
Donderdag 16 april 2015 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 2 • Week 16 • 16 april 2015

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

‘Outdoor Anders Doe Dag’: grensverleggend leuk
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Beek en Donk - Hoog, hoger, hoogst 
… Onder begeleiding van getrainde 
instructeurs gingen afgelopen zondag 
in een relaxte sfeer, dertien mensen 
met een lichamelijke en/of geeste-
lijke beperking letterlijk de hoogte in. 
Abseilen in een rolstoel, tokkelen of 
een parcours afleggen in een rolstoel 
op 4 meter hoogte is immers grens-
verleggend leuk. En wat te denken 
van de ‘big swing’, een regelrechte 
reuzenzwaai? Hartstikke cool, toch? 

Uitdagend plezier
“Activiteiten toegankelijk maken voor 
mensen met een beperking is één van 
de doelen van Outdoor Laarbeek”, 
vertelt Ardi Crooijmans, die samen 
met man Jan, Outdoor Laarbeek op-
richtte. “Het is mijn passie”, vertelt 
Ardi, die eerder op Zonhove werkte 
in Son en Breugel en de doelgroep 

door en door kent. “Het is geweldig 
om de pure reacties van deze mensen 
te zien. Het samen met valide mensen 
hoogteactiviteiten doen is een goede 
ervaring waarmee het zelfvertrouwen 
groeit. Iets doen wat je spannend 
vindt, maakt dat je achteraf trots bent 
op jezelf. Dit speelt door in het verdere 
leven.”

Ervaring
Eén van de deelnemers is Niels van 
Lenthe, vijftien jaar jong uit Geldrop. 
In het dagelijks leven zit hij in een rol-
stoel. Hij vertelt: “Wij zijn vandaag als 
gezin naar Outdoor Laarbeek geko-
men op de verjaardag van mijn moe-
der Claudia. Ik wist niet precies wat er 
zou gebeuren, maar zag aan het rol-
stoellogo dat het hier allemaal aange-
past is. Dat maakte dat ik dacht: ‘Dat 
ga ik proberen.’ Ik heb getokkeld, ook 
omdat mijn begeleider Mark me daar-
toe overhaalde en ik abseilen te eng 
vond. Goed vastgegespt keek ik hoe 

mijn voorganger Peter ging tokkelen. 
Toen durfde ik het ook. Ik vond het 
echt leuk. En wil je in de krant zetten 
dat Johan Maas, die mij bekendmaakte 
met Outdoor Laarbeek, een heel grote 
dikke pluim verdient?” Ook de moe-
der van Stijn (15) uit Eindhoven is on-
der de indruk van Outdoor Laarbeek. 
Zij vertelt dat Stijn doordeweeks naar 
de Mytylschool gaat en lid is van een 
scoutinggroep voor kinderen met een 
beperking. “Ik vind het geweldig dat 
dit er is, zo helemaal aangepast en ik 
hoop dat meer mensen de weg hier-
heen vinden. Ook geniet ik van de 
respectvolle manier waarop er met 
elkaar wordt omgegaan, ook door de 
kinderen onderling.” Zoon Stijn vertelt 
snel tussen het klimmen door: “Ik vind 
echt alles leuk hier!” Ook Lumy de 
Haas van twaalf geniet van deze dag 
en gaat zo de lucht in: “Dat lijkt me 
heel cool, maar ik ben wel bang om 
te vallen.” 

Uitbreiding
Johan Maas, één van de drie be-
stuursleden van de Stichting ‘Outdoor 
Anders’, werkte eerder bij scou-
ting President Roosevelt, een groep 
voor mensen met een beperking in 
Eindhoven. Hij vertelt: “Wij gaan, nu 
er veel meer reserveringen zijn, voor 
deze doelgroep meer instructeurs op-
leiden voor mensen met een beper-
king. In juli komt er zelfs een groep van 
zestig. Ardi regelt de reserveringen en 
Elisa en ik begeleiden in hoofdzaak de 
groepen. Misschien is het leuk om te 
vertellen dat mensen zich in de mei – 
en zomervakantie individueel kunnen 
inschrijven op woensdagmiddagen. Er 
worden dan op die manier groepjes sa-
mengesteld.”  Meer weten over uitda-
gingen bij Outdoor Laarbeek? Kijk op: 
www.outdoorlaarbeek.nl 

Kijk voor alle foto’s van de 
Outdoor Anders Doe Dag op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos 

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Deze week ingesloten:
Van Moll Financiële Diensten

Verspreiding in Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout
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DE AHORN 

De Ahorn is een nieuwe straat in Mariahout, gelegen in de nieuwe woonwijk D’n 
Hoge Suute. Een gebied dat ligt tussen de Tuindersweg en de Wilhelminastraat. Al 
in 2006 was de meerderheid van de politiek van Laarbeek het eens met dit plan, het 
kon toen verder ontwikkeld worden. Er zouden 125 huizen gebouwd worden, maar 
dat zou nog even duren. In december 2010  werd de inschrijving voor de kavels weer 
opgeschoven, wegens protest. Op 3 maart 2011 start de inschrijving voor de kavels. 
Nu anno 2015 wordt er volop gebouwd. 
De Ahorn is er een van de esdoorn-familie. Esdoornsiroop is een zoete stroop ge-
maakt van het sap van de esdoorn. In de wintermaanden slaan deze bomen vaak 
suiker op in hun wortels, die met het sap door de houtvaten naar boven stroomt in 
het voorjaar. Door dit suikerhoudende sap af te tappen en te concentreren ontstaat 
esdoornsiroop. Canada is de grootste producent van esdoornsiroop, gevolgd door 
de Verenigde Staten. 80% van alle esdoornsiroop komt uit Canada. Esdoornsiroop 
wordt vooral veel gegeten op witte bonen, ham, worst, spek, wafels, pannenkoeken, 
poffertjes, havermout en wentelteefjes. De indianen kenden deze techniek al. Euro-
pese kolonisten hebben deze later overgenomen.

Henny Bevers – van den Baar, 
Met dank aan de heemkundekring ’t Hof van Liessent.

Mooi Dier

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

Ranka is een Mechelse herder met 
een enorm lief en sociaal karakter. 
Voor deze fitte senior zijn we op zoek 
naar een baas waar ze bij in huis mag 
wonen, Ranka is namelijk een grote 
knuffelkont. Ze is niet geschikt als 
kennelhond. Ranka is een slimme en 
leergierige dame. Ze kent een aantal 
commando’s en voert deze perfect 
uit. Apporteren of zoekspelletjes vindt 
Ranka prachtig om te doen en ook 
het maken van lange wandelingen 

behoort tot Ranka’s favoriete bezigheden. Welke hondenliefhebber gaat samen 
met Ranka een sportieve toekomst tegemoet?

Heeft u interesse in lieve Ranka, neem dan contact op met onze dierenopvang, 
tel: 0492-381490, www.voorstegrootel.nl

Hoera! Puck, de boerenfox die vorige week in de krant stond, heeft een baasje 
gevonden! 

Naam:        Ranka
Leeftijd:     10 jaar

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie

Bruine Kikker

Gespot in een sloot bij natuurgebied 
‘het gerecht’ te Keldonk (gemeente 
Veghel) tussen het kikkerdril.  
Kikkerogen zitten niet in oogkassen, 
zoals bij mensen. Om voldoende rond 
zich heen te kunnen kijken, zitten spie-
ren rond de ogen die de ogen, afzon-
derlijk van elkaar, van voor naar achter 
kunnen doen bewegen waardoor ze 
een heel groot gezichtsveld krijgen. 
Het is daardoor bijna onmogelijk om 
een kikker ongezien te naderen.

Henk Verbruggen, Beek en Donk.

Mooi Gespot

Ondanks haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft zij het leven moeten loslaten.
Ze heeft tot de laatste minuut geknokt.

We zijn intens verdrietig dat is overleden ‘ons moeder’ en oma

Riet Verheijen-Verhoeven
* 30 juni 1955                  † 13 april 2015

echtgenote van

Fons Verheijen

  Fons
  Eddy en Loes,  Simone †
  Ilona
    Ryan
    Dide

Molenstraat 37
5737 BV  Lieshout

We nemen afscheid van Riet op zaterdag 18 april om 15.30 uur in ‘t Brummelhuis,
St. Willibrordusplantsoen 6 te Deurne. De crematie vindt in stilte plaats.

Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid om schriftelijk te condoleren.

‘Ons moeder’ is thuis.

In plaats van bloemen graag een gift voor de Rimboband.
Hiervoor staat een collectebus in ‘t Brummelhuis.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.
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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
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Aarle-Rixtel - Pastoor Verbraeken 
reikte zondag de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
uit aan Ruud Kweens. Deze plechtig-
heid vond plaats tijdens de eucha-
ristieviering in de kerk Onze Lieve 
Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel. 
Ruud Kweens ontving de onder-
scheiding vanwege zijn vijftig jaar 
vrijwillige inzet voor de Rooms-
Katholieke kerk.

‘Die Partyhosen’
Ruud zit deze ochtend in de eerste 
bank. Ter ere van zijn vijftigjarig ju-
bileum als vrijwilliger is de viering 
aangepast aan zijn wensen: de kerk is 
rood-wit versierd en ’Die Partyhosen’ 
verzorgen de muzikale omlijsting. 
Ruud legt uit: “Het was mijn grote 
wens om ’Die Partyhosen’, waar 
ik ook vrijwilliger ben, vandaag in 
de kerk te laten spelen. En de kleu-
ren rood-wit zijn natuurlijk de kleu-
ren van mijn twee clubs, ASV’33 en 
AJAX. Ik ben heel blij en verrast dat 
deze wensen in vervulling konden 
gaan voor mijn jubileum.”

Verrassing
Wat de jubilaris niet weet, is dat hem 
aan het eind van de viering nog een 
verrassing te wachten staat. Groot is 
dan ook Ruuds verbazing als pastoor 
Verbraeken hem naar voren roept 
met de woorden: “Onze kerk leeft 
van het vele vrijwilligerswerk. We 
hebben meer dan honderd vrijwilli-
gers, waaronder Ruud. Daar zijn wij 
heel dankbaar voor. Ruud heeft zich 
in die vijftig jaar wel heel verdienstelijk 

gemaakt. We hoeven nooit vergeefs 
een beroep op hem te doen. Dat is 
niet onopgemerkt gebleven.” 

Vrijwilligerswerk
De pastoor vervolgt zijn toespraak 
met een opsomming van de talrijke 
inspanningen die Ruud in de loop der 
jaren heeft verricht (en nog steeds 
verricht) voor de kerk in Aarle-Rixtel. 
Op 25 februari 1965 begint Ruud 
zijn vrijwillige carrière als misdienaar. 
Vanaf 2000 is hij acoliet, verzorgt hij 
de voorbereidingen voor de doopvie-
ringen in de Mariakapel, begeleidt en 
leidt hij misdienaars op en organiseert 
hij de misdienaars-uitstapjes. Ook 
bezoekt Ruud de werkgroepenver-
gaderingen. Daarnaast verzorgt hij 
allerlei werkzaamheden voor de pa-
rochiekerk en de Mariakapel. Ook is 
hij sinds 2008 koster.

Pauselijke onderscheiding
Nadat pastoor Verbraeken de jubila-
ris pauselijk heeft onderscheiden, zet 
‘Die Partyhosen’ het ‘Lang zal hij le-
ven’ in en klinkt er diverse keren een 
groot applaus onder de vele aanwezi-
gen. Een stralende Ruud wordt door 
iedereen uitgebreid gefeliciteerd. 
Daarna wordt er in de kerk, onder het 
genot van een kopje koffie, nog wat 
gezellig nagepraat.

“Dit had ik helemaal niet aan zien 
komen”, aldus een zeer verraste 
en gelukkige Ruud. “Ik ben er heel 
blij mee!” De inmiddels zestigjarige 
Ruud heeft geen plannen om met zijn 
vrijwilligerswerk te stoppen: “Ik ben 
al vijftig jaar het knechtje van de pas-
toor. Knechtje, dat woord komt mooi 
uit. Ik ben ook maar een klein man-
neke. Ik ga er ook gewoon mee door 
want iets wat je graag doet, daar kun 
je niet mee stoppen.”

Pauselijke onderscheiding voor Ruud Kweens

Vele kunstwerken te zien tijdens Kunstroute 
Laarbeek 2015 

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl
Pater Eustachiuslaan 13

Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl

   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

Redacteur: Martin Prick 

Laarbeek - Aan het einde van 
april gaat voor de zesde keer de 
Kunstroute Laarbeek weer van start. 
Aan alle inwoners van Laarbeek, 
maar ook omstreken, wordt dan de 
mogelijkheid geboden in de keuken 
van een Laarbeekse kunstenaar te 
kijken.

Aftrap
In 2005 werd door een aantal kun-
stenaars een collectief gevormd om 
de aandacht voor kunst te vergroten. 
Zowel amateurs als professionals na-
men deel en iedereen kon naar de 
werken komen kijken. Behalve de 
promotie van Laarbeek was één van 
de doelen de kunstenaars uit de be-
slotenheid van hun atelier naar buiten 
te laten treden. De start van de twee-
jaarlijkse kunstroute is steeds ‘Het 
oude Raadhuis’ in Beek en Donk. 

Van alles wat
Dit jaar hebben 24 Laarbeekse 

kunstenaars één van hun kunstwer-
ken uitgekozen om hun werk te re-
presenteren in ‘Het oude Raadhuis’. 
Deze tentoonstelling is een prima 
uitgangspunt om bezoeken te plan-
nen. De te bezoeken adressen zijn sa-
mengebracht in vier deelroutes. Vaak 
wordt bij kunst gedacht aan schilde-
ren en beeldhouwen en ook in deze 
context is dat niet anders. De uiteen-
lopende technieken in beide discipli-
nes maken het toch bijzonder interes-
sant voor iedereen. Dit jaar doet een 
fotograaf mee aan de kunstroute en 
zal een glazenier zijn kunst tentoon-
stellen. Er is een kunstenaar midden 
in de Lieshoutse bossen, die wood-
art tentoonstelt, helemaal terug naar 
de natuur dus. Ook delicate keramiek 
krijgt de aandacht. Bij veel kunste-
naars is werk te zien dat af is, maar 
speciaal voor de bezoekers van de 
kunstroute laten de deelnemers dit 
jaar het tot stand komen van een 
kunstwerk beleven. Het bestuur is 
erg blij met de komst van jonge kun-
stenaars, die in de geest van hun tijd 

met kunst bezig zijn. Zo zal in ‘Het 
Huukske’ in Beek en Donk een ex-
positie zijn van popart, cartoons en 
scribbles. Gelukkig zijn er ook een 
aantal oud-gedienden, die elk jaar 
weer hun medewerking aan het eve-
nement willen verlenen. Zij zien kans 
om elke twee jaar een ander accent 
aan hun werk te geven.

Divers
Ook dit jaar is het weer gelukt om zo-
veel verschillende Laarbeekse kunste-
naars bij elkaar te brengen. Een goe-
de gewoonte uit vorige jaren is het 
uitnodigen van gastkunstenaars. Veel 
Laarbeekse artiesten hebben kennis-
sen buiten Laarbeek, die graag van 
de gelegenheid gebruikmaken hun 
producten en werkwijze te tonen. Zo 
zullen bestuurslid/beeldhouwer Cees 
Meijer en Jan van de Pol omringd 
worden door een viertal kunstenaars 
uit Japan, Frankrijk, Denemarken en 
Ierland. De kunstroute vindt plaats 
op 25-26 april en 2-3 mei. Meer info 
op www.kunstroutelaarbeek.nl

Ook kunstenares Kitty Tijbosch neemt - net als in 2013 - ook dit jaar weer deel aan Kunstroute Laarbeek

Fotograaf: Martin Prick

Uit handen van pastoor Verbraeken ontving 
Ruud Kweens zondag de Pro Ecclesia et Pontifice



Donderdag 16 april 20154 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zaterdag 18 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor: Mien de Kort-
Verbaarschot (jrgt), Lies Maas-van Rooij (mged), 
Jan en Ida van de Gevel-Slits

Zondag 19 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met kerkkoor O.L. Vrouw 
Presentatie
Intenties in deze viering voor: Frans Vogels, Leen 
Huibers–van Oort, Ben Loomans, Overleden ouders 
Jeurgens–van Oekel (verj. moeder), Wim en Willard 
Thijssen, Pierre Stals (jrgt), Overleden ouders 
Pennings–van der Cruijs en Tineke, Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Laurens Spoorendonk (megd), Petronella 
van Lierop (Fund), Miet Truus en Jan van 
Dooren (Fund), Maria van de Ven en zoon Peter, 
Overleden ouders Martinus en Theodora van de 
Akker-Brouwers.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Tiny van Vught, 
Nellie Swarts-van Dinter, Agnes Verschuren-Colen, 

Overleden familie Raaijmakers-van den Elzen, Jo 
van Vlerken, Clemence van Schijndel-Luyben, Mia 
Theuer-Gerlach (sterfdag), Leo Verbakel en overle-
den familieleden, Theo Slaats en Jan Slaats de zoon, 
Toon en Betje van Wanrooij-Naus.

Maandag 20 april 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 21 april
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 22 april

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 23 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 24 april 

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 
18 t/m 25 april 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Laarbeek zorgt voor elkaar

Mariahoutse Melk in Amsterdam

Kienavond in Lieshout

Laarbeek - De lente breekt aan met 
hopelijk veel zonnige dagen in het 
verschiet. Voor een aantal mensen 
blijven de niet zonnige dagen en 
sombere leefomstandigheden voort-
duren; de moderne armoede. Iets om 
je voor te schamen? Zeker niet, maar 
als je eens iets extra’s wilt gaat dat 
vaak niet lukken. 

Dan is het goed als je bezoek krijgt 
van de Paashaas die met een bood-
schappentas vol lekkers even langs 
komt. Hoe doet die Paashaas dat 
dan? Dat doet hij met behulp van de 
Laarbeekse parochianen die geduren-
de de Adventsperiode boodschappen 
en geld verzamelden. De Laarbeekse 
supermarkten stelden welwillend 

boodschappentassen ter beschikking 
zodat de Paashaas de zaken op Goede 
Vrijdag snel kon rondbrengen bij een 
vijftigtal adressen. De foto toont de 
vele tassen die rondgebracht werden. 
Het is fijn dat men in Laarbeek goed 
voor elkaar zorgt en de organisatie 
hoopt dat dit zo door blijft gaan.

MINIGRAVERS 
TE HUUR

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

MINIGRAVER 1 TON MINIGRAVER 1,5 TON

Pro Ecclesia et Pontifi ce
Ruud stond in het middelpunt,
Dat werd hem van harte gegund.
De Party Hosen en Rob zetten de toon,
Kei gezellig, buitengewoon.
Stralend ontving hij zijn onderscheiding,
Voor 50 jaar trouwe toewijding.
Velen schudde hem de hand,
Nee hij staat echt niet aan de kant.
Leeft onder de mensen, 

draagt zijn steentje bij,
Met alle waardering is hij intens blij.
Het kerkbestuur en vrijwilligers willen 
wij van harte bedanken,
Voor de bijzondere mis, receptie en mu-
zikale klanken.
Iedereen bedankt voor de 
hartelijke felicitaties,
En voor hele leuke originele attenties.

Dat hij op handen gedragen wordt 
hebben we gezien,
Alle vrijwilligers verdienen een 10.
Ruud is in zijn nopjes en erg tevreden,
Hij blijft voor de gemeenschap klaar 
staan in het heden.

Ruud Kweens en familie

GEDICHT

Mariahout/Amsterdam - In de maand 
april is er in Amsterdam een pop-up 
MelkSalon. Dit is een initiatief van 
Sietske Klooster en het Food Cabinet. 
In deze Salon staat het thema Melk 
centraal en wordt er veel georgani-
seerd, waaronder films, ontwerpses-
sies, stadwandelingen, boerderijbe-
zoeken en diners. Natuurlijk kan er in 
de salon ook melk worden geproefd 
uit alle windstreken van Nederland.

Deze week kan er melk worden ge-
proefd van de Janmiekeshoeve uit 
Mariahout. Dit is het biologische 
melkveebedrijf van John en Angelique 
Heesakkers aan de Hei. Afgelopen 
weekend zijn ook bij hen de koeien 
weer voor de eerste keer naar buiten 
gegaan. De melk zal dan ook weer 
anders van smaak zijn dan in de voor-
gaande maanden, toen de dieren op 
stal stonden. 

Mocht u dit weekend nog in 
Amsterdam komen: de MelkSalon 
bevindt zich in de Oude Spiegelstraat 
6 in hartje Amsterdam. Vrijdagavond 
is er een ‘Diner I Melk Multi Culti!’, 
zaterdag kan er aan een ‘Old 
Amsterdam Milk Tour’ deelgenomen 
worden en zondag is er een keur aan 

Nederlandse kazen te proeven. Kijk 
op www.demelksalon.nl voor het vol-
ledige programma. Nieuwtjes van de 
Janmiekeshoeve kunt u volgen via de 
Facebookpagina, die openbaar is en 
waarvoor u zelf dus niet op Facebook 
hoeft te zitten. 

