, om de 
scheidingslijn tussen hooligans en 
fans zichtbaar te houden. “Had 
je maar op vak Oost moeten 
gaan zitten”, is dan een logische 
reactie. Echter, in dit geval kan ik 
wel leven met het zouteloze maar 
ditmaal toepasselijke cliche: Oost 
west, Thuis best! Of het nu Café 
de Koekoek, de Oranjebar, de 
Vrienden een ander stampvolle 
mini-arena betreft. Daar kun je 
tenminste wél ongecompliceerd 
genieten van een alcoholische 
versnapering en mee schelden 
als het even tegenzit, zonder 
dat je van alle kanten geïrriteerd 
aangekeken wordt. Dan heb je in 
elk geval ook geen hinder van de 
absente ‘o-zo-gezellige-dagjes-
uit-mensen’. En zij niet van jou. 
Niettemin zijn familie Janssen en 
huishouden de Bakker nimmer zo 
erg als mijnheer Pieters, hetgeen 
het laatste half uur in geen gras-
velden of wegen te bekennen 
was. Over anti-voetbal gespro-
ken…

Joey van der Leemputten

De MooiLaarbeekKrant: Het huis-aan-huisblad 
voor al uw sportverslagen
Laarbeek telt honderden vereni-
gingen. Deze verenigingen wil-
len wij graag betrekken bij onze 
krant, ongeacht of uw vereniging 
groot of klein is: wij bieden iedere 
vereniging/stichting een podium.

Het sportkatern vindt u wekelijks 
achterin de krant. U kunt zelf uw 
verslagen opsturen door een mail 

te sturen naar: redactie@demooi-
laarbeekkrant.nl. Wij houden niet 
vast aan een maximum aantal 
woorden. Echter herschrijven wij 
wel waar nodig. 

Bijgaand met het sportartikel is 
het ook mogelijk om foto(‘s) op 
te sturen. Bij plaatsing staan deze 
altijd in full colour in de krant. De 

aanleverspecifi caties kunt u vin-
den op onze website: www.de-
mooilaarbeekkrant.nl. Wij doen 
ons best om  foto’s te plaatsen, 
maar dit is niet altijd mogelijk. 

De uiterlijke deadline om nieuws 
in te leveren is elke woensdag om 
12.00 uur. 

Sparta’25 laat 
Caesar kansloos
Beek en Donk - Sparta ’25 bleef 
afgelopen zondag ook de zesde 
wedstrijd opeenvolgend  ongesla-
gen. Een matig spelend Caesar 
kwam met een 6-1 nederlaag nog 
goed weg. Desondanks begonnen 
de mannen van trainer Vanderlyde 
goed aan de wedstrijd op sport-
park ’t Heereind.

In de vierde minuut zeilde een 
voorzet van rechts over de verde-
diging van de groenwitten.  Chris-
tian Geilen  kon de bal vrij aanne-
men en zijn droge harde knal 
betekende de 0-1 voor de Zuid-
Limburgers. De Beek en Donke-
naren moesten dit seizoen al vaker 
terugkomen van een opgelopen 
achterstand en ook vandaag was 
dit dus het geval.  De groenwit-
ten stelden echter vrij snel orde op 
zaken. Na een kwartier bediende 
Rene Brouwers de volledig vrijsta-
ande Robert Engels en deze liet 
doelman Gijs Bessems van Caesar 
kansloos 1-1. Zes minuten later 
werd Bram Kluitmans met een 
dieptepass in kansrijke positie ge-
bracht maar de hoek was te moe-
ilijk en hij trof het zijnet. 

Sparta’25 was heer en meester op 
het veld. Na een half uur werd een 
corner van Rene Brouwers met 
moeite tegen de lat getikt door 
doelman Bessems. Twee minuten 
later moest Robert Engels de 2-1 
op het scorebord brengen maar 
in vrij staande positie schoot hij 
kiezelhard op de doelman in plaats 
van een hoek uit te kiezen. Het 
was voor Caesar echter uitstel van 
executie. In de 40e minuut kwam 
Engels weer alleen voor de doel-
man. De bal belandde binnenkant 

paal maar uit de rebound schoot 
hij de 2-1 binnen. 

In de tweede helft werd de wed-
strijd al snel defi nitief beslist. Rene 
Brouwers zette Robert Engels 
wederom vrij voor doel maar hij 
schoot veel te gehaast. In de aan-
val daarop werd dezelfde Engels in 
het keepersgebied aangespeeld en 
onderuit getrokken. Penalty oor-
deelde scheidsrechter de Goeij en 
Rene Brouwers schoot onberispeli-
jke de 3-1 binnen. De irritaties bij 
de Zuid-Limburgse ploeg stapelde 
zich op en waren vooral gericht 
op scheidsrechter de Goeij. Dat 
de mannen van Caesar op voet-
balgebied zwaar te kort kwamen 
werd over het hoofd gezien en 
dan blijkt een scheidsrechter een 
makkelijke zondebok.  In de 54e 
minuut kopte middenvelder Thijs 
Kluitmans snoeihard op de lat. 
De jonge Robertino van Lieshout 
stond nog geen tien seconden op 
het veld of hij werd in de diepte 
aangespeeld en ronde prima af (4-
1). Linksback Joost Ankersmit deed 
ook nog een duit in het zakje. Zijn 
solo bekroonde hij met een schot 
dat via een Limburgs-been achter 
de verbouwereerde doelman Bes-
sems verdween ( 5-1). 

