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Beek en Donk –  Gestoken in hagel-
witte T-shirts gingen maar liefst 760 
deelnemers afgelopen zaterdag van 
start bij Color Fun! Bestrooid met 
alle kleuren van de regenboog en 
lachende gezichten arriveerden zij, 
na een tocht van 2,5 of 5 kilometer, 
weer op het evenemententerrein van 
Beek en Donk. Daar werd het vrolijke 
kleurenfestijn, een initiatief vanuit 
De MooiLaarbeekkrant, voortgezet 
in een grote feesttent. 

Color Fun!
“De MooiLaarbeekkrant wilde graag 
een evenement organiseren voor 
heel Laarbeek. Tijdens een avondje 
brainstormen vonden we Color Fun! 
meteen een heel leuk idee”, vertelt 
pr-woordvoerster Ria Tijssen. “We 
wilden een sportief, kleurrijk en fees-
telijk evenement dat laagdrempelig 
moest zijn. Er is een speciale stich-
ting opgericht hiervoor, waarbij ver-
schillende vrijwilligers, die middenin 
de samenleving staan, zich hebben 
aangesloten. Dat is Color Fun! ’s 
Middags heb je de run waarbij je be-
strooid wordt met kleurenpoeders, 

’s avonds het kleurenfeest met live-
muziek. Omdat je tijdens de run kunt 
kiezen uit wandelen of hardlopen en 
diverse afstanden, is het voor ieder-
een toegankelijk.”

760 deelnemers
Al snel bleek dat er veel liefhebbers 
waren voor dit nieuwe Laarbeeks 
evenement. Het aantal inschrijvin-
gen liep op tot 760. Ria legt uit 
waarom bij de inschrijvingen alle-
maal Laarbeekse verenigingen wa-
ren benoemd: “Mensen die zich 
aanmeldden, konden een goed doel 
in Laarbeek opgeven. Een deel van 
het inschrijfgeld gaat daar naartoe. 
Zo kunnen Laarbeekse verenigingen 
zorgen voor extra geld in hun kas.”

‘Color-stijl’
Na het vele voorbereidende werk met 
behulp van vrijwilligers en sponsoren, 
is het evenemententerrein deze za-
terdagmiddag helemaal klaar voor 
de eerste editie van Color Fun! De 
vrijwilligers, in felgeel, staan op hun 
post, het terrein is gezellig ingericht 
met feesttent en kraampjes. Aan alles 
is gedacht. Zo waarschuwt een groot 
bord waar de kleurrijke zone begint 

en is er een DJ die naast achtergrond-
muziek ook de warming-ups van 
de lopers muzikaal begeleidt. Zelfs 
de hangtafels zijn, met hun vrolijke 

kleuren, helemaal in ‘color-stijl’. 

Lees verder over Color Fun! op pa-
gina 3.

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant
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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Witte gij’t nog?

Wijkagenten Laarbeek

Omstreden ruit van de baan

Dorpsfeesten Aarle-Rixtel
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Color Fun! kleurt Laarbeek 

Opening seizoen
zondag 17 mei vanaf 13:30
Veldhuis & Kemper

zaterdag 6 juni 20:30
Comedy Night

zaterdag 13 juni 20:30 
Miss Montreal
zaterdag 11 juli 20:30

slechts

* Zie Actievoorwaarden op onze website

€ 1.399,=

vd wiel  Tuinmachines  Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERGRATIS  installatie!
*

bij Model 305 

slechts

model 305 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Fotograaf:  Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Joost Duppen



  14 mei 20152 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
COLOFON 
Kantoor
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5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag
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Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 
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Nikki Barten
Mariëlle de Beer 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
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E: verkoop@mooilaarbeek.nl
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Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl
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E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
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Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout
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Robin Vereijken
Roel Lange

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 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 DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

KOPPELSTRAAT

Op zich is de verklaring van het woord ‘koppel’ in Koppelstraat niet zo moeilijk. 
Koppelen betekent verbinden. De Koppelstraat is dus in feite een verbindings-
straat en wel tussen de twee dorpsdelen Beek en Donk. Van oudsher was deze 
straat praktisch de enige verbinding tussen de beide dorpsdelen. Het gebied tus-
sen Beek en Donk was namelijk zeer laag en drassig en stond derhalve vaak 
onder water. Immers voordat de Koppelstraat deze naam kreeg, heette hij de 
Donkdijk, ook wel als Donckdijk of Doncdijk geschreven.  De naam zegt het al: 
de weg liep over een dijk. 
Lange tijd was de Koppelstraat onverhard. Van tijd tot tijd moest hij vanwege het 
toenemend autoverkeer opgehoogd worden. Dat gebeurde onder andere met 
sintels, veelal afkomstig van de zinkfabriek in Budel. Men stond er blijkbaar niet 
bij stil dat deze sintels nu niet bepaald milieuvriendelijk waren. Het was goed-
koop en ook nog eens een effectief materiaal. Het saneren echter was een stuk 
duurder.
In de jaren vijftig werd de weg verhard en tevens kreeg hij toen op de Donk een 
andere loop. Voortaan liep hij in een wat wijdere boog naar de Donkse brug. De 
opening ervan was een groots gebeuren, waar diverse foto’s van gemaakt zijn. 
Op deze foto’s liep het College van burgemeester en wethouders trots voorop, 
gevolgd door de leden van de gemeenteraad. Ook de harmonie ontbrak niet. Zij 
marcheerden in de volle breedte over de weg.
Ten tijde van de opening waren langs de Koppelstraat nog niet zoveel wonin-
gen gebouwd, hetgeen uiteraard te maken had met de bodemgesteldheid ter 
plaatse. Het voorlaatste, inmiddels gesloopte, gemeentehuis was eigenlijk het 
eerste gebouw dat in het tussengebied gebouwd werd.
Het gebied tussen Beek en Donk langs de Koppelstraat was het speelveld van de 
Beekse en Donkse kinderen, waar ze hun onderlinge rivaliteit konden botvieren. 
Van tijd tot tijd trokken Donkse jongens ten strijde’ tegen de Beekse jongens of 
omgekeerd. Tot echte vechtpartijen kwam het zelden, wel tot scheldpartijen over 
en weer. Over deze rivaliteit heeft Frans Leenders in D’n Tesnuzzik (nr. 1 van 
2003 een prachtig artikel geschreven.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Hartverwarmend was het om te weten dat zo velen, op welke wijze dan 
ook, er waren voor ons bij het afscheid van ons mam en oma

Frida Heesakkers-van den Hurk

Dank je wel!

Kinderen, klein-  en 
achterkleinkinderen Heesakkers

Wilt u nog een gedachtenisprentje?
 Laat het even weten.

Wees bevriend met kleine dingen
Met ’n kleine bloem die bloeit

Met de vogeltjes die zingen
Met ’t vlindertje dat stoeit

Met de heldere regendroppen
Met de blijde zonneschijn

Wees bevriend met kleine dingen 
En je zult gelukkig zijn

Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die Hanny heeft 
geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat, met een glimlach om haar 
lippen en tevreden terugkijkend op haar leven, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, 

onze fijne moeder en super oma

Hanny Kanters-Mols
echtgenote van

Wim Kanters
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar.  

  Boerdonk: Erika
  Gemert: Frans en Daniëlle, Nienke   
  Boerdonk: Jos en Claudia, Jonne, 
    Sterre en Joshua

12 mei 2015 
Veerstraat 14 
5469 PZ Boerdonk 

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 16 mei om 12.00 uur in uitvaartcentrum 
De Groof, Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk. Aansluitend zal Hanny in besloten 
kring worden gecremeerd. 

U kunt afscheid nemen van Hanny op vrijdag 15 mei tussen 18.30 en 19.30 uur in 
familiekamer De Linde in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en 
Donk.  

Hanny houdt van rode en witte bloemen.

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl
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Kleurrijke run 
Vanaf 15.00 uur melden zich de eerste 
deelnemers in de tent. Daar krijgen zij 
een wit T-shirt en een gekleurde zon-
nebril. De wandelaars voor de vijf ki-
lometerroute gaan om 16.00 uur als 
eerste van start. Meteen lopen zij door 
een roze wolk van biologisch afbreek-
baar meel, uitgestrooid door vrijwil-
ligers. De shirts zijn dan al niet meer 
wit. Gedurende de wandeling herhaalt 
dit proces zich, iedere keer met andere 
kleuren. Het resultaat laat zich raden: 
een bonte stoet vrolijke deelnemers 
door Beek en Donk, waarvan bij de 
meesten niet alleen de T-shirts, maar 
ook armen, benen en hoofden bedekt 
zijn met alle kleuren van de regenboog. 
Ook sommige supporters langs de rou-
te, vaak met fototoestel in de aanslag, 
krijgen een kleurtje als ze ‘per ongeluk’ 
omhelsd worden door een deelne-
mend familielid of kennis. Een door-
brekend zonnetje en de muziekkapel-
len Nouvelle uit Bakel en Biks Bent en 
Röllik Goewd uit Beek en Donk maken 
de sfeervolle ambiance compleet. 

Volgens een strak gepland schema 
vertrekken, met tussenpozen, ook de 
overige deelnemersgroepen. De laatste 
groep hardlopers arriveert om 18.00 
uur bij de finish. Ook zij zijn van top tot 
teen gekleurd. Enkele zweetdruppeltjes 
zorgen voor een mooi mengeffect. De 

deelnemers zijn dolenthousiast. Luuk 
Barten uit Erp: “Het is heel gezellig. Er 
staan veel mensen langs de kant en er 
zijn kapelletjes. Ondanks dat dit het 
eerste jaar is, zie je dat Color Fun! leeft 
in Laarbeek.” Eline van Lieshout uit 
Beek en Donk: “Het is echt helemaal 
leuk en zeker voor herhaling vatbaar.” 
Ook de leden van badmintonclub ‘De 
Ganzeveer’ uit Aarle-Rixtel zijn blij met 
Color Fun! Oskar Martens: “We vinden 
het erg leuk om als vereniging mee te 

doen aan dit Laarbeeks evenement. 
Een mooie bijkomstigheid is dat we met 
het geld dat we hiermee verdienen later 
nog een leuke activiteit voor onze ver-
eniging kunnen organiseren.”

Feestavond 
Na de run start om 19.00 uur de feest-
avond op het evenemententerrein. Vele 
middagdeelnemers blijven hangen om 
nog een feestje te bouwen. Diverse 
personen die niet mee hebben gedaan 
aan de run, sluiten ook aan. Op twee 
momenten gedurende de avond gaan 
de kleurenpoeders de lucht in. De ene 
persoon ziet er nog minder herkenbaar 
uit dan de andere. De kleurenboel zorgt 
ervoor dat iedereen in zijn sas is en dat 
er tot het laatste muziekakkoord volop 
wordt gefeest.

Enthousiast  
De organisatie kan terugkijken op een 
zeer geslaagde Color Fun! “Wij zijn 

super tevreden”, aldus een stralende Ria: 
“Ik vind het geweldig. Als je kijkt naar al 
die mensen. Het is gewoon feest!”    

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Vervolg voorpagina

Color Fun! leeft in Laarbeek

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

  Tel. 0499-421469Tel. 0499-421469T

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden
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Kienen met de Raopers
Lieshout – Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 15 mei een 
kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof in Lieshout. De zaal 
is open om 19.00 uur en het kienen 

begint om 20.00 uur. Iedereen is hier 
welkom om mee te spelen.
 

Openluchtmis aan het Ginderdoor
Lieshout/Mariahout – Nabij de Sint 
Servatiuskapel aan het Ginderdoor 
te Lieshout/Mariahout wordt op 
zondag 24 mei een openluchtmis 
opgedragen. Celebrant is pater A. 
Wester. De Eucharistieviering be-
gint om 11.00 uur. 

De muzikale opluistering is in 
handen van blaaskapel ‘De 
Grottendorfer’ uit Mariahout. 
Intenties voor deze H.Mis kun-
nen worden opgegeven bij de 
heer P.van de Burgt, Grensweg 2, 
Beek en Donk. Tel. 0413-209428. 
Een ieder is van harte welkom om 

deze Eucharistieviering bij te wo-
nen. Bij onverhoopt slecht weer 
wordt deze  opgedragen in het 
gebouw van Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus tegenover de 
kapel.

Zaterdag 16 mei 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Marijn Lommerse 
(jrgt), Hein en Miet Vogels-van den Heuvel hun 
kinderen en familie, Wim van den Berg (nms werk-
groep grot en park), Marinus van Alphen (mged), 
Frans Maas (jrgt), Rudi Uden (verj), overleden ou-
ders Frans en Bertha Geurts van Kessel dochter 
Narda en schoonzonen Leo en Piet, uit dankbaar-
heid en blijdschap ter gelegenheid van het 60 jarig 
kloosterjubileum van An.

Zondag 17 mei

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
1e Communieviering
Intenties in deze viering voor: Nellie Vereijken-
Verduijn, Annie Bekx-Loeffen.

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Familie Verbakel-
van de Zanden, Overleden ouders Van der Most-
de Groot, Overleden ouders De Korte-Verhaar, 
Wim Strik (par), Leen van Oort-Huibers (sterfdag), 
Overleden ouders Wouters-van de Vossenberg, Ria 
en Gerard Wouters-Heesakkers, Jo Oude Wolbers, 
Voor vervolgde christenen in Nigeria en omringende 
landen, tot welzijn van de parochie.

11.00 Lieshout Sint Servatius
1e Communieviering
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Laurens Spoorendonk, 
Johan en Elisabeth Merks-Sanders en overleden 
familieleden, Overleden familieleden Vromans-
Verhoeven, Sis Vromans-van der Sande (jrgt), Frans 
Leenders (opa van Femke).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Ger Swinkels-
Verschuren, Jan en Jack van Leuken, Grard en 
Dina van den Heuvel-van Uden, Gerrit en Truus 
Kruijsen-Brouwers.

Maandag 18 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 19 mei

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 20 mei

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 21 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 22 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
16-22 mei 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Kamerkoor Sine Nomine verzorgt een Mariaconcert

Lezing over het ‘Rijke Roomse Leven’

Mariahout - De meimaand is 
Mariamaand en zeker in Aarle-
Rixtel wordt daar veel aandacht 
aan besteed. 

Traditiegetrouw verzorgt ka-
merkoor Sine Nomine o.l.v. 
Margot Pagels op dinsdag 19 
mei een Mariaconcert in de 
Mariakapel aan de Bosscheweg te 

Aarle-Rixtel. Aanvang 19.30 uur. 
Op het programma staan diverse 
Marialiederen en er is ook ruimte 
voor samenzang.

Beek en Donk - De vrouwenbewe-
ging Beek en Donk nodigt haar le-
den op dinsdag 19 mei om 20.00 
uur in Herberg ‘t Huukske uit voor 
de Moederdagviering.

Er wordt deze avond een lezing 
gegeven door Rene Bastiaanse, di-
recteur van het Brabants Historisch 
informatiecentrum in Den Bosch 
over het ‘Rijke Roomse Leven’. 
Tevens is hij bekend van Omroep 

Brabant TV. Daar presenteerde 
Rene ‘De Wandeling’. De vrou-
wenbeweging wenst u een fijne 
avond.

Zolang Ik bij hen was, 
was het mijn taak 

hen te bewaren in uw naam, 
die naam die U Mij hebt toevertrouwd; 

Ik heb over hen gewaakt, 
en geen van hen is verloren gegaan, 

behalve degene die verloren moest gaan, 
opdat de Schrift in vervulling zou gaan.

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Naam:        Vinci
Leeftijd:     8 jaar

Deze charmante dame is Vinci en ze is dol op knuffels en kriebels, ze kan er 
geen genoeg van krijgen. Dit maakt ze u duidelijk door u zachtjes kopjes te 
geven. Vinci is een rustige poes, die binnenshuis heel goed op haar gemak 
is. Met haar soortgenootjes kan lieve Vinci het prima vinden. Heel veel 
drukte hoeft van Vinci niet zo, liever een rustig thuis waar ze heerlijk op 
de vensterbank kan dagdromen en natuurlijk veel aandacht en kroelsessies 
krijgt van haar baasje.

Heeft u interesse in Vinci, kijk dan op onze site, www.voorstegrootel.nl of 
neem contact op met onze opvang tel. 0492-381490Massagesalon

Carry

gediplomeerd
ontspanningsmasseuse

goed voor lichaam en geest!

06-23358815   Beek en Donk

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Na een drukbezoch-
te jaarmarkt op Hemelvaartsdag 
maakt Aarle-Rixtel zich op voor 
het vervolg van de jaarlijkse 
Dorpsfeesten. Een zeskamp en 
cultureel gebeuren voor zowel 
jeugd als volwassenen, Quiz Night 
Aarle en feest met DJ’s in de tent 
naast Multifunctioneel Centrum 
De Dreef. De organisatie van dit 
grootse evenement, dat met maar 
liefst 700 deelnemers plaatsvindt 
op 15, 16 en 17 mei, is in handen 
van Stichting Dorpsfeesten Aarle-
Rixtel.

Voor alle leeftijden
“Eigenlijk zijn de Dorpsfeesten 
al eerder begonnen”, laat Jorg 
Krijnen, voorzitter van de stich-
ting, weten: “Op woensdag 29 
april hebben we al een gezellige 
avond voor ouderen gehad in De 
Dreef.” ”Stichting Dorpsfeesten 
heeft als doel om voor alle leeftij-
den een gratis evenement te orga-
niseren, afgestemd op de betref-
fende leeftijdscategorie”, voegt 
PR-commissievoorzitter Michael 
Ketelaars toe: “Door naast de 
jeugd- en volwassenenactiviteiten 
een ouderenavond te organiseren, 
komen alle leeftijdsgroepen aan 
bod.” 

Ontwikkeling
Dit weekend vindt alweer de 
38eeditie plaats. De eerste zes-
kamp stamt uit de tijd van de 
‘Aarle 800’ festiviteiten. “Toen 
was het een gewone zeskamp”, 
aldus de voorzitter: “In de loop der 
jaren is deze zeskamp uitgegroeid 
naar een meerdaags evenement 
met zeskamp, cultureel gebeuren 
en quiz. Om dit te kunnen bekos-
tigen, moesten er inkomsten gege-
nereerd worden. Zo is de jaarmarkt 
ontstaan.” 

Al vanaf september 2014 is het 
bestuur, geholpen door veel vrij-
willigers, bezig met de nodige 
voorbereidingen. “Het festijn 
draait helemaal op vrijwilligers”, 
legt Michael uit: “De meesten 
zijn ooit als deelnemer begonnen 
en dragen de Dorpsfeesten een 
warm hart toe.” Dit geldt ook voor 
nieuwe vrijwilliger Berny van den 
Bogaard: “Na 25 jaar als deelne-
mer vóór de schermen, wilde ik nu 
wel eens achter de schermen in ac-
tie komen.”

Programma
Maar liefst achttien volwassen 
ploegen (totaal  600 deelnemers) 

en vier jeugdploegen (totaal 100 
deelnemers) gaan aankomend 
weekend de sportieve en creatieve 
strijd met elkaar aan. Op vrijdag-
middag om 13.30 uur verzamelt de 
jeugd zich bij de tent voor de vos-
senjacht en daarna wordt er geza-
menlijk een frietje gegeten. Vanaf 
19.00 uur bijten de jeugdploegen 
het spits af in de tent met hun op-
tredens. De jeugdavond wordt af-
gesloten met een vette disco! 

Vanaf 21.45 uur zijn de volwasse-
nen aan de beurt. Zij kunnen hun 
kennis op het gebied van sport, mu-
ziek, actualiteit en Laarbeek toet-
sen tijdens Quiz Night Aarle. Alle 
achttien ploegen nemen hieraan 
deel. Dit onderdeel is ook openge-
steld voor ploegen die verder niet 
meedoen aan de Dorpsfeesten. 
Michael licht toe: “Mensen die 
alleen een avondje willen ‘quiz-
zen’, zijn dan toch betrokken bij 
de Dorpsfeesten.” Na afloop is 
er feest in de tent met een DJ.
Zaterdagmiddag om 14.00 uur be-
gint de spelmiddag voor de jeugd. 
Zaterdagavond worden de prij-
zen hiervan bekend gemaakt. Op 
diezelfde avond, vanaf 19.45 uur, 

vindt het cultureel gebeuren plaats 
van de volwassenen. Vrijwilliger 
Bernie vertelt: “Dit jaar hebben 
we als thema ‘Alle remmen los’. 
Alle ploegen hebben zes minuten 
tijd om hun creativiteit ten tone-
le te brengen binnen dit thema. 
Voorzitter Jorg benoemt: “Op zo’n 
avond zie je hoeveel verborgen 
talent er in Aarle-Rixtel huist.” Na 
afloop kunnen de beentjes van de 
vloer met DJ Davey Beijer.

Zondagmiddag  om 12.35 uur ver-
zamelen de ploegen zich op het 
zeskampterrein bij Multifunctioneel 
Centrum De Dreef. Na de offici-
ele opening vangen om 13.00 uur 
de sportieve zeskampspelen aan. 
Tijdens de prijsuitreiking zondag-
avond, mogen de beste tien ploe-
gen vanaf 19.45 uur nog een keer 
optreden. Daarna is er een swin-
gende afsluiting met DJ Bon Jaski.

De organisatie laat weten dat ook 
mensen die niet deelnemen aan de 
Dorpsfeesten van harte welkom 
zijn. Michael: “Het is een feest voor 
Aarle-Rixtel, door Aarle-Rixtel.”

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

ER IS WEER GRASKAAS!
Kaas die gemaakt wordt van de melk van het eerste, malse lentegras 

dat de koeien grazen na een lange winter op stal wordt graskaas 

genoemd. Omdat het verse gras weinig stugge vezels bevat, is de eerste 

lentemelk extra romig. Graskaas: jonge kaas die heerlijk vol en romig 

Kom naar de winkel en proef onze Graskaas!

VLEESWAREN DUO

100 gram Boterhamworst + 100 gram 

Boerenachterham

2 x 100 gram 199

GRASKAAS

Noord-Hollandse Graskaas: jonge kaas die 

heerlijk vol en romig van smaak is.

kilo 695

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
vrijdag- zaterdag

Courgette                  2 stuks 0.99
Kiwi Gold    500 gram  1.99

Kiwi Green     500 gram  1.49
Rabarber     per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

1 + 1 gratis

Gesneden Slamix

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Aarle-Rixtel weer in de ban van de Dorpsfeesten

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Fotograaf: Joost Duppen
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www.janlinders.nlActies geldig op vrijdag 15 
en zaterdag 16 mei 2015

Unox
soep in blik
alle varianten 
800 ml
1.59-1.72

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIESACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES
Hamburgers
voordeelpak 
10 stuks
9.98

= 4.99 per voordeelpak

50%
KORTING

1+1
GRATIS

*

= 0.80-0.86 per blik

Alléén op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

OP=OP

OP=OP

*1
+1
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Cameraad
De dagen worden langer, en dat 
betekent dat het haar rondom 
de bikinilijn korter wordt. Of we 
nou gaan bakken aan de Costa 
del Sol of gaan backpacken 
in the middle-of-nowhere, 
verkassen zullen we. Zo dicht 
mogelijk bij de evenaar om 50 
tinten bruiner terug te komen. 
De voorpret begint al met het 
pakken van de koffers. Een gele 
speedo, een geldig paspoort 
en zonnebrandcrème factor 
driehonderdachtentachtig. Het 
begin is gemaakt. De toplaag van 
de koffer wordt netjes bedekt 
met wat korte broeken, slippers, 
schoenen en wat handdoeken. 
Waar voorheen nog plaats 
beschikbaar was voor een rol 
toiletpapier (voor de onvoorziene 
behoefte), is deze ruimte nu voor 
hem gereserveerd. Hij scheelt 
je spierpijn in je armen. Hij 
bevredigt je 
behoeften. 

Hij neemt je precies waar en 
wanneer je dat wilt. Of het nou 
van voren of van achteren is. Hij 
laat je altijd glimlachen, of een 
ongelooflijk belachelijke smoel 
trekken. Kinderen, oortjes even 
dicht, want ik heb het hier over 
de selfiestick; een uitschuifbaar 
stokje waarop je je mobieltje 
kan bevestigen waardoor je de 
meest verschrikkelijke foto’s van 
jezelf kan schieten. Ideaal voor 
zo ongeveer alles, behalve om 
leuke foto’s mee te maken. Last 
van een kriebeltje op je rug? 
Pak de selfiestick. Onderweg 
naar de golfbaan en je putter 
vergeten? Pak de selfiestick. 
Je veel te irritante kleinzoon 
corrigeren? Pak de selfiestick. 
Legio mogelijkheden biedt het 
ding. Als je er vooral maar geen 
kiekjes mee maakt. God schonk 
ons niet voor niets armen. Neem 
hen lekker de hele dag mee op 
sleeptouw. Is meteen goed voor 
de werkgelegenheid daarzo. En 
denk je tenminste niet alleen 
maar aan je selfie…

Joey van der Leemputten 

COLUMN

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, Lieshout 
T 0499-42 58 55  |  www.bouwcenterswinkels.nl

GEZOCHT: OPROEPKRACHT CHAUFFEUR (M/V)  
Voor besturen betonmixer (c-rijbewijs). 