De koeien gaan weer naar buiten

De parochie is op zoek naar iemand die 1 
keer per 6 weken mee wil helpen om de 

Michaëlkerk schoon te maken.
Informatie is te krijgen op het 

parochiecentrum tel. 0492-461216

Vrede!’ zei Jezus tegen hen. 
‘Waarom zijn jullie zo in de war?’ 

vroeg Hij. 
‘Waarom die twijfel in je hart?

Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf’. 

Omdat ze het van blijdschap nog niet 
konden geloven, 

en verbaasd waren, vroeg Hij hun: 
‘Hebben jullie hier iets te eten?’

Lieshout - Seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt vrijdag 17 
april in het Dorpshuis Lieshout 
weer de bekende en gezellige kie-
navond. 

Naast het kienen is er een mooie 
loterij. Ook maakt u kans om de 
jackpot te winnen. Kom kienen 
en win een van de prachtige prij-
zen. De zaal is open om 19.00 uur 
en aanvang is om 20.00 uur. Er 

zijn ruime parkeerplaatsen naast 
de school. De organisatie nodigt 
iedereen van harte uit voor een 
avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – Wethouder Joan Briels 
reikte woensdag 8 april namens het col-
lege van Burgemeester en Wethouders 
de Vrijwilligerspenning van de ge-
meente Laarbeek uit aan Lieshoutenaar 
Ad van de Vossenberg. Dit gebeurde in 
het bijzijn van alle vrijwilligers van het 
Openluchttheater in het Buurthuis van 
Mariahout. 

Bestuursfuncties
Ad is maar liefst 48 jaar lang pen-
ningmeester geweest van het 
Openluchttheater. Dit jaar besloot hij om 
zijn functie neer te leggen. Reden voor 
het college om aan hem deze waarde-
volle penning uit te reiken. 

Sinds 1967 zet Ad zich met veel enthou-
siasme in voor het reilen en zeilen van het 
Openluchttheater in Mariahout. Vanaf 
het begin was hij penningmeester. Als 
zodanig nam hij een belangrijke plaats in 
binnen het bestuur en droeg hij de ver-
antwoording voor een goede exploitatie 
van het Openluchttheater. Bovendien 
fungeerde Ad vele jaren als voorzitter.

Handen uit de mouwen
Maar Ad vervulde niet alleen bestuurs-
functies bij het Openluchttheater. Hij 
stak daadwerkelijk op vele momenten 
zijn handen uit de mouwen voor deze 
Mariahoutse stichting. Zo was hij verant-
woordelijk voor het goed functioneren 

van licht en geluid tijdens de theatervoor-
stellingen. In eerste instantie bestond de 
verlichting uit een TL-balk en gekleurde 
lampen. Later werd dat steeds professi-
oneler. Hetzelfde geldt voor het geluid. 
Gestart is met simpele microfoons; uit-
eindelijk was er een echte regieruimte. 

Ook voor het Kindertoneel Mariahout 
maakte Ad zich verdienstelijk. Toen hij 
nog in het arbeidsproces zat, nam hij ge-
durende vele jaren in de zomerperiode 
12 vakantiedagen op ten behoeve van 
de kindervoorstellingen. Verder zorgt 
Ad voor het onderhoud van zowel het 
Openluchttheater als het park dat daar-
omheen ligt. 

Doel
Ad verrichte al zijn werkzaamheden 
bij het Openluchttheater met maar 1 
doel: de zorg voor een goedlopend 
theater in het mooie park achter de 
kerk in Mariahout. In al die jaren heb-
ben vele duizenden bezoekers plezier 
beleefd aan al die activiteiten die in het 
Openluchttheater op het programma 
stonden en ook nog steeds staan. Van 
toneel tot muziek, van operette tot dans, 
van heilige mis tot vlooienmarkt en van 
schoolmusical tot dorpsfeest. 
Per 1 januari 2015 heeft Ad zijn pen-
ningmeesterschap neergelegd. Wel 
blijft hij als Chef Operaties en coördi-
nator licht en geluid betrokken bij het 
Openluchttheater. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Frambozen      per doos 1.49
Party Snoep Tomaatjes      

                              250 gram 0.99

Komkommer   2 stuks   0.99

Krop Sla    per stuk   0.59

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Macaroni/ Spaghetti 
Groenten

1 + 1 Gratis

per doos

1.99 

HOLLANDSE AARDBEIEN

Ans Verhoeven - de Louw ontvangt 
Vrijwilligerspenning gemeente Laarbeek 

Vrijwilligerspenning voor Ad van de Vossenberg 
Ad van de Vossenberg te midden van alle vrijwilligers van het Openluchttheater vol trots met zijn vrijwilligerspenning 

Lieshout - In het Dorpshuis ontving 
Ans Verhoeven - de Louw woens-
dagavond 8 april uit handen van 
wethouder Frans van Zeeland een 
Vrijwilligerspenning van de ge-
meente Laarbeek. Zij kreeg deze 
ter gelegenheid van haar afscheid 
als leidster van de dansmariekes bij 
Carnavalsvereniging De Raopers uit 
Lieshout. 

Vrijwilligersactiviteiten 
Vanaf 1997 is Ans nauw betrokken 
bij de carnavalsvereniging. Zo zat 
zij in enkele commissies, waaronder 
de Prinsen- en Miscommissie. Als 
lid van de Prinsencommissie was zij 
mede verantwoordelijk voor het kie-
zen van een nieuwe prins. Als lid van 
de Miscommissie organiseerde Ans 
samen met een afgevaardigde van 
Carnavalsvereniging De Heikneuters 
jaarlijks de carnavalsmis op carna-
valszaterdag. Negen jaar lang nam 
Ans de functie van secretaris op 
voortreffelijke wijze op zich en gedu-
rende 15 jaar had zij de leiding over 
de dansmariekes. 

Als leidster van de dansmariekes be-
geleidde Ans het hele jaar door de 
dansmariekes tijdens de wekelijkse 
training. Ook droeg ze zorg voor de 
pakjes en laarzen. Verder verzorgde 
ze alle communicatie met de ouders 
van de dansmariekes, als het ging 
over optredens tijdens het carnavals-
seizoen en bijvoorbeeld het rijsche-
ma. Het begeleiden van de dansma-
riekes tijdens optredens, bijvoorbeeld 
bij recepties en andere activiteiten, 
behoorde ook tot haar taak. Kortom: 

de manier waarop Ans de dansma-
riekes begeleidde, was een soort van 
‘moedertaak’. Ze sprak dan ook altijd 
over ‘mijn dansmariekes’. 

Stoppen
Tijdens de bestuursvergadering eind 
maart gaf Ans aan dat zij zowel haar 

functie als secretaris als leidster van 
de dansmariekes neerlegt. Redenen 
in overvloed voor de carnavalsvereni-
ging en de gemeente Laarbeek om 
tijdens de algemene jaarvergadering 
op 8 april Ans de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek op te 
spelden. 

Na jarenlang intensief vrijwilligerswerk werd Ans vorige week 
beloond met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek

Lonne van Dartel uit Beek en Donk
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Voor het betere 
onderhoud

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

Verkrijgbaar bij 
Ingrid Lingerie

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
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EN DAT DOEN WIJ GRAAG SAMEN MET U

WIJ BESTAAN 125 JAAR 
EN VIEREN FEEST!

FEESTELIJK JUBILEUMWEEKEND 18 & 19 APRIL

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

IEDERE 
KLANT 
ONTVANGT EEN 

GRATIS 
EMMER 

STIHL CAP CADEAU!
BIJ BESTEDING VAN € 25,- OF MEER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT SP

RINGKUSSEN

 V
O

O
R  D E  K I N DEREN

WIN DIVERSE PRIJZEN 
MET UW FACTUURNUMMER! LOTERIJ!

 WAARONDER EEN 
STIHL BLADBLAZER BGE 71 

T.W.V. € 120,- 

PRIJSUITREIKING ZONDAG EINDE DAG

Winnende lotnummers loterij 
voor Villa Joep
Beek en Donk - Bij Lifestyle center 
Laarbeek hadden ze in de Villa Joep-
maand, naast diverse activiteiten 
waarmee ze geld inzamelden, ook een 
loterij met geweldige prijzen. Deze 
prijzen zijn allemaal gesponsord door 
Laarbeekse ondernemers, maar ook 
door ondernemers die gerelateerd zijn 
aan het sportcentrum. 

Via deze weg wil het sportcentrum 
iedereen bedanken die deze lootjes 
hebben gekocht. Mede door dit alles 
hadden ze een super opbrengst. Op de 
site van Lifestylecenter Laarbeek zijn 
alle sponsoren te zien. 

Winnende lotnummers loterij voor 
Villa Joep:
26, 76, 78, 89, 93,  100, 150, 222, 
238, 257, 258, 175, 276, 326, 328, 
333, 355, 362, 373, 384, 413, 429, 
462, 477, 491, 499, 524, 526, 559, 
561, 568, 629, 733, 756, 758, 765, 
766, 744, 783, 785, 804, 834, 841, 

847, 867, 918, 952, 954, 963, 977, 
985, 1015, 1026, 1034, 1066, 1070, 
1104, 1159, 1329, 1377, 1380, 1399, 
1424, 1440, 1442, 1487, 1489, 1491, 
1525, 1549, 1550, 1588, 1594, 1602, 
1625, 1628, 1660, 1669, 1670, 1690, 
1703, 1709, 1777, 1781, 1801, 1837, 
1843, 1866, 1880, 1905, 1944, 1952, 
1956, 1976, 1994, 2004, 2022, 2040, 
2048, 2108, 2125, 2193, 2202, 2209, 
2225, 2285, 2310, 2359, 2368, 2385, 
2407, 2408, 2415, 2437, 2438, 2463, 
2465, 2478, 2482, 2575, 2590, 2598, 
2638, 2674, 2770, 2902, 3015, 3198, 
3250, 3306, 3370, 3562, 3574, 3658, 
3826, 3946, 4002, 4211, 4290, 4350, 
4403, 4422, 4462, 4566, 4666, 4737, 
4750, 4835, 4863, 4871, 4895, 4918, 
4953, 7940.

De prijzen zijn tot en met 16 mei 
2015 af te halen in het sportcentrum, 
Parklaan 6 in Beek en Donk.

De Boemerang ontvangt cheque 
van Jan Lindersfonds
Beek en Donk - Tienerwerk de 
Boemerang heeft zaterdag de eerste 
cheque van het Jan Lindersfonds in 
ontvangst mogen nemen bij super-
markt Jan Linders. Het bedrag van 
€526,00 is het resultaat van geza-
menlijke acties van Jan Linders en de 
Boemerang tijdens het eerste kwar-
taal van 2015. 

Naast het promoten van de vlaai-
en tijdens de vlaaienactie van Jan 
Linders, hebben de vrijwilligers van 
de Boemerang ook enkele knutselda-
gen gehouden in de winkel. Tijdens 
al deze acties konden de mensen 

hun statiegeld bonnetjes doneren 
aan de Boemerang. Tienerwerk de 
Boemerang wil bij deze dan ook ie-
dereen bedanken die op wat voor een 
manier dan ook, hebben meegeholpen 
dit bedrag bij elkaar te krijgen. Het ko-
mende kwartaal houdt de Boemerang 
weer enkele knutseldagen in de win-
kel.  Op 2 mei en op 6 juni gaat er hard 
geknutseld worden voor de mama’s en 
papa’s. Schrijf deze data dus vast op de 
kalender. Tijdens deze knutseldagen 
kan er natuurlijk ook weer volop gedo-
neerd worden.  Voor foto’s en andere 
informatie over de boemerang  kijk op 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Lieshout/Portugal - Maarten van Luyt is 
sinds 7 jaar wijnboer aan de Douro in 
Portugal. Afgelopen weekend werd hij 
50 en dit is met 40 vrienden en fami-
lie uit Lieshout en zo’n zelfde aantal uit 
Portugal gevierd in zijn woonplaats São 
João da Pesqueira. 

Naast een paar prachtige zonnige da-
gen was het hoogtepunt van de feest-
avond een zeer speciale erkenning door 
zijn vakbroeders (eigenaars/wijnmakers 
van 6 zeer gerenommeerde wijnhuizen 
uit de omgeving). Als blijk van waarde-
ring openden zij met een bijzonder ce-
remonieel hun eigen fles van 2011 om 
deze over te gieten in een 5 liter fles. Dit 
herhaalde zich 6 keer waarbij ook een 
fles van Maarten van Luyt werd toe-
gevoegd. Met een grote hamer werd 
de enorme kurk op de fles geslagen en 
werd het etiket erop geplakt met alle 
namen.

Deze speciale ceremonie symboliseert 
(als een soort ‘bloedbroeders-schap’) dat 
Maarten helemaal is opgenomen onder 
de wijnmakers van de Douro. De meege-
reisde Nederlandse gasten waren even stil 
van deze ceremonie. Reactie van de ja-
rige: “Wat een buitengewone eer, ik ben 
zeer benieuwd hoe de wijn smaakt als we 
de fles in 2025 samen weer openen!”

Het is heel speciaal als wijnmakers 
hun wijn vermengen met de wijnen 
van vakbroeders en de lezers van de 
MooiLaarbeekKrant kunnen de symbo-
lische waarde hiervan zeker waarderen.

Maarten van Luyt al 7 jaar wijnboer in Portugal

Oud-Lieshoutenaar Maarten van Luyt, al 7 jaar wijnboer in Portugal

Liedertafel bezoekt smartlappenkoor
Beek en Donk – Liedertafel ’t 
Nachtpitje bezoekt zondag 19 
april het smartlappenkoor ‘Trug 
in de tèd’. Dit koor, uit Beneden-
Leeuwen hebben ’t Nachtpitje 

bezocht tijdens hun 20-jarig jubi-
leum. 

De maandelijkse meezingavond is 
op vrijdag 24 april in café/zaal De 

Tapperij aan de Kerkstraat in Beek 
en Donk. Vanaf 21.00 uur liggen de 
zangbundels klaar voor iedereen en 
kan er meegezongen worden onder 
begeleiding van de accordeonisten. 
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Mariahout - 2015 is een jubileum-
jaar voor het Mariahoutse bedrijf 
Jos Martens & Zn. B.V. In 1890 
startte Jan Jozef Anthonius Cornelis  
Martens (overgrootvader van de 
huidige Jos Martens) een bedrijfje 
in productie en handel in landbouw-
machines en gereedschappen. Nu, 
precies 125 jaar later, staat er een 
bloeiend bedrijf aan het Ginderdoor 
55. In het weekend van 18 en 19 
april viert Jos Martens het 125-ja-
rig bestaan samen met de lezers van 
deze krant. 

Het bedrijf
Jos vertelt: “Klanten kunnen anno 
2015 via de webshop bestellen of 
voor persoonlijk en deskundig advies 
in onze winkel terecht. Er is sinds kort 
een Stihl shop-in-shop gerealiseerd 
en het assortiment van de diverse le-
veranciers is flink uitgebreid.” Maar 
je kan bij Jos Martens voor nog veel 
meer producten terecht: “Ook voor 
meststoffen in de tuin, diervoeders, 
beregening, tuin- en parkmachines 
bent u bij ons aan het juiste adres! En 
wat te denken van een robotmaaier? 
Wij hebben hier inmiddels jaren erva-
ring mee en de klant krijgt hier pro-
fessioneel advies, wij kunnen het re-
gelen, maar de klant mag  de aanleg 
en installatie ook zelf doen. Voor ie-
dere tuin is een passende oplossing.” 

Jubileumfeest 
Op zaterdag 18 en zondag 19 april 
wordt stilgestaan bij het jubileumjaar 
van Jos Martens & Zn. B.V. “Met ge-
paste trots willen wij aan heel de regio 
onze nieuwe winkel presenteren. Voor 
de kinderen staat er die dag een spring-
kussen. Er zijn doorlopend demon-
straties van kettingzagen, hakselaars, 
gazonmaaiers en nog veel meer”, ver-
telt Jos enthousiast. Iedere klant krijgt 
tijdens deze twee dagen, een gratis 
emmer (zolang de voorraad strekt) en 
mag zijn factuurnummer als lotnummer 
gebruiken. Jos vult aan: “Er zijn leuke 
prijzen te winnen zoals een Stihl blad-
blazer, sporttassen met trolleyfunctie, 

puzzels en nog veel meer. Bij iedere be-
steding van € 25,00 of meer ontvang je 
een Stihl pet. Aan het eind van zondag 
vindt de prijsuitreiking plaats. Winnaars 
ontvangen een telefoontje.  Ook staat 
de koffie klaar met wat lekkers en ook 
aan de kinderen is gedacht. Wie het 
leuk vindt om in het verleden te duiken, 
kan terecht in een speciaal ingerichte 
corner met historisch materiaal.”

Vier jij mee het 125-jarig bestaan van 
Jos Martens & Zn. B.V.? Neem een 
kijkje op zaterdag 18 of zondag 19 april 
bij dit mooie Mariahoutse bedrijf tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom! 

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

‘Zo gaat de molen!’ draait goed in Laarbeek
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Lieshout - Molen ‘De Leest’ is er 
helemaal klaar voor. Klaar voor het 
bezoek van ruim tweehonderdvijftig 
Laarbeekse leerlingen uit groep 6, 
van tien verschillende basisscholen. 
In de maanden april en mei wordt 
het project ‘Zo gaat de molen’ af-
gesloten met een heus bezoek aan 
de molen. De Bernadetteschool uit 
Mariahout beet afgelopen vrijdag 
de spits af. 

Dit maakt leren leuk!
“De groep wordt tijdens een excursie 
in drieën verdeeld en begeleid door 
minimaal twee molenaars en vrijwil-
ligers van Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent”, vertelt Jan Tielemans, 
vrijwillig molenaar van ‘De Leest’. 
“De scholen hebben in de afgelopen 
periode het thema ‘de molen’ in de 
klas uitgewerkt. Nu kunnen ze, als 
goede afsluiter, bij de molen komen 
kijken. Leerlingen krijgen een rond-
leiding en moeten goed klimmen, 
zodat ze alles te zien krijgen. Van de 
belt, via de meelzolder en steenzol-
der tot aan de vang. Ook gaan leer-
lingen aan de slag met fotokaarten 
om onderdelen van de molen op te 
zoeken en wordt er een wedstrijdje 
zaklopen gehouden. Lepels graan 
moeten worden overgebracht en 
dan is het natuurlijk spannend welke 
groep de meeste grammen naar bin-
nensleept”, vertelt Jan. “Zo wordt er 
ondertussen ook gerekend en pak-
ken we een stuk geschiedenis mee”. 

Enthousiasme 
“Vorig jaar heb ik alle Laarbeekse 
basisscholen benaderd om hen en-
thousiast te maken voor een excur-
sie naar de molen”, vertelt Jan. “We 
kregen direct aanmeldingen en dit 
jaar hoefden we een klassenbezoek 
voor groep 6 niet meer te promoten. 
Blijkbaar is het de scholen goed be-
vallen, want we zien ze dit jaar alle-
maal weer terug”, glimt Jan. 

Geschiedenis van dichtbij 
Op deze zonnige vrijdagmiddag is 
rondom de molen volop activiteit. 
Leerlingen zijn aan het zaklopen 
terwijl anderen de kaart met alle 
onderdelen van de molen bestu-
deren. Het valt ze op dat de molen 

een onderdeel heeft dat ‘de burge-
meester’ heet. Het andere groepje 
krijgt een rondleiding in de molen. 
Chantal, Jasmina, Linde en één van 
de Sannes uit de klas vertellen dat 
ze in de afgelopen tijd verschillende 
molens leerden kennen en waar ze 
overal in Nederland te vinden zijn. 
“De kap van deze molen kan zelfs 
draaien”, vertelt één van de dames 
enthousiast. Juf Afke vertelt dat ter 
afsluiting van het project er natuur-
lijk een afsluitend bezoek aan de 
molen bij hoort. “Het is verder ook 
interessant om uit te leggen waar-
om de molen bijvoorbeeld op een 
berg staat en de ontwikkeling van 

korenmolen tot turbines erbij te pak-
ken. Eén ding is zeker: molens heb-
ben duidelijk historische waarde”, 
aldus de juf. 

Interesse 
Ook interesse? Molenaars Dorus 
de Leest, Willy de Vocht en Jan 
Tielemans geven u graag een rondlei-
ding door de molen. Openingstijden 
in de zomer: zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en in de winter: zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Gehele 
jaar: dinsdag van 13.00 tot 16.00 
uur. Regelmatig staat er informatie 
over molen ‘De Leest’ in deze krant. 