Middenvelder Nico Jansen werd 
nog bijna de dupe van irritaties 
bij de mannen van Caesar. Totaal 
onnodig schopte doelman Gijs 
Bessems  de Beek en Donkse mid-
denvelder onderuit. Donkerrood 
en voor de tweede keer deze mid-
dag kwam de bal op de stip te lig-
gen. Rene Brouwers kon zijn prima 
spel deze middag bekronen met 
zijn tweede doelpunt en liet de 6-1 
eindstand op het scorebord noter-
en. Voor Caesar betekende dit de 
defi nitieve degradatie uit de eerste 
klasse, voor Sparta’25 een fl inke 
stap om alsnog aan de nacompeti-
tie te ontsnappen.

Vriendjesdag 
Sparta’25

Beek en Donk - Op zaterdag 
20 april 2013 wordt bij Sparta 
’25 de jaarlijkse vriendjes en 
vriendinnetjesdag. Voor u en uw 
kind de mogelijkheid om kennis 
te maken met voetbal en met 
Sparta’25 als je nog geen lid bent. 
Helga Fledderus, coördinator 
activiteiten bij de jeugd, organiseert 
deze jaarlijkse vriendjesdag. “Voor 
kinderen die niet ouder zijn dan 
6 jaar en hun ouders is dit een 
mooie gelegenheid om op een 
leuke manier kennis te maken 
met de voetbalsport en Sparta 
‘25”, aldus Fledderus. “Kinderen 
moeten gewoon lekker aansluiten 
op zaterdag 20 april. We beginnen 
om 09.30 uur op ons sportpark. 
Opgeven is niet verplicht maar wel 
handig voor ons als organisatie. 
Een mailtje naar helgafl edderus@
hotmail.com stellen we erg op 
prijs!”

voetbal

Mariahout - Mariahout zet met 
veel arbeid een stap in de goede 
richting. Door in en tegen Boskant 
de volle winst te behalen slaan de 
spelers van Rudy van de Enden 
een gat met mede degradant Eli. 

Het goed gemotiveerde Maria-
hout speelde goed op zijn positie 
en maakte het Boskant steeds heel 
lastig. Door het snelle storen kwa-
men de spelers van de thuisploeg 
niet in hun spel en waren er over 
en weer wat kansen. In de 29ste 
minuut was het de goed spelende 
Roy van den Broek die een 
dieptepass gaf op Michel leenders. 
De Boskantse verdediger miste de 
bal geheel, waardoor Leenders vrij 
voor doelman van Heesch kwam 
te staan en deze buitenkans goed 
wist af te ronden. En zo de 0-1 op 
het scorebord liet aantekenen. 

Mariahout werd steeds sterker en 
had Boskant goed onder controle, 
mede door de steun van de wel-
bekende ‘M-side’ die vol overgave 
de ploeg uit Mariahout steunde. 
Ook de spelersgroep van Boekel 
Sport waren er om de mannen uit 
Mariahout te ondersteunen, want 
bij winst zo het wel eens een leuk 
weekend kunnen worden voor de 
Boekelnaren. Wat ook het werkeli-
jkheid werd, omdat Boekel winst 
behaalde zijn zij kampioen gewor-
den in de klasse 4G.
 
De tweede helft was nog geen 2 

minuten bezig toen Martijn van de 
Linden de bal maar rakelings na-
ast de paal schoot. Boskant deed 
er alles aan om de gelijkmaker te 
forceren, maar het bleef bij wat 
kleine kansen. In de 80ste minuut 
was het doelman Luc van Rooi die 
een fenomenale redding verrichte 
en zo als een waardige vervanger 
voor de zieke Rick van den Heu-
vel zijn doel schoon hield. Het was 

dan ook een wedstrijd met veel 
inzet waar de mannen van Maria-
hout aan het langste eind trokken 
en de punten mee naar Mariahout 
namen. 

Aanstaande zondag zal weer een 
zware klus staan te wachten, dan 
komen de mannen uit Volkel naar 
sportpark de Heibunders. De aan-
vang van de wedstrijd is 14.30 uur.

Mariahout behaalt knappe overwinning in Boskant

Voetbal is al tientallen jaren de 
meest beoefende sport in Neder-
land. Het aantal mensen dat voor 
voetbal kiest neemt nog steeds 
niet af. Ook bij Sparta ’25 wordt 
aan iedereen de kans geboden om 
actief aan de voetbalsport mee te 
doen.

Meld je tijdig aan
Vooral het meisjesvoetbal is de af-
gelopen jaren sterk gegroeid. Na-
ast het voetballen voor jongens en 
meisjes kun je bij Sparta ’25 ook 
voetballen als je een beperking 
hebt. Het zogenaamde G-voetbal 
Laarbeek is speciaal voor mensen 
met een beperking. De Beek en 
Donkse vereniging is nog op zoek 
naar spelers voor het junioren en 
seniorenteam. Kijk voor meer in-
formatie op www.sparta25.nl. 