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

€50
PER STUK!
Prijs bij afhalen en excl. btw

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28

LUNCH,
BORRELEN &
BROODTAPAS

NU OOK OP
ZATERDAG!

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

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

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

Gratis thuisbezorgd!

37%
JA

NEE

63%

“Zoveel mogelijk mensen aan de slag. Dat is het streven.”
Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek - Ruim de helft van de 
respondenten van burgerpanel 
TipMooiLaarbeek heeft het gevoel 
dat de gemeente de werkgelegen-
heid in Laarbeek kan bevorderen. 
Door bijvoorbeeld nieuwe bedrij-
ven te lokken, eigen opdrachten 
door lokale bedrijven uit te laten 
voeren of bestaande bedrijven te 
helpen ontwikkelen. Hoe reëel is 
deze gedachte? Wethouder Greet 
Buter heeft werk en inkomen in 
haar portefeuille en geeft hier het 
antwoord op. 

Aanbestedingen
Bijna de helft van de respondenten 
denkt dat de gemeente de werk-
gelegenheid kan verbeteren door 
eigen projecten door lokale bedrij-
ven uit te laten voeren. Dit klinkt 
als een logisch plan, maar dat is 
het niet. De gemeente zit namelijk 
vast aan een aanbestedingsbeleid 
en wettelijke regelgeving, waar-
door dat niet mogelijk is. 

Participatiewet
Bovenstaande optie is dus uit-
gesloten, maar dan blijven nog 
veel mogelijkheden over. Zo is 
vanaf 1 januari 2015 de parti-
cipatiewet van kracht gegaan. 
Hier wordt in gemeente Laarbeek 
ook volop invulling aan gegeven. 
“Het is daarbij de bedoeling dat 
zo veel mogelijk mensen terug 
op de arbeidsmarkt terecht ko-
men”, legt Greet uit. Deze taak is 

ondergebracht bij het Werkbedrijf, 
waarin we samenwerken met  de 
andere peelgemeenten, werkge-
vers en -nemers, de Atlantgroep 
en het Werkplein. Dit pakken we 
gezamenlijk op. Ik ben erg blij dat 
de werkgevers hierin participeren, 
omdat zij het uiteindelijk ook moe-
ten realiseren.” 

Werkbedrijf
“Mensen die kunnen en willen 
werken, moeten we zoveel moge-
lijk aan de slag helpen”, beweert 
de wethouder. Dat is de taak van 
het Werkbedrijf. Dit bedrijf moet 
voor twee groepen toekomst bie-
den. “Voor sommige mensen is 
het gewoon lastig om een betaalde 
baan te vinden en zij worden daar-
bij geholpen. Bij anderen is de af-
stand tot de arbeidsmarkt zo groot 
dat er een andere manier wordt 
gezocht om hen te helpen actief te 
worden.” Dit kan bijvoorbeeld in 
de vorm van vrijwilligerswerk zijn. 

Vrijwilligerswerk
Zijn werklozen Laarbekers wel be-
reid om vrijwilligerswerk te doen? 
Greet denk van wel. “Ik denk 
dat heel veel mensen graag bij 
de samenleving horen. We vin-
den het toch allemaal belangrijk 
om iets voor anderen te doen. 
Natuurlijk is het uiteindelijke doel 
om zoveel mogelijk mensen aan 
de slag te helpen. Dat is het stre-
ven.” Verschillende respondenten 
hadden een zinvolle dagbeste-
ding voor mensen die geen baan 

kunnen vinden ook aangekaart in 
de enquête. Dus hierover lijken de 
gemeente en de bewoners op één 
lijn te zitten. 

Hoop
Er is echter ook iets waarbij deze 
twee iets minder op één lijn lijken 
te zitten.  Zo staat in de enquête 
dat het Centraal Planbureau voor-
spelt dat 2015 het jaar van de 
plussen wordt, maar 63% van de 
respondenten ervaart deze groei 
niet. Greet zegt hierover het vol-
gende: “Wat mensen voelen, daar 
oordeel ik niet over, want zij voe-
len dat zo. Ik  zie zelf dat de cijfers 
positief zijn, maar het duurt even 
voordat dit echt effect heeft op 
de werkgelegenheid.” Daarnaast 
concludeert de wethouder dat het 
voor een gemeente onmogelijk 
is om de landelijke economie  te 
bepalen. “Wel kunnen we ervoor 
zorgen dat het vestigingsklimaat 
hier goed is en bedrijven onder-
steunen om bijvoorbeeld mensen 
met een beperking aan te nemen. 
Voor goede ideeën over hoe we dit 
nog beter kunnen doen, staan wij 
altijd open”, sluit de wethouder 

ERVAART U DEZE 
GROEI OOK?

HET CENTRAAL PLANBUREAU VOORSPELT 
DAT 2015 HET JAAR VAN DE PLUSSEN 

WORDT, DE CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN 
TREKKEN VOORZICHTIG WEER AAN

KENT U MENSEN IN UW FAMILIE EN/
OF VRIENDENKRING DIE 

WERKLOOS ZIJN??

Wil jij ook meedenken en 
meepraten over actuele 

zaken in Laarbeek? 

Meld je aan op 
www.tipmooilaarbeek.nl! 

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk   
0492-462911

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

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

27%
JA

NEE

73%
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Puzzelpagina

Woordzoeker
AKKERBOUW

BERGBLAUW

BESCHADUW

CLUB

EIGENLIJK

FIJN

GROOTS

HELP

HONDEN

IRIS

JONGLEREN

KAUWGOM

KRAKEN

LIEFDE

MAKELAAR

MONSTER

NIEUWBOUW

OESTER

PAPRIKA

RUSTIG

STOMEN

TROMPET

UITERLIJK

VROLIJK

WALVISSEN

ZONDER

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AKKERBOUW BERGBLAUW BESCHADUW
EIGENLIJK JONGLEREN NIEUWBOUW
UITERLIJK WALVISSEN MAKELAAR
KAUWGOM MONSTER PAPRIKA
TROMPET VROLIJK GROOTS
HONDEN KRAKEN LIEFDE
OESTER RUSTIG STOMEN
ZONDER CLUB FIJN
HELP IRIS

Er is weer Graskaas in ’t Verswarenhuys: kaas die gemaakt wordt van de melk van het eerste, malse 
lentegras dat de koeien grazen na een lange winter op stal wordt graskaas genoemd. Omdat het verse gras 
weinig stugge vezels bevat, is de eerste lentemelk extra romig en bevat deze zachter melkvet dan normaal. 
En van deze melk wordt Noord-Hollandse Graskaas gemaakt: jonge kaas die 
heerlijk vol en romig van smaak is. Noord-Hollandse Graskaas met het 
Rode Zegel is gemaakt van 100% Noord-Hollandse lentemelk, volgens 
het oorspronkelijke Noord-Hollandse recept. Deze week, kilo Noord-
Hollandse Graskaas: € 6,95! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Mooi & Gezond: Er is weer Graskaas!

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Frans van Zeeland 

(wethouder) 
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Kim van den Broek

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuHard

7 5

8 5

2 8 5 3

9 6 2 3

4 3 9

6 2 7 8

6 8 4 7

1 2

1 4

Puzzle #139063

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Leuk om te bakken: olijfbroodjes (15 stuks)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Deeg:
• 20 gr gist
• 300 gr volkorenbloem
• 1,5 el olijfolie
• 1,5 el Italiaanse 

kruiden (gedroogd)
• 1 tl zout
Vulling:
• 75 gr groene olijven 

met piment
• 75 gr amandelen
• 100 gr ricotta
• 100 gr kwark
• 0,5 el Italiaanse 

kruiden (gedroogd)
• 1 rode paprika

Laat de gist in 0,6 dl lauw water oplossen. Meng de opgeloste gist met 

bloem, olijfolie, Italiaanse kruiden, zout en voeg nog eens 1,5 dl water 

toe. Kneed het tot een soepel deeg en laat 1 uur rijzen op een warme 

plaats. Het deeg zal zich verdubbelen. Meng in een keukenmachine de 

amandelen en olijven fijn tot een smeuïge puree. Meng de puree met de 

ricotta, kwark en kruiden. Verdeel het deeg in 15 balletjes. Druk met je 

duim een holletje in ieder bolletje zodat er vulling in kan. Leg de bolletjes 

op een bakplaat met bakpapier en verdeel het mengsel over de bolletjes. 

Laat ze nog 15 min rijzen en bak za daarna in 25 minuten af op 200°c. 

in de oven. Maak de paprika schoon en snijd in fijne reepjes. Verdeel de 

paprika reepjes over de warm broodjes. 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Color Fun!
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Color Fun!
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Omstreden Ruit van de baan

10
MarTIEN voor taal!

Vliegende vliegen

Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij vertaal- en 
tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met 
de redactie van De MooiLaarbeekKrant of via 
mooilaarbeek@mmtaaltekst.com

10
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 20 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND Senseo
koffi epads

3 zakken à 32/36 pads

11.97-12.66

10.00
3 zakken

Het zou zo een titel van een stripver-
haal kunnen zijn; Suske en Wiske en 
de Vliegende Vliegen. Maar achter die 
alledaagse woorden schuilt een hele 
geschiedenis van taalverandering en 
debat. Want waarom heet een vlieg 
eigenlijk ‘vlieg’ en een vis ‘vis’ en niet 
‘zwem’? Om het antwoord op die vraag 
te vinden moeten we een tijdje terug 
in de tijd. In het jaar 470 voor Christus 
zag in Griekenland Socrates het levensli-
cht. Hij wordt beschouwd als de eerste 
westerse filosoof. En belangrijker; als de 
eerste westerse denker over taal. Omdat 
hij tegen het geschreven woord was, 
kennen we zijn leven en werk voor-
namelijk dankzij zijn volgers, onder wie 
zijn leerling Plato. 
Socrates vond dat je alleen met elkaar 
in discussie kon gaan als je elkaar in de 
ogen kon kijken tijdens het gesprek, en 
dus niet schriftelijk. Zo kun je grammati-
caal perfect zeggen dat de koning van 
Frankrijk kaal is. Als je dan tegenover 
Socrates staat, zal hij uitleggen dat de 
koninklijke haarmode in Frankrijk er niet 
meer toedoet omdat Frankrijk een presi-
dent heeft. En zo kun je een ‘vis’ best 
‘zwem’ noemen, als je gesprekspart-
ner maar duidelijk beseft wat 
je bedoelt. Want het filosofis-
che deel van het gesprek 
was belangrijker dan het 
gesprek zelf. Taal was 
slechts een middel 
en geen doel. 
Zo zie je maar 
dat taal altijd 
verandert 
en dat het 

Nederlands dat wij hier nu spreken en 
schrijven over honderd jaar helemaal 
anders is. Als het aan Socrates had 
gelegen, had deze column hier bijvoor-
beeld nooit gestaan. Ten eerste omdat 
het een geschreven column is in plaats 
van een gesproken column en ten 
tweede, vrees ik, omdat Socrates maar 
met moeite het nut van dit schrijfsel in zal 
hebben kunnen zien. Maar ja, het houdt 
u toch even van de straat. 
Natuurlijk kun je ook gewoon op inter-
net (www.etymologiebank.nl) opzoeken 
waar vlieg en vis vandaan komen. 
Daar kom je erachter in welke talen die 
woorden worden gebruikt en hoe die in 
het Nederlands terecht zijn gekomen, 
maar dan ben je in één zin klaar. Dan 
is een verhaaltje over 2500 jaar taalge-
schiedenis wel iets interessanter. Want 
wat heb je aan etymologie (studie naar 
de herkomst van een woord) als je ook 
vliegende vissen en zwemmende vliegen 
hebt?

Maak kans op een boek over taalweetjes
Hebt u een onderwerp voor deze 
column? Stuur het dan naar 
mooilaarbeek@mmtaaltekst.com. Het 

beste onderwerp krijgt hier 
een plaatsje en de 

inzender krijgt een 
boek over taal-

weetjes en 
taalfouten.

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

Lieshout - Met heel veel zorg wordt het actie-
bord ‘Gum de Ruit uit!’ symbolisch weggedra-
gen uit het weiland van Ad en Ria van Berlo 
aan de Deense Hoek in Lieshout. De leden van 
de werkgroep ‘Stuit de Ruit!’ en andere betrok-
kenen hebben alle redenen om een feestje te 
vieren.

Plannen van de baan
Op dinsdag 12 mei is het bestuursakkoord 
2015-2019 in Den Bosch gepresenteerd door 
het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in 
aanwezigheid van leden, pers en belangstellen-
den. Gedeputeerde Staten hebben de plannen 
voor de aanleg van de Ruit laten vallen en heb-
ben gekozen voor slimme en duurzame alterna-
tieven voor de verkeersknelpunten in Zuidoost-
Brabant. Met deze plannen gaan zij de komende 
vier jaar aan de slag.

Opluchting 
De leden van het actiecomité ‘Stuit de Ruit!’ zijn 
opgelucht. In een telefonische reactie laat Ria 
van Berlo desgevraagd weten: “Wij zijn ont-
zettend blij met dit resultaat. We hebben con-
structief samengewerkt met diverse partijen. 
Het heeft heel wat uurtjes gekost, maar nu we 
ervan verzekerd zijn dat de mooie natuur in ons 
Laarbeek beschermd blijft tegen de aanleg van 
asfalt, is het dubbel en dwars de moeite waard 
geweest.” Met gepaste trots vertelt Ria dat ze 
ook al reacties heeft gehad van gelijkgestemde 
actievoerders. “Zij zijn geïnteresseerd naar de 
wijze waarop wij samen dit resultaat hebben be-
reikt.”
College van burgemeester en wethouders
Ook wethouder Frans van Zeeland uit zijn blijd-
schap over dit onderwerp. “Wij zijn verheugd om 
te zien dat het college van Gedeputeerde Staten 
kiest voor het lokaal oplossen van knelpunten en 
slimme mobiliteit. Daar hebben wij onlangs als 
Peelgemeenten ook om verzocht, omdat we in 
deze aanpak geloven. Bij het zoeken naar op-
lossingen voor de lokale knelpunten, staan we 
echter nog wel voor grote opgaven. Daarvoor 
zijn we op dit moment dan ook in goed gesprek 

met de Peelgemeenten. Daarnaast blijven we als 
gemeente met de provincie in overleg over de 
maatregelen die in het bestuursakkoord staan 
om de doorstroming op de N279 te bevorde-
ren.”

Tijd voor een feestje
Blijdschap bij alle aanwezigen op het feestje 
dinsdagavond in de achtertuin van de familie 
Van Berlo. “Iedereen kon zo even zijn of haar 
verhaal kwijt”, aldus Ria. Het actiebord werd 
weggedragen uit het weiland. Een mooi mo-
ment aldus Ria: “Want ook mensen die nog 
nooit in een weiland hebben gestaan, wilden 
dit moment niet missen.” Ria vervolgt: “Het 
actiebord staat nu tegen ons huis aan, het blijft 
voorlopig bewaard als eerbetoon aan het harde 
werken en aan de twee Laarbeekse kunstenaars 
die dit hebben gemaakt.”

Definitief
Op de vraag of de Ruit nu definitief van de baan 
is, zegt Ria: “Ik heb er het volste vertrouwen in 
dat de bestaande knelpunten de komende jaren 
op een dusdanige manier zullen worden aange-
pakt, dat ook in de toekomst geen enkele sprake 
meer zal zijn van de aanleg van de Ruit”.

Het actiebord wordt weggedragen
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Iedere zondag geopend
Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 19 mei 2015

Biezenweg 2a             Beek en Donk            Tel.: 0492-461310           www.tuincentrumdebiezen.nl

Prachtige geraniums
Hang of StaandNu 0.89

Geraniummarkt

Superkwaliteit...! 10 cm hoog in 9 cm pot. 
Alle soorten, tray à 12 stuks
van € 5.99

Plantjesmarkt
van € 5.99

nu

€3.99

Koffie of thee met heerlijke 
appelpunt & slagroom € 2.99

Vijverstick mix
Hoogwaardig voer voor 
alle koi & vijvervissen. 
Inhoud 15 liter. 
Van € 8.99

nu

€5.99

Vijverstick mix
Hoogwaardig voer voor 

Barcelona Lounge set

5-delige loungeset. 
Kleur Ice Grey met 
verstelbare rugleuning 
voor maximaal zit 
comfort. Van € 1499.-

Barcelona Lounge set

5-delige loungeset. 
Kleur Ice Grey met 

nu

€1099.-

Freearm Parasol “Miami”
Luxe verstelbare parasol, met duurzaam 
Olefin doek. Rond ø 3,6 meter of  
vierkant   3x3 meter Van € 299.-

nu

€249.- 
excl. voet

Olefin doek. Rond ø 3,6 meter of 
vierkant   3x3 meter Van € 299.-

nu

€249.-
excl. voet

Scaevola “Elfenwaaier”
Deze rijkbloeiende hangplant 
bloeit tot laat in de herfst.  
ø 20 cm in 12 cm pot  
€ 1.99 p/stuk

Freearm Parasol “Miami”

Deze rijkbloeiende hangplant
bloeit tot laat in de herfst. 
ø 20 cm in 12 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Koffie Boeketje
Voordelig op de koffie 
of gewoon zelf 
in de vaas. 
Van € 5.99

Koffie Boeketje
Voordelig op de koffie 
of gewoon zelf 

Nu

€3.99

Vijvervissen
Keuze uit Goudvis, Winde, Shubunkin, 
Sarasa en komeetstaart 15 tot 18 cm 
€ 8.99 per stuk

5 voor

€25.-

Vaste planten
Zeer groot assortiment
in 9 cm pot

*Goedkoopste halve prijs

Zeer groot assortiment

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Plant ze nu! 

Callibrachoa “Carnaval”
Topkwaliteit met 3 kleuren per pot.  
ø 20 cm in 13 cm pot. Van € 2.99

nu

€1.99

Tibouchina
Deze kuipplant is een sierraad 
voor je balkon of terras. Bloeit 
tot laat in de herfst. 70 cm 
hoog in 19 cm pot. Van € 11.95

nu

€7.99

Biezenweg 2a             Beek en Donk            Tel.: 0492-461310           www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze kuipplant is een sierraad 
voor je balkon of terras. Bloeit 
tot laat in de herfst. 70 cm 

Van € 11.95

Drijvende plantmand
Voor vijver of terras, 30x30 
cm compleet ingeplant met 
waterplanten!.  
Van € 14.95

nu

€9.95
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Bedrijf:      Keurslager Danny Megens
Eigenaren:  Danny & Daniëlla Megens

Redacteur: Mariëlle de Beer

Aan de Woenselse Markt 15 in Eindhoven 
wordt met passie voor het vak gewerkt, het 
slagersvak welteverstaan. Laarbekenaren 
Danny Megens en zijn vrouw Daniëlla wer-
ken hier, samen met een hecht team van me-
dewerkers waaronder zoon én dochter, met 
veel zorg en aandacht in hun eigen slage-
rij. Op 1 juni van dit jaar is het alweer vijf 
jaar geleden dat zij de deuren openden van 
‘Keurslager Danny Megens’. Hongerig naar 
meer informatie drinken we samen koffie tij-
dens een ‘smakelijk’ gesprek.

Ben je al lang werkzaam in het slagersvak?
“Ik ben in 1992 met de Slagersvakopleiding 
gestart en ik heb daarna jarenlang bij mijn 
oom in de slagerij gewerkt totdat ik de titel 
chef-slager had behaald. Hierna ben ik zo’n 
tien jaar als chef-slager werkzaam geweest 
tot aan het moment dat ik mijn eigen winkel 
opende nu bijna vijf jaar geleden. Ik heb me 
als chef-slager o.a. gespecialiseerd in grillpro-
ducten (waar ik helemaal gek van ben) zoals 
bijvoorbeeld spareribs, hammetjes of kippen-
boutjes (de zgn. ‘bruine billen’). We bieden 
onze klanten dan ook een breed assortiment 
aan (verse) grillproducten”, vertelt Danny. 
Ziezo: de titel ‘uw grillspecialist’ is hierbij ver-
klaard!

Hoe zit dat precies; een winkel in Eindhoven 
maar ook een grote klantenkring in Laarbeek?
“Ik ben bijna twintig jaar woonachtig in 
Laarbeek, ik ken veel mensen in Laarbeek 
en draag Laarbeek een warm hart toe. Het 
was voor mij niets meer dan logisch dat ik 
ook de inwoners van Laarbeek kennis wil-
de laten maken met de producten uit onze 

slagerij. Een paar jaar geleden ben ik daarom 
gestart met het verzorgen van gourmet- en 
barbecueschotels, welke we bij de mensen 
thuis gingen bezorgen. Sindsdien is het bal-
letje gaan rollen en groeit onze klandizie in 
Laarbeek (maar ook daarbuiten) op basis van 
mond-tot-mondreclame gestaag door”. 

Wat bieden jullie een klant nog meer behal-
ve de bekende barbecue- en 
gourmetschotels?
“Alles, maar dan ook echt alles!”, zegt een 
enthousiaste Danny. “Wat mensen misschien 
nog niet weten, is dat wij niet alleen schotels 
maar ook alle soorten vlees thuis kunnen be-
zorgen. We zijn heel laagdrempelig ingesteld. 
Mensen kunnen ons bellen of naar onze 
website gaan en daar een bestelling plaatsen. 
Binnen Laarbeek bezorgen wij dan vervol-
gens alles kosteloos bij de klant thuis. Ingeval 
van een barbecue, halen we de volgende dag 
alles weer op. We doen zelfs de afwas”, lacht 
Danny. “Maar we kunnen ook de gehele ca-
tering verzorgen op feesten en partijen, zelfs 
wanneer er sprake is van bepaalde allerge-
nen of wanneer men vegetarisch is.” Danny 
vervolgt: “De nadruk ligt bij ons op kwaliteit. 
Als keurslager verkopen wij alleen vlees dat 
door aanbevolen leveranciers (welke streng 
worden gescreend) wordt geleverd. De laag-
drempeligheid en onze hoge mate van ser-
vicegerichtheid in combinatie met kwaliteit, 
maakt dat steeds meer klanten in Laarbeek 
ons weten te vinden en ons trouw blijven”.

Zijn er nog plannen voor de toekomst?
“Jazeker, we streven ernaar om op termijn 
een ‘echte’ bezorgservice - voor ons com-
plete assortiment - in Laarbeek te kunnen 
gaan starten. Nu bezorgen we zeg maar ‘op 
maat’ bij klanten thuis maar het is onze wens 
én zeker ook onze ambitie om een bezorg-
systeem te ontwikkelen waarbij wekelijks op 

vaste tijden bij de mensen thuis wordt be-
zorgd. We willen daarbij gaan werken met 
vaste bestellijsten waarop de klant wekelijks 
kan aanvinken wat hij/zij bezorgd wil krijgen, 
met daarop iedere week ook nieuwe aanbie-
dingen”, aldus een enthousiaste Danny.

Wilt u meer informatie of wilt u ook eens 

kennismaken met de ‘bruine billetjes’ van 
keurslager Danny Megens? Kijk dan op de 
website www.megens.keurslager.nl of bel 
040-2430716. Persoonlijk kennismaken met 
Danny, Daniëlla en hun team kan uiteraard 
ook! Zij verwelkomen u graag in hun slagerij 
aan de Woenselsemarkt 15 te Eindhoven.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  KEURSLAGER DANNY MEGENS
 Daniëlla en Danny in hun slagerij 

Laarbeekse golfkampioenschappen 2015

Redacteur: Martin Prick

Laarbeek- De twaalfde Laarbeekse 
Golfkampioenschappen vinden plaats 
op vrijdag 4 september op ’t Woold 
te Asten-Heusden. Ongeveer 120 
Laarbeekse golfers zullen strijden om 
de eer. Opgave is vanaf nu mogelijk.

Doorstroming gewaarborgd
De organisatie in handen van Jos 
Vogels, Eric van de Vrande en Peggy 
Blankwater is er ook dit jaar in ge-
slaagd een aantrekkelijk programma 
aan te bieden. Gegolft zal worden 
volgens twee spelvormen; individu-
eel Strokeplay en groepsvorm Texas 
Scramble. Het is deze combinatie van 
groepen en individuelen, die ervoor 
zorgt dat de doorstroming tijdens de 
wedstrijd gewaarborgd is. Wachten 
omdat een minder geoefende speler 
moeite heeft met een bepaalde ‘hole’ 
behoort tot het verleden. Tijdens de 
gehele wedstrijd zal op drie plaatsen 

op de baan catering aanwezig zijn om 
de deelnemers te voorzien van een 
natje en een droogje. De teams voor 
Texas Scramble zoeken een groeps-
naam waaronder zij deelnemen. Dit 
kan natuurlijk ook heel goed een 
bedrijfsnaam zijn. De hoofdsponsor 
Rabobank heeft samen met diverse 
sponsoren gezorgd voor leuke prijsjes. 
Daarnaast is er een eerste prijs voor de 
beste golfer/golfster van de dag. Er 
wordt een onderscheiding uitgereikt 
voor de ‘longest’ en de ‘neary’.