Groep 6 van de Bernadetteschool bracht dit jaar als eerste 
Laarbeekse basisschool een bezoek aan molen ‘De Leest’ 

125-jarig jubileumfeest bij Jos Martens & Zn. B.V. 
Advertorial

Paraneeja
De Nederlandse taal kent twee 
woorden die direct duidelijk 
maken wat je wilt: ja en nee. 
Ja is een bevestiging of een 
instemming. “Hedde gij da 
gezeed gehad? -Ja, dat heb ik.” 
Nee is een woord om ontkenning 
uit te drukken. “Kende gullie 
Tonnie van Jo Ceelen? –Nee, 
nooit van gehoord!” Duidelijk, 
niks aan het handje zou je zeggen. 
Ja is ja en nee is gewoon nee. 
Toch worden deze tegenstelling 
te pas en te onpas gebruikt. De 
aanleiding daarvan is de zender. 
Diegene die de vraag stelt. Daar 
gaat het vaak al goed mis. “Kun 
je die tros pitloze druiven niet 
even wegen?” Wat moet je hier 
nou op antwoorden. “Oh, ja 
hoor!” bevat de 
beves t ig ing 
op de vraag. 
Wat dus 

suggereert dat je die tros niet 
even kunt wegen. Beantwoord je 
de vraag met “nee!”, dan wordt 
het er voor het kassameisje ook 
niet echt duidelijker op. Ze zal 
in eerste instantie denken dat 
je een lamme hond bent, die te 
lui is om naar de weegschaal te 
lopen. Of het moet een 15-jarig 
meisje zijn die het complete 
assortiment Histor op haar snoet 
verwerkt heeft, dan zou het wel 
eens kunnen dat je er eentje 
aan het huilen hebt gebracht. 
Laat staan dat je haar vraag met 
“nee nee!” zou beantwoorden. 
Dat is een dubbele ontkenning 
wat dus een bevestiging wordt. 
Wat dus weer suggereert dat je 
de druiven niet gaat verplaatsen 
naar de druivenafdeling. Als 
je niet de flauwste bent, en 
de medewerking wel gewoon 
wilt verlenen, moet je dus 
antwoorden met een enkele 
“nee”. Taaltechnisch is dat 
correct. In de praktijk wel een 
tikkie verwarrend. Maar ja, moet 
dat puberende meisje maar niet 
zo’n verstrikte vraag stellen. 
Verrekte druif da ’t is, niet dan?

      Joey van der Leemputten 

COLUMN
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Woordzoeker

ACQUISITIE

ADEQUAAT

AQUADUCT

AQUAREL

AQUARIA

BOUQUET

CHEQUES

CHIQUE

CHOQUEER

DEMASQUE

ETIQUETTE

EXQUISE

EQUINOX

ENQUETE

FREQUENT

HIPPIQUE

JACQUET

LIQUIDE

MAQUETTES

MONIQUE

POPQUIZ

PLAQUES

QUOTA

SQUADRON

SQUASH

TEQUILA

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACQUISITIE ETIQUETTE MAQUETTES
ADEQUAAT AQUADUCT CHOQUEER
DEMASQUE FREQUENT HIPPIQUE
SQUADRON AQUAREL AQUARIA
BOUQUET CHEQUES EXQUISE
EQUINOX ENQUETE JACQUET
LIQUIDE MONIQUE POPQUIZ
PLAQUES TEQUILA CHIQUE
SQUASH QUOTA

Vrijdag 17 april gaat de tweede ’t Verswarenhuys-vestiging in Schijndel open. Roland en Jeroen wensen 
het gehele team erg veel succes én feesten gezellig met ’t Verswarenhuys Schijndel mee.  Daarom heeft 
’t Verswarenhuys Beek en Donk deze week verschillende Mooie én Gezonde aanbiedingen. Hollandse 
Biefstuk van de familie Geerets uit Castenray, kilo voor € 9,95, Noord-Hollandse 
Jong Belegen streekkaas, kilo voor € 5,00, en Ananas, per stuk voor € 
0,99! Kijk snel in onze advertentie voor de andere aanbiedingen en kom 
mee feesten in onze winkel! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND ’t Verswarenhuys Beek en Donk viert mee!    

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:
Henk van Beek 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Helaas... Veel 

inzendingen, maar het 

juiste antwoord ontbrak!

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuEasy

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

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

Frisse groentesoep met mango en garnalen 

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 1 kg schenkel

• 150 gr soepgroente

• 1,25 liter water

• 750 gr prei

• 250 gr worteltjes

• 1 mango

• 2,5 dl witte wijn

• 1,25 dl room

• Snufje kerriepoeder

• 200 gr garnalen

Was de schenkel en zet op met water en de soepgroente. Doe 
er een snufje peper en zout bij.  Breng aan de kook en laat het 
1 uur zachtjes koken. Schuim tussendoor het eiwit eraf. Maak 
de prei schoon en snijd in stukjes. Maak de worteltjes schoon 
en snijd in stukjes. Zeef de bouillon in een andere pan. Gaar in 
de bouillon de prei en de wortel 10 minuten. Maak de mango 
schoon door de pit eruit te halen. Snijd de mango in partjes. 
Voeg aan de soep de mango, witte wijn, room en een snufje ker-
riepoeder. Breng de soep langzaam aan de kook en breng goed 
op smaak met peper en zout. Voeg als laatste de garnalen toe en 
maak deze even warm in de soep. Garneer af met verse groene 
kruiden.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Het regent onderscheidingen
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Lieshout – Veel mensen voelen zich 
betrokken bij hun straat en inwoners 
en zetten zich daar vrijwillig voor in. 
Een mooi Lieshouts voorbeeld hiervan 
is de Burgemeester Mostermanslaan. 
De MooiLaarbeekKrant sprak twee 
bewoonsters: Anne-Marie de Groot 
van huisnummer 3 en Teuny van 
Leuken van huisnummer 29, die dui-
delijk laten weten: “Burgemeester 
Mostermanslaan is de mooiste straat 
van Lieshout.” Zó, dat is duidelijk. 

Adressenlijst
“Vraag me niet naar de naam van mijn 
vroegere buurman in Oss”, vertelt 

Teuny van Leuken. “Ik zou het je niet 
kunnen zeggen. Hoe anders ging het 
toen wij in 2006 in Lieshout kwa-
men wonen. Al op de tweede zater-
dag kwamen de heren Dirven en Van 
Stiphout ons welkom heten en een 
lijst met namen van alle bewoners 
brengen. Ook konden de heren ons 
goed vertellen waar een stratenma-
ker of tuinman zat.” De Burgemeester 
Mostermanslaan bestaat ruim veer-
tig jaar, genoemd naar Theodoor 
Mostermans, burgemeester van 
Lieshout van 1933 tot 1968.

Import- en jamstraat
“Onze straat werd wel de import-
straat of jamstraat genoemd”, vertelt 

Anne-Marie. “Vanaf het begin kwa-
men er veel mensen van buiten in de 
dure huizen wonen. Het is zelfs zo dat 
bij elk huis een vlag van carnavals-
vereniging ‘De Raopers’ hoort. Deze 
wordt meegenomen in de verkoop 
van het huis”, lacht Anne-Marie. Het 
veertig jarig bestaan van de straat 
werd met een groot straatfeest door 
alle bewoners gevierd. 

Buurtborrel en hulp
Teuny vertelt: “Elke tweede donder-
dag van de maand houden wij een 
buurtborrel in het Dorpshuis. Meestal 
komen er dan tussen de tien en twin-
tig mensen. Misschien komt de jeugd 
iets minder op deze avonden omdat 

ze fulltime werken en een jong ge-
zin hebben. Als tijdens de buurtbor-
rel blijkt dat je ergens hulp bij nodig 
hebt, dan kan dat gezegd worden. 
Buurthulp wordt op allerlei manieren 
gegeven in onze straat. Bijvoorbeeld 
de buurvrouw die kinderen naar 
school brengt, de babysit die in de 
straat geregeld wordt, of hulp bij een 
computerprobleem. Zelfs de vraag van 
een bewoonster, die graag een vijver 
in de tuin wilde, wordt gehonoreerd. 
Dan komen er vier of vijf mannen om 
dit uit te graven. Zo zetten en houden 
wij elkaar op het spoor.” Anne-Marie 
vult aan: “Mijn buurvrouw is zelfs be-
reid om met mijn moeder naar het zie-
kenhuis te gaan. En dat gebeurt niet 

één keer. Echt bijzonder.”

’t Is simpel…
“Buurthulp leeft in Lieshout”, vertelt 
Anne-Marie, ook lid van Dorpsraad 
Lieshout. “We zijn steeds meer op el-
kaar aangewezen en de regering ver-
wacht dit ook van ons. Buurthulp hoeft 
geen verplichtend karakter te krijgen 
met voorgeschreven regels, maar 
oog voor elkaar in de buurt hebben, 
levert ook iets op. Wij kennen elkaar 
en dat is alleen maar leuk. We willen 
dit ook uitbreiden naar buurtvereni-
ging ‘Plan West’.” Misschien hebben 
de dames gelijk en is Burgemeester 
Mostermanslaan echt de mooiste 
straat van Lieshout?

Bedrijf:  Raswa Scooters
In gesprek met:  Ferdi Raijmakers
Locatie:  Prins Hendrikstraat 4, Beek en Donk

Redacteur:  Joey van der Leemputten

In de zomer van 1998 zijn Ferdi Raijmakers en 
Anneke Swaanen gestart met Raswa Scooters. 
Het bedrijf fungeert al bijna 17 jaar lang als 
professionele scooterpartner voor Laarbeek, 
Gemert, Helmond en omtrek. Sinds de opening 
door weerman Johan Verschuuren heeft Raswa 
Scooters de wind in de rug. 

Hoe is Raswa Scooters ontstaan?
“Van oorsprong ben ik een automan. Mijn vader 
heeft een autobedrijf in Aarle-Rixtel. Op middel-
bare leeftijd heb ik de Autotechnische Opleiding 
gevolgd. Op mijn zestiende was ik veel aan het 
klussen, waaronder voor m’n vrienden. Van kind 
af aan is die liefde voor scooters verder gegroeid 
en gegroeid. Op 12 juni 1998 hebben we het be-
drijf officieel opgericht. Het huidige pand stond 
te koop. Dit hebben we gekocht in 1997. We 
begonnen vanuit het niets, met nul klanten. Tot 
datgene wat er nu zeventien jaar later zo staat: 
een eigen werkplaats en ruime showroom, vier 
man personeel, een trouwe klantenkring en de 
verkoop van ruim 250 scooters per jaar.” 

Kun je een omschrijving doen van de gemid-
delde klant die hier komt?
“De klanten die hier komen zijn zeer uiteenlo-
pend. In de beginjaren waren het vooral de jeug-
dige stoere kerels, ik denk wel zo’n 80% en 20% 
recreanten. Anno 2015 is dit compleet anders. 
De huidige klantenkring bestaat voor het over-
grote deel uit mensen van middelbare leeftijd, die 
de scooter gebruiken voor woon-werkverkeer 
enerzijds en recreatiedoeleinden anderzijds.”

Heb je de afgelopen jaren hinder ondervonden 
van bepaalde maatregelen vanuit de overheid, 

denk aan het vervroegen van de leeftijd voor au-
torijlessen?
“Wij zijn altijd afhankelijk van zulke regels. Ook 
dat heeft zeker klanten gekost, maar die leegte 
wordt dan weer snel opgevuld door de woon/
werk-recreatieven. Vroeger was het een jeugd-
symbool. Anno 2015 is het niet meer vanzelf-
sprekend dat je als 16-jarige een brommer koopt. 
De scooter is anno 2015 een volwaardig ver-
voersmiddel.

“Iemand die bewust vertrouwen 
in mij en Raswa Scooters heeft, 

moet dat vertrouwen 
te allen tijde terugkrijgen”

Waarvoor kloppen de meeste klanten bij jullie 
aan?
“Op prijs win je vandaag de dag niet meer. 
Daarom is mijn filosofie: vaste klanten moeten 
letterlijk voorrang krijgen. Iemand die bewust 
vertrouwen in mij en Raswa Scooters heeft, moet 
dat vertrouwen te allen tijde terugkrijgen. Ik 
hecht dan ook veel waarde aan een goede ser-
vice. Of het nou gaat om de verkoop, reparatie, 
verzekeringen, schaderegelingen of financierin-
gen op het gebied van bromfietsen en scooters. 
Door snel te schakelen en de vaste klant meer 
dan tevreden te houden, probeer ik een langdu-
rige relatie op te bouwen.”

Wat maakt Raswa Scooters uniek ten opzichte 
van concurrentie?
“Raswa Scooters is een middelgroot scooterbedrijf 
in de regio. Als je een scooter bij Raswa Scooters 
koopt, krijg je mij erbij, is mijn motto. Wij staan 
altijd 100% achter onze producten en diensten. 
Naast officiële dealer van Piaggo, Vespa, Aprilia, 
Peugeot en Sym te zijn, repareren wij ook andere 
merk scooters. Daarentegen zijn er tegenwoordig 

ook steeds meer Chinese merken. Daar beginnen 
we niet aan, we verkopen geen rotzooi en willen 
onze kwaliteit voor de klanten graag waarbor-
gen.” 

Wat hoop je dat de toekomst Raswa Scooters 
gaat brengen?
“We draaien nu al jaren constant. Van de crisis 
hebben we geen tot weinig last gehad. Het blijft in 
deze branche altijd de vraag wat de toekomst gaat 
brengen. Mijn uiteindelijke doel is dat de klanten 
bij Raswa Scooters komen voor een scooter en 

met name de service. Dat ze mij zien als dé specia-
list, en dit ook verder vertellen. Bij voorkeur doe ik 
dit met de focus op een paar merken.”

Meer informatie
Raswa Scooters is gevestigd aan de Prins 
Hendrikstraat 4 te Beek en Donk en is geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag. Kijk voor meer 
informatie op www.raswa.com of neem telefo-
nisch contact op via 0492-450390 of per mail aan 
info@raswa.com.

Het bedrijf Raswa Scooters van Ferdi Raijmakers en Anneke Swaanen is een begrip in zowel Laarbeek als omstreken

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...  RASWA SCOOTERS

“Oog voor elkaar in de Burgemeester Mostermanslaan”

De inwoners van de Burgemeester Mostermanslaan voelen zich betrokken bij hun 
straat en houden zelfs iedere tweede donderdag van de maand een buurtborrel 

LUNCH,
BORRELEN &
BROODTAPAS

NU OOK OP
ZATERDAG!

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

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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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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www.janlinders.nlActies geldig t/m 
zondag 19 april 2015

Witte of 
blauwe druiven
per 500 gram
2.99
Prijs per 500 gram 1.49

50%50%50%50%50%50%50%50%50% 50%50%50%50%50%50%50%50%50%Kabeljauwfi let 
graatvrij
voordeelpak 
500 gram
9.98
Prijs per voordeelpak 
500 gram 4.99

van Jan Linders

50%50%50%50%50%50%50%50%50%Varkensfi let 
aan het stuk of 
in lapjes
voordeelpak 
1000 gram
11.49-11.99
Prijs per voordeelpak vanaf 5.75

Alles van 
Kellogg’s
pak 80-500 gram
1.45-3.25
Prijs per pak vanaf 0.73

111+++111111+++111 Knorr Chicken 
Tonight
alle varianten
pot 480-495 ml
1.41-1.68    
Prijs per pot vanaf 0.71

111+++111111+++111

Unox Cup-a-Soup 
of GoodNoodles
alle varianten
per stuk
0.53-3.25
Prijs per stuk vanaf 0.27

111+++111Unox Cup-a-Soup 111+++111

Koopmans 
pannenkoekmix 
voordeelpak
485 gram
1.19
Prijs per voordeelpak 0.60

OP=OP 111+++111111+++111

   

Unox Cup-a-Soup 
of GoodNoodles
alle varianten
per stuk
0.53-3.25
Prijs per stuk vanaf 0.27

Koopmans 
pannenkoekmix 
voordeelpak
485 gram
1.19
Prijs per voordeelpak 0.60

OP=OP
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‘t Hof van Liessent brengt vierde deel ‘In gesprek 
met ...’ uit 

Scheidsrechters te kort

Correct spatiegebruik is waar-
schijnlijk niet meteen een onder-
werp waar u het thuis aan de 
keukentafel vaak over hebt. 
Toch is het gebruik van spaties 
soms belangrijker dan het op het 
eerste zicht misschien lijkt. Sinds 
2004 strijdt de Stichting Onjuist 
Spatiegebruik (ja, die sticht-
ing bestaat echt) tegen onjuist 
spatiegebruik. De titel van deze 
column was de ‘winnaar’ van 
de verkiezing onjuiste spatie van 
het jaar 2008. ‘Scheidsrechters te 
kort’ was de titel van een verhaal 
over een tekort aan scheidsrech-
ters in met name het basketbal. 
De correcte titel hoorde te zijn 
‘scheidsrechterstekort’. Als je dat 
woord met twee spaties schrijft, 
betekent het dat de scheidsre-
chters te kort / te klein zijn 
om hun werk goed te kunnen 
doen. Een scheidsrechterstekort 
zonder spaties is een tekort aan 
scheidsrechters. Zo heb je ook 
‘teveel’ / ‘te veel’ en ‘tegoed’ / 
‘te goed’. Een tegoed kun je bij 
de bank hebben, of je kunt te 
goed zijn om naar de ABN Amro 
te gaan bijvoorbeeld. 

Er zijn ook voorbeelden die 
een duidelijker verschil in 
betekenis hebben. Zo handelt 
een ‘ruweoliehandelaar’ in 
ruwe olie, terwijl een ‘ruwe 
oliehandelaar’ iemand 
heel onbeleefd van 
olie voorziet. In een 
‘opvouwbarefiet-
senwinkel’ kun je 
vouwfietsen 
kopen terwijl 
de eigenaar 
van een 
‘opvouw-
bare fiet-
senwinkel’ 
zijn eigen 
winkel overal 
mee naartoe 
kan nemen. Een 
‘wildtriootje’ kun 
je in een restaurant 
bestellen en een 

‘wild triootje’ kun je misschien 
ook wel ergens bestellen, maar 
toch in ieder geval niet in een 
restaurant. 

Nu kun je je afvragen of dat alle-
maal zo erg is als er ergens een 
spatie te veel staat. Ik vind het 
niet erg als mensen taalfouten 
maken. Maar ik heb me als 
taalcolumnist tot doel gesteld om 
de mensen in Laarbeek (en ver 
daarbuiten via internet) iets bij 
te brengen over taal, dus kan ik 
niet anders dan bij voor beeld het 
spatie gebruik onder de lezers 
schare aan te stippen. 

Op de site van de Stichting 
Onjuist Spatiegebruik www.
spatiegebruik.nl vindt u een leuke 
quiz om uw eigen spatiegebruik 
te testen. En dat is heus geen 
saaie, diepgravende uitleg over 
de herkomst van de spatie en 
ellenlange regeltjes en dergeli-
jke. Gewoon een korte quiz 
met vragen over bijvoorbeeld 
een boer die vlees verkoopt van 
twee jarige koeien. En dan is het 
antwoord dat het toch wel sneu 
is dat die koeien geslacht worden 
op hun verjaardag. Ter verduideli-
jking: twee jarige koeien (met 
spatie) zijn koeien die jarig zijn. 

Tweejarige koeien 
(zonder spatie) 

zijn koeien 
die twee 
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Spatiegebruik (ja, die sticht-
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Spatiegebruik (ja, die sticht-
ing bestaat echt) tegen onjuist 
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ing bestaat echt) tegen onjuist 
spatiegebruik. De titel van deze 

10
spatiegebruik. De titel van deze 
column was de ‘winnaar’ van 

10
column was de ‘winnaar’ van 
de verkiezing onjuiste spatie van 

10
de verkiezing onjuiste spatie van 
het jaar 2008. ‘Scheidsrechters te 

10
het jaar 2008. ‘Scheidsrechters te 
kort’ was de titel van een verhaal 10kort’ was de titel van een verhaal 
over een tekort aan scheidsrech-10over een tekort aan scheidsrech-
ters in met name het basketbal. 10ters in met name het basketbal. 
De correcte titel hoorde te zijn 10De correcte titel hoorde te zijn 
‘scheidsrechterstekort’. Als je dat 10‘scheidsrechterstekort’. Als je dat 
woord met twee spaties schrijft, 10woord met twee spaties schrijft, 
betekent het dat de scheidsre-10betekent het dat de scheidsre-
chters te kort / te klein zijn 10chters te kort / te klein zijn 
om hun werk goed te kunnen 10om hun werk goed te kunnen 
doen. Een scheidsrechterstekort 10doen. Een scheidsrechterstekort 
zonder spaties is een tekort aan 10zonder spaties is een tekort aan 
scheidsrechters. Zo heb je ook 10scheidsrechters. Zo heb je ook 
‘teveel’ / ‘te veel’ en ‘tegoed’ / 10‘teveel’ / ‘te veel’ en ‘tegoed’ / 
‘te goed’. Een tegoed kun je bij 10‘te goed’. Een tegoed kun je bij 
de bank hebben, of je kunt te 10de bank hebben, of je kunt te 
goed zijn om naar de ABN Amro 10goed zijn om naar de ABN Amro 
te gaan bijvoorbeeld. 10te gaan bijvoorbeeld. 