Het einde van het seizoen 
2012/2013 gaat alweer de laatste 
maanden in. Voor het nieuwe sei-
zoen is Sparta’25 al weer bezig om 
alles te organiseren. Hoeveel spel-
ers zijn er en in welke 

leeftijdsgroep? Wie speelt vol-
gend seizoen in welk team? Wie 
stopt er met het voetbal of wie 
komen er juist bij? Indien uw zoon 
of dochter graag bij de jeugd van 
Sparta’25 wil gaan voetballen dan 
kan men zich opgeven tot 1 mei 
2013. Dan is hij/zij verzekerd van 
een plaats in een team bij de start 
van de nieuwe competitie. Indien 
men zich opgeeft na deze datum 
kan men pas na de winterstop in 
een team worden ingedeeld, tenzij 
er toevallig een tekort aan spel-
ers bestaat. Dit alles om tijdig de 
indeling voor volgend seizoen in 
orde te hebben. In de vakantie is 
contact hierover helaas niet mo-
gelijk. Nieuwe leden kunnen zich 
opgeven bij Carmen Vereijken, De 
Citer 5, Beek en Donk, tel. 0492 – 
468626, mail: carmen.vereijken@
sparta25.nl.

Voetballen bij Sparta’25

Adverteren tegen zeer
scherpe prijzen.

DeMooiLaarbeekKrant
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Jos Martens & zn b.v. 
Landbouw, tuin & parkMachines

Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131  www.JosMartens.nL
ook voor reparatie en onderhoud

MotorzaGen
vanaf

E 169,-

zitMaaiers
vanaf

E 2899,-

heGGenscharen
vanaf

E 119,-

GazonMaaiers
vanaf

E 179,-

kantenMaaiers
vanaf

E 69,-

paardensport

Paarden Dressuur 
wedstrijd Manege 
D’n Perdenbak

Lieshout - Op vrijdagavond 
12 april jl. was er een Paarden 
Dressuur wedstrijd bij Manege 
D’n Perdenbak. De bedoeling was 
om lekker buiten te rijden, maar 
door de regenbuien van de afgelo-
pen dagen ging dat helaas niet 
door en werden de proeven bin-
nen gereden. Anny van Lankveld 
uit Beek en Donk had weer extra 
prijzen geschonken wat de wed-
strijd een extra tintje gaf.

 De uitslag was als volgt:
 Klasse B, 1ste proef: 1ste Eveline 
Hnselmans met Colina, 2de Patri-
cia van Oorschot met Mylady Vic-
tory, 3de Marcella Merkelbach met 
Sens.
2de proef: 1ste Eveline Hnsel-
mans met Colina, 2de Patricia van 
Oorschot met Mylady Victory, 3de 
Marcella Merkelback met Sens.
 Klasse L1 en L2, 1ste proef: 1ste 

Sanne Scheepers met Easy Quo, 
2de Sofie Houwen-van Emden 
met Bastion, 3de Masja Habraken 
met Bordeaux, 4de Marly Verbakel 
met Zodiera, 5de Marinja vd Hurk 
met Wodan van Haringvliet, 6de 
Floor van Gelderen met Could Be 
Him.
2de proef: 1ste Sofie Houwen-van 
Emden met Bastion, 2de Masja 
Habraken met Bordeaux, 3de 
Marinja vd Hurk met Wodan van 
Haringvliet, 4de Floor van Gel-
deren met Could Be Him.
 Klasse M1 en M2 1ste proef: 1ste 
Lianne Verbakel met Bora, 2de 
Noortje Beaurain met Wayfarer-hf, 
3de Kiki Donze met Darovski, 4de 
Evy Ruys met L’Espoir V, 5de Tessa 
van Schaik met Roma.
2de proef: 1ste Ex Equo Kiki Donze 
met Darovski en Noortje Beaurain 
met Wayfarer-hf, 3de Evy Ruys 
met L’Espoir V, 4de Tessa van 
Schaik met Roma.

 De volgende wedstrijd staat ge-
pland op vrijdagavond 26 april 
en is een Pony wedstrijd. Wil je 
meedoen, stuur je inschrijfformu-
lier naar wedstrijdderaam@live.nl, 
en kijk voor de uitslag en foto’s op 
onze site www.stichtingderaam.nl

Uitslagen maandag 15 april  
0-2  Henk Mastbroek - Henk van de Bergh
2-0  Ad Barten - Lambert van Bree
0-2  Leo van Griensven - John Labes 
2-0  Antoon Smits - Jan Verbakel
0-2  Antoon Rooijakkers - Frits Wilbers
0-2  Harrie Poulisse - Harrie Bouwmans
0-2  Bennie Beerens - Harrie van de Elzen
1-1  Jan Hesselmans - Cor Verschuren
0-2  Willie Vorstenbosch -
        Theo van Hoogstraten
0-2  Frits Poulisse - Joop Kerkhof
0-2  Jan van Dijk - Pieter Rooijackers

0-2  Piet Verhagen - Manuel Villalon
0-2  Antoon van Osch - Jaspert Swinkels
0-2  Antoon Wagemans - Hans de Jager
0-2  Evert Baring - Theo Verheijen 
    
Eindstand libre biljart  
A Klasse     
A de Koning 30   39 1,972
   kampioen 
A Barten  30   39 1,897
A Smits  30   36 1,743 
H van de Bergh 30   34 2,783
J Verbakel  30   33 2,218
L van Griensven 30   32 1,850
J Labes  30   31 2,413
G van de Elsen 30   29 2,144
T de Louw 30   29 1,930
H van de Vegt 30   29 1,846
H Mastbroek  30   29 1,730
H van Kleef 30   28 1,664

G van Osch 30   27 2,209
H Verhappen 30   23 2,015
L van Bree 30   22 1,973 
H van de Boom 30   20 1,604

Algehele kampioen libre biljart.
Dinsdag speelde de kampioenen 
van iedere klasse om het algehele 
kampioenschap van ‘t Centrum. 
Er werd gespeeld in een halve 
competitievorm.    
     