‘Spelregels’
Deelnemende bedrijven, groepen of 
individuelen moeten uit Laarbeek af-
komstig zijn. Voor alle deelnemers is 
een GBV (GolfVaardigheidsBewijs) 
verplicht. Dit GVB dient op de dag zelf 
getoond te kunnen worden. Er wordt 
gespeeld met hcp verrekening en 
voor inactieve spelers (hcp 54) wordt 
een reëele hcp aangehouden van mi-
nimaal 36. Deelname kost € 75,- per 

persoon, maar dan is ook alles be-
taald. Ontvangst met koffie en gebak, 
greenfee, catering tijdens het golfen, 
buffet na afloop en vrij drinken tot 
22.00 uur zijn in de prijs inbegrepen. 
Een portemonnee is dus niet nodig! 

Programma
Natuurlijk staat plezier tijdens deze 
dag voorop. De organisatie verwacht 
ongeveer 120 deelnemers. Het eve-
nement begint met een ontvangst 
vanaf 10.00 uur. Om 12.00 uur is de 
afslag en om 17.00 uur is het golfen 
afgelopen. Tot 22.00 uur is er dan nog 
de mogelijkheid tot gezellig napraten 
over een sportieve dag. 

Inschrijven via de site www.laarbeek-
segolfkampioenschappen.nl kan vanaf 
nu. Het tijdstip van het overmaken 
van het inschrijfgeld is bepalend voor 
de volgorde van inschrijving.

Archieffoto van de Laarbeekse golfkampioenschappen in 2014 
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

2e Pinksterdag
(25 mei)
geopend 

van 12.00 tot 17.00 u

Fotograaf: Joost Duppen
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Geschikt voor jong en oud! -  GRATIS EnTREE 
Komt dat zien! Komt dat zien! Tijdens de opening van het theaterseizoen is er voor jong en voor oud 
weer heel veel te beleven in Openluchttheater Mariahout. Zo loopt er een bijzonder bosfiguur rond 
met spannende verhalen. De live-band Just4You treedt op met hits uit de jaren ‘70 t/m ’00, maar dan op 
geheel eigen wijze; dat wordt gegarandeerd een feestje! De mannen van Petazzie zijn terug. Zonder 
vrouwen maar met veel improvisatie, lachwekkende reacties en ontroerende liedjes. 

Muziekgroep “nooit Gedacht” komt met 45 enthousiaste muzikanten songs van o.a. Jan Smit, Frans 
Bauer, Nick & Simon en Guus Meeuwis spelen. Toneelvereniging Mariahout mag deze dag natuurlijk 
ook niet ontbreken met een leuke act en liedjes. In heel het theater zijn er activiteiten en spelletjes voor 
de jeugd. Het zou overigens zomaar kunnen dat je de dames van WânâW tegen het lijf loopt... 
Kortom, deze middag mag je niet missen!

Voor tickets en meer informatie kijk op onze website.

GRATIS

enTRee

De mannen van Petazzie

Veldhuis
& Kemper

Comedy 
night

Miss
Montrealzaterdag

JUnI

6
zaterdag

JUnI

13
zaterdag

JULI

11

Opening theaterseizoen
zondag 17 mei - van 13.30 tot 19:00 uur

Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel - In de oude klokkengiete-
rij in Aarle-Rixtel werd op donderdag 
7 mei de opening van Atelier Vonk ge-
vierd met een unieke vernissage. Niet 
alleen werden de kunstwerken van 4 
eigenzinnige kunstenaars tentoonge-
steld, maar ook het nieuwe meubel-
merk Zanetti werd geïntroduceerd. 

In plaats van de arbeiders die op am-
bachtelijke wijze wereldberoemde 
klokken vervaardigden, kon men afge-
lopen donderdag in het monumentale, 
voormalige pand van Petit & Fritsen de 
werken aanschouwen van 4 zeer uit-
eenlopende kustenaars. Zo kon men 
de adembenemende foto’s bewonde-
ren van Christina Altieri, een jonge, 
Italiaanse fotografe met een diepere 
kijk op het leven. De manier waarop 
zij de intimiteit van ontwikkelde, jonge 
mannen en vrouwen in de bloei van 

hun leven weet te vangen, was een 
lust voor het oog. Haar werk straalt 
een bepaalde sereniteit uit, die door de 
industriële sfeer van het pand zelf nog 
eens extra benadrukt werd. De mar-
kante koppen en poppen van kustena-
res Maen Florin staken hier mooi bij af. 
De werken van Florin geven je de mo-
gelijkheid om je fantasie helemaal de 
vrije loop te laten, wat volgens geno-
digden een aangename tegenstelling 
vormde ten opzichte van bijvoorbeeld 
de schilderijen van Samuel Hortulanus, 
wiens oevre wordt gekenmerkt door 
gebruikmaking van een ingetogen 
kleurpalet om de ludieke, fragmenta-
rische beelden van onder andere losse 
ledematen weer te geven. Will Kerr 
bracht ons met zijn wereldse schilderij-
en naar landen waarvan we verlangen 
om deze te bezoeken, en ons aldaar 
onder te laten dompelen in oude cul-
turen die onze geest prikkelen. 

Dit alles werd gecompleteerd door 
de houten meubelstukken van het 
nieuwe label Zanetti. Dit label bestaat 
uit oude meubels die, door gebruik te 
maken van de energie die het stuk met 
zich meedraagt, op een verfrissende 
en uitdagende manier een tweede le-
ven gegeven worden. Tafels en kasten 
uit een ander tijdperk die door de ont-
werpers met liefde zijn omgetoverd tot 
unieke, kleurrijke, hedendaagse objec-
ten, die in menig huishouden tot hun 
recht zullen komen.

Na een warm welkom door de initia-
tiefnemers van Atelier Vonk, konden 
de gasten zich, onder het genot van 
een hapje en een drankje, op eigen 
tempo vergapen aan deze grote ver-
scheidenheid aan hedendaagse kunst. 
De avond was een geweldig succes en 
bewijst dat Aarle-Rixtel sinds vorige 
week een interessante en oogstrelende 
trekpleister rijker is geworden.

Opening Atelier Vonk geweldig succes

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Paranormale avond beurs in Beek en Donk
In café Herberg ’t Huukske vind 21 mei 
een paranormale beurs avond plaats.
Op deze avondbeurs zijn 25 mediums 
aanwezig. 
De avond begint om 19.30 - 22.30 uur

Café Herberg ’t Huukske Kapelstraat 
5-7, 5741 CA Beek en Donk.
De entree bedraagt 3.50 euro.
Voor meer informatie 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl  
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Ook een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Pap & Mam,
Gefeliciteerd 

met jullie 40-jarig huwelijk!!
xxx

Sarah & Wilco 
Aäron & Elle           
Deborah & Dennis
Sem & Evy

Profi ciat Liesbeth!Profi ciat Liesbeth!

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Rene en Daan 

 van den BerkmortelpRoFicIaT
kArEl Jr!

De MooiLaarbeekKrant 
wenst alle eindexamen-

kandidaten heel veel 
succes toe!

Je kunt in de Jalónvallei óveral wande-
len. Een van de mooiere wandelingen 
is de bergkam over de Pulupi (spreek 
uit als: Poeloepie), wat er uitziet als een 
maanlandschap. Althans, zoals ik me 
het maanlandschap visualiseer. Met 
viereneenhalf uur ploeteren behoorlijk 
zwaar én je moet even creatief zijn met 
een paar auto´s … maar die moeite is 
het zeker waard. Op een zondag was 
het zover. Met een ander echtpaar 
zouden mijn man en ik de Pulupi gaan 
wandelen. Met twee auto´s reden we 
naar het restaurant op Coll-de-Rates 
(625mtr) wat het laagste eindpunt van 
de wandeling zou zijn. Daar lieten we 
een auto achter en reden met de an-
dere auto naar het beginpunt van de 
wandeling. Halverwege de wandeling 
hoorde ik plotseling een ontzéttend 
gevloek, gemorrel en gegrom. Wat 
bleek; onze alleraardigste vriend had 
zijn autosleutels in de auto laten liggen 
die bij het beginpunt stond en die we 
bij het eindpunt nodig hadden. En als 
je dan al uren aan het ploeteren bent, 
is dat geen prettige mededeling. Het 
deed mij echter niks. Het was tenslotte 
zijn probleem (vond ik), dus als we na 
de wandeling bij het restaurant aan 
zouden komen, moest hij maar zien 
hoe hij aan die autosleutels kwam. Ik 
zou vanaf het restaurant geen stap 
meer zetten, zo had ik mezelf beloofd 
(knipoog). Het zou hooguit een uurtje 
extra afdalen voor hem zijn! Het ge-

morrel bleef nog even duren tot de 
mannen onderling hadden geconclu-
deerd dat ze bij het restaurant zeker 
wel een bekende zouden treffen die 
hen naar het beginpunt zou kunnen 
brengen. 
En zo kwamen we dan bij het restau-
rant aan op Coll-de-Rates. Mijn man 
‘herkende’ metéén al iemand. Hij had 
tenslotte een keertje met deze Theo 
staan praten in een kroegje. Of Theo 
een pilsje van hem wilde. Dat wilde 
Theo wel. Nog een pilsje? Dat wilde 
Theo wel. Toen kwam de hamvraag: 
of Theo de twee mannen mee kon 
nemen naar het dal? Dat wilde Theo 
wel. En warempel, het leek geregeld. 
Even later wurmden de mannen zich 
in het piepkleine, hagelwitte koek-
blikje van Theo. Wij dames bestelden 
nog een welverdiende versnapering en 
zouden wachten op onze mannen, die 
even later bulderend van het lachen 
binnenstrompelden. Uhmmm vertel, 
VERTÉL!!! 
Theo had de mannen naar het dal ge-
reden. Ze konden ámper in dat kleine 
koekblikje, maar het ging. Beneden 
aangekomen moest Theo nog even 
een zandpad inrijden. “Nog maar een 
klein stukje Theo!” Tot Theo´s spik-
splinternieuwe autootje vast kwam 
zitten in de modder. Even duwen en 
het ging weer. Hobbeldebobbel kwa-
men ze bij het beginpunt aan van de 
wandeling waar onze auto stond te 

wachten met de sleutelbos van de 
auto bij het restaurant! Theo´s auto 
was ondertussen meer zwart dan wit. 
Hij werd uitvoerig door de mannen 
bedankt voor alle moeite. Waarop 
Theo zei: “Waarom noemen jullie mij 
eigenlijk steeds Theo. Ik heet gewoon 
Meindert”. Whaháááhhh…” Gracias 
Meindert.”

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

Luchtpost

spanje

De Pulupi…

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Bijenzwerm in uw tuin? Ik haal deze gratis bij 
u op. G. vd Weijst, Oranjelaan 35, Tel. 06-
22491835 

Hulp aangeboden in de huishouding. Tel. 
06-18542878

GEVONDEN
Huissleutel gevonden bij geel-groene 
bankjes aan de gracht bij de kerk in 
Lieshout. Tel. 0499-421527

Sleutelbos met twee sleutels (één Citroën) 
gevonden (1 mei) naast fi etspad Pater Be-
canusstraat t.h.v. Penninx Bloemen. Eige-
naar kan bellen met 0492-461412

Bruin portemonneetje gevonden met 2 sleu-
tels en zegels van de PLUS supermarkt erin. Af 
te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant.

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

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

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

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

Nog levensmiddelen in de kast waar u niets 
mee doet? Ik wil ze graag hebben voor een 
goede bestemming. Tel. 0492-773120

Sint Servatiusgilde Lieshout-Mariahout 
zoekt een luchtbuks (knikmodel 4mm 
kogel). Wie kan ons aan zo’n exemp-
laar helpen? Bel 06-51221615 of mail 
mail@willyschrama.nl

Te koop gevraagd; scootmobiel. Tel. 0492-
465623

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

Te Huur: Mooie praktijkruimte voor mas-
sage, pedicure e.d. met hal en toilet aan de 
rand van het bos in buitengebied Maria-
hout. Informatie, tel. 06-10924008

Bedrijfsruimte, 2 x 600M² opslag of bedrijf-
sruimte eventueel met kantoor op industrie-
terrein Duin 1 te Schijndel. info: 06-10965671

Te huur: units in het bedrijfsverzamelge-
bouw aan de Papenhoef te Lieshout. Nog 
enkele units te huur met diverse aantrek-
kelijke mogelijkheden. Info: 06-51221516

TE KOOP

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleur-
en/soorten. Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duin-
weg 17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag 
en zondag gesloten

Lockmachine te koop. Prijs: €50,00. Tel. 
0499-421527

Oud eiken commode kastje met 4 laden 
voorzien van koper beslag. Maten: Lengte 
107 cm diepte 48 cm en hoogte 67 cm. 
Prijs €150. Tel. 0499-473053

Te koop: One Direction dekbedovertrek. 
140x200cm , 100% katoen. Als nieuw. 2 
verschillende logo’s  €7.50 per stuk. Tel. 
06- 39669454 of 0492-465133

Te koop grote caravan Hobby de Luxe 
530 TL. Bouwjaar 1992. In perfecte staat, 
altijd binnen gestaan in garage aan huis. 
Met twee aparte bedden, ringverwarming, 
midden keuken en toilet, grote zithoek. 
Vrijwel nieuwe banden. Voortent en apar-
te luifel. Laadvermogen 306 kg. Breedte 
2.20m. Vraagprijs €3.000. Info: C.M. van 
den Berk, tel. 0492-383669 of mail 
vdberk.C@onsbrabantnet.nl

Tomaten, komkommer, courgette, paprika, 
pepers, sla, andijvie, alle soorten groente 
en kruidenplanten en chrysantenstek. 
Groencentrum van Heesch, t/m 15 mei 
dagelijks geopend tot 20.00u Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode.

Alle soorten zomerbloeiers, kuip en perk-
planten, staande geraniums gehele sei-
zoen 0,99 p.st. Vaste planten, coniferen 
heesters, fruit-laan en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus 
in alle maten. 2e Pinksterdag open. t/m 
15 mei dagelijks geopend tot 20.00u 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 
7b, Sint-Oedenrode

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Gatão Vinho Verde 
of Verdicchio 

classico Terrazzano*
3 fl essen à 750 ml.

12.57-12.87

9.99
liter 4.44W 20 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

3 fl essen

‘Langer thuis blijven wonen; wat is 
daarvoor nodig?’
Helmond/Laarbeek - Wanneer je te maken 
krijgt met dementie, verandert er veel: naast 
geheugenproblemen kunnen er ook problemen 
ontstaan met de organisatie in het huishouden 
en met de zelfzorg. 

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wo-
nen, maar wat als je dat allemaal niet meer redt? 
Als je het steeds moeilijker georganiseerd krijgt? 
Als degene waar je voor zorgt de grip verliest op 
zijn/haar functioneren, maar ook geen hulp wil?

Zoek je antwoord op een van deze vragen of 
heb je andere vragen over hulp die geboden 
kan worden om zo lang mogelijk zelfstandig  te 
kunnen blijven wonen? Wil je contact met lot-
genoten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers 
of gewoon kennis maken in een ongedwongen 
sfeer?

Kom dan op donderdag  21 mei naar het 
Alzheimer café. Dhr. de Kort, casemanager bij 
Savant, is dan de gastspreker en bespreekt wel-
ke ondersteuning in de thuissituatie geboden 
kan worden. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die met dementie, in welke vorm 
dan ook, te maken heeft. In een ongedwongen 
sfeer kunt u lotgenoten ontmoeten, informatie 

krijgen en ervaringen delen. Elke derde don-
derdagavond van de maand in Zorginstelling 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in 
Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het Alzheimer 
Café kunt u op 21 mei zonder aanmelding voor-
af langskomen. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een kopje 
koffie of thee, het programma start om 19.30 
uur. Na de inleiding is er tijd voor een drank-
je. Daarna kunt u vragen stellen en in discus-
sie gaan. Rond 21.00 uur, na de afsluiting, is 
er gelegenheid om nog iets te drinken en na te 
praten. Het Alzheimer Café sluit om 21.30 uur. 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor de inwoners 
van Laarbeek en omgeving.
 
Als u vooraf vragen heeft kunt u contact opne-
men met Lies van Houtem, Stichting LEVgroep 
Leven & Verbinden, tel. 0492-598989 (tijdens 
kantooruren).
 

Lotgenotencontact Autisme 
Laarbeek - Voor iedereen die wil praten 
over autisme in zijn of haar omgeving, is 
dat mogelijk op woensdag 20 mei. Er is 
dan opnieuw een lotgenotencontactavond. 
De avond wordt georganiseerd door lotge-
noten, in samenwerking met de LEV-groep 
en het Autisme Info Centrum De Peel.

Vanaf 19.30 bent u van harte welkom om 
bij een kopje koffie of thee uw ervaringen 
te delen met anderen. Deze avond staat 
in het teken van elkaars verhaal horen en 
elkaar daarin ontmoeten: hoe anders is de 
opvoeding van een autistisch kind en hoe 

doe je dat naast de opvoeding van een 
ander kind? Hoe verwerk je en accepteer 
je autisme? Hoe ga je om met reacties uit 
je omgeving? Het kan een steun in de rug 
bieden om hierover van gedachten te wis-
selen met lotgenoten. Het plan is om iedere 
6 weken bij elkaar te komen.

De avond wordt gehouden in Franciscushof 
in Lieshout. De inloop is vanaf 19.30 tot 
20.00 uur en de eindtijd is om 21.00 uur. 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opne-
men met Cockie van Oosterhout, tel. 06-
81303281.

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

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen. Twee daarvan:

De boerderij op de foto staat in ‘t Hof num-
mer 2 te Lieshout. Ik weet dat omdat ik er 
geboren ben. De boerderij is door mijn opa, 
Adrianus Donkers, gekocht. Mijn vader, Fons 
Donkers, heeft die later overgenomen totdat 
mijn broer Jan Donkers het weer van mijn va-
der overnam. Nu is het bedrijf in het bezit van 
de familie Swinkels 
De boerderij kent een hele geschiedenis: 
Vroeger blijkt er een klooster gestaan te heb-
ben. Op deze foto zie je nog een gedeelte van 
de kapel terug die wij toentertijd als kelder ge-
bruikten. Als kind speelden we op het ernaast 
gelegen kerkhof waar toen nog enkele graf-
zerken stonden en we regelmatig wat been-
deren vonden of een schedel. Voor ons was dat niets bijzonders toen maar nu 
ik eraan terug denk is het toch wel vreemd.
In ieder geval heb ik er een goede jeugd gehad.
Maria Donkers uit Rosmalen

Op de foto’s staat het huis van mijn ouders (Fons & Anna Donkers), gevestigd aan ’t Hof 2 te Lieshout. Mijn 
ouders zijn inmiddels overleden. De aanbouw is nog echt over van vroeger, nu monumentenzorg. Waar 
Lieshout is ontstaan met een kerk en kerkhof. Deze kerk is er al lang niet meer, het kerkhof wel. Later is er 
een woonhuis tegenaan gezet waar mijn broers (Ad en Jan), mijn zussen (Nelly, Maria en Friedy) en ik zijn 
geboren. Wij gebruikten de aanbouw als kelder (voorheen grafkelder). Alles bleef lekker koel, we hadden 
toen nog geen koelkast en er zaten ook nog nisjes in de kelder om een beeldje in te zetten. Als het Lieshout 
kermis was en de familie kwam op bezoek, hadden we een paar dozen met gebakjes in de kelder. Ik ging 
dan wel drie keer kijken in de dozen, het was echt iets speciaals. Ook ben ik vaak in de kelder gevallen, 
omdat de trap schots en scheef was. Het was best wel een druk gezin, waar tevens opa en oma deel uit-
maakten. Mijn broer hielp veel op de boerderij, ik maakte dan zijn huiswerk. Later heeft mijn broer Jan het 
huis en ‘de kelder’ overgenomen.  De ‘ton’ op de foto was van onze hond Tarzan. 
Groetjes, Andrea Donkers. 

Historische beelden‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 

jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 

ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 

bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 

dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 

veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 

slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 

aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams SKINCARE

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 

jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 

ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 

bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 

dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 

veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 

slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 

aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams SKINCARE
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem 
en begon aan de keukentafel zelf een middel uit 
te vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu, 

natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te 
denken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa en
introduceerde het om te beginnen in Nederland. Van
de Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse

Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal

en deelde die bij wijze van test uit aan mensen met

duidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendige

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandse
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende
producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook
bijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid
(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiaste

zien, worden er weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het
natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat.

van de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat

ondervindt dat er ook een leven zonder krabben en
schilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: DIO Drogisterij Mark
Dorpsstraat 5, Lieshout
T: 0499 422 224

Advertorial
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Voordelige bloemen

Prijsverlagingen

PER STUK1 KG

4x 125 G650 G

400 G 400 G

370 G 320 G

400 G

200 G

1.19
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

2.89
  WEEKEND

4.49
  WEEKEND

5.992.29

2.69
v   van 3.09

1.89
v   van 2.09

0.79
v   van 0.89

Komijne- of Toscaanse 
kruidenkaas*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

15 T/M 17 MEI15 T/M 17 MEI15 T/M 17 MEI15 T/M 17 MEI15 T/M 17 MEI15 T/M 17 MEI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling ** Geldig t/m 17 mei.

- rood of roze
-  enkel- of 

dubbelbloemig
-  hoogte: ca. 55 cm
-  verkrijgbaar 

v.a. 13 mei

Oleander
Lengte 40 cm, 
max. 14 stelen 
of lengte 
50 cm, max. 
10 stelen.

Rozen**

Kalkoenovenschotel 
Pancetta met roomsaus* Italian burgers*

Satsuma mandarijnen

Mini-roma trostomaten Italiaans vloerbrood

Ananas

Goudse jong 
belegen 
gesneden 
48+*

Tortilla wraps

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout – Pastoor van Eijndhoven 
bouwde in 1933 een kerk in de snel groei-
ende gemeenschap Mariahout. Met het 
kopiëren van een grot, zoals in het Franse 
Lourdes, kon hij in 1935 zijn droom reali-
seren. Jarenlang het middelpunt van pro-
cessies, sloeg in de jaren ’70 het verval 
toe. Door een initiatief van enthousiaste 
vrijwilligers kon in 1999 een herbouw van 
de grot aanvangen. 

Geschiedenis
Jaarlijks trekt de Mariahoutse Lourdesgrot 
veel publiek. Achter de grot woont Antoon 
Daniëls die enthousiast over de geschiede-
nis vertelt. “Pastoor van Eijndhoven liet in 
1935 de grot door een aannemer bouwen. 
Met behulp van steigers werd het project 
voornamelijk handmatig gerealiseerd.” Na 
de opening kwamen van heinde en verre 
pelgrims met zieken om deel te nemen 
aan processies en eucharistievieringen. 
Processies raakten in de zeventiger jaren uit 
de tijd en de grot takelde af. Uitgaansjeugd 
gebruikte de plek voor minder religieuze 
doeleinden. “Maria heeft regelmatig toe-
gekeken.” lacht Antoon.

Herbouw
Noodweer zorgde volgens Antoon voor 
de genadeslag; “Na een storm stond ik in 
mijn tuin en hoorde wederom een knal, 
ditmaal door instorten van de grot. Na het 
tweede noodweer stond als een wonder 
het beeld van Maria fier en onbeschadigd 
tussen de overblijfselen. Door gaten in de 
grot zagen wij opeens de ingang van de 
kerk.” Afbraak van de oude grot was on-
vermijdelijk. Verlies van een stukje cultureel 
erfgoed was voor een aantal enthousiaste 
liefhebbers niet te verteren. Vrijwilligers 
herbouwden de grot. Op 30 mei 1999 was 
de heropening een feit. Antoon wijst op 
een saillant detail; “De bisschop was ziek 
en stuurde een vervanger, hetgeen ook in 
1935 gebeurd was.”

Ontmoeting bij de grot
Eerder die week trof de MooiLaarbeekKrant 
Anton al samen met zijn Canadese zus Lies 
Scheepers-Daniëls bij de grot. “Ik herinner 
me het goed, meelopen in de processies. 
Jonge meisjes als bruidjes, oudere meisjes 
als maagd.” vertelt Lies met een Canadees 
accent; “Ik kreeg een mooie witte jurk.” 
Antoon vult haar aan; “De grot stond er 
al toen wij in 1939 naar Mariahout ver-
huisden. Eenmaal getrouwd ben ik naar 

een andere plek achter de grot verhuisd.”  
Intussen fietst Ad van de Laar voorbij. Net 
als Antoon bouwvrijwilliger en tegenwoor-
dig met een aantal anderen toezichthou-
der. “Als vrijwilliger werkte ik meer dan 
duizend uur aan de grot.” vertelt Ad; “Erg 
gezellig om te doen. Iedere zaterdag kwa-
men we samen. We hadden goeie praat 
en iets lekkers bij de koffie. Uiteindelijk 
hebben we veertien maanden aan de grot 
gebouwd.” Als toezichthouder zorgt Ad 
regelmatig voor de dagelijkse gang van za-
ken bij de grot.