Er zijn ook voorbeelden die 
10

Er zijn ook voorbeelden die 

Nu kun je je afvragen of dat alle-

10
Nu kun je je afvragen of dat alle-
maal zo erg is als er ergens een 

10
maal zo erg is als er ergens een 
spatie te veel staat. Ik vind het 

10
spatie te veel staat. Ik vind het 
niet erg als mensen taalfouten 

10
niet erg als mensen taalfouten 
maken. Maar ik heb me als 

10
maken. Maar ik heb me als 
taalcolumnist tot doel gesteld om 

10
taalcolumnist tot doel gesteld om 
de mensen in Laarbeek (en ver 

10
de mensen in Laarbeek (en ver 
daarbuiten via internet) iets bij 

10
daarbuiten via internet) iets bij 
te brengen over taal, dus kan ik 

10
te brengen over taal, dus kan ik 
niet anders dan bij voor beeld het 10niet anders dan bij voor beeld het 
spatie gebruik onder de lezers 10spatie gebruik onder de lezers 
schare aan te stippen. 10schare aan te stippen. 

Op de site van de Stichting 10Op de site van de Stichting 
Onjuist Spatiegebruik www.10Onjuist Spatiegebruik www.
spatiegebruik.nl vindt u een leuke 10spatiegebruik.nl vindt u een leuke 
quiz om uw eigen spatiegebruik 10quiz om uw eigen spatiegebruik 
te testen. En dat is heus geen 10te testen. En dat is heus geen 
saaie, diepgravende uitleg over 10saaie, diepgravende uitleg over 
de herkomst van de spatie en 10de herkomst van de spatie en 
ellenlange regeltjes en dergeli-10ellenlange regeltjes en dergeli-
jke. Gewoon een korte quiz 10jke. Gewoon een korte quiz 
met vragen over bijvoorbeeld 10met vragen over bijvoorbeeld 
een boer die vlees verkoopt van 10een boer die vlees verkoopt van 
twee jarige koeien. En dan is het 10twee jarige koeien. En dan is het 
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MarTIEN voor taal!
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
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Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Lieshout - Het vierde deel van de 
populaire serie ‘In gesprek met…’, 
uitgegeven door Heemkundekring 
’t Hof van Liessent, verschijnt in 
september 2015. Intekenen kan tot 
1 september. Daarna geldt: op is op. 
De  samenstellers, Nelly de Groot, 
Nico Scheltens en Harrie Lamers, 
geven aan waarom ook deel 4 in 
geen enkele boekenkast mag ont-
breken en hoe lezers zichzelf een 
enorme teleurstelling kunnen be-
sparen, door tijdig in te tekenen.

Verzameling interviews 
De serie is een verzameling van 146 
interviews die aanvankelijk door 
Nelly Verkuilen en later Nelly de 
Groot werden afgenomen en gepu-
bliceerd in het clubblad. Het bestuur 
van ’t Hof van Liessent was aanvan-
kelijk huiverig om de interviews in 
boekvorm uit te geven. Daar kwam 

verandering in met de komst van 
Harrie Lamers, die al vaker met dit 
bijltje had gehakt. “Maar op het 
eerste boek durfden we geen deel 
1  te zetten”, vult Nico Scheltens 
aan. “We waren bang dat er nooit 
een deel 2, laat staan een deel 4 zou 
komen!”

Het succes van de serie
Volgens Nelly zit het succes van de 
serie in de ontwapenende manier 
waarop gewone mensen vertellen 
over hun leven. Kandidaten voor 
een interview worden vaak door fa-
milie of bekenden aangemeld. Een 
enkele keer moest Nelly alles uit de 
kast halen om een kandidaat over 
te halen. ‘Siraar’van den Heuvel, 
zoon van ‘d’n ouwe burgemister’, 
wilde alleen maar meewerken als 
het interview over zijn vader zou 
gaan. “Pas op het einde, kreeg hij 
in de gaten dat het vooral over hem 
ging”, lacht Nelly. Over het alge-
meen vonden kandidaten het een 

eer om geïnterviewd te worden. 
Sommigen vroegen zelfs: “Wat kost 
dit Nelly?” 

De projectgroep
De projectgroep heeft haar zaakjes 
goed voor elkaar. Nelly zorgt voor 
de interviews en de teksten. Nico 
zorgt voor de foto’s. Soms uit zijn ei-
gen enorme archief, vaak kilometers 
fietsend, om foto’s op te halen en 
terug te brengen. Harrie zorgt voor 
de opmaak. Bij hem komen teksten 
en foto’s bij elkaar.  De projectgroep 
oogt ontspannen. “De deadline van 
september gaat geen problemen 
opleveren”, glimlacht Harrie zelf-
verzekerd.

Intekenen
‘In gesprek met…’ deel 4 is een 
hardcover boek, het bevat 200 
bladzijden en 36 interviews. Er staan 
een groot aantal unieke foto’s in, die 
afkomstig zijn uit familiearchieven. 
“Kortom een prachtig naslagwerk, 
met dezelfde kwaliteit die lezers al 
kennen van eerdere uitgaven”, al-
dus de samenstellers. 

De prijs bij intekenen vóór 1 sep-
tember bedraagt €15,- Na 1 sep-
tember €20,- De delen 1, 2 of 3 zijn 
nog in beperkte mate verkrijgbaar 
en kosten €15,- per boek als ze ge-
lijktijdig besteld worden met deel 4 
en anders eveneens €20,-.
Intekenen kan door middel van on-
derstaand strookje, via een folder 
die opgehaald kan worden in de 
heemkamer of via de website van 
de heemkundekring: 
www.hofvanliessent.nl

Intekening boek

O Ik teken in voor het boek In gesprek met … deel 4 en machtig de penning-
meester van heemkundekring ’t Hof van Liessent om eenmalig € 15,00 voor één 
exemplaar van dit boek af te schrijven van mijn bankrekeningnummer 

IBAN…………………………...........Handtekening…………………………………

O Ik betaal contant € 15,00 bij intekening. 
Na 1 september kost het boek € 20,00

Naam…………………………………………….........................
Straat………………………………………………………….......
Postcode en plaats ………………………………………...........
Telefoonnummer …………………………………………..........

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.

 

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
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Wie weet waar dit 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: 

De foto is van de oude woonboerderij van familie Becks aan de Vogelenzang 
53 te Lieshout. De boerderij brandde 24 jaar geleden af en is uiteindelijk weer 
opgebouwd door een andere bewoner en later weer verkocht. Ik weet wel aan 
wie maar dat geef ik niet prijs 
 Met vriendelijke groeten 
Andre Peters 

Het kleine boerderijtje in de sneeuw is het huis waar ik geboren ben en woonde 
tot mijn twaalfde jaar. Mijn ouders Wim en Tilly van Rooij-van Berlo kwamen er 
te wonen na hun trouwen in 1954. Zij huurden het voor een laag bedrag per 
week van broer en zus Grard en Marie Bekx. Die woonden een eindje verderop in 
wat nu D’n Houw heet, maar toen nog Vogelenzang. Elke zaterdagavond kwam 
Grard de huur innen van Vogelenzang 31.  De Vogelenzang liep in die tijd nog 
helemaal vanaf Café Slegers (nu: Café van Lieshout) tot in Het Broek en ook de 
weg naar het kanaal (later: Brugstraat) behoorde ertoe. Het was een buurtschap. 
Mijn ouders woonden er tot en met 1968 en vijf van hun zes kinderen werden er 
geboren. Toen we verhuisden naar ons nieuwe huis, wat vader zelf bouwde en 
wat ligt aan de Brugstraat, kwam Tinus Bekx, een broer van Grard en Marie er 
met zijn vrouw Miet te wonen. Het huisje brandde af in 1991, maar toen woonde 
er niemand meer in. Er werd op die plek een nieuw huis gebouwd. 
Met vriendelijke groet, 
Karin Leenders-van Rooij

Foto is van een huis in de Vogelenzang in Lieshout, Misschien was het ooit een 
boerderijtje. Hier woonden voorheen Tinus en Miet Bekx v.d. Elsen. Het ziet er 
daar nu heel anders uit net voor dit huis is ooit een loofbos aangeplant.
Met vriendelijke groet,
Rina v. Zeeland.

Bij deze wil ik namens mijn vader, 
Jan van Rooy, antwoord geven 
op de prijsvraag ‘Wie weet waar 
dit is?’ Het huisje dat op de foto 
staat, heeft in de Vogelenzang te 
Lieshout gestaan. Het was eigen-
dom van de familie Beks/Bex en 
het is destijds verhuurd aan fam. 
Van Rooy. Mijn vader heeft in dit 
huis gewoond.
Met vriendelijke groet,
Job van Rooy
Namens Jan van Rooy

Historische beelden

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Doe mee met het Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Laat je in de watten leggen tijdens de tweede editie 
Zwangerenverwendag in Laarbeek

Aarle-Rixtel - Om de inwoners van 
Aarle-Rixtel meer te betrekken bij een 
aantal zaken die in het dorp aandacht 
verdienen heeft het Dorps-platform 
Aarle-Rixtel in de Dreef een bijeen-
komst gehouden. Doel van de bijeen-
komst was voor een aantal thema’s 
die het dorp raken, werkgroepen te 
vormen waaraan betrokken inwoners 
kunnen gaan meedoen.

In drie groepen hebben de 33 aan-
wezigen resp. het thema Zorg & 
Welzijn, Jeugd- & Jongerenwerk en 
Leefbaarheid & Wonen besproken. 
Daarbij kwamen vragen als “Wat ver-
staan we onder het thema?” “Kan 
‘n werkgroep voor het thema zinvol 
zijn?” en “Hoe zou de aanpak moeten 
zijn?” aan de orde.

De groep Zorg & Welzijn stelt vast dat 
dit thema veel onderwerpen omvat. 
Maar ook dat zorg en welzijn niet te 
scheiden zijn. Leden van het Team 
Zorg & Welzijn Aarle-Rixtel geven aan 
dat korte lijnen en goede coördinatie 
leiden tot snellere herkenning en op-
lossing van de hulpvraag. Een werk-
groep Zorg & Welzijn kan een mooie 
aan-vulling zijn om bij concrete punten 
hulp te bieden. Uit de groep willen 10 

mensen verder met het thema aan de 
slag. Vervoer naar het Eetpunt is het 
eerste knelpunt waarvoor zij een op-
lossing willen gaan bedenken.

De groep Jeugd- & Jongerenwerk 
vindt  dat de focus moet liggen op tie-
ners die naar het middelbaar onderwijs 
gaan. Het  is belangrijk deze groep bij 
activiteiten in het dorp betrokken te 
houden. OJA en Cendra spelen hierin 
een grote rol. Ook andere verenigin-
gen en sportclubs zijn belangrijk voor  
het verenigen en actief houden van de 
jeugd. Hierbij moeten zij niet concur-
reren maar elkaar versterken.

Geformuleerde actiepunten zijn: 
a) Dorpsplatform gaat een bijeen-
komst organiseren met alle verenigin-
gen, clubs en organisaties in Aarle-
Rxitel die jeugd en jongeren tot hun 
doelgroep hebben.
b) Lieshout kent een team waarin al-
lerlei mensen zitten die in een vroeg 
stadium problemen bij/met jongeren 
kunnen constateren. Dorpsplatform 
gaat uitzoeken hoe dit werkt en of dit 
ook nuttig is voor Aarle-Rixtel.

De groep Leefbaarheid & Wonen vindt 
de volgende onderwerpen onder het 

thema vallen:
a) Woningen voor jeugd bouwen zo-
dat zij in Aarle-Rixtel kunnen blijven 
wonen.
b) Voorzieningen in het dorp intact 
houden en zo mogelijk versterken om-
dat dit de leefbaarheid bevordert.
c) Openbaar vervoer verbeteren en 
goede auto- en fietsverbindingen zo-
dat reistijd binnen de één tot anderhalf 
uur valt.
d) Sociale cohesie bevorderen, dit ver-
groot het veiligheidsgevoel en betrok-
kenheid van de inwoners.
In welke vorm deze onderwerpen aan 
te pakken is nog niet duidelijk. Wel 
hebben enkele mensen uit de groep 
aangegeven hierover verder te willen 
praten.

Alle groepen willen op de een of an-
dere manier doorgaan met hun thema. 
Dus de eerste stap om inwoners te 
betrekken bij het Dorpsplatform is ge-
zet. Heeft u ook interesse om mee te 
praten over een van de thema’s of wilt 
u mee-doen met het Dorpsplatform 
geef dan uw naam op via info@dorps-
platform.nl. Kijk op de website www.
dorpsplatform.nl voor meer informatie 
of volg het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
via Facebook.

Na het succes van de eerste editie af-
gelopen november komt de tweede 
editie van de Zwangerenverwendag 
er weer aan. Op zaterdag 30 mei 
staat KDV het Klokhuis helemaal in 
het teken van zwangere vrouwen en 
vrouwen die pas bevallen zijn (tot 
9 maanden na de bevalling). De 
Zwangerenverwendag is een veel-
zijdig en leuk evenement waar je 
als zwangere of pas bevallen vrouw 
even heerlijk een momentje voor 
jezelf kunt nemen en lekker kunt 
rondneuzen.

Programma 
De tweede editie van de 
Zwangerenverwendag wordt nog 

groter en uitgebreider! De verschei-
denheid aan stands is gegroeid en 
ook zullen er meer verwenactivi-
teiten te vinden zijn, zoals schoon-
heidsbehandelingen, massages en 
ook een belly painter en kapster zijn 
aanwezig. Daarnaast vind je leuke 
kraampjes met onder andere voe-
dingsproducten, verzorgingsproduc-
ten voor de allerkleinsten, babyk-
leertjes, geboortekaartjes en unieke 
artikelen voor de babykamer, waar-
onder dekbedovertrekken, accessoi-
res en muurschilderingen. 

Ook zijn er een aantal nieuwe ele-
menten aan deze editie toegevoegd. 
Zo zijn er verschillende workshops 

te volgen en verschillende lezingen 
bij te wonen. Daarnaast staat er een 
metamorfose op het programma! 
Eén zwangere of pas bevallen vrouw 
maakt kans om deze te winnen en 
krijgt een mooie, nieuwe look aan-
gemeten. 

Aanmelden
Om zoveel mogelijk zwangere of 
pas bevallen vrouwen te kunnen 
verwennen wordt er met twee dag-
delen gewerkt. De ochtendeditie is 
van 10.00 tot 13.00 uur en de mid-
dageditie van 13.30 tot 16.30 uur. 
Bij het aanmelden kun je aangeven 
welk dagdeel je voorkeur heeft. 
Uiteraard krijgt ook deze keer ieder-
een een goodiebag mee naar huis en 
is er aan het eind van beide dagdelen 
een loterij met heel mooie prijzen. 

De eerste inschrijvingen zijn al bin-
nen. Wil jij er ook bij zijn? Meld je 
snel aan via www.zwangerenver-
wendag.nl want vol = vol. Voor 
meer informatie kun je ook op deze 
website terecht. Om daarnaast op 
de hoogte te blijven van wat er al-
lemaal te doen is op 30 mei, kun je 
ons volgen via de Facebookpagina 
www.facebook.com/zwangerenver-
wendaglieshout.

Potter blijft magisch

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

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Bij deze wil ik namens mijn vader, 
Jan van Rooy, antwoord geven 
op de prijsvraag ‘Wie weet waar 
dit is?’ Het huisje dat op de foto 
staat, heeft in de Vogelenzang te 
Lieshout gestaan. Het was eigen-
dom van de familie Beks/Bex en 
het is destijds verhuurd aan fam. 
Van Rooy. Mijn vader heeft in dit 

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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90 JAAR!
Gefeliciteerd Tante Toos!

Tussen mijn woonplaats Lliber en 
het nabijgelegen valleidorpje Jalón/
Xaló ligt ongeveer anderhalve kilo-
meter. Voor mijn gasten is dat een 
leuke afstand om daar even naartoe 
te wandelen. Door de wijnvelden, 
langs de droge Jalónrivier met een 
práchtig uitzicht over de valleiom-
ringende bergen. Eenmaal in Jalón/
Xaló (hier is alles tweetalig aan-
geduid vanwege het Valenciaans-
Spaans) is het een must om een cor-
tado (sterk kopje koffie) te drinken 
op het schaduwrijk terras van Bar 
Aleluya (spreek uit als: Haleluya). Ie-
dereen in de omgeving kent die bar. 
Eigenaar Juan Menqual doet daar 
kunstjes met zelfgebottelde rode 
wijn, die hij van zijn voorhoofd, over 
zijn té grote neus in zijn mond laat 
lopen. Dat kunstje heeft Juan zijn 
hele leven gedaan en warempel het 
trekt nog steeds klandizie! Ook heeft 
Juan met dat kunstje regelmatig de 
pers gehaald, maar dat terzijde. Het 
heeft lang geduurd voordat ik in de 
gaten had dat Juan er eentje is van 
een eeneiige tweeling. Ik vond dat 
Juan voorál hard werkte. In de och-
tend stond hij het terras te vegen, 
stoeltjes en parasolletjes klaar te 
zetten. De hele dag in de bediening 
en tegen middernacht sloot hij de 
zaak af om in de vroege ochtend het 
hele ritueel weer te herhalen. Tot ik 

hoorde dat Juan in tweevoud over 
deze aardkloot loopt. Oooohhh… 
dát veranderde de zaak. Niet dat 
ik vond dat Juan niet hard werk-
te… maar de ochtendploeg en de 
avondploeg waren hij én zijn twee-
lingbroer Clemente!
En zo had ik weer eens gasten die 
dagelijks de wandeling maakten 
naar Bar Aleluya. In de twee weken 
dat deze twee dames hier met va-
kantie waren leerden ze Juan goed 
kennen, maakten grapjes met hem 
(tenminste… zover dat ze hem kon-
den verstaan en begrijpen) en hiel-
den van zijn kunstje. Na afloop werd 
er uitgebreid afscheid genomen en 
gekust. Spanjaarden kussen norma-
liter twee keer, maar Juan had al snel 
in de gaten dat drie keer kussen een 
Nederlands gebruik is. 
In diezelfde periode vierde Lliber 
haar jaarlijks dorpsfeest, waar bijna 
álle mensen van Jalón/Xaló naar toe 
komen. Zo zat ik tijdens een feest-
avond op het dorpspleintje op het 
terras van Manolo, toen mijn vrou-
welijke gasten plotseling van hun 
stoel vlogen. Want, daar stond hun 
grote vriend van Aleluya met zijn 
alleraardigste vrouw. Mijn gasten 
vlogen hem om de nek, kusten drie 
keer, maar ik merkte al meteen dat 
het zijn broer moest zijn. Nou vertel 
ik mijn gasten ontzettend veel over 

de omgeving… maar nooit over de 
Aleluya-tweeling. Tenslotte, waarom 
zou ik. Maar nu moest ik toch wel 
even ingrijpen. Ik vertelde het dus 
aan de dames, maar die geloofden 
me niet: “Hij had hetzelfde bloesje 
aan als vanmorgen!” Clemente liet 
zich de kusjes welgevallen, die voor 
Juan bestemd waren. Adios…

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

Luchtpost

spanje

De Aleluya-tweeling!