   
De uitslagen na 3 wedstrijden zijn:
Ad de Koning     387,2 %
Antoon Wagemans   381,3 %
Huub Biemans     371,9 %
Mari Verbakel     250,0 %
Algehele kampioen is Ad de Kon-
ing.

Biljartuitslagen 
‘t Centrum

biljarten

Lieshout - Zondag 28 april houdt 
Runnersclub Lieshout de 26e 
Oranjeloop tijdens haar 25-jarig 
bestaan. Vorig jaar stond voor het 
eerst de ouder-kindloop op het 
programma. Dit onderdeel keert 
terug in een iets gewijzigde vorm. 
Daarna volgt de Oranjeloop over 
verschillende afstanden te weten: 
de 5-10-15 km en de halve mara-
thon. 

Vanaf 9.30 uur kunnen kinderen, 
én ouders, zich inschrijven voor de 
ViaViela Ouder-kindloop of scholi-
erenloop. Dit kan bij de inschri-
jftent op de Kiosk. Deelname kost 
1 euro per loper.
  
Deelnemers aan de Oranjeloop 
kunnen zich op de dag zelf tussen 
9.30 uur en 10.30 uur inschrijven 
in sporthal “De Klumper”, Papen-
hoef 2, 5735BS in Lieshout. Deel-
name kost 7 euro, eventuele huur 
van een chip is 2 euro extra.

Het programma ziet er als volgt 
uit:
9.50 uur: Warming-up voor de 
jeugdige lopers en ouders door 
Maike van Veggel: kinderfysio-
therapeute en hardlooptrainster bij 
Runnersclub Lieshout.
10.00 uur: Start ViaViela Oud-
er-kindloop in het centrum van 
Lieshout. Kinderen tot en met 6 
jaar lopen samen met een ouder, 
of die snelle buurman/vrouw, een 
afstand van 400 meter. Deze loop 
wordt gevolgd door de scholieren-
loop. Kinderen van 7-8 jaar lopen 
eveneens 400 meter. De groep 
vanaf 9 jaar tot en met 12 jaar 
overbrugt een afstand van 800 
meter. Alle deelnemers ontvangen 
een herinnering en voor de eerste 
3 jongens en meisjes op elke af-
stand én van elke leeftijd is er iets 
extra’s!
11.00 uur: Het startschot van de 
Oranjeloop wordt gegeven door 
burgemeester Ubachs. De eerste 

drie lopers van alle afstanden ont-
vangen een prijs. Daarnaast wordt 
verbetering van het parcoursre-
cord beloond met 50 euro.

Extra feestelijk wordt deze dag 
doordat er op verschillende ple-
kken langs het parcours muziek 
klinkt. De kinderen kunnen geni-
eten van het springkussen of zich 
laten schminken. En met ballon, 
een kopje koffie én een lekkere 
wafel van het Roparun-team is de 
Oranjeloop dit jaar nog leuker!
Meer informatie is te vinden op 
onze site: www.runnersclub-
lieshout.nl.
Voorinschrijven kan op www.in-
schrijven.nl  tot en met woensdag 
24 april.
Het e-mail adres voor  vragen is: 
oranjeloop@hotmail.nl

Runnersclub Lieshout loopt warm voor 26e 
Oranjeloop



Donderdag 18 april 201322 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Uitslag 50e 
Ganzenwinkel-
toernooi Hand-
boogschutterij 
De Eendracht

Vloerenland 
Open Toernooi 
2013

Aarle-Rixtel – Het 50e Ganzen-
winkeltoernooi vond afgelopen 
zaterdag 13 april plaats bij Hand-
boogschutterij De Eendracht in 
Aarle-Rixtel. Het is dit jaar al weer 
de 50ste keer dat het toernooi ge-
organiseerd wordt. 

Als 1e deelnemer aan het toernooi 
van dit jaar was HBV Neerlandia 
uit Bakel op zaterdagavond met 9 
schutters aanwezig. Het toernooi 
houdt in dat na eerst 5 proefpijlen 
ook nog 25 tellende pijlen wor-
den verschoten. Vooraf dient elke 
vereniging aan te geven hoeveel 
punten zij denken te gaan schi-
eten. Dit is ook mede afhankelijk 
van het aantal schutters per vereni-
ging. Na afl oop wordt bekeken 
hoe dicht men bij het opgegeven 
aantal punten uitkomt. Winnaar 
aan het einde van het toernooi is 
de vereniging welke het beste hun 
voorspelling waar heeft gemaakt.

Neerlandia gaf vooraf aan 1972 
punten te gaan schieten. Het 

werden er 2005 dus + 33. Hoog-
ste schutter bij Neerlandia werd 
Chris Joosten met 233 punten. 
Jeugdschutter Dirk Welten ver-
beterde zijn PR met liefst 8 punten 
naar een totaal van 222 punten. 
Hoogste schutter van De Eend-
racht werd Toon van Hoof met 
230 punten.