Kaarsje opsteken
Maria is voor veel mensen een steun en toe-

verlaat. Bezoekers komen uit heel de we-
reld, niet alleen uit het kleine Mariahout. In 
de grot ligt een boek vol indrukwekkende 
verhalen. Zoals het verhaal van de motor-
rijders, die de MooiLaarbeekKrant toevallig 
voor de camera krijgt. Een van hen ver-
telt; “Een bevriend motorrijder is drie jaar 
geleden overleden. Sinds die tijd gaan we 
jaarlijks samen op pad om ergens bij een 
bedevaartsoord een kaarsje voor hem op te 
steken.” De foto van de vriend prijkt voor 
op de motor. Ze willen best wel voor de 
MooiLaarbeekKrant op de foto. Zomaar één 
van de verhalen die aan Maria toevertrouwd 
worden. 

lOuRdeSgRot mArIahOuTlOuRdeSgRot mArIahOuTlOuRdeSgRot mArIahOuT

Herbouw verlaat. Bezoekers komen uit heel de we-

Mariahout – Pastoor van Eijndhoven 

ende gemeenschap Mariahout. Met het 
kopiëren van een grot, zoals in het Franse 

cessies, sloeg in de jaren ’70 het verval 
toe. Door een initiatief van enthousiaste 
vrijwilligers kon in 1999 een herbouw van 

een andere plek achter de grot verhuisd.”  

Fotograaf: Jan Janssen
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Sponsoren, deelnemers & 
vrijwilligers bedankt!
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Als je er nog nooit van gehoord 
hebt, denk je algauw aan een 
enge ziekte. “Een podowa-
t?!!!”Maar een podotherapeut 
is er juist om ziektes en kwaalt-
jes te genezen. Denk aan een 
verkeerde stand van de voet-
en, een afwijking in je houding 
of looppatroon. “Voeten ver-
dienen meer aandacht,” zegt 
Richard Weel, podotherapeut. 
Daarom is Mei uitgeroepen tot 
De maand van de voeten.”

Speciaal voor jongeren
In De maand van de voeten  pakt 
de Wereldfederatie van Podo-
therapeuten uit met een cam-
pagne die speciaal gericht is op 
jongeren. “Dat is niet voor niets,” 
vertelt Richard Weel. Jongeren 

hebben geregeld klachten, met 
name bij de hiel en de knie. En 
die hebben veelal te maken met 
de stand van de voeten.”

Sporten
“Die klachten voel je vooral ti-
jdens of na het sporten. Dat kan 
iedere sport zijn. En het is belan-
grijk om jongeren aan het spor-
ten te houden. Oorzaken? De 
groeischijven en pezen kunnen 
problemen geven bij het groeien. 
Ze kunnen zelfs verergeren als de 
stand van de voet niet goed is. 
Zolang je voet groeit, kun je de 
stand verbeteren: zo grofweg 
van zes tot zestien jaar. Het is be-
langrijk om hier iets aan te doen. 
Je voorkomt een raar loopje en 
erger.”

Schoeisel
“Klachten aan je voeten? Ver-
keerde schoenen kunnen een 
oorzaak zijn. Maar dat niet al-
leen. Ook goed schoeisel dat 
verkeerd gebruikt wordt, kan tot 
klachten leiden. Zo geven schoe-
nen beduidend minder steun als 
je je veters niet strikt.”

Trots op je voeten
“Zon, zee, strand… Nog even en 
de vakantie breekt weer aan. 
Doorgaans zijn dat hoogtijda-
gen voor bikini’s, zwembroeken 
én open schoenen. Ben je trots 
op je voeten? Zijn ze gezond of 
heb je misschien last van een in-
gegroeide nagel, wratten, eelt, 
jeuk, uitslag of pijn bij staan 
of lopen? Met goed verzorgde 

voeten heb je al de helft gewon-
nen. Twijfels? Een podothera-
peut is de specialist op het ge-
bied van voeten en kan je alles 
vertellen over je voeten, houd-
ing en manier van lopen. Het 
wordt een mooie zomer!”

Podotherapie Laarbeek
Richard Weel / Charlotte Wouters
Tel. 0492-465647
www.podotherapie-laarbeek.nl

Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Marjan Reusien, 
handfysiotherapeut

Met je handen doe je 
duizendeneen dingen. Je poetst 
je tanden, zet koffie, geeft de 
planten water en je whatsappt. 
Bij zo ongeveer alles wat je doet 
gebruik je je handen. Hoe red je 
jezelf als een van de twee uitvalt 
en niet meer doet wat jij wilt 
doen? “Dan ben je behoorlijk 
onthand,” vertelt Marjan Reusien, 
handentherapeut. “Letterlijk.”

Ervaren specialisten
“Handen zijn kwestbaar,” vertelt 
Marjan. “Door een ongeluk, 
overbelasting of slijtage kun je 
allerlei klachten krijgen. En dat 
kan je behoorlijk belemmeren in je 
dagelijkse leven. Een behandeling 
door ervaren specialisten is dan 
belangrijk. Want hand en pols 
zitten ingewikkeld in elkaar. 
Botten, spieren, pezen en banden 
zorgen samen dat je je hand op 
eindeloos veel manieren kunt 
bewegen. Met veel kracht of juist 
met ongelooflijke precisie.”

Wisselgeld aannemen
“Onthand zijn kan op vele 
manieren. Stel dat je je pols 
gebroken hebt. Dat geeft ongemak, 
juist als het gips er net af is en alles 
voelt nog stijf. Hoe kun jij bij de 
kassa het wisselgeld aannemen? 
Normaal maak je met je hand een 
kommetje. Maar dat lukt niet met 
een gebroken pols. Tien tegen 
een dat het geld uit je hand op de 
grond valt.”

Overbelasting en meer
“Overbelasting en pijn kun je ook 
krijgen van sport en werk. Denk 
eens aan de duimklachten die 
ontstaan doordat je vele uren 
achter de computer doorbrengt. 
Pijn aan je pols kun je krijgen door 
een verkeerde spanning van je 
tennisracket. Typische gevallen 
van overbelasting. Dat zie je ook 
bij kapsters die met hun handen 
en vingers iedere keer dezelfde 
bewegingen maken. Brand- en 
snijwonden vallen in een andere 
categorie. Vaak zijn pezen en 
zenuwen beschadigd. Ook bijtende 
honden kunnen voor flink wat 
letsel zorgen.”

Diagnose
Marjan Reusien: “Hoe ga je 
overbelasting van je handen te 
lijf? Een kapster kan proberen 
haar werk af te wisselen: twee 
klanten knippen en daarna 
een klant verven. Zo om en 
om. Een eenvoudige oplossing. 
Maar meestal is er meer nodig 
voor een voorspoedig herstel. 

Overbelasting? Alles begint met 
een grondige diagnose en pas 
daarna wordt een brace of een 
spalk aangemeten. Alles is op maat, 
op het lijf geschreven. Evenals het 
advies en een eventuele echo.”

Thuis oefenen
“Bij een optimale aanpak hoort 
een efficiënt oefenprogramma. De 
eigen inzet is belangrijk. Patiënten 
die gemotiveerd zijn, boeken sneller 
resultaat: of een behandeling nu 
kort of langer duurt. Huiswerk? 
Zeker! Thuis oefenen bevordert het 
herstel. Daarom worden oefeningen 
eerst voorgedaan. Patiënten weten 
dan van de hoed en de rand.”

Oefenmateriaal
Bij fysiotherapie denk je algauw 
aan loopbanden, gewichten en 
wandrekken. De therapeut rukt 
uit met groot materieel en de 
praktijkruimte heeft iets weg 
van een gymzaal. Hoe zit dat 
bij handfysiotherapie? Marjan 
Reusien glimlacht. “Al het 
oefenmateriaal past in een doos: 
gewichtjes, balletjes, knikkers, 
deksels en putty. Alle zijn erop 
gericht om de fijne motoriek te 
trainen, en voor meer kracht in de 
handen en de vingers. Daar heb je 
geen gymzaal voor nodig.”

Netwerk voor handen
“Wij zijn aangesloten bij het 
handennetwerk regio Helmond 
en het handenteam van het 
Elkerliekziekenhuis. De lijnen met 
de specialisten zijn kort en als 
therapeuten hebben we toegang 
tot elkaars kennis en ervaring. 
Patiënten zijn zo zeker van de beste 
zorg.” 

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Handen als machtig gereedschap

Mei
De maand van de voeten

Marjan ReusienMarjan Reusien

Richard Weel, podotherapeut.

“Door een ongeluk, 
overbelasting of slijtage 
kun je allerlei klachten 
aan je handen krijgen. 
Een behandeling door 
ervaren specialisten is 

dan belangrijk.”
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Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-
Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 13,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

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

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

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

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

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

MET LIEFDE VOOR DE HUID

  Oude Bakelsedijk 14 • Gemert • 0492 - 365599 • www.aerde.com

Aerde Schoonheidsinstituut 
bestaat 20 jaar!

Een mijlpaal om bij stil te staan en trots op te 

zijn maar vooral een verjaardag die we met jou 

willen vieren. Dat doen we op vrijdag 5 juni 

aanstaande van 09.00-19.00 uur in ons Schoon-

heidsinstituut. Wij zijn continu in ontwikkeling 

en zoeken altijd naar nieuwe en nog betere 

manieren om jou van dienst te zijn met behan-

delingen en producten. Dat bewijzen wij graag 

opnieuw op 5 juni met de feestelijke introductie 

van: Zwitserse cosmeticamerk La Colline.

Wijkagenten in Laarbeek
De politie vindt het belangrijk 
om aanspreekbaar en bereik-
baar te zijn. Omdat ze dicht bij 
de burgers willen staan, heeft 
elke gemeente een aantal wijk-
agenten. De wijkagent is een 
ervaren poIitieman of -vrouw 
die verantwoordelijk is voor 
de totale politiezorg binnen de 
wijk. Daarbij richt hij of zij zich 
op de aanpak van sociale pro-
blemen maar ook op zaken als 
overlast, kleine criminaliteit, 
milieu en verkeer.

In de gemeente Laarbeek zijn 
een viertal wijkagenten werk-
zaam. Hieronder volgt een be-
knopt overzicht.
 

De expert wijkagent coacht de 
wijkagenten en bespreekt welke 
zaken spelen en wie wat oppikt. 
Hij/zij is de intermediair tussen 
onder meer de wijkagenten, de 
teamleiding en de gemeente. 
In samenwerking met collega’s 
van de surveillancedienst, re-
cherche, milieu en jeugd werkt 
de wijkagent voortdurend aan 
het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in uw wijk of 
buurt. 

Actief op social media
Steeds meer wijkagenten 
hebben een twitteraccount. 
Daarmee delen ze belangrijke 
en interessante lokale informa-
tie met hun volgers. De politie 
heeft in sommige gemeenten 

inmiddels ook een facebookac-
count. Ook daarvan maken de 
verschillende wijkagenten soms 
gebruik. 

Direct politie nodig
Heeft u direct politie nodig? Bel 
dan 112! Bijvoorbeeld wanneer 
iemands leven in gevaar is, u 
getuige bent van een misdrijf 
of een verdachte situatie. Door 
112 te bellen kan iemands le-
ven gered worden, kan de po-
litie de dader(s) van een misdrijf 
aanhouden of kan een misdrijf 
worden opgelost doordat de 
dader(s) kan worden betrapt. 

De wijkagent krijgt deze infor-
matie ook toegespeeld, maar 
kan uiteraard niet altijd direct 
ter plaatse komen. Daarvoor 
worden dan de agenten inge-
zet die op dat moment speciaal 
voor dergelijke meldingen in 
dienst zijn.

Lieshout en Mariahout: 
Thijs Scheeroren.

Aarle-Rixtel: 
Gerrit van Zanten

Beek en Donk: 
Rene Jansen

Beek en Donk: 
Bert Bruggeman

Paul Muskens
Expert Wijkagent Laarbeek

UW ZORG, ONZE BORG

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

www.vkgroep.nl

Uw waardevolle MOTORRIJTUIG 

verdient een verzekering met 

een goede dekking

Uiteraard wilt u daarvoor niet 

teveel premie betalen

WIJ HELPEN U GRAAGWIJ HELPEN U GRAAGWIJ HELPEN U GRAAG
Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk

Tel: 0492-462783
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Dorpsstraat 3 Lieshout 20-04-2015 veranderen gevel winkelpand
Adriaan Boutlaan 16 Lieshout 20-04-2015 veranderen kozijn / plaatsen erf- 
   afscheiding
Kloostertuin 60 Beek en Donk 21-04-2015 plaatsen erfafscheiding
Barthold van Heeselstraat 6 Aarle-Rixtel 22-04-2015 starten B&B / plaatsen reclame
vijver Beekse Akkers Beek en Donk 23-04-2015 plaatsen van een kunstobject
Hertog Janstraat 21 Lieshout 24-04-2015 plaatsen van een rookkanaal
Groes 30 Beek en Donk 25-04-2015 bouwen van een woning
Groes 28 Beek en Donk 25-04-2015 bouwen van een woning
Lieshoutseweg 74 Aarle-Rixtel 28-04-2015 uitbreiden van een bedrijfsgebouw
Bosscheweg 110 Aarle-Rixtel 28-04-2015 uitbreiden van een bedrijfsgebouw
De Schoffel 10 Lieshout 28-04-2015 vergroten van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Smalleweg 18 Beek en Donk 22-04-2015 verwijderen van asbest
De Wieken 60 Beek en Donk 28-04-2015 verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Gemertseweg 26 Beek en Donk uitbreiding van bouwen 24-04-2015
  bedrijfsruimte
Janssensstraat 90 Aarle-Rixtel vergroten van een bouwen 30-04-2015
  woning
Hermelijnstraat 100 Beek en Donk bouwen opslagruimte bouwen 01-05-2015
  en nachthok
De Bongerd 4 Aarle-Rixtel vernieuwen tuinhuis bouwen 01-05-2015

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

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

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
De Ruijterweg 5 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
Smalleweg 18 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
De Wieken 60 Beek en Donk verwijderen asbest slopen

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Sluiting gemeentehuis op 14 en 15 mei
• Nieuwe gemeentesecretaris

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK – Vanwege de feestdagen zijn er diverse dagen waarop het gemeente-
huis en de milieustraat gesloten zijn. Het gemeentehuis is op de volgende dagen 
gesloten:
• Vrijdag 15 mei
• Maandag 25 mei (Pinksteren)

Milieustraat
Op donderdag 14 mei is ook de milieustraat gesloten. De andere dagen is deze re-
gulier geopend.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt be-
kend dat op 7 april 2015 is besloten het huidige bed & breakfastreglement met 
enige wijzigingen, opgenomen in een oplegnotitie, ook voor de bebouwde kom (met 
uitzondering van bedrijventerreinen) van toepassing te verklaren. 

Laarbeek moet een winkelcentrum hebben, waar kleding, schoenen en zo te koop zijn.
Winkels zijn uit de tijd; ik koop alles online.
Boodschappen doe ik in het dorp; winkelen in de stad.
Mijn winkel loopt zo goed dat ik denk aan uitbreiden.

Zomaar wat kreten die te maken hebben met het winkelaanbod in de gemeente. 
Heeft u daar ook een mening over, dan nodigen we u graag uit om ons te adviseren. 
We zijn op zoek naar inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers die het nieuwe 
beleid over winkels en detailhandel van Laarbeek mee willen vormgeven. Dat kan 
heel simpel, door u aan te melden op www.tipmooilaarbeek.nl. U krijgt dan een vra-
genlijst toegestuurd en de mogelijkheid om u aan te melden voor een gespreks-
avond. Wilt u ons helpen? U bent van harte welkom!

Waarom nieuw beleid?
Het is van belang dat Laarbeek een prettig woonklimaat blijft houden. Ook voor 
nieuwkomers en jongeren zijn voorzieningen in onze gemeente van groot belang. 
Detailhandel (retail) speelt hierin een belangrijke rol. Het is handig als je dichtbij 
boodschappen kunt doen, maar het is ook prettig om het kinderdagverblijf, de kap-
per en de kroeg in de buurt te hebben. 
Winkelgebieden veranderen in hoog tempo. De economie, technische ontwikkelin-
gen, mobiliteit van inwoners, bevolkingsopbouw en maatschappelijke ontwikkelin-
gen zorgen ervoor dat we anders gaan winkelen. Dit vraagt om een heldere, actuele 
visie op de detailhandel in de gemeente. De bestaande detailhandelsnota uit het 
jaar 2000 biedt onvoldoende antwoorden op de vraagstukken van nu. 
Het maken van nieuw beleid is niet meer een taak van de gemeente alleen. Ook 
direct betrokkenen worden gevraagd hierover mee te denken. Daarom een oproep 
aan ondernemers, maar zeker ook de klanten, om een bijdrage te leveren aan een 
nieuwe visie: gedacht vanuit de consument.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burge-
meester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele on-
derwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 15 mei komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Kort nieuws

Gemeentehuis gesloten

Bed & breakfastreglement

Winkelaanbod Gemeente Laarbeek

Gemeente actueel

Kijk voor procedures op www.laarbeek.nl of www.demooilaarbeekkrant.nl

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Zes reebruine ogen
Na afgelopen weekend volop te hebben 
genoten van het geweldige Colorfun! 
festival in Laarbeek, ga ik nu de rust van 
de natuur weer opzoeken.

Al jaren zochten wij met vier vrienden 
in Mei ergens in Europa een rustig natu-
urgebied op om een weekje in de natuur 
rond te struinen en te fotograferen. 
Helaas is afgelopen jaar Ad van Lith 
overleden zodat we dit jaar met z’n 
drieën gaan. We zoeken het dit jaar niet 
zo ver en gaan naar de Hoge Venen in 
België om dit natuurgebied eens te verk-
ennen en heerlijk rond te struinen.

Waar we binnenkort ook weer van kun-
nen genieten, zijn de jonge reeën die zo
rond eind mei weer geboren worden. 
Driekwart van alle worpen zijn tweelin-
gen, maar ook eenlingen en drielingen 
komen voor.

Na in de winter vaak grotere groepen 
te hebben gevormd zoals afgelopen tijd 
rond Eyckenlust in Beek en Donk te zien 
was, zoeken de reeën hun eigen terri-
torium weer op. Als je je rustig door de 
natuur verplaatst en de wind staat goed, 
heb je kans om de reeën met hun jon-
gen te spotten. 

Dan is het natuurlijk weer volop 
genieten van ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kasteel Eyckenlust

Team The Shooters organiseert wandelavond Beek en Donk
Beek en Donk - De jaarlijkse wandel-
vierdaagse vindt plaats van 19 tot en 
met 22 mei. Team The Shooters, win-
naar van de gezondheidsrace 2014, 
heeft evenals vorig jaar de organisatie 
van de wandelavond in Beek en Donk 
op zich genomen. 

Deze avond is op donderdag 21 mei en 
start- en eindpunt zijn bij het parkpa-
viljoen in de muziektuin. Er kan gestart 
worden tussen 17.30 en 19.00 uur. 

Leden van team The Shooters heb-
ben 3 mooie routes uitgezet van 3, 5 
en 10 km. Om het voor de kinderen 
extra aantrekkelijk te maken is er in de 
5 km route weer een puzzelopdracht 
verwerkt. De 3 km en 5 km route zijn 
rolstoelvriendelijk en voor de bewo-
ners van zorgcentrum De Regt is er de 
mogelijkheid om bij de 3km route aan 
te haken. Hopelijk zijn er ook dit jaar 
vanuit het zorgcentrum weer veel en-
thousiaste deelnemers. The Shooters 
hopen deze avond weer veel mensen 
te kunnen begroeten en wensen ieder-
een veel plezier op een van de wan-
delroutes!
www.gezondbeekendonk.nl

Roodborst

Bij Frans en Nellie Foolen, in een zak met potgrond, was mooi te volgen hoe een nestje roodborstjes succesvol uitkwam en de vijf  jongen vliegensvlug 
werden.

De aanvliegroute liep dikwijls bij het voederen van de jongen via de dikke (Hardy) die daar  in de tuin staat.

Foto’s van Leo v.d. Heuvel. Tips? Tel. 06-23551653

RoodborstRoodborst

Mooi Gespot
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Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 16 MEI 
VANAF 21.30 UUR

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

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

voor familie
verenigingen
bedrijfsuitje

voor familie

Voor groepen van 6 
tot 200 personen!

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

Bedrijfsuitjes: 

plezier en/of 

teambuilding.

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek voor 6e maal van start

Laarbeek - De wandelvierdaagse Gezond 
Laarbeek, ontstaan uit de Gezondheidsrace, 
trapt voor de 6e maal af. Elke dag kan er 
vanaf 17.30 tot 19.00 uur ingeschreven 
en gestart worden. Deze keer als eerste op 
dinsdag 19 mei in Mariahout. Waar vanaf 
17.30 tot 19.00 uur ingeschreven en ge-
start kan worden in Restaurant De Pelgrim. 

Zorg om het Dorp bied iedereen wat te drin-
ken aan. De routes van 5 en 10 kilometer 
hebben hun rustplaats bij Melkveebedrijf 
Heesakkers in de Hei en de 3 kilome-
ter bij Varkenshouderij Berkvens. Leo en 
Wilhelmien Biemans hebben er weer voor 
gezorgd dat het zeer mooie natuurrijke rou-
tes zijn.

De tweede dag, woensdag 20 mei, wordt er 
gestart in Conferentiecentrum Couwenberg 
Dorpsstraat 1 Aarle-Rixtel. Dirk Verhees 
staat daar met zijn team klaar en heeft zeer 
mooie routes in en om Aarle-Rixtel uit-
gezet. Zeer bijzonder op de 10 kilometer 
is de wandeling door de Boomgaard van 
Streekwinkel van de Fam. Biemans. Alle af-
standen komen ook langs het zeer bekende 
Hagelkruis.

De derde dag, donderdag 21 mei, wordt 
er gestart vanaf het Parkpaviljoen in de 
Muziektuin aan de Koppelstraat Beek en 
Donk. Jan en Beppie van Stiphout heb-
ben samen met het gezondheidsteam The 
Shooters gezorgd voor zeer mooie routes. 

Archieffoto van de Wandelvierdaagse in 2014. Foto genomen in Mariahout

Grootse vlooienmarkt op KPJ terrein
Beek en Donk - Running Team Laarbeek en 
postduivenvereniging de Luchtbode hou-
den een grootse vlooienmarkt op zondag 
17 mei. Deze wordt gehouden op het KPJ 
terrein aan de Heereindsestraat te Beek en 
Donk. Aanvang 9.00 uur. 

Er staan bijna 100 kramen opgesteld, waar-
onder ook enkele kramen van Running 
Team Laarbeek, die haar spullen aan de 
man wil brengen. De gehele opbrengst 
van de markt komt ten goede aan stichting 

Roparun. Roparun is een estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam waarin gezonde 
mensen geld bijeen brengen om de kwali-
teit van leven van kankerpatiënten te ver-
beteren onder het motto: ‘Leven toevoe-
gen aan de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het leven’.  

Wilt u meer weten over de Roparun, kijk 
dan op de website www.runningteamlaar-
beek.nl of www.roparun.nl.

Pelgrimsrit MTC-Mariahout

Buurtvereniging ‘Octopus’ viert 40-jarig 
bestaan

Mariahout - MTC-Mariahout houdt zon-
dag 17 mei haar jaarlijkse Pelgrimsrit. 
Deze motortoertocht is ongeveer 200 ki-
lometer lang en blijft dit jaar in de regio 
Zuidoost Brabant.

Eenieder is van harte welkom om deel te 
nemen aan de tocht, welke alleen verkrijg-
baar is voor de Garmin navigatie systemen. 
Vooraf inschrijven is gewenst, maar niet 

perse noodzakelijk. Inschrijven kan van 
9.00 tot 11.00 uur  bij Café Restaurant De 
Pelgrim, Mariastraat 21  te Mariahout. De 
kosten bedragen €6,00 inclusief een con-
sumptie. 

Voor eventuele vragen over deze tocht kunt 
u contact opnemen met Neel Daniels, tel. 
0499-422638. Bij vooraf inschrijven wordt 
de route toegezonden. 

Beek en Donk – Buurtvereniging Octopus 
viert op 6 juni het 40-jarige bestaan. De 
buurtvereniging bestond eigenlijk op 1 
maart al 40 jaar, maar in verband met het 
weer werd besloten dit later in het jaar te 
vieren, in de hoop op beter weer.

Bent u lid geweest van deze buurtvereni-
ging, dan nodigt de organisatie u van har-
te uit om ’s middags vanaf 13.30 uur een 
kopje koffie te komen drinken in de tent 
of lekker buiten in de speeltuin. Samen 
kunnen er dan foto’s worden bekeken, 

herinneringen opgehaald worden en naar 
verhalen luisteren van vroegere tijden. Het 
lijkt de organisatie erg gezellig als u langs 
komt! Kent u andere oud-buurtleden, geef 
het dan even door, zodat zij zoveel mo-
gelijk (oud-) leden bereiken via deze weg.   

De Commissie 40-jarig bestaan BV 
Octopus hoopt u te mogen verwelkomen 
op zaterdag 6 juni in speeltuin de Octopus, 
Lage Heesweg vanaf 13.30 uur. 
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Bij de 5 kilometer is tevens een fotopuzzel 
opdracht toegevoegd en de 10 kilometer 
wandelaars rusten bij het mooie boom-
kweekbedrijf van de Firma Sneijers.

De laatste en finale dag, op vrijdag 22 
mei, gaat van start vanaf Café De Koekoek 
Dorpsstraat 49 te Lieshout. Hier hebben 
Henk Berkers en Dick Warbout weer mooie 
routes uitgezet. De 3 en 5 kilometer hebben 
hun rustpost bij Molen De Leest waar mo-
lenaar Jan Tielemans voor een mooie rond-
leiding zorgt draagt. De 10 kilometer rusten 
bij Melkveebedrijf Bouw aan de Sluisweg, 
waar zij door familie Bouw hartelijk worden 
ontvangen en een kijkje kunnen nemen hoe 
men daar melkt.  

Elke dag worden op alle rustposten de men-
sen voorzien van een drankje en een hapje 
waar Mario van Balkom (Van de Plus) voor 
heeft gezorgd. 

Mede hierdoor en door een bijdrage van 
de Gemeente Laarbeek heeft de organisa-
tie het inschrijfgeld laag kunnen houden. 
€2,00 voor 4 dagen en €1,00 voor een dag. 
Kinderen van de basisscholen hebben met 
een kortingskaart €1,00 korting.

Voor meer informatie kan je terecht op 
www.wandelvierdaagsegezondlaarbeek.nl 
of bellen met tel. 0492-784238.

Mooi UIT in Laarbeek

www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

 korting p.p.korting p.p.

op een asperge hoofdgerecht 
bij De Pelgrim met asperges van 

aspergekwekerij van Rooi

geldig tot 21 juni 2015geldig tot 21 juni 2015
maximaal 1 bon per persoonmaximaal 1 bon per persoon

reserveren gewenst
alleen geldig op vrijdagavond

Mariastraat 1 5738 AH Mariahout  T. 0499 423 267
06 208 975 44 (altijd bereikbaar)
www.asperges-mariahout.nl 

Aspergekwekerij 

Jean-Paul & José van Rooi
Mariastraat 1  Mariahout

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

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek voor 6e maal van start

Drietal concerten bij Stichting 
MuziektuinPodium 
Beek en Donk – De Stichting MuziektuinPodium 
verzorgt weer een drietal concerten met voor 
elk wat wils in de Muziektuin van Beek en 
Donk, op zondag 17 mei.

Om 13.00 uur opent het strijdliederenkoor 
Zwaovel & Salpaeter uit Gemert de concertmid-
dag met hun wereldwijde repertoire. Om 14.00 
uur volgt het Seniorenorkest Sonore uit Son en 
Breugel met een gevarieerd concert vanaf de 
kiosk. Om 15.00 uur wordt het programma 

afgesloten met een vrolijk optreden van de 
Muziekgroep Binderin uit Aarle-Rixtel.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt iedereen 
van harte uit deze gratis optredens te komen bij-
wonen. Voor meer informatie over de stichting, 
de optredende groepen en de overige concerten 
op 7 en 28 juni, 12 juli, 16 augustus, 6 en 27 
september, kunt u terecht op 
www.muziektuinpodium.nl.

Fotograaf: Joost Duppen

Rommelmarkt bij buurtvereniging De Regt
Beek en Donk – Buurtvereniging De Regt 
houdt een gezellige rommelmarkt op  zon-
dag 17 mei.

Deze rommelmarkt wordt gehouden op het 

Molenveld in Beek en Donk en is gratis toe-
gankelijk. Behalve snuffelen tussen allerlei 
mooie spulletjes, kunt u ook op een knus 
terrasje iets lekkers eten en drinken. Van 
10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom. 
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NU IN VERKOOP: 
10 STARTERSWONINGEN 
IN BEEK EN DONK

ISIDORUSHOEVE LIGT IN DE WIJK BEEKSE AKKERS. EEN FANTASTISCHE NIEUWE WOONWIJK MET 

EEN LANDELIJK KARAKTER. MOOIE LANEN MET BOMEN EN ROYALE PARKEN VORMEN HIER HET 

DECOR VOOR EEN WOONOMGEVING WAAR JE JE THUIS VOELT. 

GROEN, OVERAL OM JE HEEN 
Betaalbaar wonen op een van de mooiste plekjes van
de wijk, met groen voor je deur en een vrij uitzicht.  
Klinkt dat niet als het begin van iets moois in je leven?
In Isidorushoeve heb je de ruimte. Binnen in je huis, 
maar ook buiten. Met een heerlijke zuidtuin, als ver-
lengstuk van je leefruimte binnen. En drie stappen 
verder een geweldige groene ruimte om je buren te 
ontmoeten en kinderen veilig te laten spelen.

EEN HUIS MET EEN VERHAAL
Een gloednieuw huis maar wel eentje met de karak-
teristieke kenmerken van vroeger. Een huis met een 
verhaal. De architectuur is geïnspireerd op de oude 
Brabantse Hoeve met z’n voorhuis, achterhuis en bij-
gebouw. Zo is een echte dorpse sfeer gecreëerd die 
helemaal wordt voortgezet tot zelfs in de bergingen. 
Architectuur met oog voor detail. Dat zie je ook terug in 
de ambachtelijke, natuurlijke materialen. Authentieke
bakstenen, luiken en gepotdekselde houten delen. 
Het geeft de huizen karakter en de buurt geborgen-
heid. Voel je de sfeer?

VRAAG DE BROCHURE AAN!

< 280 >

<
 1

80
 >

VANAF €169.000,- v.o.n.

ONTWIKKELING

Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV
Loopkantstraat 11, 5405 NB Uden

meer informatie op 
DeIsidorushoeve.nl
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zonnige achtertuin om samen te genieten

VERKOOP EN INFORMATIE

Van Helvoort Makelaardij BV
Ridderplein 5, 5421 CV Gemert
t: 0492 37 11 90
e: makelaar@van-helvoortbv.nl



Donderdag 14 mei 2015 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Wandelroutenetwerk Zorg om het Dorp in 
Mariahout offi cieel in gebruik

Mariahout – Bij het startschot van 
de wandelvierdaagse, op dinsdag 
19 mei, wordt om 17.30 uur bij de 
kerk het nieuwe wandelroute bord 
met negen wandelroutes in gebruik 
genomen. Dit ter afsluiting van een 
project dat twee en een half jaar ge-
leden ingezet is. 

Dit veelomvattende project is tot 
stand gekomen dankzij vrijwillige in-
zet van velen. Via uitgezette route-
paaltjes zijn de 9 routes gemakkelijk 
te belopen. Bovendien kunnen wan-
delroutekaartjes van internet worden 
gedownload via www.zorgomhet-
dorp.nl . Begin mei zijn de deelbor-
den van de routes om Mariahout 
Zuid/West aan de Rooijseweg en het 
Bosven al geplaatst. 

De coördinatie lag in handen van Ger 
Aarts en Ria Lindeman van Zorg om 
het Dorp (ZOD). Mede dankzij werk-
groep ‘Natuur en Landschap Lieshout 
en Mariahout’ (WNL-LM) zijn er meer 

dan 20 bankjes en picknicktafels ge-
maakt en geplaatst. Bovendien zijn er 
3 nieuwe wandelroutes uitgezet. Dit 
alles onder de bezielende leiding van 
Henk Renders en Cees Dietvorst. 

De Torrevenroute heeft als thema 
water en doet de slogan van de ge-
meente Laarbeek ‘Waterpoort van 
de Peel’ alle eer aan. De Bosvenroute 
loopt van af het Bosven, door de 
bossen van Brabant Water naar de 
Mosbulten. Een route met bankjes 
waar de bewoners van zorgboerderij 
Grootenhout veel gebruik van maken.

De Pelgrimsroute loop deels om 
Mariahout West en deels door 
‘Het Groene Hart’ van Mariahout. 
Hier zijn de monumenten ‘de 
Lourdeskerk met pastorie’, in het 
processiepark ‘Bernadette’ en ‘de 
Gekroonde Maagd’ te bezichtigen. 
Evenals natuurlijk de Lourdesgrot. 
De Mosbultenroute is gerealiseerd 
door Staatsbosbeheer, welke ook de 

nieuwe doorgang door een weiland 
met poel en bij hun perceel aan de 
Heieindseweg gereed gemaakt heb-
ben. Met dank aan Frank Kalleveen 
en Gert van Duuren.

D’n Erpse Pad, uitgezet door 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent’ 
is opgenomen op het grote bord bij 
de kerk. Er zal nog een omleiding 
rechts van PHC de Heidehond gere-
aliseerd worden, na het broedseizoen.

De Janmiekesroute kwam tot stand 
dankzij de samenwerking met John 
en Angelique Heesakkers, die op hun 
biologische boerderij in de Hei, een 
stilteplek bij het Janmiekesven be-
reikbaar hebben gemaakt en ook een 
prachtig uitzichtpunt op de weidevo-
gelpoel.

De 3 bestaande Ommetjes zijn aan-
gepast en uitgezet, rekening hou-
dend met de wensen van buren en 
de mountainbikers. Mede dankzij de 
WiSH-vrijwilligers en Zorg om het 
Dorp vrijwilligers, als Andre van Hoof 
en Gerard Bunthof, is deze klus ge-
klaard. Zij onderhouden, samen met 
Erik Barten, als maaiploeg de wandel-
routes.

Dit hele grote project dat Mariahout 
en haar omgeving nog beter op de 
kaart zet, is mogelijk gemaakt dankzij 
sponsoring via het Rabofonds en het 
Leefbaarheidsinitiatief. Verder door 
de medewerking van verschillenden 
middenstanders en natuurverenigin-
gen en stichtingen. Zonder hen had 
dit alles niet gerealiseerd kunnen wor-
den. 

Iedereen is welkom om de onthulling 
van het nieuwe bord om 17.30 uur 
bij te wonen. Vanaf 17.00 uur staat 
de koffie klaar, aangeboden door de 
Pelgrim. En wie zin heeft kan meteen 
gaan wandelen over de mooie rou-
tes van de wandelvierdaagse, welke 
dinsdag 19 mei in Mariahout van start 
gaat. Met dank aan Wilhelmien en 
Leo Biemans, die de vierdaagse routes 
hebben uitgezet.

Deelroutebord Mariahout Zuid/West Met  vlnr: Gerard Bunthof (ZOD), Henk Renders, Cees Dietvorst en Leo 
Bosch  (WNL-LM), Ger Aarts, Andre van Hoof en Ria Lindeman (ZOD) en René Brinkgever van (WNL-LM)

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

• Preventie van tandvleesaandoeningen door
   regelmatig onderhoud en mondzorg 
• U heeft geen verwijzing van de tandarts nodig

06-36339274  •  info@evelienmondhygienepraktijk.nl
www.evelienmondhygienepraktijk.nl

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage

Annemie van de Burgt-Bekkers 

Orchideestraat 5 | Beek en Donk 
06-21238619/0492-464122Lid:

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

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

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

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl

Nu ook behandeling voor 
Diabetes en Reuma

patiënten!

In april en mei 
CND shellac op teennagels. 

Mooie glanzende lak die 6/8 weken 
perfect blijft zitten.

Nu ook behandeling voor 
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P E D I C U R E  S A L O N

*vergoeding vaak mogelijk
via zorgverzekeraar

van € 27,50  voor € 22,50

GRATIS ZONNEBRIL OP 

STERKTE BIJ AANKOOP VAN 

EEN COMPLETE BRIL.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  

info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN 

DEZELFDE STERKTE CADEAU

DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN 

VARILUX ZONNEBRIL CADEAU

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES



  14 mei 201526 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WOENSDAG 13 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 15:45 19:45

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 16:15

Kidnep: 

13:30 16:00

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

DONDERDAG 14 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

VRIJDAG 15 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZATERDAG 16 MEI 2015

Avengers: Age of Ultron 3D: 18:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00 21:45

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:00 21:30

Fast & Furious 7: 
21:45

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30 15:45

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 18:45 21:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

ZONDAG 17 MEI 2015

Bears: 

15:45

Bloed, Zweet & Tranen: 19:00

De Boskampi’s: 
13:30 15:45

De Ontsnapping: 
19:45

Fast & Furious 7: 
19:30

Home 3D: 
13:15 15:30

Kidnep: 

13:30

Mad Max Fury Road 3D: 16:00 19:30

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45

MAANDAG 18 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

DINSDAG 19 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

WOENSDAG 20 MEI 2015

Bloed, Zweet & Tranen: 20:00

De Boskampi’s: 
13:45 15:45

De Ontsnapping: 
20:00

Fast & Furious 7: 
19:45

Home 3D: 
13:30 15:45

Kidnep: 

13:30 16:15

Mad Max Fury Road 3D: 19:45

Shaun Het Schaap: De Film: 13:45 15:30

Donderdag 14 mei en  

vrijdag 15 mei zijn wij  

vanaf 12.00 u geopend!

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

    Zondag 17 mei a.s.

Live Kontakt-café uitzending 
op radio Kontakt

van 10.00 tot 14.00 uur
vanaf de Roparun vlooienmarkt

op het KPJ terrein in Beek en Donk

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

Advertorial

Mierlo - Bert van Heugten, leerling metse-
len van ROC ter AA en ‘Bouw Infra mensen 
Mierlon  Opleidingen bouw en infra’ werd af-
gelopen december voor het tweede jaar op rij 
Nederlands Kampioen Metselen.

De twintigjarige leerling metselen uit Lierop 
mag daardoor deelnemen aan het WK voor 
beroepen, de zogenaamde WorldSkills. Deze 
vinden plaats van 11 t/m 16 augustus in Sâo 
Paulo, Brazilië.

“Bert van Heugten is een veelbelovende stu-
dent”, aldus metselinstructeur Marcel van den 
Berkmortel. De bouwopleiding is trots op deze 
metsel-leerling. “Voor de docenten van het 
ROC Ter AA, voor onze instructeurs en voor 
onze lidbedrijven is dit uiteraard een enorm 

compliment. Met z’n allen halen we het talent 
van de leerling naar boven. Iets om trots op 
te zijn!”

Bert van Heugten sluit deze week zijn eerste 
trainingsweek af. Tot aan zijn vertrek naar 
Brazilië zijn er nog vier trainingsweken. Van 
den Berkmortel: “Bert is een vakkanjer. Hij kan 
heel goed het metselwerk vlak en strak uit-
voeren en is goed in het nauwkeurig maken 
van bijzonder metselwerk. Hij kan onder hoge 
druk presteren en blijft rustig. Hij levert kwa-
liteit, toont technisch inzicht en werkt veilig, 
efficiënt en effectief met gereedschappen en 
machines. Tijdens de nog komende trainings-
weken worden aan precisie en tempo extra 
aandacht besteed.”

Bouwtalent op weg naar Brazilië Het heeft de Koning behaagd...

Beek en Donk - Vier leden van het Beek en Donks 
Gemengd Koor kregen vrijdag 24 april 2015 een 
Koninklijke onderscheiding opgespeld door de 
Burgemeester.

Het bleek voor ieder van de vier een complete ver-
rassing, hetgeen deze onderscheiding nog meer 
glans gaf.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 20 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Perssinaasappelen
doos ±7 kilo

7.99

4.99
kilo 0.71

KNALLERKNALLERWEEKEND

Winnaars Moederdagprijzenloterij in het zonnetje gezet

Beek en Donk – Het is een gezellige 
drukte bij Schippers Optiek aan het 
Heuvelplein wanneer zestien prijs-
winnaars (op één na) dinsdag in per-
soon aanwezig zijn om ‘hun’ prijs  in 
ontvangst te nemen.

De prijswinnaars zijn getrok-
ken uit een groot aantal deelne-
mers aan de Moederdagactie wel-
ke winkeliersvereniging Beekvlied 
organiseerde in samenwerking met 
de MooiLaarbeekKrant. Alle winnaars 
ontvangen een waardebon ter waarde 

van € 25,-, te besteden bij één van de 
deelnemende winkeliers. Het is het be-
noemen waard dat één prijswinnaar in 
het bijzonder aangenaam verrast blijkt 
te zijn; na het vieren van zijn zeventig-
jarig huwelijk nog maar net twee we-
ken geleden, mag de heer Van Gend 

namens zijn vrouw een waardebon in 
ontvangst nemen van niemand minder 
dan Ingrid Lingerie. 

Voor Vaderdag wordt weer eenzelf-
de prijzenloterij georganiseerd door 
Beekvlied. 

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

Mark van Oosterhout
Verbouwen of herstellen 
van uw woning Doe dat nog 
voor 1 juli 2015 om te profi-
teren van het verlaagde btw-
tarief van 6%! 

Per 1 juli 2015 vervalt namelijk 
definitief het verlaagde btw-tarief 
van 6% voor arbeidskosten bij het 
verbouwen of herstellen van een 
woning die ouder is dan 2 jaar. Na 
1 juli 2015 wordt het verbouwen 
of herstellen van een woning voor 
een particulier 15% duurder. Dit 
is namelijk het verschil tussen het 
hoge btw-tarief van 21% en het 
lage tarief van 6%. Let op !! Het 
verlaagde btw-tarief geldt alleen 
voor arbeidskosten en dus niet 
voor materiaal. Over materiaal be-
taald u nu en ook straks gewoon 
het hoge btw-tarief van 21%.

Onder verbouwings- en herstel-
werkzaamheden wordt verstaan 
het vernieuwen, vergroten, her-
stellen of vervangen en onderhou-
den van (delen van) de woning. 
Echter ook de kosten van architec-
ten en de arbeidskosten van hove-
niers voor het aanleggen en onder-
houden van tuinen van woningen 
ouder dan 2 jaar vallen hieronder. 

Nu nog profiteren van het lage 
btw-tarief van 6% ?
Zorg er dan voor dat de werk-
zaamheden voor 1 juli 2015 zijn 
afgerond.  
Als de werkzaamheden na 30 juni 
2015 worden afgerond geldt het 
hoge btw-tarief van 21% voor de 
werkzaamheden welke zijn ver-
richt na 30 juni 2015.
Vooruitbetalen van werkzaam-
heden voor 1 juli 2015 heeft dus 
geen zin !

Schilderen, stukadoren en isole-
ren: Dit blijft ook na 30 juni 2015 
6% !
Het verlaagde btw-tarief van 6% 
blijft echter ook na 30 juni 2015 
wel van toepassing op het schilde-
ren en stukadoren van woningen 
ouder dan 2 jaar. Ook het aan-
brengen van isolatie blijft onder 
het verlaagde btw-tarief van 6% 
vallen. Uitwisseling en fi etsen met vrouwenvereniging oMase

Opbrengst collecte Zonnebloem Beek en Donk

Mariahout - oMase heeft een uit-
wisselingsavond, op dinsdag 19 
mei  met vrouwenvereniging Scala 
uit Breugel. Twee jaar geleden 
waren de dames uit Mariahout 
te gast in Breugel en nu is het de 
beurt van oMase om de dames 
van Scala en hun eigen leden, een 

gezellige avond te bieden.

De avond staat in het teken van in-
burgeren en onderlinge contacten 
maar meer wordt er niet verklapt. 
De avond begint om 19.30 uur in 
het Buurthuis, alle leden zijn wel-
kom. Wel graag even aanmelden. 

De jaarlijkse fietstocht is op don-
derdag 21 en woensdag 27 mei. 
Er is een mooie route uitgezet via 
Beek en Donk,Boerdonk, Gemert, 
De Mortel en weer terug naar 
Mariahout. Onderweg zijn er ver-
schillende stopplaatsen en voor 
een lunchpakketje wordt gezorgd. 

Allebei de dagen wordt er om 
9.30 uur gestart in Beek en Donk 
en men hoopt natuurlijk op mooi 
weer. Dames die zich hiervoor op-
gegeven hebben krijgen nog be-
richt. 

Beek en Donk - De jaarlijkse op-
brengst voor de Zonnebloem , die 
plaats vond in de week van 20 april 
voor heel Laarbeek, heeft voor de 
afdeling Beek en Donk het fantas-
tische bedrag van € 2.661,47 op-
gebracht. 

Hartelijk dank aan al de vrijwilli-
gers, die zich hiervoor hebben in-
gezet. Met dit bedrag kunnen zij 
weer veel plaatselijke activiteiten 
organiseren voor mensen met een 
fysieke beperking, ouderen, een-
zamen en zieken om hen een fijne 

middag te bezorgen. Heel hartelijk 
dank aan de inwoners van Beek 
en Donk, U heeft de collectanten 
niet in de kou laten staan. Hebt 
u toch nog de collecte gemist en 
wilt u hen steunen dan kan dat 
door een lot van de Zonnebloem 

te kopen. Verkrijgbaar bij Toos van 
der Linden, tel. 0492-462974 voor 
€2,00 per lot. De volgende activi-
teit is op 19 mei, een uitstapje naar 
Hoeve  Strobol in Nijnsel. 

Een groot deel van de winnaars van de prijzenloterij van Beekvlied
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GroenLinks Laarbeek
Het lijkt al weer lang geleden, de 
stembusgang voor de Provinciale 
Staten op 18 maart. Het waren span-
nende verkiezingen voor Laarbeek: 
komt de Ruit er niet, of komt hij er 
wel? De meeste Laarbeekers stem-
den voor een partij die tégen de Ruit 
is, een duidelijk signaal. Laarbeek is 
bovendien één van de zeer weinige 
Brabantse gemeenten waar Groen-
Links gewonnen heeft. Veel dank 
voor uw vertrouwen en uw stem!

Afgelopen week werd bekend dat 
Noord-Brabant een nieuw college 
van Gedeputeerde Staten heeft. 
VVD, SP, D66 en PvdA zijn het eens 
geworden over de vorming van een 
nieuw provinciebestuur. Opvallend is 

de afwezigheid van het CDA in het 
college, voor het eerst in de geschie-
denis van Brabant. 

Op dinsdag 12 mei presenteert het 
nieuwe Brabantse college van Ge-
deputeerde Staten zijn bestuurspro-
gramma. Hier zal in elk geval in staan 
dat er bij Eindhoven voorlopig geen 
nieuwe autoweg door het Dommel-
dal aangelegd wordt. De Ruit lijkt ge-
stuit! Een fantastisch resultaat, waar-
mee GroenLinks alle Laarbeekers van 
harte feliciteert.  

In Laarbeek zijn verschillende Groen-
Linksers actief in lokale partij de 
Werkgroep; een mooie samenwer-
king met leden van andere lande-

lijke politieke partijen én ‘partij-
lozen’. Als GroenLinks Laarbeek/
Gemert-Bakel zijn we van plan om 
de komende periode actiever te 
worden, door bijvoorbeeld politieke 
bijeenkomsten te organiseren. Heb 
jij een progressief en groen hart, en 
lijkt het je leuk om mee te denken 
en te doen? Neem dan contact op 
met Katelijn Lukassen-Bouwmans 
(K.Bouwmans@gmail.com).

GroenLinks Laarbeek/Gemert-Bakel
Bart van den Eijnde
Katelijn Lukassen

LEZERSPODIUM

Laarbeek - Een maatje kan op allerlei 
manieren helpen door bijvoorbeeld een 
bezoek thuis te brengen of door samen 
op stap of naar de film te gaan, te spor-
ten, fietsen, wandelen, koffie drinken, 
spelletje doen of samen met een hobby 
bezig zijn. ViERBINDEN maatjesproject 
is op zoek naar vrijwilligers die een ma-
tje voor iemand willen zijn.

Voor een 81-jarige vrouw uit Beek en 
Donk zijn ze op zoek naar een maatje. 
Bij voorkeur een vrouw. Mevrouw is door 
een herseninfarct rolstoel gebonden en 

afhankelijk van haar man. Haar man zou 
graag op donderdagavond een hobby 
op willen pakken. Mevrouw is daarom 
op zoek naar een maatje die haar gezel-
schap wil houden, koffie wil drinken een 
praatje wil maken enz. Het gaat om don-
derdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.

Een 47-jarige man uit Beek en Donk is 
op zoek naar een maatje die hem kan 
helpen met het op orde houden van zijn 
post en belangrijke papieren. Meneer 
houdt van een gezellig praatje en een 
kopje koffie of thee.  