Bij de prijsuitreiking ontving elke 
deelnemer van de bezoekende 
vereniging, uit handen van de bes-
chermheer Geert van Ganzenwin-
kel, een herinneringsspeld als aan-
denken aan het 50 jarig jubileum 
van dit toernooi. Gedurende dit 
jubileumjaar zullen alle deelnemers 
van dit toernooi zo’n speld ont-
vangen.
Uitslag schutters de Eendracht: 
Toon v Hoof  230
Walter Jansen  218
Geert v. Ganzenwinkel    201
Frank Scheepers  181
Arno Donkers  172
Martien v/d Graef 168
Frans Soontjes  143

Houtschutters:
Harrie Moors   137
Gerrie v. Hoof  133

De 2e wedstrijd van het van Gan-
zenwinkeltoernooi is op don-
derdag 18 april a.s. om 20.00 
uur. Dan komt HBV Vredelust uit 
Deurne op bezoek.
Op donderdag 25 april is een 
uitwedstrijd gepland bij HBV de 
Vriendschap in Mierlo.

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Maakt uw droombadkamer waar

Beek en Donk - Margrietstraat 24 
Vraagprijs €189.000,-

Instapklare tussenwoning, op loopafstand van het Heuvelplein gelegen 
in een rustige kindvriendelijke straat. Ca 110 m2 woonoppervlakte, een 
achtertuin van 73m2 incl. kleine garage met garagedeur. Het huis bevat  
een ruime woonkamer, keuken , hal met toilet , 3 ruime slaapkamers, 
een badkamer, een grote zolder met vaste trap voor evt. een extra slaap-
kamer, tuin op het zuiden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met Mark van der Heijden, 06- 24713924 of mailen naar
simoneverbakel@hotmail.com.

handboogschieten

Beek en Donk - Tennisvereniging ‘t 
Slotje houdt van donderdag 9 mei 
tot en met maandag 20 mei voor 
de 37e keer een Open Toernooi, 
Het Vloerenlandtoernooi. De fi na-
les vinden plaats op Tweede Pink-
sterdag (20 mei). 

Het toernooi is goedgekeurd door 
de K.N.L.T.B. en staat open voor 
alle bij de K.N.L.T.B. aangesloten 

leden. Er wordt gespeeld  in de 
volgende categorieën: HE, DE, 
HD, DD en GD in de speelsterk-
tes 3, 4, 5, 6, 717+ en 817+  en 
HD, DD, en GD in de speelsterktes 
635+, 735+, 8 35+. 

In de categorieën 3 en 4 kan (af-
hankelijk van het aantal inschrijvin-
gen) wordt met een afvalschema 
gewerkt, de andere  wedstrijden 
worden in poules gespeeld en de 
poulewinnaars spelen verder op 
een afvalschema. 

Inschrijven kan via www.tv-slotje.
nl of www.toernooi.nl. De in-
schrijving sluit op zondag 28 april  
2013. 

tennis

badminton

Lieshout - Op zondag 21 april 
houdt Badminton Club Lieshout 
weer haar jaarlijkse ‘Clubkampio-
enschappen Single’. Deze 
clubkampioenschappen worden 
georganiseerd voor zowel senioren 
als jeugdleden en vinden plaats in 
de thuisbasis van Badminton Club 
Lieshout: sporthal De Klumper 
aan de Papenhoef in Lieshout.

Clubkampioenschappen Single
Om 10:00 uur ’s ochtends begint de 
wedstrijd. Zowel bij de jeugd als bij 
de senioren is deze eretitel immers 
te behalen. Beide groepen zullen 
onafhankelijk van elkaar strijden in 
de discipline ‘single’. Rond 14:00 

verwacht de organisatie dat de 
winnaars bekend zijn. 

Laarbeektoernooi 
Op zondag 7 april hebben diverse 
badmintonners van Badminton 
Club Lieshout deelgenomen aan 
het tweede Laarbeektoernooi. Dit 
toernooi werd georganiseerd door 
BC Ganzeveer in het kader van 
hun 35-jarig bestaan. Het toernooi 
vond plaats in De Dreef. Door een 
perfecte organisatie is dit tweede 
Laarbeektoernooi een eclatant. 

succes geworden. Door deelname 
van alle Laarbeekse badminton-
verenigingen werd het een leuk, 
gezellig en sportief evenement 
Badmintonnen op zondag
Diverse fanatieke badmintonners 
hebben deelgenomen aan de proef-
speelochtenden op zondagmorgen 
die namens Badminton Club 
Lieshout werden georganiseerd. 
Deze extra speelochtend waren 
alleen bestemd voor de senioren 
van deze vereniging.

Clubkampioen-
schappen Bad-
minton Club 
Lieshout

zwemmen

Clubkampioenen bij zwemvereni-
ging Beek en Donk

Beek en Donk - Zwemvereniging 
Beek en Donk is geen wedstrijd-
club, maar al meer dan 40 jaar een 
actieve vereniging waar je kunt 
leren zwemmen, diploma’s kunt 
halen of gewoon lekker baantjes 
kunt trekken. Een goede sfeer en 
plezier in het zwemmen staan 
daarbij centraal.

Toch strijden de leden één keer 
per jaar tijdens de clubkampioen-
schappen tegen elkaar om uit te 
maken wie de snelste is. Zo ook 
een paar weken geleden. De leden 
die minimaal het A-diploma heb-
ben, zwommen een echte wed-
strijd.

Tijdens de wedstrijd namen de 
leden het tegen elkaar op in drie 
series: schoolslag, rugslag en vrije 
slag. De zwemmers onder de 12 
jaar zwommen daarbij telkens 25 
meter, die boven de 12 jaar moes-
ten drie keer 50 meter zwemmen. 
Onder grote belangstelling en 
luid aangemoedigd door familie, 
vrienden en clubgenoten, hebben 
alle zwemmers laten zien over een 
echte winnaarsmentaliteit te bes-
chikken. Iedereen deed zijn uiter-
ste best om een zo snel mogelijke 
tijd neer te zetten.