Voor meer informatie over deze vacatu-
res of als u interesse heeft om maatje te 
worden dan graag contact opnemen met 
het maatjesproject Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk, tel. 0492-
328807. Een mailtje sturen naar 
sdkoning@vierbinden.nl kan natuurlijk 
ook.

Beek en Donk - Na het succes van de 
vorige dansmiddagen staat de volgende 
al weer voor de deur. Op dinsdag 19 mei 
wordt in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag ge-
houden.

Onder leiding  van onze DJ Arie 
Wagelmans komen verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij zoals de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango en een Swing. 
Iedereen is welkom, je hebt geen partner 
nodig. De middagen zijn goed voor lijf en 
leden en houden je jong. De dansmiddag 

duurt van 14.00 tot 16.00 uur. 

Voor meer informatie kun je terecht 
bij Machteld Hoebergen van stichting 
ViERBINDEN, mail mhoebergen@vier-
binden.nl of tel. 06-45203227. Zegt het 
voort, op naar de Waterpoort!

Maatjesproject zoekt vrijwilligers

Dansen in de Waterpoort

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Sint Servatius Gilde Lieshout viert 
patroonsdag
Lieshout – Het was zaterdagmiddag 
13.45 uur toen het Gilde uit Lieshout 
vanaf paviljoen Bomé naar de Kapel 
trok, om daar een mis bij te wonen 
ter ere van de patroonheilige Sint 
Servatius. Het Gilde viert de teer-
dag altijd op de zaterdag het dichts 
bij de 13e Mei, de sterfdag van Sint 
Serevatius.

Na de Mis, die voorgegaan werd door 
pater Wester en broeder Jozef, nam 
vaandeldrager Jos Kuijpers de eed 
van trouw af aan het kerkelijk gezag. 
Ondanks de straffe wind zag Jos toch 
kans om het vaandel rond te draaien, 
wat op zich al een hele prestatie was. 
Bij terugkomst bij het paviljoen stond 
de koffie klaar met een lekker stuk 

vlaai. Het doet het Gilde goed dat er 
steeds meer leden zijn die het pavil-
joen weten te vinden. Na de koffie 
werd het tijd voor het kruisboogschie-
ten. Als eerste waren de vrouwelijke 
leden aan de beurt. Uiteindelijk was 
het Thea Schrama die als winnaar uit 
de bus kwam, bij de Jeugd was Stijn 
van Vegchel de sterkste. Aankomend 
tamboer Gerrit van Kaathoven (hij zit 
in zijn proefjaar) bleek de sterkste van 
de overige Gildebroeders.

Na het schieten was het zover dat de 
honger gestild kon worden, middels 
een perfect georganiseerde barbecue. 
Het Gilde kan terug kijken op een ge-
slaagde dag.

De gildebroeders in een overvolle kapel
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PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

Ondermeer Jack & Jones, Petrol, QS

MAGAZIJNVERKOOP
 VRIJDAG 15 MEI + ZATERDAG 16 MEI

ALLE JEANS
O.A. Jack & Jones, LTB, Petrol, Please

€7,50 T-SHIRTS • BERMUDA’S
ZWEMSHORTS • HEMPJES

€15€10
€12,50

€5
€25

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml

op een fietstas naar keuze

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

ad
co
m
m
u
n
ic
at
ie
.n
l

Bij ons volop keuze in 
nieuwe en  gebruikte 

(ook elektrische) fietsen.
Iedere dag testdag.

(geldig tm 23 mei 2015)

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 
zomer?

www.henkvanrooijfietsen.nl

Bij ons volop keuze in 
nieuwe en  gebruikte 

 fietsen.
Iedere dag testdag.

Hemelvaart
een lang weekend 

lekker genieten
op de fiets. 

25% KORTING

waardebon|ml

(geldig tm 23 mei 2015)

25

waardebon

op een fietstas naar keuze
25

waardebon

op een fietsstoeltje naar keuze
25% KORTING

#

waardebon|ml

op een fietsstoeltje naar keuze
 KORTING

###

waardebon|ml

op een fietsstoeltje naar keuze
 KORTING

Lieshout Cultinair maakt zich op voor tweede editie

Lieshout - Na het succes van vorig jaar houdt 
Buurtvereniging Dorpsstraat/Kuiperstraat, in 
samenwerking met Café De Koekoek opnieuw 
‘Lieshout Cultinair’. Een ‘Cultinair’ evenement dat 
plaats gaat vinden op zondag 14 juni van 13.00 

tot 17.00 uur op straat ter hoogte van Café De 
Koekoek.

Er is een wijnproeverij en een cocktailbar. Voor de 
kinderen staat er een springkussen, poppentheater 

‘Kris-Kras’ en ze mogen gratis worden geschminkt.
Entreekaartjes zijn verkrijgbaar bij Café De Koekoek 
en Top1Toys in de Dorpsstraat Lieshout. Een en-
treekaartje kost €12,50. Hiervoor krijgt u 10 ver-
schillende hapjes uit 10 verschillende landen. Er zijn 

slechts 250 kaartjes voor volwassenen beschikbaar. 
Voor de kinderen kost een kaartje €3,00. Hiervoor 
krijgen ze een frietje, zakje chips en drinken. De 
kaartverkoop loopt tot 6 juni. Het is niet mogelijk 
om na deze datum nog een kaartje te kopen!

Lieshout Cultinair in 2014
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ALTIJD 18% TOT 25% 
KORTING OP ONS 

GEHELE ASSORTIMENT

21% BTW 
VOORDEEL

OP=OP

 DOBBEL TOT 
12% EXTRA 
KORTING

AQUASOUND 
WATERBESTENDIGE 
BLUETOOTH 

BADKAMER SPEAKER 
T.W.V. € 105,- BIJ 
ELKE AANKOOP VAN 
€ 2.500,- EN HOGER

DEZE MAAND LEVEREN WIJ 

GRANIETEN AANRECHTBLADEN EN 

COMPOSIET WERKBLADEN VOOR 

DE PRIJS VAN KUNSTSTOF!

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Maakt luxe 
betaalbaar

DEZE KEUKEN IS 

van 11398,-van 11398,-

voor

7599,-

ZANUSSI ZANUSSI 
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig 
geïntegreerd

ZANUSSI ZANUSSI 
ZEI6840FBA
inductiekookplaat 
60 cm

ZANUSSI 
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met  
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI 
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat 
75 cm

van 699,-
voor

379,-
van 789,-
voor

399,-

van 999,-
voor

529,-
van 729,-
voor

389,-

1600 m² showtuin
Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

PVC – Houten vloeren
PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren 15mm 
dik, 19mm breed al 
vanaf: € 36,- m2

Kleurvaste bestrating
diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95 12,95 12,
m2

Voor elke 
smaak en 
elk budgetelk budget

11,9511,9511,
m2

PROFITEER NU VAN 4X VOORDEEL!

GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

DEZE KEUKEN IS 
INCLUSIEF STENEN BLAD!

7599,-7599,-7599,-7599,-7599,-

WWW.RI-JO.COMWWW.RI-JO.COM

betaalbaar Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

Maakt 
luxe

betaalbaar

3000 m2 kwaliteit
onder één dak
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Inschrijving Kindervakantieweek Lieshout

Spannende actietocht ‘Hunt and Hide’ bij &RG-teens

Lieshout - Nog een paar maanden 
en dan gaat de Kindervakantieweek 
in Lieshout weer van start. Deze 
wordt gehouden van  maandag 24 
tot en met vrijdag 28 augustus, dit 
jaar voor het eerst op sportpark ’t 
Luijtelaar aan de Herendijk. Het 
thema van dit jaar is het ‘Wilde 
Westen’.  Wat dat allemaal met zich 
mee gaat brengen? Wie weet.. nog 
enkele weekjes geduld!

Wil je mee doen aan de 
Kindervakantieweek in Lieshout? 
Schrijf je dan in op onderstaande 
dagen. De kleurplaten, welke tevens 
je inschrijfformulier is, zijn  inmid-
dels op school uitgereikt. Heb je nog 
geen  kleurplaat gehad kijk dan op 
onze website www.kvwlieshout.nl of 
mail hen via info@kvwlieshout.nl.

Inschrijven kan op de volgende data:
Maandag 25 mei op de 

Pinksterbraderie in Lieshout, van 
11.00 tot 17.00 uur.
Woensdag 27 mei in het Dorpshuis 
te Lieshout, van 19.00 tot 20.30 uur.
Donderdag 28 mei in het Dorpshuis 
te Lieshout, van 19.00 tot 20.30 uur.

Nieuw dit jaar is dat je jezelf ook di-
gitaal in kan schrijven, dit kan vanaf 
nu. Op de website vind je het digitaal 
inschrijfformulier, zowel voor deelne-
mers als voor leiders. De inschrijving 
is pas definitief als we de inschrijving 
en het inschrijfgeld ontvangen heb-
ben. De digitale inschrijving sluit op 
zondag 31 mei. Daarna is het niet 
meer mogelijk om in te schrijven.

Ook zoekt de organisatie uiteraard 
nog veel, heel veel leiding. Vanaf het 
2e jaar van het voortgezet onderwijs 
kun je meedoen als leiding, of als 
begeleider tijdens spellen of toch-
ten. Als je dat leuk lijkt en je hebt 

tijd om 1 of meerdere dagen bezig 
te zijn met kinderen, schrijf je dan in. 
Je kan je nu al opgeven, vul dan je 
gegevens in op hun website. Het kan 
ook op bovenstaande inschrijfdagen. 
Ook kun je jezelf telefonisch aan-
melden via tel. 06-19202829 (Coen 
Verbakel). 

Denk niet dat je het niet kunt, of 
dat een ander zich wel aanmeldt, ze 
hopen dit jaar weer zo’n 350 kinde-
ren in te mogen schrijven, en om die 
groep in goede banen te leiden, heb-
ben ze weer vele handjes nodig! Ook 
voor die leiders die al jaren meedoen, 
ook jullie vragen ze om je even of-
ficieel op te geven.

Ook bestaat bij hen de gelegenheid 
om je maatschappelijke stage te lo-
pen. Wil je hier meer over weten? 
Mail of bel dan gerust! 

Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RGteens team houden op vrijdag 29 
mei een ‘Hunt and Hide’ tocht voor 
de tienerleden van Lieshout. Een ver-
makelijke buitenactiviteit vanuit het 
Dorpshuis te Lieshout. 

De tieners gaan dit keer groepsge-
wijs hun grijze massa gebruiken en 
slimme strategische tactieken beden-
ken (ahum) om hun tegenstanders te 
verslaan. ‘Hunt and Hide’ (jagen en 
verstoppen) is nog niet eerder door 
&RGTeens georganiseerd en ze heb-
ben hiervoor expertise ‘ingehuurd’. 
Geen avond chillen op de bank, maar 
strijden om binnen no-time zoveel 
mogelijk punten te scoren door mid-
del van het uitvoeren van bijzondere 
opdrachten. Er zijn leuke prijzen te 
winnen.

Je hoeft geen kei te zijn of enorm 
sportief, er wordt als team gestreden. 
Omdat er teams moeten worden ge-
maakt, is het van belang vroegtijdig 
te weten hoeveel deelnemers er mee 
gaan doen. Wil je mee doen? Zorg er 
dan voor dat je een groep vormt van 4 
tieners en 1 ouder/begeleider en dat 
je herkenbaar bent als groep en meld 
je op de avond zelf aan. Lukt dit niet 
dan worden er op de avond zelf groe-
pen samengesteld. Hulp van ouders 
kan men hard gebruiken om groepen 
te begeleiden, en het team actief te 
helpen want e.e.a. speelt buiten het 
Dorpshuis af. 

Dit belooft spanning, sensatie en lol. 
De deelnamekosten van deze activiteit 
zijn €1,50 per persoon. Je dient jezelf 
voor 26 mei aan te melden. Kijk op 

www.energyteens.nl hoe je moet in-
schrijven en de deelname kosten dien 
je vooraf over te maken. 

Deze activiteit/ entertainment pro-
gramma is speciaal in elkaar gezet 
voor de leden van de Lieshoutse 
Tienerwerken &RGTeens en &RG 
Plussers en dus voor de jeugd van 
groep 7 t/m 15 jaar. Consumpties en 
versnaperingen zijn voor eigen reke-
ning.
 
Zorg dat je op tijd bent, kleed je pas-
send, om 19.30 uur worden jullie ver-
wacht omstreeks 22.00 uur is het de 
bedoeling dat jullie weer opgehaald 
worden om terug naar huis te gaan. 
Let op, het kan iets uitlopen.

Vergeten in te schrijven voor 
Hiep-Hoi 2015?
Beek en Donk – Al veel enthousiaste 
kinderen en vrijwilligers hebben zich in-
geschreven voor Hiep-Hoi, tijdens de in-
schrijfavonden op 14 en 22 april. Helaas 
hebben de sprookjesfiguren van Hiep-Hoi 
vernomen dat sommige mensen zich ver-
geten zijn in te schrijven. 

Maar niet getreurd! Kinderen en vrijwilli-
gers kunnen nog steeds ingeschreven wor-
den. De inschrijfformulieren zijn te down-
loaden op www.hiephoibeekendonk.nl. 
Vul het inschrijfformulier compleet in en 
geef het af bij Adri Vogels, Triangelstraat 1 

te Beek en Donk. Vrijwilligers kunnen hun 
inschrijfformulier volledig ingevuld mailen 
naar info@hiephoibeekendonk.nl.

Let op: de bijdrage voor kinderen is na de 
inschrijfavonden hoger. Verdere informa-
tie is te vinden in de brief op de website. 
Mocht je nog een vraag hebben, schroom 
dan niet en stuur een mailtje of kijk bij de 
contactgegevens op de site. Houd de web-
site in de gaten voor de laatste nieuwtjes. 
Zij zien je graag terug van 24 tot en met 
28 augustus tijdens hun sprookjesachtige 
week.

Jongensteam de Raagten 
kampioen Brabantse 
schoolhandbaltoernooi
Beek en Donk - Het jongensteam 
groep 8 van Kindcentrum de Raagten 
mocht zaterdag 9 mei naar Dongen 
voor het Brabantse schoolhandbal-
toernooi. Zij waren de ‘afvaardiging’ 
van deze regio. 

De drie wedstrijden werden op een 
heel sportieve manier gewonnen. Het 
was mooi om te zien dat zij bij de wed-
strijd om de 1e en 2e plaats aange-
moedigd werden door andere teams. 
Het hele team zette zich goed in en 
deed zijn best door prima samenspel. 
Dat loonde, want ook deze wedstrijd 
werd gewonnen met 8-2. Nu mochten 

de jongens van De Raagten zich kam-
pioen van Brabant noemen. Het was 
mooi om te zien dat ze door eerlijk en 
sociaal spel deze overwinningen bin-
nen hadden gehaald. 

Complimenten voor Milano, Jarno, 
Siem, Stef, Gijs, Jeroen, Roy, Willem, 
Lenn en ook voor de prima leiding van 
Tanja van de Ven en meneer Piet Aarts. 
Nu gaan deze jongens zich voorberei-
den op het toernooi, dat op zaterdag 
13 juni gespeeld wordt in Emmen om 
de titel: Nederlands kampioen school-
handbaltoernooi.

Voor het betere 
onderhoud

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

SECRETS
2+1 CADEAU
Ontdek nu de naadloze ondermode
van Ten Cate; Bij aankoop van 
2 artikelen het 3e GRATIS! 
Geldig in de maand mei 2015

uw Ten Cate Secrets dealer:

dealeradv Secrets actie SS15.indd   1 25-03-15   09:01

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Spaar onze advertenties, bij 
10 verschillende: 10% korting 

bij uw aankoop. Niet op 
afgeprijsde artikelen

Geslaagd uitje &RGteens bij St. Servatiusgilde
Lieshout - De tieners van &RGteens 
van groep 6 tot en met de leeftijd van 
15 jaar waren op vrijdag 8 mei uit-
genodigd bij Sint Servatius Gilde in 
Lieshout. Tijdens deze avond konden 
ze onder andere kruisboog- en buks-
schieten, darten, vendel zwaaien en 
nog meer spannende dingen beleven. 

Het was een geslaagde avond. De 
vrijwilligers van het gilde hadden 
de nodige voorbereidingen getrof-
fen en gezorgd voor voldoende be-
kwame begeleiders, zodat de jeugd 
veilig met deze gevaarlijke wapens 
kon experimenteren. Het liep een 
beetje uit omdat er nog gestreden 
moest worden voor het Konings- en 

Koninginneschap. Hierdoor kon er ook 
nog een potje voetbal gespeeld wor-
den, waarbij het elftal van Johan Druif 
met 7-2 had gewonnen.   

Een geslaagde avond met veel span-
ning en snoep die ruim uitliep. Kijk 
voor foto’s op www.energieteens.nl.
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MooiBoerdonk
Boerdonk start uitstekend bij Brandevoort Mooie opbrengst Goede 

Doelen Week Boerdonk

Nachttoernooi bij RKSV 
Boerdonk

Moederdag? Tismarwadegewendbent!

Boerdonk - De nacompetitie is be-
gonnen, de eerste wedstrijd was in 
Helmond bij Brandevoort, waar in 
de competitie twee keer van verlo-
ren werd. Een lastige tegenstander 
dus. De eerste minuten waren voor 
Brandevoort, maar Boerdonk kreeg 
daar al snel grip op en heft de eerste 
helft de wedstrijd aardig onder con-
trole. 

Echte kansen had Brandevoort niet, 
slechts wat halve mogelijkheden. Het 
was een wedstrijd die op het mid-
denveld werd uitgevochten en waar 
Boerdonk de sterkste was. Een schot 
net over van Tim van Alphen was 
een van de weinige mogelijkheden. 
Er werd door beide ploegen keihard 

gewerkt, maar je had het gevoel dat ze 
allebei met de handrem erop speelden. 

In de tweede helft kwam de wedstrijd 
pas echt los en was het Brandevoort 
dat vol op de aanval speelde. Boerdonk 
werd alleen maar naar achter gedrukt 
en kon er niet meer uitkomen. Een 
bal op de lat, een prima redding van 
Mark Opheij, een afgekeurde goal. 
Brandevoort kwam via een prachtige 
kopbal op een verdiende voorsprong, 
en hoe hard Boerdonk het ook pro-
beerde, ze konden geen vuist maken.  
Met nog een kwartier te spelen werd 
er gewisseld van speelstijl. Bart van 
Eert schoof een linie door en werd 
verdedigende middenvelder. Met Stan 
Hendriks en Paul van Alphen twee 

buitenspelers erbij en zo kon Boerdonk 
wat meer naar voren voetballen en 
kreeg wat kleine mogelijkheden zon-
der echt gevaarlijk te zijn. Het was uit 
een vrije trap van Roy Swinkels, die 
vanaf links werd voorgezet en waar 
Geert Biemans, in de 87 minuut de 1-1  
binnen kopte. De ontlading was groot 
van de spelers en trainersstaf na deze 
treffer, het had zelfs met iets meer ge-
luk ook 1-2 kunnen zijn 1 minuut later. 
Ted Villier tikte van dichtbij in na een 
assist van Paul van Alphen, een schit-
terende redding van de Brandevoort 
keeper voorkwam dit. Door dit resul-
taat is Boerdonk wel de morele win-
naar en hoeven ze pas op zondag te-
gen Merselo, en hebben ze alles nog 
in eigen hand.

Boerdonk - Vele gezinnen werden 
afgelopen zondag bezocht en ver-
wend met een heerlijk ontbijt, ver-
zorgd door de leden van blaasorkest 
‘Tismarwadegewendbent’. Enkele 
gelukkigen ontvingen zelfs een sere-
nade. 

De dag begon al vroeg. Om 6.00 uur 
werden de eerste broodjes en crois-
sants gebakken bij AH Erp, waarna 
vanaf 8.00 uur alle ontbijtjes wer-
den rondgebracht. In Boerdonk en 

omgeving werden zowel de mooi 
verpakte maaltijden als de serenades 
zeer enthousiast ontvangen. Het zon-
netje scheen, de lucht was blauw en 
de hele morgen klonken de vrolijke 
klanken van Tismarwadegewendbent 
door Boerdonk. Zij willen iedereen be-
danken die aan het succes van deze 
actie heeft bijgedragen. Natuurlijk de 
mensen die de ontbijtjes en serenades 
hebben besteld, Agrarisch Boerdonk 
voor hun gulle bijdrage, AH Erp voor 
de zeer prettige samenwerking en alle 

leden van de band die al vroeg in de 
morgen in touw waren.

De opbrengst van deze actie wordt be-
steed aan een blaaskapellenfestival ter 
gelegenheid van het 5-jarig bestaan. 
Dit organiseren zij op zondagmiddag 
27 september tijdens de Boerdonkse 
kermis. Tismarwadegewendbent hoopt 
daar veel bezoekers te mogen verwel-
komen om te genieten van het mooie 
Boerdonk, de kleine gezellige kermis en 
de ontspannen muzikale sfeer.

Boerdonk - In Boerdonk is op 21 
en 22 april 2015 wederom voor 
de 13 landelijk Goede Doelen ge-
collecteerd. Het was voor de 2de 
keer dat de Goede Doelen Week 
in Boerdonk gehouden werd. Fijn 
dat weer veel inwoners een gelde-
lijke bijdrage hebben gedoneerd 
aan de goede doelen.  

De volgende bedragen zijn naar de 
goede doelen overgemaakt:
Jantje Beton € 218,70
Reuma € 299,88
Vasten Actie € 321,15
Hartstichting  € 405,69
Kinderhulp € 245,14
Maag Lever Darm Stichting € 267,30
Epilepsie Fonds  € 229,80
Rode Kruis € 292,65

ANGO € 210,80
KWF Kankerbestrijding € 489,99
Nierstichting € 256,80
Brandwonden Stichting € 271,30
Diabetes Fonds € 314,30

De Goede Doelen Week is finan-
cieel mede mogelijk gemaakt door 
Agrarisch Boerdonk en Stichting 
Den Hazenpot, waarvoor nog-
maals hartelijk dank. Bij deze willen 
we iedereen bedanken voor hun 
gift en natuurlijk ook alle mensen 
die hier op zijn of haar manier aan 
heeft meegeholpen. Om alvast te 
noteren, op 7 en 8 juni 2016 ko-
men ze weer graag bij u langs.

Boerdonk - Voor de derde keer 
wordt het nachttoernooi gehou-
den, 17 heren- en 5 damesteams, 
ruim 220 spelers, 56 wedstrijden 
over 3 velden. 10 lichtmasten, on-
geveer 2 kilometer elektriciteits-
kabel voor het licht. 

Er worden na het toernooi nog 
uitsmijters gebakken, 500 eieren  
en 50 broden, ongeveer 10 kilo 
kaas en ham is er ingeslagen. Om 
alle wedstrijden in goede banen 
te begeleiden zijn er 10 scheids-
rechters aangetrokken. Spelers uit 
Boerdonk, Keldonk, Erp, Gemert, 
Venhorst, Boekel, Beek en Donk 

en Mariahout doen mee. Als je al 
hun voetbalschoenen achter elkaar 
zet kun er een rij mee maken van 
Boerdonk naar Erp en weer terug. 
De vele vrijwilligers die al weken 
bezig zijn met voorbereidingen op 
het toernooi zijn er ook en zij ho-
pen ook op uw aanwezigheid. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU
Medewerker(m/v) voor de bediening 
ca. 24-32 uur per week(met ervaring)

en
Bediening voor 2 á 3 avonden per week

en
Afwasmedewerkers(m/v)

1 of 2 avonden per week

Kan per direct 
Bel snel voor een afspraak

“Het Veerhuis Menu”
U kunt zoveel gangen nuttigen als u wenst

Woe t/m Do € 23.50 p.p.
Vrij t/m Zon € 26.50 p.p.

 Restaurant Het Veerhuis
Bosscheweg 31

5469 PB Boerdonk/Erp
0492-461889 

www.restauranthetveerhuis.nl
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De laatste weken staat de bevrijding 
van ons Nederland natuurlijk weer 
in de belangstelling! Maar liefst 70 
jaar geleden was de bevrijding van 
Nederland een feit. De bezetting was 
niet meer en dat mag gevierd worden 
en moét worden herdacht, elk jaar 
weer! Ook in deze huidige tijd moeten 
we hierop alert blijven en mensen vrij 
blijven maken, die gevangen gehouden 
of onderdrukt worden!

Het woord bevrijding kent uiteraard 
niet alleen deze betekenis. Je kunt ook 
bevrijd worden van een probleem of 
een last die je met je meedraagt of die je 
opgezadeld krijgt. Zo is Sparta’25 bevrijd 
van haar/zijn/hun degradatiezorgen en 
hebben ze zichzelf ‘vrijgespeeld’ in de 
tweede klasse. Voorwaar een bevrijding 
voor de spelers, supporters en eenieder 
die de club een warm hart toedraagt!

Ook ASV is vrijgemaakt van zorgen, 
als die er al waren, of men wel of niet 
zou promoveren naar de vierde klasse. 
De zondag dat dit bewerkstelligd werd, 
was voor menig ‘Aarle-Rixtelnaar’ een 
verademing en promotie was een feit 
geworden, zodat nu niemand meer 
zich druk hoefde te maken over een 
terugkeer naar de vierde klasse!

Voor Mariahout is er ook een 
‘verlossing’ geweest, ware het dat dit 
voor alle Marianen niet dé verlossing, 
de ‘verlichting’ was, die ze voor ogen 
hadden gehouden en waar ze op 
hadden gehoopt, namelijk handhaving 
in de vierde klasse! Menigeen zal zich 
zich hierdoor dan ook niet verlicht, 
bevrijd dan wel verlost hebben gevoeld!

Voetbalclub ELI zit nog middenin 
deze gevoelens. Zij vechten in de 
nacompetitie voor promotie naar 
de vierde klasse en dragen op dit 
moment nog de last van het moeten 
presteren. Wordt dit niet gedaan, dan 
zien zij en ook menigeen supporter 
waarschijnlijk, volgend jaar weer uit 
naar die welbekende derby der ‘Lare 
Beek’ en kunnen we spreken van zowel 
verlichting als ontzetting. Het is dan 
maar, hoe je er tegenaan kijkt, hoe jij 
hier in staat.

U hoeft zich niet af te vragen, of ik 
me nu bevrijd voel nu ik deze column 
heb geschreven, maar ik weet nu al dat 
het vanavond (dinsdag) wél weer een 
verademing is, om te kijken naar de 
halve finale Championsleaque en als je 
dit leest zal ook die tweede halve finale 
wel het bekijken waard zijn geweest. 
Dat wordt smullen!

R. van den Enden

Sportend Laarbeek
‘Bevrijd’ 

COLUMNProfessionele verzorging bij 
Sparta ‘25

voetbal

Redacteur: Martin Prick 

Beek en Donk- De verzorgers van 
Sparta ‘25 hebben het initiatief ge-
nomen om zich te laten bijscholen in 
het tapen en bandageren, vooral ge-
richt op het voorkomen van blessures 
tijdens de wedstrijden.

Hulp
Kees Marks, fysiotherapeut in Beek 
en Donk is de steun en toeverlaat van 
de verzorgers van voetbalclub Sparta 
‘25 in Beek en Donk. Vanuit de groep 
verzorgers van de voetbalclub onder 
leiding van Simone Bouw kwam de 
vraag om een paar lessen over deze 
moderne en populaire tape-methode. 
Kees riep daarvoor de hulp in van zijn 
goede bekende Cees van der Linden, 
verzorger en fysiotherapeut bij PSV. 
Samen hebben ze een paar avonden 
gepland om de verzorgers te scho-
len in het aanbrengen van tapes en 
bandages. De methode van het kine-
siotapen of het functioneel elastisch 
tapen is gericht op het voorkomen en 
behandelen van voetbalblessures.

Kleur
Een nieuwe ontwikkeling op dit ge-
bied zijn de kleurige ‘wondertapes’ 
van tegenwoordig. Ze zijn vaak 
nadrukkelijk aanwezig op benen 
en armen van tennissers, hockey-
ers en zwemmers en dus ook in de 

voetbalwereld. Onder andere BSN-
medical, de fabrikant van onder meer 
Leukoplast, maakt dit materiaal. BSN 
heeft alle middelen gratis ter beschik-
king gesteld voor gebruik tijdens de 
cursusavonden door Cees en Kees. In 
totaal werden er twee avonden ver-
zorgd.  De verdere kosten werden ge-
dragen door voetbalclub Sparta ‘25. 

Revolutie
De nadruk tijdens de cursus lag op 
het voorkomen en behandelen van 
voetbalblessures. Steeds meer wordt 

er namelijk vóór en niet alleen ná de 
blessure handelend opgetreden. “Het 
is echt een revolutie, een toegevoeg-
de waarde in de sportverzorging en 
blessurebehandeling”, zegt Kees. De 
nieuwe tape is een aanvulling op de 
conservatieve tapevormen.

Tapetechnieken
Het lesprogramma van BSN-medical 
is door Cees & Kees gebruikt als lei-
draad. Met aansprekende voorbeel-
den uit de (voetbal-)praktijk werden 
de verschillende tapetechnieken van 
deze methode uitgelegd. Door het op 
elkaar aanleggen van tapes hebben 
de verzorgers de methode “onder de 
knie” gekregen. Ze konden ze direct 
toepassen bij het verzorgen van spe-
lers van de club.

Geslaagd
Al met al een heel geslaagd initiatief 
en twee heel erg nuttige avonden 
voor zowel de verzorgers en de spe-
lers als voor de voetbalvereniging 
Sparta ’25. Er worden ook een paar 
terugkomavonden gepland om vra-
gen en verdieping van inzichten te 
bespreken. 

Als dit artikel de belangstelling 
van andere voetbalverenigingen in 
Laarbeek alsnog heeft gewekt, kun-
nen zij contact opnemen met Kees via 
info@marksfysiotherapie.nl

ELI en ASV’33 op internationaal 
voetbaltoernooi in Frankrijk

Laarbeek - De ruim 45 jeugdspelers 
van 10 - 13 jaar, hun leiders en ouders 
van de Laarbeekse voetbalverenigin-
gen ELI en ASV ’33 moesten zaterdag-
ochtend vroeg uit de veren. Na een 
lange reis stonden de vier teams klaar 
voor de officiële openingsceremonie 
van het internationale voetbaltoernooi 
in Hazebrouck, Frankrijk. 

ASV‘33 uit Aarle-Rixtel is al 25 jaar be-
vriend met ASC Hazebrouck Football. 
Dit jaar was ook het Lieshoutse ELI 
uitgenodigd om deel te nemen aan het 
toernooi, waar naast de Nederlandse 
driekleur ook de landsvlaggen wapper-
den van Luxemburg, Engeland, België, 
Roemenië en natuurlijk Frankrijk. Dat 
Hazebrouck niet zover van de Franse 
westkust ligt werd direct duidelijk. Naast 
de tegenpartij moest ook een flinke 
zuidwester met windkracht 7 worden 
bestreden. In het Franse jeugdvoetbal 
wordt, anders dan in Nederland, ge-
speeld met de buitenspelregel, ook dat 
was even wennen. 

Tussen de wedstrijden door namen de 
spelers deel aan de UNICEF penalty chal-
lenge. De spelers Jarno Sterken (ELI) en 
Lars Maas, Teun Duimelinck, Raoul van 
den Berg en Sem van de Tillaart (allen 
ASV ‘33) wisten door te dringen tot de 
finaleronde. ‘s Avonds werd overnacht in 
één van de internaten die in de Franse 
stad zijn gevestigd. Na een ‘rustige’ 

nacht en een Frans ontbijt werd zondag-
ochtend om 9.00 uur afgetrapt voor de 
2e wedstrijddag. Gelukkig had de straffe 
wind plaats gemaakt voor een heerlijke 
voorjaarszon. Dat kwam het voetbal-
spel duidelijk ten goede. Voor de vier 
Laarbeekse teams geen ereplaatsen maar 
wel veel voetbalplezier en een fantasti-
sche internationale ervaring rijker.

Fotograaf: Davey Gloudemans

Fysiotherapeut Kees Marks 

Alle aandacht tijdens één van de cursusavonden



  14 mei 201534 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Kan ELI zondag promotie 
afdwingen tegen MVC?

Lieshout - Zondag speelt ELI op eigen 
terrein de beslissende wedstrijd in de 
nacompetitie om promotie naar de 
vierde klasse tegen MVC. Deze ploeg 
won zondag met 2-0 van Mifano, de 
derde gegadigde voor promotie. 
 
Op Hemelvaartsdag trad ELI in Mierlo 
aan tegen Mifano. De winnaar van dit 
drieluik promoveert rechtstreeks naar 
de 4e klasse. De nummer twee heeft 
nog een kans om te promoveren. Dat 

team speelt op zondag 31 mei op 
neutraal terrein een allesbeslissende 
wedstrijd tegen America, kampioen in 
de 6e klasse. Ook de winnaar hiervan 
promoveert naar de 4e klasse. Het be-
looft een spannende wedstrijd te wor-
den tussen twee teams, die in de re-
guliere competitie aan elkaar gewaagd 
waren. Beide teams wisten in de regu-
liere competitie één keer van elkaar te 
winnen.

Handhaving voor Sparta’25, maar 
geen periodetitel

Veteranenclash tussen 
Mariahout en Sparta’25

ASV’33 2e op NK spelregels

Beek en Donk - Sparta’25 verzekerde 
zich van handhaving in de tweede klas-
se. De ploeg van scheidend trainer Stef 
Sijbers won thuis comfortabel van kam-
pioen WSC: 4-0. 

Sparta’25 startte fel aan de wedstrijd 
en zette de ploeg uit Waalwijk al snel 
onder druk. Dat resulteerde in onder 
meer een kans voor Elco van Schijndel. 
Sparta’25-goalie Tom Verhoeven wist 
zich voor de thee te onderscheiden door 
knap redding te brengen oog in oog 
met een Waalwijkse speler. De Beek en 
Donkenaren waren sterker, maar het 
duurde tot de veertigste minuut voordat 
de krachtsverhoudingen zich vertaal-
den naar een doelpunt. De goal werd 
gescoord door Ruud-Jan Happé. Even 
leek WSC te willen laten zien de terechte 
kampioen te zijn. Het tempo ging om-
hoog en Sparta kwam een aantal keer 
goed weg. Gelukkig was het snel rust. 

Na de thee zette routinier Thijs 
Kluijtmans zijn laatste wedstrijd luister bij 
met een zuivere hattrick. Eerst verander-
de de aanvaller een schot van Elco van 
Schijndel van richting. Vervolgens lobte 
hij leep de bal over de Waalwijkse goalie. 
De 4-0 scoorde Kluijtmans vanaf de stip, 
na een overtreding op Ruud Hendriks.

Dat Sparta wel kans had om de periode te 
pakken, maar deze niet zou pakken, was 
vooraf ook bekend. ODC moest name-
lijk verliezen van Helvoirt om aanspraak 

te maken op de periodetitel. Raar maar 
waar. En ja, natuurlijk geschiedde het zo. 
ODC wist haar wedstrijd keurig met 6-4 
te verliezen en kreeg als nummer vier 
op de ranglijst de periode van kampioen 
WSC omdat Helvoirt met de winst zelf 
de periode wist te winnen. Maar hand-
having van Sparta’25 is op dit moment 
ook meer dan voldoende voor de club en 
de jongens kunnen gaan genieten van 
een welverdiende vakantie. 

Huldiging Ruud-Jan Happé
Uit handen van voorzitter Roel Jansen 
en penningmeester Jan Leenders ontving 
Ruud-Jan Happé de onderscheidingen 
die horen bij 200 wedstrijden in Sparta 
1 na afloop van de 4-0 overwinning van 
Sparta 1 tegen WSC! Ruud-Jan Proficiat ! 

Sparta neemt afscheid van Thijs 
Kluijtmans……Toch?
Dit was het nieuws aan het einde van het 
seizoen 2012-2013: “Hij is ondertussen 
officieel getransfereerd van Het Eerste 
naar het Vijfde, maar een groot Spartaan 
verdient een grootste afscheidswedstrijd. 
Vrijdag 30 augustus 2013 is de afscheids-
wedstrijd voor Thijs Kluijtmans gepland, 
aanvang 19.00 uur op ons mooie sport-
park”. 

Een paar wedstrijden in het vijfde maakte 
Thijs duidelijk dat hij nog lang niet toe 
was aan een stapje lager. Maar nu is dit, 
naar alle waarschijnlijkheid, wel het ge-
val, helaas. Thijs heeft in ieder geval ook 

dit seizoen weer laten zien veel waarde te 
hebben voor Sparta, een voorbeeld voor 
vele die na hem komen. Of er nog een 
afscheidswedstrijd wordt georganiseerd 
weet de schrijver niet, Thijs bedankt. 

Gastvrouwen nemen afscheid bestuurs-
kamer Sparta’25
Aan het einde van het seizoen is het (he-
laas) altijd een tijd van afscheid nemen. 
Mieke van Grinsven en Francien van 
Gend nemen na 14 jaar afscheid als gast-
vrouwen van de bestuurskamer op wed-
strijddagen. Sparta bedankt Mieke en 
Francien voor de geweldige inzet! Sparta 
zal deze vrijwilligers gaan missen. Zo zie 
je maar weer dat er op vele fronten vrij-
willigers nodig zijn bij een club als Sparta, 
dus niet allen op of naast het veld. Dus 
heb je zin om je in te zetten, informeer 
eens naar de vele mogelijkheden om als 
vrijwilliger iets moois te doen voor deze 
mooie club. 

Programma 16-17 mei 
Antoon van Berlo F toernooi: 16 mei 
2015
Antoon van Berlo E toernooi: 16 mei 
2015
Lager D toernooi: 17 mei 2015 
Lager C toernooi: 17 mei 2015

Daarnaast vinden deze week en ko-
mende week de in Beek en Donk en om-
streken de wereldberoemde ‘ouder-kind’ 
wedstrijden plaats. Beek en Donk/Mariahout - De vetera-

nen van Mariahout, gesponsord door 
Auto Corsten, begonnen zaterdag 
goed aan de wedstrijd tegen het altijd 
sportieve Sparta’25 uit Beek en Donk. 

Al vroeg leken de Marianen op voor-
sprong te komen, maar het doelpunt 
werd wegens buitenspel afgekeurd. 
Even later was het wel raak door 
Rob Franke op aangeven van Arno 
van Zutphen. Sparta werd wakker en 
maakte niet veel later de gelijkmaker. 
Door achterin even niet goed te verde-
digen, kwam Sparta voor rust nog op 
een 2-1 voorsprong.

Na rust kwam Mariahout vrij gemak-
kelijk op gelijke hoogte, 2-2, door 
een kopbal van Ronald Zegwaard uit 
een corner. De voorhoede verzuimde 
daarna echter om de 2-3 te maken in 
een fase waarin Mariahout veel ster-
ker was. In de laatste 5 minuten deed 
Sparta wat Mariahout naliet. Na een 
volley vanaf 30 meter kwam de bal 
mede door de harde wind achter de 
keeper terecht, 3-2. Dit was tevens de 
einduitslag. 

Erg jammer na een goede wedstrijd 
van Mariahout. Gelukkig was de derde 
helft ook goed..

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft wederom een 
prima succes geboekt, het wordt voor 
de rood/witten uit Aarle-Rixtel dan ook 
meer dan een fantastisch en geweldig 
seizoen.

Afgelopen zaterdag, 9 mei, reisde het 
spelregelteam van ASV’33 met in de ge-
lederen,  Nick Roijackers, Stan Teuben, 
Stan Laarhoven, en Niek Swinkels met 
als coach Frans Verschuuren voor de 2e 
maal in de historie van ASV’33 af naar 
Deventer voor de landelijke finale spelre-
gels voor junioren. 

Met dank aan Autobedrijf Corsten was 
er een prachtige 10-persoons bus tot 
hun beschikking gesteld, hun dank hier-
voor. Na de vijfde plek van de vorige 
keer, was het team van plan om deze 
keer een nog beter resultaat neer te zet-
ten. De lees- en beeldvragen werden 
door het spelregelteam nagenoeg fout-
loos gemaakt. Zowel in de eerste als in 
de tweede tussenstand stond ASV’33 
bovenaan. Maar de hete adem werd wel 
degelijk in de nek gevoeld door het team 
van vv Reutum dat maar een paar punt-
jes achter lag.  Toen het onderdeel met 
de Quizvragen aan bod kwam, bleek dit 
voor een aantal teamgenoten moeilijker 
dan gedacht. Toch werd de moed niet 

opgegeven. Want ook vv Reutum liet op 
dit onderdeel punten liggen. Hierdoor 
zag het er nog steeds rooskleurig voor 
ASV’33 uit. Zou het nu dan eindelijk 
gaan lukken? Tot slot moesten de schrif-
telijke vragen, die ‘s ochtends al gemaakt 
waren, nog worden meegerekend in de 
eindstand. Zou het dit jaar dan lukken 
om Nederlands kampioen spelregels te 
worden? 

Uiteindelijk bleek het voor ASV’33 toch 
net niet genoeg te zijn. Vv Reutum bleek 
15 punten meer gescoord te hebben tij-
dens de quizvragen. En ook de schrifte-
lijke vragen waren met 3 punten in het 
voordeel van vv Reutum.  Hierdoor werd 

vv Reutum Nederlands kampioen, maar 
ondanks de tweede plaats kunnen de 
mannen van ASV’33 zeer en zeer trots 
zijn met een 2e plek op het Nederlands 
Kampioenschap, en konden ze dan ook 
met een opgeheven hoofd huiswaarts 
gegaan. Onderweg naar huis kon in 
restaurant Het Veerhuis in Boerdonk 
een fantastische dag met een ongekend 
mooi resultaat afgesloten worden.

Eindstand NK Spelregels te Deventer:
1. vv Reutum 246 punten
2. ASV’33 236 punten
3. Bavos 228 punten
4. Con Zelo 220 punten
5. All Stars 201 punten

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Varkensschnitzels
naturel of diverse

soorten gepaneerd
500 gram

4.99

W 20 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

KNALLERKNALLERWEEKEND

3.49
kilo 6.98

*
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Het talent van deze week, Lisanne Kanters, kan haar bon tot 
donderdag 21 mei ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Lisanne Kanters

Tijdens de rolschaatswedstrijden voor de 
Vrije klassen A, B en C afgelopen weekend 
in Zaandam wist Lisanne Kanters de eerste 
plaats te behalen bij het fi guren, in de 
categorie fi guren B voor gevorderden.

RC De Oude Molen

Lisanne Kanters
RC De Oude Molen

Tijd voor een
 andere bank?

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Hulp bij overstappen

Stap nu over!

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Flamingo’s degradeert naar de 
overgangsklasse

korfbal

Wilbertoord/Mariahout - In de hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal heeft 
het Mariahoutse Flamingo’s de pun-
ten afgelopen zondag laten liggen bij 
Ajola/De Wilma’s. De Mariahoutse 
formatie incasseerde een zware ne-
derlaag. SVSH/KVS, voorlaatste op de 
ranglijst, is met nog één wedstrijd te 
gaan niet meer in te halen. Volgend 
jaar speelt de ploeg van trainer/coach 
Erik van Veghel daarom in de over-
gangsklasse. 

Ajola/De Wilma’s begon de wed-
strijd met meer overtuiging en drive 
dan de rood-witten uit Mariahout. 
Ogenschijnlijk in ieder geval. Binnen 
acht minuten had de thuisploeg een 4-0 
voorsprong in de pocket. Flamingo’s 
moest achter de feiten aan en dat viel 
niet meer. Het bleek lastig de voorver-
dedigende thuisploeg te bespelen. De 
kansen die Flamingo’s creëerde wer-
den bovendien te vaak gemist. Ajola/
De Wilma’s bleek sterk in de afwerking. 
Het lukte Flamingo’s ook niet goed de 
gemaakte afspraken rondom de ver-
dediging goed uit te voeren. Gelukkig 
konden de bezoeksters met een paar 
mooie treffers van Gaby Habraken, 
Anouk en Manon van Eijndhoven iets 
terugdoen. Dat nam niet weg dat de 
wedstrijd bij rust al gespeeld leek: 10-3.

Na de pauze speelde Flamingo’s beter 
en kreeg meer doelpogingen. Het vizier 
stond niet scherp genoeg. Daardoor 
hoefde Ajola/De Wilma’s niet meer vol-
uit te gaan. Flamingo’s kwam op 10-4 
en 12-5 door twee mooie doelpunten 
van Neeltje Berkvens en daarna was het 
Ajola/De Wilma’s dat de voorsprong 
regelmatig uitbouwde naar de uitein-
delijke 17-5. De teleurstelling aan de 
kant van Flamingo’s sprak boekdelen. 

Logisch, want eerder dit seizoen werd 
nog met 10-9 van de Wilbertoordse 
vrouwen gewonnen en door de degra-
datie waren de druiven extra zuur.

In de reserve hoofdklasse verloor se-
nioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen Verhuur, 
met 13-2 van Ajola/De Wilma’s 2. Ook 
senioren 2 degradeert naar de reserve 
overgangsklasse. 

Manon van Eijndhoven rondt een aanval van Flamingo’s af

Voor onze te verhuizen en te vergroten Formido 
bouwmarkt in Beek en Donk zoeken wij “per direct” 
een aantal nieuwe collega’s vanaf 16 jaar. Wij  
denken aan personen die enthousiast, flexibel, 
klantvriendelijk en servicegericht zijn. Je toont inzet 
en teamgeest en bent geïnteresseerd in onze     
bouwmarkt. Je bent bereid om ook te werken in 
weekenden en op koopavonden. In ruil hiervoor 
biedt Formido je goede arbeidsvoorwaarden en 
een plezierige werksfeer.  

Als verkoopmedewerker van Formido ben je    
samen met je collega’s verantwoordelijk voor jouw 
afdeling, je helpt klanten, bestelt en verzorgt de 
artikelvoorraad en presenteert goederen op een 
aantrekkelijke wijze. Je bent servicegericht en hebt 
een klantvriendelijke instelling.  Ook ondersteun je 
bij werkzaamheden voor de aanlevering van    
goederen.   

Als medewerker van de klussendienst voer je  
allerlei montagewerkzaamheden uit, zoals het 
plaatsen van schuifdeurkasten, zonwering,       
deuren, douchewanden en horren. Verder ben je 
ook inzetbaar in de winkel. 

Als caissière zorg je voor een correcte afhandeling 
van de aankopen via kassa’s met                      
computerscanning, je behandelt retouren en    
diverse administratieve handelingen. Verder neem 
je de telefoon aan en verstrekt de klant de nodige 
aanvullende informatie over de aankopen. 

Interesse gewekt? 

Reageer dan direct via de mail met een 
motivatiebrief en CV onder vermelding van Beek 
en Donk en de functie waarop je solliciteert. 

Adres gegevens sollicitaties: 

Formido Beek en Donk   
t.a.v. Personeelszaken - Arda Janssen 

Beekerheide 15a  

5741 HB Beek en Donk 

Tel.:0492-462178   

formidopersoneel@gmail.com BEEK EN DONK 

VERKOOP- 
MEDEWERKERS 

M/V 
FULLTIME/PARTTIME 

MEDEWERKER 
KLUSSENDIENST 

M/V 
FULLTIME  

CASSIERRE 
M/V 

FULLTIME/PARTTIME 
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Zondag 
17 mei 

KOOPZONDAG 
van 12.00 

tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

Machiel van Roij nieuwe Koning 
HBS de Eendracht

koningsschieten

Aarle-Rixtel - Een voor het publiek 
boeiende en tot het eind toe zeer 
spannende strijd bij zowel de jeugd 
als de senioren leverde twee nieuwe 
koningen op bij HBS de Eendracht. Na 
het tellen van de punten kon Machiel 
van Roij gekroond worden tot nieuwe 
Koning van HBS de Eendracht. Bij 
de junioren werd Anno van Eerd ge-
kroond tot Jeugdkoning.

Op zaterdag 9 mei vonden onder grote 
publieke belangstelling de wedstrijden 
voor de Koningstitels 2015 plaats op 
‘d’n Doel’ in Aarle-Rixtel. Dertien se-
nioren en zes junioren gingen de strijd 
aan waarbij ook Keizer Toon van Hoof, 
zij het buiten mededinging, deelnam. 
Als gastschutter nam ook Maarten 
Mulder, eveneens buiten mededin-
ging,  deel.

Zoals gebruikelijk bij een 
Koningswedstrijd werden eerst vijf 
proefpijlen en daarna tweeëndertig  
tellende pijlen verschoten. De jeugd 
verschoot de tellende pijlen steeds in 
sets van twee. Zij waren hierdoor eer-
der op de avond klaar en konden on-
der het genot van een hapje en een 
drankje wachten op de uitslag welke 
na de wedstrijd van de senioren be-
kendgemaakt zou worden.