De winnaars in de verschillende 
leeftijdscategorieën zijn:
Meisjes t/m 8 jaar: Rilana Jurgens
Jongens t/m 8 jaar: Mathijs Kam-
perman
Meisjes t/m 10 jaar: Jente Jansen
Jongens t/m 10 jaar: Swen van 
Steenbergen
Meisjes t/m 12 jaar: Manon v.d. 
Vliet
Jongens t/m 12 jaar: Tijmen Hab-
raken
Meisjes t/m 14 jaar: Kyra Suurs
Jongens t/m 14 jaar:Casper de 
Groot
Jongens t/m 18 jaar: Bjorn Bosma
Heren 18+: Frank Leenders
G-baan: Teun Aarts

Uiteindelijk mogen de volgende 
personen zich clubkampioen 2013 
noemen:
Categorie t/m 12 jaar: Jette Jansen 
en Tijmen Habraken,
Categorie t/m 18 jaar: Kyra Suurs 
en Casper de Groot.

De volledige uitslag en nog meer 
foto’s zijn terug te vinden op de 
website: www.zwemvereniging-
beekendonk.nl
Mede dankzij de inzet van een 
groot aantal vrijwilligers die gehol-
pen hebben bij de tijdwaarneming 
of op een andere manier een bi-
jdrage hebben geleverd was het 
een succesvolle avond.

Lieshout - In de derde wedstrijd 
van het Krijgsman Soranus to-
ernooi waren de schutters van 
Doele Concordia Welvaren uit Erp 
te gast. Met 9 schutters waagden 
ze een poging om het gemiddelde 
dat er geschoten moest worden 
te halen of te overtreffen. Helaas 
voor hen bleef het bij een poging.

De resultaten waren als volgt:
Doele Concordia Welvaren: Moest 
208,49 schieten. Geschoten: 198. 
Resultaat -8,49 
Krijgsman Soranus: Moest 
200,11schieten. Geschoten: 199 
Resultaat -1,11
Krijgsman Soranus wint met 7,38.

Beste schutter van de avond was 
compoundschutter Twan van de 
Kruijs met 244 punten, terwijl zijn 
vrouw Jolanda met 228 punten de 
beste recurveschutter was.

Persoonlijke records aren er bij Kri-
jgsman Soranus voor Arjan van de 
Heuvel en Toos van de Graef met 
respectievelijk 209 en 148 punten. 

Komend weekend 20 en 21 april 
nemen 10 leden van Krijgsman 
Soranus deel aan de persoonli-
jke rayonkampioenschappen. Het 
weekend daarna is gereserveerd 
voor de rayon korpskampioen-
schappen, waar met twee zestal-
len aan deelgenomen wordt.

Kleine zege 
voor Krijgsman 
Soranus

wielersport

Lieshout - In 1973 is de supporter-
sclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
gestart met het organiseren van 
een jeugdwielerronde. Nu is men 
toe aan de 40ste editie. De jeug-
dronde van Lieshout behoort tot 
de oudere jeugdwielerronden van 
Nederland. Voor 2013 is zondag 
21 april de datum.

Om 12.00 uur starten de jongste 
wielrennertjes, de 8 jarige. Dan 
volgen nog zes wedstrijden tot 
de leeftijd van 14 jaar. Er zijn dus 
zeven wedstrijden. Alle deelne-
mers (jongens en meisjes) zijn in 
het bezit van een KNWU licentie. 
Zo’n 200 wielrennertjes uit geheel 
Nederland komen naar Lieshout.

Het parcours is aan de burge-
meester Mostermanslaan en de 
toegang is gratis. 

De Lieshoutse supportersclub is 
ook weer gestart met de organ-
isatie van de 58e Grote Bavaria-
Ronde van Lieshout op 19 mei 
2013. 

Voor het 60 jarig bestaan van de 
Lieshoutse supportersclub in 2015, 
heeft de vereniging zich kandidaat 
gesteld voor de organisatie van het 
Nederlands Kampioenschap voor 
de jeugd op de weg.

Jubileumronde 
Lieshout
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Aarle-Rixtel - Het derde senioren-
team van ATTC’77 uit Aarle-Rix-
tel speelde afgelopen week hun 
laatste twee wedstrijden tegen de 
directe degradatie-concurrenten. 

Woensdag 10 april troffen ze hek-
kensluiter de Treffers, op wie ze 
slechts twee punten voorsprong 
hadden. Voor het eerst dit seizoen 
moest reservespeler Karel van der 
Putten worden ingezet. Hij won, 
net als Jos Beniers, twee wedstri-
jden. Samen wonnen ze ook het 
dubbel. Mark Rovers scoorde het 
zesde punt. 

Door deze overwinning stonden ze 
ineens gelijk met nummer vier Son 
en Breugel.  In een zenuwslopende 
wedstrijd op maandag 15 april 
wonnen Jos (3), Jacob Huis (2) en 
Misja Elshof (1) met 7-3 waarmee 
ze uiteindelijk safe als vierde geëin-
digd zijn in de derde klasse. 

Het tweede team heeft nagenoeg 
het hele seizoen bovenaan gestaan 
in de derde klasse, maar in de 
achtste speelronde is Schijndel 
2 hen voorbij gegaan. Om nog 
enige kans op het kampioenschap 
te maken, moeten zoveel mogelijk 
punten worden gescoord en moet 
gehoopt worden dat Schijndel 
onderweg genoeg punten laat 
liggen. Frederieke van de Poel, 
Appie Scheurleer en Christel van 
der Putten speelden uit bij Taverbo 
in Boxtel, wiens sterkste speler op 
vakantie was. Op papier zou dit 
een grote overwinning kunnen 
worden, maar de praktijk wees 

anders uit. Door twee winstparti-
jen van Christel en Frederieke, één 
overwinning van Appie en winst 
in de dubbel werd met slechts 6-4 
gewonnen en meer dan dat had er 
ook niet ingezeten. Schijndel deed 
hetzelfde en daarmee blijft de 
achterstand twee punten met nog 
één wedstrijd te gaan.

Bij het eerste team is het ook erg 
spannend in de poule. William 
Vlamings, Jean-Paul Kanters en 
Bart Boetzkes speelden gelijk 
tegen Stiphout 3. Doordat de con-
currenten TIOS en Een en Twintig 
dat ook deden, kunnen alle vier de 
teams nog kampioen worden. De 
laatste wedstrijd zal dit uitwijzen.

Het vijfde team doet het erg goed 
in de vijfde klasse. Deze week 
wonnen Johan Heurter, Johnny 
van de Elzen en Pierre van de 
Heuvel met 9-1 van MTTV’72. In 
hun laatste wedstrijd thuis tegen 
Unicum 9 (heenwedstrijd 10-0 
gewonnen) hoeven de heren nog 
slechts één punt te halen en het 
kampioenschap is een feit. Dat 
wordt vast vechten wie er mag 
beginnen… 
 
Overige uitslagen:
ATTC’77 4 – MTTV’72 2        2-8
MTTV’72 5 – ATTC’77 6        5-5
ATTC’77 7 – NeverDespair 11  1-9
Stiphout 4 – ATTC’77 jeugd1 2-8
Valkenswaard 2 – ATTC’77 jeugd2  
4-6
ECVA 3 – ATTC’77 jeugd3      9-1

Met hakken 
over de sloot 
voor ATTC’77-3 Mariahout - Flamingo’s had 

zondag een belangrijke klus te 
klaren in Loosbroek, tegen Ko-
rloo. Alles zat mee, het zonnetje 
liet zich voorzichtig zien, de train-
ingen van afgelopen week was 
gericht op het aanvallend korfbal-
spel van de tegenstander, er werd 
gespeeld op kunstgras en het 
team was gebrand op winst.
 
Flamingo’s begon direct fel aan 
de wedstrijd. Een sterk spelende 
Kim Vervoort gooide er twee vrije 
ballen in wat meteen zorgde voor 
een 0-2 voorsprong. Er werd goed 
samengespeeld en gezocht naar 
kansen. Manon van Eijndhoven en 
Robin Vogels zorgden samen voor 
een mooie kans waarmee ze zich-
zelf met een doelpunt beloonden, 
0-3. Daarna viel het sterk spelende 
Flamingo’s stil waardoor Korloo 
de kans kreeg aan te haken. Dit 
liet Flamingo’s niet gebeuren en 
bleven scherp in de afronding. 
Ruststand 3-9 in het voordeel van 
Flamingo’s.

Na rust duurde het lang voordat er 
gescoord werd. Wederom was het 
Kim Vervoort die door middel van 
een vrije worp het verschil van 7 
doelpunten maakte. Daarna werd 
er om en om gescoord. Uiteindelijk 
nam Flamingo’s het heft in eigen 
hand wat zorgde voor een mooie 
einduitslag; 6-14.
Kim Vervoort (4x), Robin Vogels 
en Manon van Eijndhoven (1x), 
Marleen de Groot en Linda Cor-
sten (2x), Lonneke Leenders (3x)

DDW 2 - Flamingo’s 2.
Flamingo’s speelde afgelopen 

zondag in Hoge Mierde tegen 
DDW.

Flamingo’s begon de wedstrijd vrij 
goed en ging de rust in met 2-1.
In de tweede helft werd het voor 
Flamingo’s steeds moeilijker om 
een goede aanval op te zetten
doordat DDW goed voor verde-
digde. Het verdedigingsvak van 
Flamingo’s deed het erg goed, 
maar helaas vielen er toch een paar 
doelpuntjes. DDW won met 6 - 3.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

In het kader van de Nationale 
Sportweek opent tafeltennis-
vereniging ATTC´77 uit Aarle-Rix-
tel haar deuren op zondag 21 april. 
Van 11.00 - 14.00 uur is iedereen, 
jong en oud, van harte 

Open dag 
ATTC’77

Beek en Donk  - Op zoek naar 
een sportieve invulling van de 
maandag- en/of donderdaga-
vond? Heeft u niet de conditie 
van een topsporter of de balvaar-
digheid van een jongleur? Dan 
is tafeltennis wellicht de goede 
sport voor u. Het is niet leeftijds-
gebonden, niet weersafhankelijk, 
u heeft geen dure uitrusting no-
dig en u betaalt geen torenhoge 
contributie. Het is een sport die 
tot op zeer hoge leeftijd kan wor-
den beoefend en waarbij veel 
spieren worden gebruikt. 

In het kader van de Sport-
week opent de Beek en Donkse 
tafeltennisvereniging Een en 
Twintig op donderdagavond 25 
april haar deuren voor een ieder 
die vrijblijvend kennis wil maken 
met tafeltennis in verenigingsver-
band. Op deze avond wordt u 
een gratis consumptie en training 
aangeboden.

U allen bent van harte welkom bij 
onze vereniging, speellocatie Ot-
terweg 37 Beek en Donk.
Voor meer informatie: 06-
52054947.  

Open avond TTV 
Een en Twintig

welkom om een balletje te komen 
slaan in de gymzaal aan de Jan van 
Rixtelstraat. Dit is een mooie gele-
genheid om kennis te maken met 
de tafeltennissport en de verenig-
ing, maar ook om gewoon lekker 
sportief bezig te zijn. Het dragen 
van binnen-sportschoenen is ver-
plicht en batjes en balletjes zijn 
aanwezig. Wanneer u alleen wilt 
komen is dat geen enkel probleem. 
Er zullen genoeg leden aanwezig 
zijn die met u willen tafeltennissen. 
We zien u graag op 21 april!

Winst voor 
Flamingo’s

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u de 
krant niet (op donderdag) ont-
vangen? Laat dit zo snel mogelijk 
weten aan ons. Wij treffen me-
teen maatregelen, zodat dit de 
volgende keer niet meer gebeurt 
en kunnen - als het voor vrijdag 
12.00 uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182.

Krant te laat of 
niet ontvangen?
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MooiLaarbeekkrant

E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N
18 april 2012 - 18 april 2013

lezing rouwverwerking
Locatie: aula uitvaartcentrum De 

Groof 

6 - 21 april 2013
Tentoonstelling in Oude Raadhuis 

Esther Valk en Carena Kuenen
Locatie: ‘t Oude Raadhuis, Heuvel-

plein 8, 5741JK Beek en Donk 1

8 - 21 april 2013
Tentoonstelling “Zorg in Lieshout/

Mariahout”
Locatie: Franciscus (zorgboog), 

Lieshout 

18 april 2013
Voorjaarsvergadering Dorpsraad Beek 

en Donk
Locatie: Ontmoetingscentrum Beek en 

Donk 

20 april 2013
Geranium- en potgrondactie Scouting 

Beek en Donk
Locatie: Beek en Donk 

20 - 21 april 2013
Goederen - en dienstenveiling

Locatie: Zaal “De Pelgrim” in Maria-
hout 

21 april 2013
Eierrit (motor)

Locatie: Mariahout 

21 april 2013
Vlooienmarkt harmonie O&U

Locatie: Muziekcntrum Het Anker 

21 april 2013
Open Huis tafeltennisclub ATTC ‘77
Locatie: Tafeltennishal Jan van Rixtel-

straat 30 Aarle-Rixtel 

21 april 2013
Weidegangfeesten

Locatie: Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 

21 april 2013
Beekse vlooienmarkt

Locatie: De Schuurherd 

22 april 2013
Korenmiddag van SK Zang & Vriend-

schap.
Locatie: ‘t Kruispunt, Slachthuisstraat 

22, 5664 EP Geldrop.

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Locatie: Muziektuin Beek en Donk 

24 - 25 april 2013
Bloemenactie korfbalvereniging Fla-

mingo’s
Locatie: Mariahout 

26 april 2013
Pony Dressuur Wedstrijd

Locatie: Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout 

26 april 2013
Oranje bal

Locatie: Cendra Aarle-Rixtel 

26 april 2013
Cabaretvoorstelling REBEL (try-out) 

door Leon v.d.Zanden
Locatie: Dorpshuis Lieshout 

26 april 2013
EyeOn Alpe d’huZes Nightrun
Locatie: Croylaan Aarle Rixtel 

28 april 2013
Oranjeloop

Locatie: Lieshout 

28 april 2013
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin 

30 april 2013
Oranjemarkt

Locatie: Op en rond het Heuvelplein 
in Beek en Donk

mei 2013
Open atelier

Locatie: Roeklaan 2, Lieshout 

9 mei 2013
Jaarmarkt Aarle-Rixtel

Locatie: Centrum 

19 mei 2013
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laar-

beek
Locatie: Parklaan 6 Beek en Donk

1 - 2 juni 2013
De Laarbeekse Wandeltochten
Locatie: Startpunt restaurant De 

Zwaan 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Locatie: Bij Leonardus Kapel 

2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

Locatie: IVN gebouw “De Bimd” 
Beekseweg Aarle-Rixtel 

Volg ons!

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

Wat is er allemaal te doen in Laarbeek? Dat is een vraag die door veel Laarbekenaren regelmatig gesteld wordt. 
Tot voor kort was dit lastig te achterhalen. De komst van De MooiLaarbeekKrant moet hier verandering in 
aanbrengen. Op deze laatste pagina van de krant vindt u elke week alle evenementen die er te doen zijn in 
Laarbeek.  

Deze evenementen zijn gratis aan te melden via onze nieuwswebsite: www.mooilaarbeek.nl. Na goedkeuring 
wordt het evenement geplaatst op de website en op de evenementenagenda van de krant. 

Voortaan weet u altijd wat er te doen is in Laarbeek! Ook als ondernemer kunt u gebruik maken van deze 
evenementenagenda. Slechts voor minimaal één advertentie per jaar in De MooiLaarbeekKrant, bent u 
bevoorrecht om ook commerciële activiteiten aan te melden. 