Na de laatste verschoten pijl was nog 

niet duidelijk wie de Koning zou wor-
den en het publiek gaf aan dat er geen 
duidelijk verschil was waargenomen 
tussen de diverse schutters. Voorzitter 
Martien van de Graef maakte als eer-
ste de uitslag bij de jeugd bekend:

1. Anno van Eerd          218 punten       
    Jeugdkoning 2015
2. Joost Botman 211      
    Jeugdprins 2015
3. Stijn Geene 186
4. Tom Verleisdonk 117
5. Ruben van de Ven 113
6. Ralph Verleisdonk   94

Na het uitreiken van de diverse ver-
sierselen behorende bij de titels van 
Jeugdkoning en Jeugdprins, volgde 
de bekendmaking van de resultaten 
van de senioren. Bij het optellen van 
de behaalde punten bleek dat het ver-
schil tussen nummer 1 en 2 en tussen 
nummer 2 en 3 slechts twee punten 
bedroeg en werd na aflopen van de 
ranglijst duidelijk dat Machiel van Roij 
Koning 2015 was geworden en Erwin 
Wijnhoven Prins 2015. Voorzitter 
Martien van de Graef overhandigde 
de bijbehorende prijzen e n bloemen 
en kroonde Machiel tot Koning van de 
Eendracht 2015. Na het traditionele 
Koningsschot werd de avond voort-
gezet met een gezellig samenzijn on-
der het genot van een drankje en een 

hapje.
Vermeldenswaardig is verder nog dat 
traditionele schutter Gerrie van Hoof 
met zijn resultaat herleid naar 25 pij-
len zelfs een nieuw PR had geschoten 
tijdens deze wedstrijd. Zijn PR was 169 
punten en is nu 171 punten.

Uitslag Koningsschieten 2015:

 1. Machiel van Roij  283
     Nieuwe Koning
 2. Erwin Wijnhoven  281 
     Nieuwe Prins
 3. Frank Schepers            279 (C)
 4. Walter Jansen   275
 5. Paul v. Bakel  269
 6. Geert v. Ganzenwinkel 259
 7. Toon van Hoof             253 (C)
 8. Stijntje Mulder-Krijnen 251
 9. Henk Verachtert  250
10. Jan van Rooij  249
11. Arno Donkers  233
12. Gerrie v. Hoof             219 (TR) 
      Nieuw PR
13. Jo Maas  142
BM Maarten Mulder  278

Op zaterdag 23 mei wordt de 
volgende wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi verschoten. 
Tegenstander is HBV Oude Roem 
Handhaven uit Someren, aanvang 
17.00 uur.

Nr 7502 Koning Machiel van Roij en Prins Erwin Wijnhoven.

SCHROBMACHINES 
EN 

TAPIJTREINIGERS

TE HUUR

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

G E R W E N

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

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

GERANIUMS € 0,90 PER STUK 
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN - KUIPPLANTEN

EASYPOT HANGPOT MET WATERRESERVOIR 27 CM
€ 10,95 PER STUK, 2 VOOR € 20,00

 TOMATEN-, KOMKOMMER- EN PAPRIKAPLANTEN 
(GEËNT) + DIVERSE GROENTEPLANTEN

HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 10.00-17.00 UUR
IN DE MEIMAAND MA T/M VR KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

ZONDAG 17 MEI OPEN VAN 10.00-17.00 UUR
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Boksende huismoeders

Beek en Donk - Nieuw in Laarbeek, 
Boksende huismoeders. Niet gebon-
den aan leeftijd of fysiek wel, conditie 
en actief.

Iedere woensdag een uurtje sporten, 
fanatiek bewegen als een vlinder en 
steken als een bij. Elke keer de maatstaf 
een beetje verhogen. Trots, zelfverze-
kerd, gemotiveerd en voldaan is de 

mijlpaal waar  Boksclub Laarbeek naar 
streeft. Voor meer interesse bel Riny 
Heesakkers van Boksclub Laarbeek op 
tel. 06-50495414.

boksen

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

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

Bernadettemeiden op een haar 
na Noord-Brabants schoolhand-
balkampioen

handbal

Mariahout - Och och, wat waren de 
druiven zuur nadat de laatste trefze-
kere strafbal in de strafballenreeks 
werd afgekeurd door de leidende 
scheidsrechter. Dat betekende net 
geen landelijke finaleplaats in 
Emmen waar op zaterdag 13 juni 
de landelijke schoolhandbalfinales 
plaatsvinden.

De kleurrijke zaterdag startte voor 
tien meiden vroeg en dat in de mei-
vakantie. Om 9.15 uur togen de 
dames naar Dongen. Ellis, Myrte, 
Maud, Senna, Sydney, Rosa, Aniek, 
Pien en Veerle zouden de Laarbeekse 
kleuren dapper vertegenwoordigen. 
Geblesseerde Meike zorgde voor de 
mentale ondersteuning, klasgenoot 
Wout vertolkte de rol van mascotte 
en coach Mario was het brein ach-
ter de tactieken. In het eerste duel 
draaide het direct als een tierelier. 
De tegenstander kreeg met 5-1 op 
de broek, de toon was gezet. Een 
uurtje later kenden de Mariahoutse 
meiden helemaal geen medelijden 
met de opponent. De dubbele cijfers 
werden gehaald. Maar liefst  10-0 
was het eindresultaat. De winst in 
de poule was een feit, de finale was 
bereikt. 

Na een ontspannen voorbereiding in 
het mulle zand van het beach hand-
balveldje en nadat de jongens van De 

Raagten zichzelf hadden gekroond tot 
toernooiwinnaar, mochten de meiden 
aantreden. Al rap was de score 2-0 in 
het voordeel van de ‘verkeerde’ kleur. 
Maar de meiden toonden karakter 
en kwamen met een aanstekelijk en-
thousiasme terug tot 2-2. Ook de 3-2 
achterstand werd ongedaan gemaakt 
om vervolgens in de slotseconde de 
rug nog eens te vechten en met een 
uiterste krachtinspanning wierp Maud 
de sensationele 4-4 tegen de touwen. 
Viermaal terugkomen van een ach-
terstand, chapeau! Vreugde alom na-
tuurlijk. Nu waren het de strafworpen 
die beslisten wie er met de winst aan 
de haal zou gaan. Zo ongeveer iedere 
speelster van beide teams wierp op 
het doel, maar beide keepsters ble-
ken niet niet te passeren. Toch wisten 
beide ploegen eenmaal het net te vin-
den, waarbij de Mariahoutse gelijk-
makende worp helaas ongeldig werd 
verklaard (voet over de lijn). Daarmee 
moesten de meiden de teleurstel-
ling verbijten, na een razend knappe 
comeback.  Desalniettemin; tweede 
van Noord-Brabant is ook een mooie 
eretitel. Trots keerden de meiden dan 
ook huiswaarts met een trofee als 
aandenken. Knap samenspel, een po-
sitieve spirit en sportiviteit alom, de 
meiden hebben het goed gedaan.

Rosa in vangende houding 

badminton Gratis meedoen 
bij Badminton 
Club Lieshout 

Clubkampioenschappen jeugd 
BC Ganzeveer

Lieshout - In de laatste paar weken van 
het seizoen kun je gratis eens komen 
proberen of badminton een sport voor 
jou is. Kom op een woensdagavond 
naar sporthal ‘de Klumper’, dan kun je 
meteen proberen of deze sport iets voor 
je is. Jeugd is welkom tussen 18.30 en 
20.00 uur. Senioren zijn welkom vanaf 
20.00 uur.

Jeugd
Bij de jeugd is Badminton Club Lieshout 
gestart met het uitdelen van speciale 
shuttles. Dit zijn oude shuttles voorzien 
een ‘vrijkaartje’ die recht geven op één 
keer gratis deelnemen. Deze shuttles 
worden een aantal keren door de jeugd-
begeleiding meegegeven aan de hui-
dige leden. De huidige jeugdleden van 
Badminton Club Lieshout mogen deze 
zelf uitdelen aan hun vrienden. Op deze 
wijze kunnen zij hun omgeving interes-
seren voor de badmintonsport in het al-
gemeen en Badminton Club Lieshout in 
het bijzonder. De jeugd van Badminton 
Club Lieshout speelt iedere woensdag-
avond (behalve in de schoolvakantie-
weken) van 18.30 uur tot 20.00 uur in 
sporthal ‘de Klumper’, aan de Papenhoef 
in Lieshout. In deze laatste weken van 

het seizoen is de jeugdgroep, onder 
leiding van interim-trainer Frans van 
Waardenburg, bezig met het halen van 
de deelcertificaten voor de eerste bad-
mintondiploma’s. Dat is natuurlijk een 
mooi moment om eens kennis te komen 
maken !

Senioren
Ook bij de senioren zijn nieuwe leden 
van harte welkom. Ook daar kunnen 
nieuwe leden gratis proberen en deelne-
men aan een speelavond. Na twee keer 
deelnemen dienen de ‘probeerders’ te 
besluiten of badminton een sport voor 
hen is én of ze die willen gaan uitoefe-
nen bij Badminton Club Lieshout.  De 
senioren van Badminton Club Lieshout 
hebben ook iedere woensdagavond hun 
speelavond. Zij spelen ook als het school-
vakantie is. Aanvang van de speelavond 
voor senioren is om 20.00 uur en rond 
22.30 uur zijn de meeste rackets in de 
sporttassen opgeborgen en wordt er nog 
even nagepraat aan de bar in de kantine. 
Badminton iets voor jou? Kom het dan 
gerust een keer proberen!

Aarle-Rixtel - De clubkampioenschap-
pen voor de jeugd van BC Ganzeveer 
zijn op donderdag 2 en op donderdag
 9 april gespeeld. De eerste speelavond 
stond in het teken van behendigheid en 
spelvaardigheid. De jeugdleden moes-
ten diverse spellen met verschillende 
moeilijkheden voltooien en zoveel mo-
gelijk punten scoren. In tweetallen gin-
gen zij de spellen af, waarbij ze soms 
elkaars partner waren en soms elkaars 
tegenstander. 

Op 9 april werden de wedstrijden in 
het enkelspel gespeeld. Hier werd fel 

gestreden om de titel en na enkele span-
nende wedstrijden was bij de Heren B en 
bij de Dames de clubkampioen bekend. 
Ties en Cyrella mochten hun beker en 
wisseltrofee in ontvangst nemen. Ook de 
nummers 2, Wesley en Iris, werden niet 
vergeten en met hun prestatie hadden 
zij ook een prijs verdiend.Bij de Heren A 
was het zo spannend dat er een extra fi-
nale aan te pas moest komen. 

In deze wedstrijd lukte het David niet zijn 
titel te prolongeren. Dit jaar mag Casper 
zich clubkampioen van BC Ganzeveer 
noemen. Alle kampioenen: proficiat!

vlnr: Cyrella, Ties, Casper

Dit is mijn feestje
KI TT Y  TI JB O SC H

AT E L I E R - X P L O R E . N L

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.
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Jubileum Ronde van Lieshoutwielersport

Lieshout - De supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’ bestaat 
dit jaar zestig jaar. Ook de Grote 
Bavaria Ronde van Lieshout kent 
een jubileum en gaat voor de zes-
tigste keer van start. Dit staat te 
gebeuren op zondag 17 mei.

Programma
Om 12.30 uur starten de nieu-
welingen voor hun wedstrijd. 
Zij rijden veertig kilometer door 
de Lieshoutse straten. In de 
Dorpsstraat is de start- en finish-
lijn getrokken. Topfavoriet is Luca 
Vreeswijk. Onder andere Koen 
van Helvoirt, Rick Brugmans en 
Râvan Pirnaij zullen het hem 
moeilijk gaan maken de overwin-
ning naar zich toe te trekken.

De junioren nemen vervolgens 
om 13.45 uur het parcours in ge-
bruik voor hun 65 kilometer lange 
wedstrijd. De nationale selectie 
van de USA komt naar Lieshout 
om er een mooie wedstrijd van te 
maken. 

De organisatie tipt Ethan Reynolds 
aan als grote kanshebber. Maar de 
Nederlandse inbreng is ook groot 
met Maik van der Heijden, Xavier 
Poels, Nick van Helvoirt en Louis 
en David Raaijmakers.

De hoofdschotel deze dag zal zijn 
de elite/beloften/amateurs en 
hun wedstrijd gaat over 80 kilo-
meter. De start is om 15.30 uur. 

Favorieten zijn Jasper de Laat, 
Bjorn van der Heijden, Robin 
Wennekes, Rudi Houts, Marco 
Brus, Jurjen Varkevisser en Ruud 
Kooijmans.

Gratis toegang
De toegang tot dit wielergebeu-
ren is geheel gratis. Op zondag 
7 juni vindt in Lieshout in het ka-
der van het 60-jarig bestaan het 
Nederlands Kampioenschap voor 
de jeugd plaats.
 

Programma / Uitslagen

voetbal

ASV’33
Veteranen zaterdag 16 mei
16.30 Stiphout Vooruit – ASV’33

Uitslagen Jeugd zaterdag 9 mei
Rood Wit’62 MB1 – ASV’33 MB1 0-3
NWC C3 – ASV’33 C2 2-1

Bekerfinale op Sportpark de Braak bij 
MULO
ASV’33 E1 – DVG E1 0-1

Veteranen zaterdag 9 mei
ELI – ASV’33 1-2

Senioren zondag 10 mei
ASV’33 4 – SPV 2 1-2
ASV’33 5 – Stiphout Vooruit 4 
3-7 
SJVV VR2 – ASV’33 VR1 1-1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 6, 9 en 10 mei
Corridor MW1 – MW2    5 – 14
PupE2 – De Korfrakkers   2 – 8 
De Korfrakkers – PupE1   5 – 2 
BMC – PupF1      9 – 9 
Korloo – AspC1    1 – 2 
Prinses Irene – AspB1   7 – 6 
Celeritas (S) – JunA1   7 – 6  
Ajola/De Wilma’s 2 – Sen 2   13 – 2 
Ajola/De Wilma’s 1 – Sen 1    17 – 5 

Programma zaterdag 16 mei  
Sportpark Mariahout
09.30 PupE3 – De Kangeroe
10.00 PupD2 – Kv Rooi
11.00 AspB1 – SCMH 
11.30 AspC1 – Flash
12.30 JunA1 – Tovido

Zondag 17 mei
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 – Oranje Wit (L) 2 
13.00 Sen 1 – Oranje Wit (L) 1 

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Einduitslag bandstoten maandag 11 mei 
A Klasse: 
1 Wim Swinkels  123.5 %  kampioen 
2 Leo van Griensven  104.7 % 
3 Jan Verbakel  96.8 % 
4 Antoon Smits  95.5 % 
5 Lambert van Bree  91.3 % 
6 Antoon Maas  88.9 % 
7 Leo Migchels  66.7 % 
8 Hans van der Ligt  58.3 % 

B Klasse: 
1 Rinie van den Elsen  150.0 %  kampioen 
2 Theo van Rossum  113.3 % 
3 Antoon Wagemans  110.0 % 
4 Antoon Rooijakkers  93.8 % 
5 Willie Vorstenbosch  84.6 % 
6 Jaspert Swinkels  75.0 % 
7 Piet van Zeeland  72.8 % 
8 Pieter Rooijackers  66.7 %

Uitslag driebanden dinsdag 12 mei 
Gerrit van Osch - Guus van de Elsen  2-0
Huub Biemans - Antoon Maas  2-0
Henk Mastbroek - Ad Barten  0-2
Piet van Zeeland - Frits Poulisse  0-2
Hendrik Korsten - Willie Vorstenbosch  0-2
Jan Hesselmans - Lou Muller  0-2
Henk van den Bergh - Ad de Koning  0-2
Tonny de Louw - Martien Swinkels  2-0
Frits Wilbers - Jan Hesselmans  0-2
Hans van der Ligt - Ad Barten  2-0
Guus van de Elsen - Jan Verbakel  0-2
Frits Wilbers - Theo van Rossum  2-0
Lambert van Bree - Henk Jansen  2-0
Gerrit van Osch - Ad de Koning  2-0
Hendrik Korsten - Bert van Wanrooij  2-0
Frits Poulisse - Bert van de Vorst  0-2
Fons van der Linden Theo Verheijen  2-0
Antoon Maas - Lambert van Bree  0-2
Jan van Neerven - Henk Jansen 2-0

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen bandstoten 8 mei
Bart Jansen – Geert-Jan Otten  3-0
Dave van de Burgt – Jan Crooijmans  0-2
Jan van Grinsven – Dave van de Burgt  3-0
Arie van de Burgt – Richard van Deursen3-0
Jan van Grinsven – Geert-Jan Otten  0-3
Jan Crooijmans – Arie van de Burgt  0-3
Richard van Deursen – Philip Oosthoek 0-3

Stand per 8 mei
1.Bart Jansen  2-6
2. Arie van de Burgt  2-6
3. Jan van Grinsven  3-5
4. Geert-Jan Otten  3-5
5. Philip Oosthoek  1-3

bridgen

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 6 mei  
1 Arno en Jan  63,19%
2 Willy en Trees  61,81%
3 Ans en Cellie 58,68%
4 Marian en Joop 52,43%
5 Tonnie en Jürgen 51,39%
 
Uitslag dinsdag 12 mei
1 Mien en Jos                         64,58 %
2 Dorie en Cas                        61,81 %
3 Marianne en Leny             61,46 %
4 Mari en Arno                       61,46 %
5 Mieke en Leo                      53,47 %

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 6 mei 
Lijn A
1. Helma en Mia      66,32%
2. Diana en Kitty 59,38%
3. Elly en Henny 57,64%
4. Mari en Betsie 56,60%
5. Ton en Jan 54,51%

Lijn B
1. Jo en Pieta 58,70%
2. Mien en Maria 58,08%
3. Fia en Huub 55,42%
4. Ton en Annelies 52,58%
5. Cor en Riet 52,25%

De volgende zitting is op woensdag 20 mei 
in Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 7 mei
1. Dora en Mari                  64,50%        
2. Lambert en Wim            55,00%
3. Emmie en Josephine     54,00%
4. Marie Louise en Kori     53,50%       
5. Maria en Jan                   52,00%

De volgende zitting is op donderdag 21 
mei, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 12 mei 
1. Helma en Annie          66,40%
2. Riet en Cor 66,25%
3. Bernadette en Diny       58,12%
4. Jo en Riet 54,69%
5. Riek en Jos           51,66%

De volgende zitting is op dinsdag 
19 mei, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

Favoriet Ruud Kooijmans in actie tijdens de Wielerronde in 2013
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Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

rolschaatsen Podiumplaatsen voor 
rijdsters RC de Oude Molen

Kampioenswed-
strijd BC Lieshout 
gemengd onder 10

Oranjetoernooi 
Jeu de boulesclub

Lieshout - Een spannende dag voor ge-
mengd onder 10 (basketbal) wordt ge-
speeld op zaterdag 16 mei. Dan spelen 
ze hun kampioenswedstrijd om 12.45 
uur tegen Grave in Sporthal ‘de Klumper ‘
te Lieshout. 

Het begin van het seizoen verliep zeer 
goed en het was al meteen duidelijk 
dat deze jongens en meisjes hoge ogen 
konden gaan gooien. Dit werd dan ook 
waar gemaakt het gehele seizoen. Ze zijn 
allemaal goed vooruit gegaan en dat is 
het belangrijkste! Het behalen van het 
kampioenschap zou de kers op de taart 
betekenen.

De jongens en meisjes van gemengd 
onder 10 hopen op veel publiek dat het 
team komt aanmoedigen. De wedstrijd 
word gecoacht door Robert de Wit en 
Stijn Potting. Iedereen is van harte wel-
kom. 

Beek en Donk - Dit jaar werd het 
Oranjetoernooi gehouden op zater-
dag 2 mei op de mooie banen, gele-
gen achter die van tennisvereniging 
‘t Slotje. Het was prachtig weer om 
te boulen en de leden konden genie-
ten van een groot aantal spannende 
wedstrijden.

Omdat er een vijftal spelers waren 
met ieder drie gewonnen wedstrijden, 
moest het aantal pluspunten de be-
slissing brengen. Het werd wederom 
Wim van de Kolk, die hiermee voor 
de derde achtereenvolgende keer als 
winnaar te voorschijn kwam met 28 
pluspunten. Wim, van harte gefelici-
teerd met deze knappe prestatie!

De uitslag
2e) John Kerdijk, 3 gewonnen met 
27 pluspunten. 3e en 4e) 3 gewon-
nen met ieder 19 pluspunten Jan 
v. Schijndel en Frits Tak. 5e) Maria 
Cuypers 3 gewonnen met 13 plus-
punten, 6e) Mien Manders 2 gewon-
nen met 18 pluspunten, 7e Nelly v. 
Veghel 2 gewonnen met 16 pluspun-
ten, 8e) Stien van Duynhoven  2 ge-
wonnen met 10 pluspunten en 9e en 
10e Theo Leenders en Thea v.d.Kolk 
met 2 gewonnen en 10 pluspunten.

Het eerstvolgende toernooi van Beek 
en Donk is het Kermistoernooi op 12 
september. Alle leden een fijne va-
kantie en nog veel boulesplezier toe-
gewenst in een hopelijk mooie zomer.

basketbal

jeu de boules

Zaandam/Beek en Donk - In sport-
hal De Struijck te Zaandam vonden 
zaterdag 9 en zondag 10 mei de rol-
schaatswedstrijden plaats voor de 
Vrije klassen A, B en C.  Ook de Oude 
Molen liet zich door een aantal van 
hun leden vertegenwoordigen.

Al vroeg in de ochtend vond de wed-
strijd voor figuurrijden plaats. De mor-
genstond had werkelijk goud in de 
mond; Lisanne Kanters behaalde in de 
categorie figuren B voor gevorderden 
een welverdiende 1e plaats.

In de Vrij klasse A gevorderde reed 
Daantje Romonesco een nette kür en 
behaalde een 11e plaats. Anouk van 
de Akker reed ook netjes en behaalde 
een 17e plaats. In de Vrije klasse B 
beginners reed Luna Hurkmans een 
mooie kür en behaalde een 10e plaats.

Op zondag 10 mei waren de wat ou-
dere rijdsters aan de beurt voor hun 
wedstrijd, in de vrije klasse beginner C 
mocht Lisanne Kanters haar korte en 
lange kür laten zien. Vandaag wilde 
het niet zo lukken en eindigde ze als 
10e. In de vrije klasse C gevorderde 
reed Ingrid Biemans niet zo´n beste 

korte Kür maar maakte deze weer 
goed met haar lange kür, ze eindigde 
als 3e, Djailey Habraken reed 2 nette 
kuren en behaalde een 4e plaats.

In de vrije klasse Dans C gevorderde 
reden Janne van Lieshout en Julia van 
Zutven voor het eerst mee en was dus 
even aftasten wat er verwacht werd. 
Janne liet een mooie dans zien en werd 
beloond met een 2e plaats. Julia had 
een mooie dans maar reed wat onze-
ker en werd 6e. Een mooi wedstrijd 
weekend met een 1e, 2e en 3e plaats. 
Proficiat dames.

Lisanne Kanters (meest links), Ingrid Biemans (2e van links) en Janne van Lieshout (2e van rechts) wisten zaterdag het podium te halen

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

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

YOU RELAX, iMow

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

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

Specialist in 
kozijnrenovatie
Van zowel houten als kunststof kozijnen.



  14 mei 201540 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

/RotaryGBL

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

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

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Vrijdag 15 mei 
Vloerenland Tennistoernooi 
t/m 24 mei
TV ‘t Slotje, Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 16 mei 
Jubileum 25 jaar Jeu de Boules Ons 
Genoegen
11.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie Friesen&Friesen t/m 31 mei
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

Zondag 17 mei 
Motortoertocht de Pelgrimsrit
9.00 uur, de Pelgrim Mariahout

Vlooienmarkt
9.00 uur, KPJ terrein Heereindsestraat, 
Beek en Donk

IVN Wandeling in de Groene Long
10.00 uur, Parkpaviljoen, Parklaan 3, 
Beek en Donk

Gezellige Rommelmarkt
10.00 uur, Molenveld, Beek en Donk

60e Grote Bavaria-Ronde Lieshout
12.30 uur, Dorpsstraat, Lieshout

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

Opening theaterseizoen 
13.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 18 mei 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Dinsdag 19 mei 
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk
13.00 uur, Hoeve Strobol, Nijnsel

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Restaurant De Pelgrim, 
Mariahout

Woensdag 20 mei 
KBO Jubileum Fiets Dagtocht
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Conf. Couwenbergh, 
Dorpsstraat 1, Aarle-Rixtel

Donderdag 21 mei 
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Parkpaviljoen, Muziektuin 
Beek en Donk

Vrijdag 22 mei 
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
17.30 uur, Café De Koekoek, Lieshout

Zaterdag 23 mei 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Zondag 24 mei 
Open dag Dierenpark Regter Eind
11.00 uur, Hermelijnstraat,
Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 25 mei 
Laarbeekcup 
9.00 uur, voetbalvereniging Mariahout

Fietste Mee
11.00 uur, start scouting Beek en Donk

Woensdag 27 mei 
Praktische cursus voor (Laarbeekse) 
mantelzorgers t/m 3 juni
14.00 uur, Opleidingsgebouw 
Zorgboog Bakel

Donderdag 28 mei 
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingcentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 29 mei 
Hunt and Hide speurtocht &RGTeens
19.30 uur, Vertrek Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 30 mei 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Zondag 31 mei 
Fietsspektakel De Bosduvels
Oranjeplein, Mariahout

Donckse Wij-ing Leonarduskapel 
Donk
10.00 uur, Hoek Kapelstraat-Lage 
Heesweg, Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel