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:

Pi m Raijmakers

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

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

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.brabantsesfeermakers.nl of bel 
0413-764747

Ik ben 9 jaar en hou van wielen wis-
selen. Samen met papa kom ik aan de 
deur zomerwielen wisselen. €10,-  06-
15615206

Ervaren huishoudelijk hulp voor 4 tot 6 uur 
in de week. Dag en tijdstip in overleg. Tel. 
06-54913960

GEVONDEN
Roodzwarte babydrager gevonden  van 
het merk ‘Baby Bjorn’ op 2 april bij kasteel 
Eyckenlust. Tel. 0492-462669

Kinderrugzakje (Spider-Man) gevonden aan 
speelveldje Otterweg (Beek en Donk). In-
houd: fi ets-/skatehelmpje, handschoentjes, 
2 fl esjes spa blauw. Tel. 0492-832182 

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor 
het ophalen van alle bruikbare spullen, ge-
bruikte en partijgoederen, woning/boedel-
ontruiming, 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 Laarbeek 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

Gevraagd: iemand die peuter-/kleutervier-
ingen muzikaal wil begeleiden op gitaar/
keyboard. 4x per jaar, 30 minuten. meer 
info, tel. 06-12225387

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: Meidenfi ets 26” en 28”, tevens 2 
kinderfi etsjes 12”. Bvd. Tel. 06-58842046, 
Mail: giel.r@live.nl

Te koop gevraagd: het boek ‘Beek en 
Donkse middenstand 1940-1960’. Tel. 
0413-211551

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 KOOP

Garageverkoop wegens verhuizing. Zater-
dag 25 april vanaf 10.00 uur. Baron van 
Leefdaelstraat 72 te Beek en Donk

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

Te koop, z.g.a.n. 2-persoons sauna met ra-
dio, cd-speler en spotjes erin. €300,00. Tel. 
06-53756565

Aluminium jaloezie, beige, afm. 
180x140cm (HxB), blad 25mm. Nieuwprijs 
€37,95. Vraagprijs €15,00. Als nieuw. Tel. 
06-40021424

Elektrische kantenmaaier (cirkelmaaier) zo 
goed als nieuw, €25,00. Tel. 06-40021424

Koffi ezetapparaat Philip HD7751 , Grind 
& Brew. Maakt koffi e van verse bonen. 
Z.g.a.n. en in originele verpakking. Nieuw-
prijs €149. Koopprijs €65. Tel. 0492-
462695

Wereldbol met verlichting (NL)  omtrek 54 
cm. €12,50. Judopak maat 170 zo goed 
als nieuw, €20. Tel. 06-13453125/0492-
463979

Bobike fi etsstoel voor met scherm en blok €25. 
Bobike fi etsstoel achter met bevestigings-
set erbij €30. In uitstekende staat. Tel. 06-
30936291

Koelkast tafel model, merk Bosch €25,00. 
Diepvriezer klein model 2 laden merk, Li-
ebher €25,00. Tel. 0499-473053

Te koop bollen hooi + kleine pakjes hooi. 
Tel. 06-22849257

Kuip- en perkplanten, staande geraniums 
gehele seizoen 0,99 p.st. Aardbei-, sla- an-
dijvie- en diverse koolsoortplanten, laven-
del. a.s. Zondag open. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk zuid 7b, Sint-Oedenrode.

Planttijd: vaste planten, coniferen, 
heesters, fruit- laan en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus in 
alle maten. a.s. Zondag open. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b, Sint-
Oedenrode.

Altijd een eigen pony willen hebben? 
Aangeboden in Aarle-Rixtel, te koop of te 
lease. Een brave, vlugge D pony, hoogte 
1.48m. Het is geen manegepony. Over 
stalling en weide kunnen afspraken worden 
gemaakt. Ouders en kinderen kunnen met 
ons gezamenlijk afspraken maken over de 
kosten en voorwaarden. Tel. 06-46559874

VERLOREN
Grote bruine portemonnee verloren. In-
houd: Kaartje van CZ, brommer, Poolse 
ID. Omgeving Restaurant Paradijs Beek 
en Donk – Peeldijk – De Biezen. Tel. 06-
22515656

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.

All Style Tattoo & Piercing

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

Tok Tokkie…
is op zoek naar een enthousiaste 

invalskracht!
Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Hoera!

Miley Lentjes
2 jaar!

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl



Donderdag 16 april 201514 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Rabobank
stapte op.
Wij
blijven.
Kom naar ons kantoor en ervaar zelf hoe
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

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

RegioBank is ervoor u! Komlangs of bel vooreen afspraak.

Heisa band zoekt nieuwe leden

Mariahout - Begin jij ook te dansen 
als je een sambaband hoort spelen? 
Hou je van ritme en vind je het leuk 
om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan? Dan is de Heisa band op zoek 
naar jou!

De Heisa band is een sambaband uit 
Mariahout en een onderdeel van car-
navalsvereniging ‘De Heikneuters’. 
Zij zoeken leden die hun sambaband 
willen komen versterken. Ze repete-
ren in de even weken op maandag 
van 20.00 tot 22.00 uur en in de 

oneven weken op dinsdag van 20.00 
tot 22.00 uur. Naast diverse optredens 
tijdens de carnavalsperiode van no-
vember tot aan carnaval, verzorgen ze 
ook optredens voor braderieën, ope-
ningen en verjaardagen. 

Heb je interesse? Kijk op hun face-
book-pagina Sambaband-HeiSa of bel 
Yolanda van Lierop, tel. 0413-209999 
of Erica Swinkels, tel. 0499-422442 
en maak een afspraak om een keertje 
mee te doen met de repetitie. 

De Koolmees
De lente is weer begonnen en de koolmeesjes bouwen weer hun nest, dit 
met de haartjes van de hond ‘Mirka’ van André Derks uit Beek en Donk.

De KoolmeesDe Koolmees

Mooi GespotMooie prijzen én ondersteuning activiteiten 
Scouting Lieshout-Mariahout 

Overspannen, burn-out of toch ‘gewoon’ stress?

Lieshout/Mariahout - Scouting 
Lieshout-Mariahout heeft ook dit jaar 
weer een loterij op het programma 
staan. De opbrengst van deze loterij 
komt geheel ten goede aan de leden, die 
hiermee het grootste deel van de kosten 
van hun scouting kamp 2015 kunnen 
betalen. 

Verder wordt de opbrengst gebruikt voor 
het in stand houden van de voorzienin-
gen, die nodig zijn om de leden een veili-
ge en plezierige speelplek te geven waar 
zij zich naar hartenlust kunnen uitleven 
in de buitenlucht.
   
Een loterij is echter niets zonder interes-
sante prijzen. Ook dit jaar is het weer ge-
lukt om een hele mooie prijzenpot, mede 
aangeboden door Laarbeekse onderne-
mers, te verzamelen. Bij deelname maakt 
u dan ook kans om een van de vele mooie 
prijzen, met als hoofdprijs een winkelwa-
gen vol met levensmiddelen. Daarnaast 
vele andere prijzen variërend van onder 
andere een Tapas arrangement, volledige 
verzorging van uw nagels of voeten tot 
een APK voor uw auto.

Zoals voor de scouting gebruikelijk is, 
tijdens de verkoop in de periode van 17 

april tot en met 10 mei 2015,  gebrui-
ken de verschillende speltakken (Bevers, 
Welpen en Scouts) hun opkomsten om 
loten te verkopen. In groepsverband 
en volledige outfit maken de leden een 
rondgang door Lieshout en Mariahout 
en komen met de loten aan de deur. Met 
tekst en uitleg over de loterij, het doel en 
natuurlijk de te winnen prijzen vragen zij 
u om deel te nemen. Voor de prijs hoeft 
u het niet te laten; een kans op één van 
de vele mooie prijzen kost slechts €2,00, 
en met de wetenschap dat u hiermee 

tevens de scouting een warm hart toe-
draagt, lijkt dat de organisatie zeker niet 
te veel.

De trekking van de loterij vindt plaats 
op 15 mei, waarna de uitslag via de 
verschillende lokale media bekendge-
maakt wordt. Bij vragen over de loterij 
van Scouting Lieshout – Mariahout kan 
contact opgenomen worden met Marc 
Janssen, tel. 06-53190498 of mail: marc.
janssen@onsbrabantnet.nl.

Laarbeek - Zelfregiecoach, ervarings-
werker en bestuurslid van Stichting 
Zelfhulp Verbindt Nederland, Ben 
Rooijakkers, houdt op dinsdag 21 
april de maandelijkse bijeenkomst 
voor mensen met stress, overspan-
nenheid, burn-out of andere span-
ningsgerelateerde ongemakken. De 
bijeenkomst is in het Fransiscushof, 
op het adres Fransiscushof 17 te 
Lieshout en duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. Deelname is vrij en gra-
tis.

Iedereen beleeft zo nu en dan mo-
menten van positieve of negatieve 
stress. Dit is normaal gesproken geen 
probleem en hoort bij het leven. Er 
zijn allerlei zaken die negatieve stress 
kunnen veroorzaken zoals werk, stu-
die, problemen in je gezin of fami-
lie, financiële problemen, problemen 
met buren, instanties en ga zo maar 
door. Juist sterke mensen krijgen 
vaker te maken met deze stressver-
schijnselen. Ze hebben de neiging 
perfectionistisch te zijn en te lang 
door te willen gaan. Negatieve stress 
uit zich voor het eerst vaak in hoofd-
pijn, nek- en schouderklachten. Of 
je merkt dat je emotioneler reageert 
dan gebruikelijk. Andere sympto-
men zijn slapeloosheid, piekeren, 
concentratieproblemen, nervositeit, 

geen energie meer hebben voor din-
gen die je normaal ‘fluitend’ deed. 
Als deze stress lang aan blijft hou-
den kun je overspannen raken. De 
veerkracht waarover je van nature 
beschikt is dan verdwenen. Je raakt 
uit balans omdat je draagkracht het 
verliest van je draaglast. Je merkt 
dit doordat je niet meer kunt func-
tioneren op je werk, thuis of in het 
verkeer. Als de klachten langer dan 
zes maanden bestaan en gevoelens 
van moeheid en uitputting op de 
voorgrond staan, dan spreken we 
van een burn-out. Het proces naar 
een burn-out verloopt heel geleide-
lijk en helaas kunnen mensen die het 
overkomt, dit vaak pas inzien na het 
afleggen van deze maandenlange 
route. Ondanks dat iedereen een 
burn-out anders ervaart lijkt er toch 
een behoorlijk herkenbare lijn in te 
zitten waarin iedereen zich kan vin-
den. Dit blijkt uit alle ervaringsverha-
len en zelfhulpcontacten.

Wat kun je zelf doen?
Twijfel je of je last hebt van stress of 
zelfs overspannenheid, kijk dan of je 
jezelf herkent in de klachten die hier-
boven zijn genoemd. Als je het niet 
zeker weet kun je ook contact opne-
men met je huisarts of het Algemeen 
Maatschappelijk Werk. Samen kun 

je dan onderzoeken waar de stress 
vandaan komt, en hoe je eventueel 
anders met situaties om kunt gaan. 
Je kunt ook gaan praten met, of vrij-
blijvend luisteren naar iemand die 
hetzelfde heeft meegemaakt als jij 
of dat nog meemaakt. Deze men-
sen ontmoet je in de bijeenkomsten 
van Contactgroep Laarbeek, waar je 
anoniem en zonder oordeel van an-
deren (h)erkenning en een luisterend 
oor vindt. Waar je, alleen als jij dat 
zelf wilt, ervaringen kunt delen en 
waardevolle tips meekrijgt om weer 
grip te krijgen op je eigen leven zo-
als jij dat graag wilt leven. Het proces 
van negatieve stress, via overspan-
nenheid naar een burn-out is er een 
met heel veel impact en als je van er-
varingsgenoten hoort dat bepaalde 
zaken ‘normaal’ zijn en erbij horen 
verlicht dit misschien de mentale 
stress die een burn-out geeft

Praten met iemand die hetzelfde 
heeft meegemaakt als jij, helpt je 
ook echt te herstellen; makkelijker 
om te gaan met de situatie waarin je 
leeft; en het zonder schaamte weer 
genieten van het leven. Wil je meer 
informatie of vooraf contact dan kan 
dat via: Ben Rooijakkers, Tel. 06-
51915657 of mail ben@zelfhulpver-
bindt.nl.

Meisjesscouts van Scouting Lieshout-Mariahout voor hun 
tent tijdens het kamp van de Regionale Scouting Wedstrijden

Zondag 
19 april 

KOOPZONDAG 
van 10.00 

tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn. Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

‘Door beter naar mezelf te leren kijken 
heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.’

Zelfvertrouwen
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Beek en Donk – Ooit was er een open-
luchtzwembad. Een wit hokje herinnert 
aan de tijden van weleer. Lege zwembas-
sins lagen nog lange tijd ongebruikt in 
het veld achter het overdekte zwembad. 
Het was een triest gezicht. Een gedeelte 
van de entree van het openluchtzwem-
bad heeft door Outdoor Laarbeek een 
tweede leven gekregen. In het overdekt 
zwembad vinden gelukkig nog steeds 
zwemactiviteiten plaats, maar van een 
buitenbad is geen sprake meer.

Muziektuin
In 1923 ontstond het plan om aan de 
Donkdijk (huidige Koppelstraat) een mu-
ziektuin aan te leggen. Harmonie Oefening 
en Uitspanning maakte tot dan toe ge-
bruik van een kiosk die men iedere keer 
opnieuw moest opbouwen en afbreken. 
Een muziektuin in het drassige gebied tus-
sen Beek en Donk zou de saamhorigheid 
tussen de bevolking versterken. Een van 
de oprichters van de harmonie, Marjanus 
van Thiel, had plannen voor een sportter-
rein, maar met de gedeeltelijke uitvoering 
daarvan moest hij tot 1933 wachten.

Ontstaan zwembad
Met inspanningen van de harmonie werd 
in 1927 de muziektuin gerealiseerd. Toen 
in 1929 de crisis uitbrak werd de gemeen-
te geconfronteerd met veel werkloosheid. 
Voor de werklozen werden projecten be-
dacht die door de overheid gesteund 

werden. Marjanus van Thiel had, als ge-
meenteraadslid in 1933, wel ideeën om 
arbeiders zonder werk in te zetten. Hij op-
perde zijn oude idee van een sportinrich-
ting, wielerbaan, zwembad en ijsbaan. Na 
een aantal politieke verwikkelingen werd 
op 29 juni 1935 zwembad ‘De Koppelen’ 
geopend dat tevens dienst deed als ijs-
baan. Begonnen als natuurbad met aan-
gebracht rivierzand werden in de jaren ‘70 
bassins aangelegd waar de bevolking zich 
naar hartenlust kon vermaken.

Jeugdherinneringen
Als De MooiLaarbeekKrant op straat aan 
mensen naar openluchtzwembad ‘De 
Koppelen’ vraagt, komen er meteen en-
thousiaste reacties. Er zijn ouderen die 
vertellen dat jongens en meisjes vroeger 
apart moesten zwemmen. De verslag-
geefster hoort ook verhalen van mensen 
tussen de 30 en 50 jaar. Zussen Sandra 
en Linda herinneren zich veel; “Vooraf 
eerst snoep inslaan en dan je handdoekje 
uitrollen op een mooi plekje in het gras. 
Je had een groot en een klein zwembad 
en er stond een paddenstoel.” Later heb-
ben ze ook in het overdekte zwembad 
gezwommen. “Discozwemmen. Het 
was wel leuk, maar erg veel chloor in het 

water.” “Je kwam iedereen 
tegen in het openluchtzwembad”, vertelt 
Carla. “Spannend om met m’n gulden 
snoep te kopen, dat kon toen nog.”

Vermaak voor iedereen
Eric kan zich het zwembad nog levendig 
voor de geest halen: “De kleedhokjes 
en de kassa, ik kan ze zo aanwijzen. Wij 
kochten een seizoenkaart voor 15 gul-
den, die was er binnen de kortste keren 
uit. Zodra het zwembad open was, waren 
we er. Het water was soms maar 15 gra-
den. Gettoblaster mee en samen met de 
jongens voetballen. Volgens mij heb ik er 
voor het eerst stiekem een sigaretje ge-
rookt”, vervolgt hij lachend. “Weet ik niet 
zeker, hoor. Ik was nog wel erg jong.”

“Ik was er dagelijks te vinden”, zegt Esther. 
“Het zwembad was altijd open, weer of 
geen weer. Ik deed mee aan de zwemvier-
daagse en speelde met mijn broertje in het 
peuterbad. Ik herinner me de badmeesters 
èn de optredens van ‘gekke Gerritje’.” 
Esther kent zelfs zijn muziek nog. “Het 
grote veld was voor de stoere jongens en 
meiden. Daar ging het om kijken en beke-
ken worden. Prachtige tijden.”  

* Met dank aan Martin Philipsen, schrijver 
van het boekje Recreatiebad de Koppelen. 
Van toen naar nu (1935 -1994)

luchtzwembad. Een wit hokje herinnert 

sins lagen nog lange tijd ongebruikt in 

Als De MooiLaarbeekKrant op straat aan 
mensen naar openluchtzwembad ‘De 
Koppelen’ vraagt, komen er meteen en-
thousiaste reacties. Er zijn ouderen die 
vertellen dat jongens en meisjes vroeger 

geefster hoort ook verhalen van mensen 

dEze weEk: oPeNluChTzwEmBad ‘dE kOpPelEn’

Voordelige bloemen
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Gevulde koeken

Boterhamworst*Schouderham* Palingworst of 
Ardenner 
Boterhamworst*

17 T/M 19 APRIL17 T/M 19 APRIL17 T/M 19 APRIL
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Broccoli

Conference 
peren

WitlofIJsbergsla*

Met stokjes.

Varkenshaassaté*

Lengte 40 cm, 
max. 22 stelen 
of lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 35 cm, max. 9 stelen.

Tulpen**

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.**Geldig t/m 19 april. *Uit de koeling

PRIJSVERLAGINGEN

Lengte 40 cm, 
max. 22 stelen.

Boeket**
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Geraniummarkt Zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

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

Prachtige geraniums
Hang of StaandNu 0.89

Rozen
1e kwaliteit 10 takken per bos.  
Van € 3.50

Onze nieuwe 
tuinmeubelcollectie 
is binnen!
Deze week op al onze tuinmeubels

Vijvervissen

Zaterdag 18 en zondag 19 april
Demonstratie 
Tiffany glaskunst

12 tot 18 cm, Keuze uit
- Goudvis - Sarasa
- Shubunkin - Winde
€ 8.99 p/stuk

nu 
5 voor
€25.-

1e kwaliteit 10 takken per bos.  
Van € 3.50

nu

€1.99

15%
KORTINGKoffie met gebak € 1.99

Tuinrozen
Groot assortiment prachtige 
kwaliteit! Deze week alle 
maten en soorten

GeraniummarktGeraniummarktGeraniummarktGeraniummarkt
2de 

Halve
Prijs*

*Goedkoopste halve prijs

PrijsPrijsPrijsPrijs

Marlon Kicken in Ons Tejater met ‘Nee Gij!’
Lieshout - De laatste voorstelling 
van het seizoen, zaterdag 11 april, 
van Ons Tejater moet een knaller 
worden. Marlon Kicken komt met 
zijn show ‘Nee Gij!’

Het is even wennen: een neger uit 
Aarle-Rixtel, die plat Brabants praat 
en nog leuk is ook. Het zijn zijn eigen 
woorden. Maar de sfeer wordt snel 
neergezet door Marlon. Hij neemt 
het publiek mee naar zijn eigen we-
reld. De wereld van een geadop-
teerde donkere jongen die opgroeit 
in de wildernis van Aarle-Rixtel. Zijn 
gedachten en ervaringen worden op 
humoristische wijze gedeeld met het 
publiek. Luchtig vertelt hij over zijn 
angsten (negers in Rotterdam), geluk 
(zijn dochter) en ervaringen die hij als 
‘humorist met een pigmentprobleem’ 
opdoet bij optredens en uitnodigin-
gen.
Bijzonder is zijn verhaal over Vrede-
peel, dat hij negervrij maakt als ton-
praoter. En als hij voor het eerst naar 
de golfbaan gaat om te golfen: hij 
wordt keurig ontvangen, rondgeleid 

en vervolgens wordt hem de bezem-
kast gewezen zodat hij aan de slag 
kan. Het lijken pijnlijke onderwer-
pen, maar de luchtige, relaxte ma-
nier waarop hij het vertelt maakt het 
alleen maar leuk. Echte humor dus; 
lachen om jezelf.

Hij neemt het publiek mee naar veel 
momenten uit zijn leven en zonder 
schroom vertelt hij erover. Zonder 
banaal te worden. Want een verhaal 
over zijn eerste seksuele ervaringen 
met zichzelf zou niet iedereen zo 
kunnen vertellen. Dion, die in de zaal 
zat en eruit gepikt werd, zal er zeker 
van geleerd hebben!

Er waren geen daverende lachsalvo’s 
in de goed gevulde zaal, maar het 
was duidelijk dat Marlon een heel 
tevreden publiek had. Een goede ko-
miek met een Brabants, luchtig, pijn-
lijk en relaxt optreden. De afsluiting 
van het seizoen van Ons Tejater was 
inderdaad een knaller!

Hans Kempe

Recensie

Voorbespreking Algemeen Belang 
Laarbeek

Achterbanoverleg PvdA in Laarbeek

Voorbespreking raadsvergadering De 
Werkgroep

Laarbeek - ABL houdt  zoals altijd een 
vooroverleg bestemd voor alle geïnteres-
seerde inwoners van Laarbeek, om zo-
doende hun raadsleden de juiste bood-
schap mee te geven, welke ze uitvoerig in 
de komende raadsvergadering bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 
punt, of meerdere punten voor de raads-
vergaderingen samen met de fractiele-
den, onze wethouder, bestuur en ABL-

leden willen bespreken, dan bent u van 
harte welkom op maandag 30 maart in 
de Kapelstraat 34, tegenover de kerk te 
Donk. Laat uw stem/mening tellen! De 
complete agendapunten kunt u vinden 
bij www.laarbeek.nl onder stukken van de 
Raadsvergadering. U bent van harte wel-
kom; de koffie en thee staan klaar!

Laarbeek - Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 23 april wordt gesproken 
over onder andere het bestemmingsplan 
Nieuwenhof in Lieshout en de aanpas-
sing van de grondprijzen voor bouw-
grond.

Wilt u weten hoe de fractie van de PvdA 
Laarbeek hier over denkt, of hebt u een 

onderwerp wat u wilt voorleggen, dan 
bent u van harte welkom bij onze achter-
banvergadering, welke wordt gehouden 
op maandag 20 april om 19.00 uur in 
Café Thuis te Beek en Donk.

Laarbeek - De gemeenteraad van 
Laarbeek heeft op 23 april haar volgen-
de  vergadering in het gemeentehuis aan 
de Koppelstraat in Beek en Donk.

Op de agenda; de vaststelling van het be-
leidsplan Fietsverkeer 2015; de begroting 
van het ODZOB voor 2016 met meer-
jarenraming; de vaststelling van het be-
stemmingsplan Nieuwenhof 2014 en het 
voorstel tot aanpassing van grondprijzen.

De Werkgroep wil over deze en andere 
zaken graag met u praten op  maandag 
20 april in het Ontmoetingscentrum van 
Beek en Donk . De koffie staat om 20.15 
uur klaar.

Wilt u meepraten met de gemeentepoli-
tiek,  kom naar de voorbespreking en laat 
ook daar uw stem horen. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar die bijeenkomst te 
gaan maar wilt u toch aan geven hoe u er 
over denkt dan kunt u contact opnemen 
met een van de commissie- of raadsleden. 
U kunt de mailadressen en contactge-
gevens vinden op www.dewerkgroep.nl  
of bel met Ben Swinkels, fractievoorzit-
ter De Werkgroep, via tel. 0499-422017 
of per mail: info@dewerkgroep.nl. De 
Werkgroep hoort graag van u.

Beek en Donk- Het eerste grutto-
nest van Brabant is gevonden in 
onze eigen gemeente. Beschermer 
Jan Bijnen vond het nest vlakbij 
Beek en Donk op een maïsakker. 

Nou ja, een maïsakker...... de 
groenbemester die op zand-
grond na de maïsoogst verplicht 
moet worden ingezaaid, staat al 
zo hoog dat het bijna grasland is 
geworden. Op dit perceel is raai-
gras als groenbemester ingezaaid. 
Ongeschikt nu voor broedende 
kievieten, maar soms voldoende 
voor de grutto.

Eerste gruttonest van Brabant gevonden in Laarbeek
 Het gevonden gruttonest
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Mart Görts Hoveniers – Stijlvol 
van nature
Even voorstellen
Ik ben Mart Görts en ik ben 23 jaar oud. 
Op de boerderij in Aarle -Rixtel waar ik 
ben opgegroeid en nu nog steeds woon, 
ben ik altijd buiten bezig geweest. Toen 
ik 12 jaar oud was kwam ik terecht bij 
een hoveniersbedrijf als bijbaantje. 
Ik was meteen verkocht, ik wilde 
hovenier worden.  Na de Havo ben ik de 
hoveniersopleiding gaan volgen op de 
Groene Campus in Helmond. 

Aan het werk
Na mijn opleiding aan de Groene 
Campus succesvol te hebben afgerond 
kon ik meteen aan de slag bij het 
hoveniersbedrijf, waar ik stage had 
gelopen. Ik kon mijn kennis nu gaan 
toepassen in de praktijk. 

Inrichten buitenruimte
Veel mensen denken bij het woord 
hovenier aan iemand die alleen 
verstand heeft van plantjes maar 
hoveniers zijn inrichters van de 
buitenruimte. Dit is dus veel meer 
dan alleen plantjes, denk maar eens 

aan bestrating, overkappingen, vijvers 
maar ook aan beregening installaties 
en tuinverlichting.

Zelfstandig
Altijd heb ik ervan gedroomd om  
een eigen hoveniersbedrijf te kunnen 
starten. Na veel ervaring opgedaan 
te hebben als voorman bij twee 
gerenommeerde hoveniersbedrijven,  
ben ik sinds 1 December 2014 voor 
mezelf begonnen onder de naam 
Mart Görts Hoveniers. Ik richt me op 
het onderhouden en aanleggen van 
zowel particulieren- als bedrijfstuinen. 
Natuurlijk geef ik ook een stukje advies 
en kan ik een passend ontwerp maken 
op basis van wensen en eisen die de 
klant heeft.

Informatie
Voor meer informatie of  tuinadvies, 
kijk dan op de website www.
martgortshoveniers.nl of neem 
vrijblijvend contact op via tel.nr. 
06-41698875 of per e-mail info@
martgortshoveniers.nl.

In gesprek met:  Dirk-Jan van den Hurk, eigenaar
Locatie:            Haverkamp 3, Beek en Donk

Redacteur:         Hans Kik

Je kent het wel. Je hebt dringend kastruimte nodig 
maar ruimte om die kast te plaatsen heb je niet. 
Jammer maar helaas. Te veel onmogelijke hoeken 
en nog meer schuine wanden. Wat doe je dan? 
Geen nood! Dirk-Jan van den Hurk weet raad. 
Deze interieurbouwer maakt een kast op maat.

Ruimte creëren
“Ieder huis heeft zo z’n onhebbelijkheden”, glim-
lacht Dirk-Jan. “Noem het nukken. Maar daar zie 
ik juist de uitdaging in. Ik denk in mogelijkheden. 
En dan kun je meer ruimte creëren dan je in eer-
ste instantie dacht. Een ruimteprobleem vraagt 
om creativiteit. Zo’n vraagstuk kun je op meer 
manieren oplossen: voor boekenkasten, tv-meu-
bels, linnenkasten, vitrines en kledingkasten.”

Interieur met ambiance 
Dirk-Jan tovert met ruimte. En niet alleen met 
kasten. Ook in keukens, slaapkamers en ensuites 
weet hij vierkante meters te winnen. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of hij schudt wel een konijn 
uit de hoge hoed. “Kwestie van inleven”, vertelt 
hij. “Iedereen wil een interieur met ambiance. 
Maar ambiance is voor iedereen anders. Het is 
fascinerend om te zien hoe smaken verschillen.” 

Creatief samenspel
“Een klant die iets met zijn interieur wil doen, 
heeft daar ideeën over. Meestal neemt hij een 
foto mee en dan begint het creatieve proces. 
Wordt het klassiek? Klassiek-modern? Of juist 
helemaal hip? Eerst maak ik een tekening. Zitten 
we in de goede richting? Een klant is co-designer. 
Samen bepalen we het materiaal en de kleur. Er 
is veel mogelijk. Klanten kunnen veel van zich-
zelf kwijt in het ontwerp. Daardoor krijgt een 

interieur iets eigens. Iets dat in geen woonwinkel 
te koop is: maatwerk in zijn mooiste vorm.”

Gouden handjes
Kasten maken, interieurs bouwen… Er komt 
nogal wat vakmanschap bij kijken. Heeft Dirk-
Jan gouden handjes, heeft hij een gouden team? 
“Het is belangrijk dat je van vele markten thuis 
bent. Je moet verstand hebben van timmeren, 
techniek, constructies, materialen, vormgeving, 
architectuur en mensen. Als eenpitter heb ik een 
werkplaats van zo’n driehonderd vierkante me-
ter met alle faciliteiten. De zaak bestaat nu 21 
jaar. Gouden handjes? Ja, dat denk ik wel!”

Kwaliteit betaalt zich terug
“Maatwerk heeft iets. Het is de spiegel van je 
eigen fantasie. Ik maak zulke interieurs volgens 
de wensen van de klant. Ook meubels. Van de 
ontwerpen heb je plezier voor jaren. Alles aan 
het meubel klopt: de vorm, de kleur, het mate-
riaal én de kwaliteit. Deuren openen en sluiten? 
Klep omhoog en omlaag doen? Gaat gesmeed. 
Alles werkt zoals het moet werken. Jaar-in jaar-
uit heb je er geen omkijken naar. En mocht er 
onverhoopt toch iets misgaan, dan doet een ser-
vicebeurt wonderen. Maatwerk is duurder maar 
gaat bijna een leven lang mee. Zet dat eens af 
tegen de budgetprijzen van instantmeubels die 

je om de vier jaar moet vervangen omdat ze van 
ellende uit elkaar vallen. Dan zie je twee dingen. 
Goedkoop is duurkoop. En maatwerk is een in-
vestering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.”

Voor meer informatie: 
www.vandenhurkinterieurs.nl of bel 0492-
465640.

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

IN GESPREK MET... DIRK JAN VD HURK INTERIEUR
Dirk-Jan van den Hurk: “Maatwerk is een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt”

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Mooie opbrengst reumacollecte Mariahout

Roaw Vlis  brengt eerste single uit

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij in 
Aarle-Rixtel. De  eerstvolgende avond 
zal plaatsvinden op dinsdag 28 april.

Iedereen is ook dan weer van har-
te welkom vanaf 17.30 uur en het 

diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje re-
serveren kan tot uiterlijk donderdag 
23 april 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend ge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 28 april staat het volgende menu 
op het programma: meloen met par-
ma ham, spaghetti bolognese, lasagne 
met spinazie en ricotta kaas, salade ca-
prese (tomaat, vers basilicum en moz-
zarella) en panna cotta met zwarte 
kersen. Voor dit driegangenmenu be-
taalt u € 13,50. Graag tot ziens op de 
volgende restaurantavond.

Mariahout - Ook in 2015 heb-
ben de inwoners van Mariahout 
het Reumafonds weer goed be-
dacht en dankzij de inzet van ge-
motiveerde collectanten heeft de 
Reumacollecte 2015 het mooie 
bedrag van €691,74 opgeleverd. 

 Dank aan alle inwoners van 
Mariahout die door hun gulle gave 
hieraan hebben bijgedragen. En 
natuurlijk ook voor de trouwe in-
zet van de collectanten van het 
Reumafonds. 

Deze middelen zullen weer  wor-
den ingezet voor het onderzoek 
om deze volksziekte, die ruim 2 
miljoen Nederlanders treft, de we-
reld uit te helpen.

Laarbeek - De Zuidoost Brabantse 
streekrockband Roaw Vlis, heeft haar 
eerste single uitgebracht met als titel: 
‘Allennig IS Mar Allein’. De single is 
opgenomen bij StudioBIZZ in Oss en er 
is een professionele videoclip gemaakt 
om de song onder de aandacht te bren-
gen. En niet alleen de song, maar ook 
het onderwerp waarover wordt gezon-
gen verdient de nodige aandacht van 
het grote publiek. 

Het thema dakloos zijn wordt ten voe-
ten uitgelicht. De videoclip is te zien via 
Youtube. Roaw Vlis heeft inmiddels vol-
doende repertoire voor een compleet 
rockalbum in Zuidoost Brabants streek-
dialect. Songs waarbij maatschappelijke 
onderwerpen niet geschuwd worden. 
De band is nu naarstig op zoek naar 
sponsors om het album van de grond 
te krijgen. Ook is de band op zoek naar 
een management of boekingskantoor. 
Het publiek is inmiddels al laaiend 

enthousiast. Dat bleek overduidelijk 
tijdens de eerste try-out op tweede 

paasdag op het podium bij Déja Vu in 
Aarle-Rixtel. 
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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
Spechtlaan 2b Lieshout 27-03-2015 veranderen woning
Janssensstraat 90 Aarle-Rixtel 27-03-2015 vergroten van een woning
Ahorn 10 Mariahout 30-03-2015 plaatsen tijdelijke woonunit
Broekkantsestraat 7-9 Beek en Donk 30-03-2015 bouwen varkensstal en lucht 
   wasser
Terlingenplein 54 Aarle-Rixtel 31-03-2015 realiseren hondentrimsalon/ 
   plaatsen reclame
Bosscheweg Beek en Donk 31-03-2015 kappen van twee populieren
Adriaan Boutlaan Lieshout 31-03-2015 kappen van vier essen
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout 01-04-2015 bouwen van een hondenhok /-ren
Moreeshof Lieshout 31-04-2015  kappen van bomen en hout 
   opstand t.b.v. nieuwbouwproject

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern    Ingediend d.d. Werkomschrijving
Mgr. Verhagenstraat 20 Beek en Donk     27-03-2015 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.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.

• Verenigingen en vrijwilligers ruimen 20 kuub zwerfvuil in Laarbeek!
• Extra maandagavonden open
• Start afvalproef Voorbeemd

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving                      Activiteit  Verzonden
Middenakkerdreef 16-18 Beek en Donk bouwen van een tweekapper bouwen      01-04-2015
Kouwenberg 37 Aarle-Rixtel handelen in strijd RO       planologie 01-04-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie  Kern        Werkomschrijving    Activiteit       Verzonden
Heieindseweg 3    Mariahout    plaatsen tijdelijke woonunit   planologie     01-04-2015
Het Laar 3 Aarle-Rixtel splitsen van een boerderij       bouwen          02-04-2015
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
bovenstaande regel)

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.

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

U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 23 april 
2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat te Beek en Donk.

Agenda
1.  Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.  Vaststelling agenda.
3.  Spreekrecht.
4.  Vragenhalfuurtje.
5.  Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 19 maart 2015.
6.  Ingekomen stukken.
7.  Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Fietsverkeer 2015. 
8.  Ontwerpbegroting 2016 ODZOB en meerjarenraming 2017-2019.
9.  Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Nieuwenhof 2014.
10. Voorstel tot aanpassing van de grondprijzen van bouwgrond.
11. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015.
12. Sluiting.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van de ‘60e Grote 

Bavaria-Ronde van Lieshout’ op zondag 17 mei 2015 van 12.00 tot 18.00 uur 
(verzonden 2 april 2015),

• Oranjecomité Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten met 
brandweer Bavaria in verband met Koningsdag op het Oranjeplein in Mariahout 
op maandag 27 april 2015 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 7 april 2015).

De burgemeester maakt bekend een gewijzigde vergunning te hebben verleend aan:
• Oranjecomité Aarle-Rixtel. De wijziging betreft verlening van de eerder ver-

leende vergunning tot 21.30 uur in verband met muziekoptredens bij Open 
Jongerencentrum Aarle-Rixtel (verzonden 2 april 2015).

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

• In verband met de wielerjeugdvijfdaagse is de Floreffestraat, Hertog Janstraat, Hertog 
Hendriklaan en Coolhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel zal gelden van maandag 20 tot en met vrijdag 24 april 2015 telkens van 
18.00 tot 21.30 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten, is het Oranjeplein in Mariahout afgesloten voor 
alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 27 april 2015 van 
7.00 tot 18.00 uur.

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 17 april komen twee raadsleden van Fractie Frans Biemans en De Werk-
groep aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Aanvragen omgevingsvergunning

Kort nieuws
Verleende omgevingsvergunningen

Raadsvergadering 23 april

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gemeente actueel

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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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
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 afgelo-
pen jaren prachtige plaatjes in Laar-
beek.

De blauwborst is weer terug!

Het kleurrijke vogeltje de blauwborst is 
weer teruggekeerd vanuit Afrika waar 
hij altijd overwintert. Jaren geleden 
was de blauwborst een zeldzaamheid 
in onze omgeving. Ik weet nog dat er 
een jaar of zes geleden een gezien werd 
bij de Mosbulten. Van heinde en verre 
kwam men naar daar om het vogeltje 
te spotten. 

De laatste paar jaren hebben we diverse 
broedpaartjes hier in Laarbeek, onder 
andere in de buurt van het kanaal waar 
ik hem ook heb kunnen fotograferen. 

Door aanpassingen in de natuur ontstaat 
er op steeds meer plekken een goede 
biotoop, zoals op Croy bij de Goorloop, 
waar ik deze foto heb kunnen maken. 
Blauwborsten zijn prachtige vogels om 
te zien én om te horen. Zelden gaan in 
de Nederlandse vogelwereld een opval-
lend vertoon van kleuren en een uit-
bundige zang gepaard; de blauwborst is 
daarin een uitzondering. 

Het is prachtig om te zien hoe de blau-
wborst driftig van tak naar tak vliegt en 
dan op een hoog punt met zijn staart 
gespreid gaat zitten zingen. 

Het is dan weer genieten in onze eigen 
Laarbeekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy 

Er warm bij zitten
Redacteur: Iris Savenije

Diana van Mil kocht 26 jaar geleden 
haar woning aan de Oude Bemmer-
straat in Beek en Donk. Ze wilde meer 
ruimte voor haar hobby’s en het bad 
in de badkamer werd ook erg op prijs 
gesteld. Het bad is er inmiddels uit. 
Diana is uitermate tevreden met haar 
nieuwe badkamer door Van de Ven-
Hollanders. 

Tijd voor nieuwe badkamer
“De tegeltjes begonnen los te komen 
van de muren op de badkamer”, ver-
telt de bewoonster. “Het was duidelijk 
tijd voor een nieuwe badkamer.” Toch 
heeft dat wat tijd gekost, voordat Diana 
er wweenmaal aan begon. “Ik zag er 
erg tegenop om eraan te beginnen. Al-
les wordt toch overhoop gehaald, dacht 
ik, maar dat is me 100% meegevallen.” 
Van de Ven-Hollanders had al vaker in 
haar huis gewerkt voor de keuken en 
volgens Diana ging dat uitstekend. Bijna 
elke dag kwam Diana langs de etalage 
van de winkel en toen ze de mooie pro-
ducten zag, was ze verkocht en werd er 
een afspraak gemaakt. 

Mogelijkheden
“Samen gingen we kijken naar de mo-
gelijkheden in de badkamer en het toi-
let beneden. De badkamer heeft een 
schuin dak en dan vallen er dingetjes 
af”, vertelt Diana. Zo ook de badkuip. 
“Ik gebruikte het bad eigenlijk nooit 
meer en ik wilde graag het toilet aan 
de andere kant. Zonder bad is het ook 
veel ruimer en makkelijker poetsen. Dat 
is fijn.” En omdat de vloertegels er toch 
uit moesten heeft Diana zichzelf lekker 

verwend met vloerwarming. “En anti-
slip tegels”, vult Diana aan: “Je hoeft 
geen badmat meer op de vloer, want je 
schuift niet uit. Ideaal.”

Zeer tevreden
“Het is allemaal netjes afgewerkt  en 
het totaalplaatje ziet er zo mooi uit”, 
vertelt Diana tevreden. Ze geeft dan 
ook haar complimenten aan de man-
nen van Van de Ven-Hollanders. “Maar 
niet alleen de man van de tegels, hoor. 
Dat vind ik oneerlijk”, zegt ze: “Alles 
wat je niet ziet, is ook super gedaan. 
Alle leidingen moeten goed zitten, an-
ders heb je er ook niets aan.” 

Vrijwilligers uit Lieshout/
Mariahout behouden natuur
Lieshout/Mariahout - Voor de 
Heemkundekring Lieshout/Mariahout 
geven Jan Bijnen en Joop van den Baar 
een uitgebreid overzicht van de natuur-
inspanningen van vrijwilligers uit deze 
plaatsen. Dat gebeurt op donderdag 23 
april om 20.00 uur in zaal De Koekoek te 
Lieshout. De toegang is gratis. 

De laatste 40 jaren hebben veel mensen 
uit Lieshout en Mariahout zich ingezet 
voor het behoud van de natuur. Vooral het 
onderhoud van de flora en fauna samen 
met lokale instanties, zoals de gemeente, 
Bosgroep-zuid  SBB (Staatsbosbeheer) 
en het Brabants Landschap. Maar ook 
met grondeigenaren, met name boeren. 

Deze vrijwilligers waren vooral afkomstig 
van de verenigingen/stichtingen, zoals 
IVN en Laarbeeks Landschap. Een van 
de eerste werkgroepen was de werk-
groep Natuur en Landschap Lieshout en 
Mariahout, nog vóór het ontstaan van 
‘Laarbeeks Landschap’. 

Bij deze lezing met dia’s gaat het vooral 
over deze werkgroep. Jan Bijnen laat 
deze fauna en flora zien en vooral de bij-
zondere Lieshoutse specialiteiten aan de 
hand van fotocamera- en luchtopnamen 
met dia’s. Hij vertelt hierbij over speci-
fieke aandachtspunten. Zie verder www.
hofvanliessent.nl.  

Laarbeek - VVN Laarbeek (Veilig 
Verkeer Nederland) houdt op dinsdag 2 
juni in samenwerking met de werkgroep 
Oudereneducatie en de werkgroep 
Veiligheid, een cursus ‘Dode Hoek bij 
vrachtwagens’ voor senioren. Ziet die 
vrachtwagen jou wel fietsen?

Deze cursus start in twee groepen vanaf 
14.30 uur, duurt 1 uur en bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch deel. Het 
theoretisch deel wordt gegeven bij de 
gemeentewerf op de Stater in Lieshout, 
gevolgd door een praktisch deel wat 
ook op dit industrieterrein plaatsvindt. 
Tijdens het theoretische deel is een film 
van Veilig Verkeer Nederland te zien en 
wordt door de voorzitter van de plaat-
selijke afdeling Louis Doomernik verder 
uitleg gegeven. Bij het praktische deel 
wordt de gelegenheid geboden om van-
uit een vrachtauto waar te nemen hoe 

het zicht op de weg en met name naar 
de fietser is.

Senioren die deel willen nemen gaan met 
de fiets naar de Stater en melden zich om 
14.30 uur of 15.00 uur bij de gemeente-
werf en betalen een eigen bijdrage van 
€3,00 ( incl. kop koffie). Maximaal kun-
nen er 40 senioren deelnemen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname 
kunt u zich vóór 15 mei aanmelden bij 
ViERBINDEN met betaling van de eigen 
bijdrage en aangeven welke tijd ( 14.30 
of 15.00 uur) het meest geschikt is. U 
hoort uiterlijk 28 mei hoe laat u verwacht 
wordt.

Aanmelden kan via de mail: 
hbouwmans@vierbinden.nl of tel. 0492-
328803. U hoort dan hoe u het inschrijf-
geld moet betalen.

Mini-cursus ‘dode hoek bij 
vrachtwagens’ voor senioren

Grote vlooienmarkt bij de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef te Aarle-Rixtel wordt er zon-
dag 19 april van 9.00 tot 16.00 uur een 
vlooienmarkt gehouden. Deze vlooi-
enmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwer-
king en ten bate van de EHBO, volley-
balvereniging Cialfo, badmintonclub 

de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulie-
ren een kraam of grondplaats huren 
voor de verkoop van tweedehands 
goederen. Bezoekers kunnen snuffelen 
naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 

elektrische apparaten, huishoudelijke 
apparaten, kleding, cd’s, platen, speel-
goed, te veel om op te noemen. Wie 
nu eens eindelijk de zolder op wil rui-
men of van spullen af wil komen, die 
eigenlijk zonde zijn om weg te gooien, 
kan nu terecht op de gezellige vlooi-
enmarkt in Aarle-Rixtel, waar men 

ook kan genieten van een kopje kof-
fie, drankje of hapje. De kosten voor 
een kraam bedragen  €20,00. De en-
tree bedraagt €2,00. Kinderen onder 
12 jaar onder begeleiding gratis. Voor 
informatie en boekingen kan men bel-
len naar Frans Coppens 06-20888818/ 
0492-382481.
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Beek en Donk - Peter Ronkes 
Agerbeek baalt een beetje dat half 
musicerend Beek en Donk hem nu 
benadert om op een andere datum 
óók iets te doen. Het gratis benefiet 
blijft echter 26 april – 15.00 uur tij-
dens het 1e Muziektuinpodium.

Flexibel zijn? 
Maar als wat meer flexibiliteit nu méér 
muzikanten op de been zou brengen? 
Peter: “Klinkt logisch, maar hoofd-
zaak is de geldopbrengst. En waar 
kun je een groter en gevarieerder 
opkomst verwachten dan tijdens het 
Muziektuinpodium?”

Eén orkest dus?
Tot nog toe staan alleen Tim van Asten 
met zijn muzikanten van Transito 
aangekondigd. Ronkes Agerbeek: 
“Andere muzikanten doen graag mee, 
maar zitten moeilijk die zondag. De 
wandeling vindt plaats van 14 op 15 
mei. Vóór die datum wil ik dus mijn re-
sultaat bekend hebben gemaakt. Ook 

al is daar nog wel wat speelruimte in.” 
Die speelruimte is bestemd voor latere 
bijdragen? “Nou nee. Er zijn mensen 
die mijn onsportieve imago kennen. 
Die geloven niet dat ik die 40 kilome-
ters haal, dus verdubbelen hun stor-
ting als het wèl lukt.” Een 2e benefiet 
is overwogen, maar dat lukt niet meer 
voor half mei. 

En wie nog wil meespelen? 
“Doen. We maken er een spontane 
middag van. Mensen die nu al willen 
steunen, weten onderhand best dat ze 
ook rechtstreeks actie kunnen onder-
nemen via www.nachtvandevluchte-
ling.nl/peterronkesagerbeek. Kijk er 
maar ‘s. Staan leuke reacties op.”

Trainen gaat goed?
Weer dat lachje… “Met veel bra-
voure blufte ik aanvankelijk dat ik me 
daar niet zo mee bezig wilde houden. 
Maar om te kijken of er toch geen al 
te grote problemen zouden ontstaan, 
deed ik ondertussen verschillende 

oefenwandelingetjes tot 20 kilometer. 
Daar merkte ik nauwelijks hinder van. 
Vanaf het Helmondse stadskantoor 
met een omweg naar Beek en Donk 
wandelen, deed ik al vaker. Ook als 
ik op een vaste tijd moest aankomen. 
Dat gaf geen problemen. Ga ik vaker 
doen na de Nacht. Waanzinnig gezel-
lig, mits het weer meezit.”

Streefbedrag lukt?
“Eigenlijk moet ik daar 4x ja en 1x 
nee op antwoorden. Toen ik me aan-
meldde, zette ik in op €500,00. Dat 
verhoogde ik al 4 keer. Dit week-
einde passeerde ik de €1.500,00 dus 
heb ik daar nu maar €1.800,00 van 
gemaakt. Moet toch ook lukken, 
Laarbeek?”

Muzikanten die nog mee willen spe-
len of mensen die de 26e willen hel-
pen geld in te zamelen in de Beek 
en Donkse muziektuin, mailen naar 
info@petertbd.nl of bellen: 
06-53362942

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

Oranjebar Mariahout

Mariahout www.oranjebar.nl

Oranjebar Oranjebar 

Oranje bar Oranjeplein 7 MariahoutOranjeplein 7

20 jaar Oranjebar
De Oranjebar bestaat 20 jaar en dat willen we graag met jullie vieren!

Vrijdag 24 april

ZATERDAG 25 APRIL

ZONDAG 26 APRIL

Maandag 27 APRIL

Artiestenavond (Nederlands- en Engelstalig)
Gratis entree

Darttoernooi, aanvang 20.00 uur

Darttoernooi, aanvang 14.00 uur
Reünie, aanvang 21.00 uur met DJ-imm

Tapbier en fris voor de feestprijs van €1,50!

Koningsdag met div. activiteiten op het plein
 en gezelligheid op het terras.

Oranjebar Mariahout

    Beleef het mee op Kontakt TV:
 

Dagelijks zend Omroep Kontakt een TV Journaal uit 
van de meest actuele zaken binnen het Laarbeekse.

In het weekend ziet u een weekoverzicht.
 

Kijkt U ook?
 

Tips voor activiteiten of mooie plaatjes.
Stuur een mail naar info@kontaktfm.nl

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

Mooi UIT in Laarbeek

Veel animo voor benefi etmiddag bij 
MuziektuinPodium 

Reijngoud – Van Iterson Quartet 
bij Wim Beeren Jazz Society
Aarle-Rixtel – A great day in Harlem. 
Art Kane maakt op 12 augustus 1958 
een foto van de meeste jazzmusici, 
die op dat moment in New York werk-
zaam waren. Op de foto staat de hele 
jazzgeschiedenis tot dan toe: Van 
Lester Young, Coleman Hawkins, Roy 
Eldridge, Dizzy Gillespie en Count 
Basie tot Art Blakey, Charles Mingus, 
Gerry Mulligan, Horace Silver, 
Thelonious Monk en Sonny Rollins.
 
Het Ilja Reijngoud – Martijn van Iterson 
Quartet bestaat uit Ilja op trombone, 
Martijn op gitaar, en Nederlands meest 
gevraagde drummer en bassist Marcel 
Serierse en Marius Beets. Het ensem-
ble werd gehonoreerd met een Edison 
in 2009, en brengt nu onder de titel 
‘A tribute to the masters of jazz’ een 
hommage aan bovenstaande histori-
sche gebeurtenis.

 
Zowel Ilja als Martijn waren al eens 
te gast bij Wim Beeren Jazz Society. 
Degenen die daar destijds getuige van 
waren beamen dat er op woensdag 
22 april weer een quartet van wereld-
niveau zijn opwachting maakt in zaal 
Van Bracht aan de Kerkstraat in Aarle-
Rixtel.

Onder andere de Thelonious Monk 
Award (Ilja) en de Bird Award (Martijn) 
geven aan dat men hier te maken 
heeft met de eredivisie van de trom-
bone en de gitaar. Beide musici heb-
ben inmiddels een internationale car-
rière opgebouwd. Aanvang 20.30 
uur, entree slechts €8,00. Kijk ook 
op www.wimbeerenjazzsociety.nl, 
www.iljareijngoud.com en/of 
www.martijnvaniterson.com.

‘Open Tuin’ bij Franciscushof 
Lieshout - Een ‘Open Tuin’ bij 
de kleinschalige woning van 
Franciscushof, een Zorgbooglocatie 
in Lieshout is er op vrijdag 17 april 
van 15.00 tot 17.00 uur. De aanleg 
van deze tuin is mogelijk gemaakt 
door diverse sponsors die meede-
den aan de in 2014 gehouden spon-
soractie ‘Klavertje 4’. 

Iedereen is van harte welkom om met 
eigen ogen te zien wat er dankzij de 

bijdrage van de gulle gevers is gere-
aliseerd. De bewoners van de klein-
schalige woning zijn heel blij met hun 
mooie tuin waarin fruitbomen, een 
pomp en een kippenhok een plaatsje 
hebben gekregen. 

Bij de Zorgboog staan ze klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht 
welke leeftijd, kan bij hen terecht 
voor een breed pakket aan dien-
sten in zorg, wonen en welzijn. Van 

zwangerschapsbegeleiding, kraam-
zorg en jeugdgezondheidszorg 
tot gemaksdiensten, cursussen en 
verpleging en verzorging. U vindt 
hen in een woonzorgcentrum bij u 
in de buurt, in de thuiszorgwinkel 
in Helmond of ze komen bij u aan 
huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 
Dagelijks zetten zo’n 2400 mede-
werkers en 1000 vrijwilligers zich in 
voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners. 

Ilja Reijngoud
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Laarbeek - De tweede vogelwandeling 
van vogelwerkgroep de Ortolaan, van 
het IVN Laarbeek, start op zondag 19 
april om 8.00 uur. 

De wandeling begint bij de weg die zich 
bevindt voor het adres de Biezen 5, dat 
is vanaf Beek en Donk gezien over de 
Peeldijk/Biezen via het missieklooster en 
dan bij het gebied de Biezen aangeko-
men is het bij de kruising niet naar rechts 
richting boswachterswoning, maar naar 
links, waar al heel snel de boerderij de 
Biezen 5 staat, en daar bij dat huis ver-
trekt de wandeling. 

Vanuit hier kan men in verschillende 
richtingen vertrekken. Er is een mogelijk-
heid om in noordelijke richting te gaan 
naar de grensgebieden van Laarbeek en 
Gemert, waar nog niet lang geleden de 
strijdbijl werd begraven van een strijd, 
die hier als gevolg van Middeleeuwse 
conflicten nog steeds niet definitief was 
afgesloten. De Vrede van de Snelle Loop 
is pas in 1995 gesloten. Op deze och-
tend gaat het in dit grensgebied echter 
vooral om de vogels. Er zijn vele mooie 
doorkijkjes in dit halfopen landschap. 
Een gebied waar je veel vogels goed te 
zien krijgt. De dubbele Snelle Loop is on-
derdeel van een interessante ecologische 
verbinding. Onder meer vogels die graag 
een visje verschalken, zijn in dit gebied 
te zien. Als men geluk heeft, kunnen 

ze bijvoorbeeld de ijsvogel waarnemen. 
Behalve in noordelijke kan er ook in zui-
delijke richting gewandeld worden naar 
de omgeving van de boswachterswo-
ning. Via nieuwe paden kunnen de wan-
delaars diep de Biezen in. Ook hier staan 
de gevarieerdheid van het landschap en 
het beheer van Staatsbosbeheer borg 
voor een rijk gevarieerde natuur. Zijn 

de nachtegaal, wielewaal of koekoek te 
horen of te zien? De tjiftjaf die hier wel 
zo’n 50 territoria bezet, kan je niet gauw 
ontlopen. De kans op de zeldzame kleine 
bonte specht, die hier enkele territoria 
heeft, is heel wat kleiner. Het kan een 
boeiende zondagmorgen worden, daar 
in de Biezen, vanaf 8.00 uur. De wande-
ling duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Mooi UIT in Laarbeek

Vogelwandeling in de Biezen
De goudvink, een van de zeldzame vogels die tijdens de 
tweede vogelwandeling gezien of gehoord kan worden

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Voorjaarsconcert Harmonie De 
Goede Hoop

Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel houdt op zon-
dag 19 april een voorjaarsconcert. 
Medewerking wordt verleend door 
fanfare De Vooruitgang uit Stiphout. 

Na enkele succesvolle concerten zoals 
het Halloweenconcert en het nieuw-
jaarsconcert, opent De Goede Hoop 
onder leiding van Gerrit de Weerd 
het concert met een vernieuwd 

programma. De Vooruitgang onder 
leiding van Frenk Rouschop geeft al 
vele jaren met een uitgebreid reper-
toire op hoog niveau muziekuitvoe-
ringen, waarbij ook de lichtere muziek 
aan bod komt. Beide orkesten brengen 
op deze zondagmiddag een afwisse-
lend en voor elk wat wils programma. 
Het concert is in de toneelzaal van De 
Dreef en begint om 14.30 uur. De toe-
gang is gratis.

Workshop zeepjes maken bij de Vrouwenbeweging
Beek en Donk – De 
Vrouwenbeweging Beek en Donk 
nodigt haar leden uit op dinsdag 
21 april om 20.00 uur in zaal ’t 
Huukske voor een workshop. 

Tijdens deze avond gaat Lyda Stal 
een workshop zeepjes maken ge-
ven. Zij gaat met de leden zeepjes 
maken in de vorm van bruisballe-
tjes. Zij weet ook veel over kruiden 

te vertellen. Het belooft een mooie 
avond te worden, waar je samen 
bezig kunt zijn. 

OPEN DAG
ZONDAG 3 MEI VAN 12.00 – 17.00 UUR

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

TOON & MARION MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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Muziek is ook cool als je 20+ bent!
Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop in Aarle-Rixtel heeft de af-
gelopen jaren ongeveer 50 vol-
wassenen in de gelegenheid ge-
steld om op latere leeftijd nog 
een muziekinstrument te leren 
bespelen. En met veel succes, 
want hieruit zijn 2 enthousiaste 
orkesten ontstaan, het OJO en La 
Banda,  die elke week repeteren in 
De Couwenbergh en een paar keer 
per jaar optreden.

Op de vraag hoe de muzikanten 
van deze 2 orkesten de afgelo-
pen jaren hebben ervaren om met 
muziek bezig te zijn, kregen zij de 
volgende reacties: “Samen muziek 
maken is leuk! Je bent nooit te oud 
om een instrument te leren bespe-
len. Ik heb spijt dat ik er niet eerder 
mee begonnen ben, ontspannend 

en inspirerend tegelijk. Het is ge-
woon ontzettend leuk om met een 
groep samen muziek te maken, 
steeds meer te kunnen, samen te 
groeien en het is nog gezellig ook 
bovendien”.

De harmonie heeft onder andere 
van diverse ouders, waarvan de 
kinderen meedoen met het project 
Muziek=Cool, de vraag gekregen 
of zij eventueel weer een nieuwe 
blazersklas op willen starten, maar 
ook andere mensen hebben hun 
interesse getoond. Bij voldoende 
belangstelling willen ze in septem-
ber deze blazersklas starten. 

Heb je belangstelling om alsnog 
je muzikale talenten te ontwikke-
len, neem dan contact op met de 
secretaris, Marieke Bouwman, tel. 

06-51774142 of mail secretaris@
harmonie-dgh.nl. Ook voor vra-
gen kun je bij haar terecht. Door je 
belangstelling kenbaar te maken, 
verplicht je je nog tot niets. De 
organisatie wil in eerste instantie 
te weten komen of er überhaupt 
belangstelling is. Met de belang-
stellenden wordt dan in mei of juni 
een informatieavond belegd.

Beek en Donk feest mee 
met opening ’t Verswarenhuys 

Schijndel

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag
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FILET 
AMERICAIN
Natural
BAKJE 135 GRAM  

€0,99

KILO  

€3,95

2 X 100 GRAM  

€2,50
135 GRAM135 GRAM  

BOERENACHTER-
HAM + ROSBIEF

2 X 100 GRAM

€

JONG 
BELEGEN 
KAAS
Noord-Hollandse streekkaas

KILO €5,00
Noord-Hollandse streekkaas

BELEGEN BELEGEN 

HOLLANDSE 
BIEFSTUK
Stroj rundvlees 
uit Castenray

KILO €9,95
KILO

€

HOLLANDSE 
BIEFSTUK
Stroj rundvlees 

€9,95

HOLLANDSE 
BIEFSTUK
Stroj rundvlees 

9,95

GEMENGD 
GEHAKT

95

GEMENGD 
GEHAKT

95

GEHAKT
ANANAS

PER STUK 
€0,99

3 VOOR  

€5,00

BUITENLANDSE 
KAASJES

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Fitnesstrends
Afgelopen weekend hebben we weer 
kunnen genieten van allerlei nieuwe 
snufjes op het gebied van training en 
fitness op de FIBO in Keulen. Een fit-
nessvakbeurs.

Elk jaar weer een hele belevenis, zowel 
zakelijk als voor consumenten.
De meest indrukwekkende beurshal 
is voor ons de krachthal. Metershoge 
stands met allerlei poeders en prepa-
raten waar je goed breed van wordt. 
In deze hal ruikt het anders, beweegt 
het anders en kleed men zich anders. 
Veel spierbundels (zowel bij vrouwen 
als mannen) komen voorbij, waar je 
rijkelijk naar kunt kijken vanwege de 
schaarse kledij. Of knappe dames die 
de spierbundels in weinig kleding bij-
staan door mooi te zijn op hun manier. 
Deze hal is dan ook tevens de hal waar 
iedereen graag gezien wil worden.
Je kunt ervan houden of niet, maar 
wat wel heel interessant is, is dat men-
sen in grote getale bereid zijn veel te 
doen en veel dingen te laten om hun 

doel en resultaat te berei-
ken. Want een spierbun-
del kweken betekent een 
aangepast en streng eet-
schema, een uitgebalan-

ceerde training, kortom 
discipline.

En dat was wel 
een beetje de rode 

draad op de FIBO 
2015. De fitnesswereld 
gaat steeds meer naar 
gericht trainen om 
doelen te bereiken. 
Natuurlijk hoeven we 
niet allemaal flinke 

spierbundels, maar we hebben steeds 
vaker een doel waar we met ons li-
chaam en onze gezondheid naar toe 
willen. Men is bereid af te zien, tot het 
gaatje te gaan en daar waar nodig vies 
te worden. Afgelopen weekend kon je 
meedoen aan de Urban race, regelma-
tig zie je Mud runs en Strong Vikingen 
Runs voorbij komen, waar je mensen 
door de modder, het water, het mulle 
zand en oneffen terrein ziet struggelen 
om de eindstreep te halen.

We zien dat bij ons in de club ook 
steeds meer. Mensen willen niet al-
leen maar trainen om bezig te zijn, 
maar willen echt hard werken om hun 
doelen te bereiken. Wij vinden dat 
een prettige ontwikkeling. Niet alleen 
maar roepen dat je 10 kg kwijt wil, 
maar daar ook echt dingen voor doen 
en laten.

Waar je in deze voor moet waken is 
dat je niet zonder plan gaat starten. 
Een pot met poeder brengt je niet 
zomaar bij een doel. De juiste balans 
vinden in belasting en belastbaarheid, 
gecombineerd met de juiste voeding is 
echt essentieel.

Wil je doelen bereiken, vraag dan 
hulp, laat je goed adviseren en be-
geleiden op het gebied van voeding, 
training en support vanuit eventueel 
de fysiotherapie.

Op naar de spierbundels, de strakke 
looks en vooral de gezonde en fitte 
lichamen!

Ellen Tappel
Lifestyle center Laarbeek
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Laarbeek – Niet iedereen is in staat 
om mee te doen aan de jaarlijkse 
beklimming van de Alpe d’Huez in 
Frankrijk of de wandeltocht ‘Nacht 
van de Vluchteling’ tussen Den 
Haag en Rotterdam.  Maar ook in 
deze omgeving is het mogelijk om 
zo’n sportieve prestatie te combi-
neren met een goed doel.

Amnesty International in Brabant 
organiseert voor het vierde jaar 
in de nacht van 4 op 5 mei: ‘De 
Nacht van de Vrijheid’. Een wan-
deltocht van het donker naar het 
licht, van  Vught naar Eindhoven. 
De tocht bestaat uit drie etap-
pes, die afzonderlijk, of voor een 
ervaren wandelaar, in zijn geheel 
kunnen worden gelopen. De start 
van de wandeltocht in Vught sluit 
aan op de Dodenherdenking bij 

de fusilladeplaats Vught en ein-
digt bij het Airbornemonument in 
Eindhoven. 

De Route 
4 mei ong. 20.30 uur: eerste etappe 
Vught- Schijndel (16 km). 
24.00 uur: tweede etappe Schijndel 
– Veghel - Gemert (22 km).
5 mei 05.00 uur: derde etappe 
Gemert – Beek en Donk – Lieshout 
- Eindhoven(22 km). 

Aankomst rond 10.00 uur  met als 
afsluiting een gezamenlijk ontbijt. 
Ook gedurende de tocht is eten en 
drinken geregeld, en voor vervoer 
tussen de etappeplaatsen kan op 
verzoek worden gezorgd. 

Sponsoring 
De minimum inleg is €25,00, maar 

het is natuurlijk fijn als u dit bedrag 
via sponsoring kunt verhogen. De 
opbrengst van dit jaar gaat naar het 
Special Program on Africa, waarin 
Amnesty Nederland steun geeft aan 
mensenrechten in verschillende lan-
den in Afrika. Het Special Program 
heeft als doel de geweldsspiraal te 
doorbreken en gewapende conflic-
ten in de toekomst te verminderen. 
Wat er met het sponsorgeld van vo-
rig jaar gebeurd is, kunt u vinden op 
onderstaande site.

Aanmelden 
Op www.nachtvandevrijheid.amnesty.
nl 4-5 mei 2015 staat alle no-
dige informatie. Wandelaars 
kunnen zich via deze site 
ook aanmelden. Voor vragen 
info@nachtvandevrijheid.amnesty.
nl of tel. 0499-421606. 

Houdt u ook van een sportieve uitdaging?
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In het voetlicht: Frank Tops Schilderwerken 
In gesprek met: Eigenaar Frank Tops
Locatie:  Lieshoutseweg 48, Aarle-Rixtel 

Redacteur:  Martin Prick

Op 5 april 2005 richtte Frank Tops zijn schilders-
bedrijf op. Hij heeft op dat moment dan al jaren 
gewerkt voor een bedrijf. “Ik schilder al vanaf 
mijn 15 jaar”, vertelt Frank. Graag werkt hij di-
cht bij huis, niet aan grote projecten maar vooral 
voor particulieren. “Bij gewone mensen, die mij 
vertrouwen en bij wie ik gezellig een kopje koffie 
kan drinken.” Een kop koffie drinken, dat doet 
Frank nu ook gezellig met de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant.

In welk soort schilderwerk is het bedrijf gespe-
cialiseerd?
“Negentig procent van het werk verricht ik nu 
dicht bij huis, vaak in Aarle-Rixtel zelf. Meestal 
wordt een schilder geroepen als mensen zien dat 
er iets aan het schilderwerk moet gebeuren. Dan 
is het vaak al te laat. Als de verf begint te blad-
deren of van het hout verdwijnt, is dat een teken, 
dat er iets meer aan de hand is. Daarom geven wij 
er de voorkeur aan om eerst een inspectieonder-
zoek te doen naar de staat van het schilderwerk. 
Dit is altijd gratis. Indien nodig wordt er een af-
spraak gemaakt voor werkzaamheden. Die kun-
nen eventueel ook gespreid worden, zodat een 
tweede verflaag pas na enkele jaren wordt aange-
bracht.”

Welke werkzaamheden worden over het alge-
meen verricht?
“Het belangrijkste is de inspectie van het bestaande 
schilderwerk. Op basis daarvan wordt een behan-
delplan gemaakt. Meestal is dat het repareren 
van houtrot of waterschade. Eventuele oude 
verflagen moeten worden afgebrand. Daarna 
volgt het schilderen met terpentine-houdende 

glansverf voor het buitenwerk. Binnen worden 
watergedragen lakken gebruikt. Dat soort verven 
is tegenwoordig beter dan de oude verf met ter-
pentine, maar het is wat moeilijker te verwerken. 
De meeste mensen gebruiken matte verf voor 
binnen, omdat je daar niet veel op ziet. Tijdens 
de inspectie wordt er ook gelet op de toestand 
van kitnaden. Die zorgen voor vochtafdichting en 
dus voor het behoud van de verflaag. Daarnaast 
wordt verf de laatste tijd meer en meer gespo-
ten voor een gladder resultaat. Dat kan zowel op 
wanden en plafonds als op radiatoren, deuren 
en kozijnen. Er moet wel veel voor worden af-
geplakt.”

Wanneer is een schilder nodig?
“Veel mensen denken dat ze zelf het schilderwerk 
wel kunnen bijhouden. Dat is voor een gedeelte 
natuurlijk waar, maar er zijn zaken, waar een 
schilder wel op let en die de particulier niet op-
merkt. Zo is de binnenzijde van een woning zeker 
zo belangrijk als de buitenkant. Ook de onder-
kanten van lekdorpels worden nogal eens ver-
geten, omdat die niet in ‘het zicht’ zitten. Eigenlijk 
is een schilder dus altijd nodig. Vergelijk het met 
een auto. Er wordt geld uitgegeven voor preven-
tief onderhoud, dan blijft het ding rijden. Je gaat 
niet pas naar de garage als de auto al in elkaar 
zit. Preventie is vooral belangrijk bij een huis. 

De grote kosten zitten niet in een professionele 
schilderbeurt, maar wel in het vervangen van een 
kozijn als dat is verrot door achterstallig onder-
houd. Dat een schilder duur is, is een fabeltje. Wel 
is het zo dat bij een eerste verfbeurt veel moet 
gebeuren, dat jarenlang achterwege is gebleven. 
Daarom bied ik ook een onderhoudsplan aan, 
waarbij om de paar jaar het werk bekeken wordt. 
Dan is een paar uurtjes werk niet echt duur.”

Nieuwsgierig naar Schildersbedrijf Frank Tops? 
Bekijk de website www.topsschilderwerken.nl 
of neem contact op met Frank. Mail naar info@
topsschilderwerken.nl of bel 06-50803411. 

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

IN HET VOETLICHT...  FRANK TOPS SCHILDERWERKEN

Quiz Night Aarle tijdens Dorpsfeesten
Aarle-Rixtel - Stichting 
Dorpsfeesten Aarle-Rixtel houdt 
wederom de Quiz Night Aarle! 
Houd jij wel van een quiz en gezel-
ligheid? Schrijf je dan nu in voor 
dit unieke evenement. Op deze 
avond kun je je meten met andere 
groepen op gebied van sport, mu-
ziek, actualiteiten en Laarbeek. Na 
de quiz wordt nog een leuk feestje 
gebouwd met z’n allen!

Iedereen kan meedoen. Hier heb je 
een team van minimaal 8 personen 
voor nodig. De quiz wordt gehou-
den in de tent van de Dorpsfeesten, 
langs de Dreef op vrijdag 15 mei. 

De quiz duurt van 21.45 tot 23.30 
uur, gevolgd door de afterparty! 
Deelname is gratis. Inschrijven kan 
tot vrijdag 1 mei via info@dorps-
feesten.info. 

Mocht je meer informatie willen 
hebben, dan kan er contact worden 
opgenomen met Rico Verbakel via 
tel. 06-22603125 of mail 
info@dorpsfeesten.info. 

Advertorial

Amerikaanse  medische wetenschap 
heeft een doorbraak gerealiseerd 
voor de gewrichten. Na jarenlang 
onderzoek heeft men een middel ont-
wikkeld dat de opvolger is van glu-
cosamine en chondroitine. De resul-
taten zijn zeer bijzonder. Het product 
heet Athrine®.

Kraakbeen is één van de primaire 
bindweefsels van het lichaam voor 
flexibiliteit en ondersteuning van de 
gewrichten. Type II collageen is het 
belangrijkste structurele eiwit in het 
kraakbeen; het is verantwoordelijk 
voor de sterkte en hardheid.
Recente studies aan de Harvard 
Medical School hebben aangetoond 
dat kleine doses van ongedenatureerd 
type II collageen sneller werken dan 
de nu veel gebruikte supplementen.

De werkzame stof van Athrine® is het 
gepatenteerde UC-ll®, wat geheel 
bestaat uit ongedenatureerd Type ll 
collageen. Het unieke van Athrine® 
is dat het ingrijpt in het immuunsys-
teem. Het gaat dus veel verder dan 
glucosamine en chondroitine, dat de 
oorzaak niet wegneemt, maar com-
penseert. 

DAT IS DWEILEN MET DE KRAAN 
OPEN…!! MET ATHRINE® DRAAI JE 
DE KRAAN WEER DICHT.

In tegenstelling tot glucosamine en 
chondroitine wordt Athrine® niet snel 
afgebroken, waardoor de optimale 
dagdosering in slechts 1 klein smelt-
tabletje past dat zonder water inge-
nomen kan worden en ongekend snel 
actief is!

Dit wordt gecombineerd met vitamine 
D3. Dit is nodig ter versterking van de 
botten en is goed voor de spieren. Het 
speelt een rol bij het behoud van soe-
pele en sterke spieren. Door het ouder 
worden ontstaat er een verhoogde 
behoefte aan vitamine D. De gezond-
heidsraad beveelt senioren aan extra 
vitamine D te gebruiken ter verster-
king van de botten. Hierbij is voor 
de minimale dagelijkse inname van 
vitamine D uit alle bronnen 20 micro-
gram aanbevolen. Athrine® bevat 25 
microgram.
 
De unieke en zeer snelle werking 
maakt dat Athrine® ruim twee maal 
zo effectief is als een glucosamine en 
chondroitine preparaat van een bo-
vengemiddelde kwaliteit! 
Geen grote tabletten meer. Niet meer 
3x daags. Een klein smelttabletje per 
dag volstaat.

Athrine® de nieuwe standaard!

Athrine® is verkrijgbaar bij: 

“Revolutionaire doorbraak voor 
gewrichten”

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
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



Donderdag 16 april 201526 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

Amstel bier of Radler*
alle soorten

Lay’s superchips of 
Doritos tortillachips

2 zakken à 
165-215 gram 

2.28-2.70

Amstel bier of Radler*

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! *Wij verkopen alcoholische dranklen alleen aan personen boven de 18 jaar.

Rundergehakt
500 gram

2.99

Hollandse bloemkool
per stuk

1.79

Noord Waarland
jong belegen kaas
van onze versafdeling
500 gram

5.82

Boeren appeltaart
per stuk ca. 900 gram

4.99

Douwe Egberts 
l’Or espresso caps

2 doosjes naar keuze

6.84-7.26

Conimex kroepoek
2 zakken à 73-80 gram

1.66-2.26

Robijn vloeibaar 
wasmiddel

fl acon 560/700 ml.

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Prijsvoorbeeld: 2 fl acons 
Robijn klein & krachtig black velvet 

à 700 ml. van 13.50 voor 6.75

Prijsvoorbeeld: Amstel Radler bier, krat 24 fl esjes à 30 cl.

van 13.49 voor 10.11
(maximaal 3 kratten per klant)

3.79
kilo 7.58

1+1
GRATIS

2.99
kilo 3.32

1.39
25%
KORTING

1.89
kilo 3.78

2.00
2 zakken

5.00
2 doosjes

1.50
2 zakken
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Koningsdag terug in dorpskern van Aarle-Rixtel

Oranjemarkt op het Heuvelplein in Beek en Donk

Jeu de boules-toernooi tijdens Koningsdag 

Mooi programma voor Koningsdag 
in Lieshout

Aarle-Rixtel - Voor het eerst sinds 
lange tijd wordt in de dorpskern 
van Aarle-Rixtel een hele dag lang 
Koningsdag gevierd. Alles lekker dicht 
bij elkaar, met luchtkussens, terrasjes, 
livemuziek, demonstraties, spelletjes 
en nog veel meer. Nieuw is ook dat de 
Koningsdag-activiteiten worden geor-
ganiseerd door diverse verenigingen 
en ondernemers uit Aarle-Rixtel. Een 
duidelijk voorbeeld van voor en door 
de gemeenschap. 

Koningsnacht
De festiviteiten beginnen al op zondag-
avond 26 april (Koningsnacht) in de 
Aarlese horeca. Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 
20.00 uur open is, treedt de Tilburgse 
coverband MAAZ Undercover op. Deze 
band brengt een uitgebreid repertoire 
met vele muziekstijlen. Dorpscafé ‘De 
Vrienden’ is open vanaf 19.00 uur; een 
DJ zorgt voor gezellige en feestelijke 
muziek. Zowel bij ‘Deja Vu’ als bij ‘De 
Vrienden’ is de entree gratis!

Ochtendprogramma Koningsdag
Maandag 27 april start op het kerk-
plein met een vrijmarkt voor en door 
basisschoolkinderen van 10.00 – 12.00 
uur. Iedereen kan hier speelgoed, boe-
ken, cd’s en allerlei spulletjes verko-
pen of andere leuke dingen verzinnen. 
Daarnaast kunnen diverse spelletjes 
gedaan worden en grappige foto’s 

gemaakt. Bezoekers kunnen ook mee-
helpen met het schilderen van een por-
tret van onze koning en koningin.

Aansluitend is er om 12.30 uur een ver-
sierde fietsenoptocht, onder begeleiding 
van harmonie ‘De Goede Hoop’. Voor 
iedere deelnemer ligt een verrassing 
klaar. De mooiste, gekste en leukste 
fietsen verdienen bovendien een mooie 
prijs.

Middagprogramma Koningsdag
’s Middags is er van 13.30 – 17.00 uur 
van alles te beleven in de dorpskern. 
Zoals gezegd leveren diverse Aarlese 
verenigingen en ondernemingen hieraan 
hun bijdrage. Zo zijn er om 13.30 uur di-
verse optredens van kinderen/orkestjes, 
die meedoen aan het project ‘Muziek = 
Cool’ van Harmonie De Goede Hoop. 
Vanaf 14.00 uur zijn er op de kiosk op-
tredens van OJO, het leerlingenorkest, 
La Banda en ‘het Oranje-orkest’. 
Ook diverse andere verenigingen le-
veren een belangrijke bijdrage. De 
Eendracht biedt jong en oud de ge-
legenheid om te boogschieten en 
Heemkundekring Barthold van Heessel 
verzorgt verschillende Oud-Hollandse 
spelen. De kinderen van Dansschool 
Dédé verzorgen diverse demonstraties 
en bij schaakclub SCAR kan iedereen 
een gezellig potje schaken, onder an-
dere op het grote buitenschaakbord. 

Motorclub Liberator verzorgt rondritten 
met echte Harley Davidson-motoren en 
een spectaculair spel: de Harley koe. 
Voetbalvereniging ASV regelt het doel-
schieten en schminken. Naast deze vele 
activiteiten organiseert Cendra een DJ-
contest. De beste drie DJ’s uit de voor-
ronden krijgen elk een half uur ‘draaitijd’. 
Zij strijden deze middag op het kerkplein 

om de hoofdprijs: vrijkaartjes voor Wish 
Outdoor! Verder staan er diverse kra-
men waar allerlei spellen kunnen wor-
den gedaan. En tenslotte zijn er nog vele 
andere activiteiten, zoals een ritje met de 
huifkar, schminken en diverse luchtkus-
sens.  Uiteraard ontbreken de terrasjes 
niet. Bij OJA kan men ‘s middags vanaf 
15.00 uur terecht voor veel muziek, een 

hapje en een drankje. Er treden diverse 
bands live op. Het programma duurt 
hier tot 21.00 uur.

Al met al: een druk, vol programma 
tijdens Koningsdag in het centrum van 
Aarle-Rixtel. Voor zowel jong als oud is 
er van alles te beleven! 

Beek en Donk - In Beek en Donk staat 
traditiegetrouw tijdens Koningsdag de 
Oranjemarkt op het Heuvelplein. Op 
maandag 27 april is er op en rond het 
Heuvelplein van alles te beleven. 

Oranjemarkt 
Lokale winkeliers hebben hun deuren 
deze dag geopend en op het Heuvelplein 
wordt wederom een gezellige markt ge-
creëerd met kramen voor marktkooplie-
den en een vijftal oude ambachten. Ook 
is er weer een kindermarkt, waar kinde-
ren, die al dan niet samen met hun ou-
ders, spulletjes proberen te verkopen. De 
lokale horeca heeft uiteraard hun eigen 
inbreng met gezellige terrasjes en muziek 
waar iedereen even lekker kan genieten 
van hopelijk een lekker lentezonnetje en 
Omroep Kontakt is wederom aanwezig 
om via een live-uitzending rechtstreeks 
verslag te doen van de activiteiten en ge-
beurtenissen op dit Beekse plein. 

Gedecoreerden 
De markt wordt opengesteld voor het 
publiek om 11.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Om 12.30 uur vindt de officiële ope-
ning plaats op de bordes van ’t Oude 
Raadhuis.  De Koninklijke Harmonie O & 
U komt langs voor een serenade en ook 
het Antonius en Leonardus Gilde doen 
wederom de jaarlijkse vendelgroet mede 
als eerbetoon aan enkele Laarbeekse ge-
decoreerden die ook aanwezig zijn en tij-
dens de opening benoemd zullen worden.

Kindervoorstelling
In de voormiddag vindt bij café Dave 
van de Burgt een kindershow plaats met 
clown Frodie. In deze kindervoorstelling 

deelt Clown Frodie zijn mooiste dromen 
met de kinderen. De zaal is geopend van-
af 10.30 uur. Clown Frodie treedt op van 
11.00 tot 12.15 uur. 
 
Kindermarkt
Ook dit jaar hebben de kinderen weer de 
mogelijkheid om spulletjes te verkopen op 
de Oranjemarkt. Een grondplaats is ook 
mogelijk. Het aanmelden gaat dit jaar al-
leen per e-mail. Het e-mail adres is: oran-
jemarktbeekvlied@hotmail.com. 

Inschrijven kan tot en met zondag 19 april 
dus stuur snel een e-mail. Er zijn een be-
perkt aantal kramen beschikbaar, vol is vol! 
Contactpersoon is Franka Ketelaars. Zij 
verwerkt de inschrijvingen, beantwoordt 
de eventuele vragen en coördineert al-
les. Vanaf 09.30 uur kunnen diegenen die 
zich hebben aangemeld, zich melden ter 
hoogte van de Oude Lindeboom (voor de 
Grenen Schuur en Shoes4You Laarbeek) 
waar vandaan iedereen zijn of haar plaats 

krijgt toegewezen.

Muziekmiddag ‘De Regt’
Niet alleen op het Heuvelplein is van al-
les te doen. Bij Gasterij ‘De Regt’ vindt 
namelijk een muziekmiddag plaats. 
Mondharmonicaclub ‘De Luchthappers’ is 
van de partij om een middagje muziek te 
maken. Dit vindt plaats tussen van 14.20 
tot 16.00 uur bij De Regt.  

Koningsdag 
Maandag 27 april dus : Koningsdag 
met een Oranjemarkt op en rond het 
Heuvelplein in Beek en Donk en een mu-
ziekmiddag bij De Regt. Een gezellige 
dag, een braderie met veel marktkraam-
pjes, oude ambachten, diverse kleine at-
tracties voor de kinderen en gezellige ter-
rasjes. Beslist de moeite waard weer om 
een kijkje te komen nemen en de gezel-
ligheid op te snuiven van de traditionele 
Oranjemarkt.

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Archieffoto van Koningsdag Aarle-Rixtel in 2014. Dit jaar vindt de feestdag in de kern van dit dorp plaats 

Ook de kinderen zijn dit jaar weer welkom tijdens Koningsdag bij de speciale kindermarkt 

Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout - Kinderen die trots met een 
zelfgemaakt muziekinstrumentje achter 
de harmonie aan lopen. Ondertussen 
zwaaiend naar vriendjes, die ze even la-
ter bij de spelletjes, bij het knutselen of 
bij de jeu de boules ontmoeten. Je ziet 
het voor je… Een mooi programma op 
Koningsdag in Lieshout. Natuurlijk ook 
met het - altijd succesvolle -  straat-
voetbaltoernooi én muziek van de 
Lieshoutse band Alive @Nine. Aan jong 
en oud is gedacht. 

Opening programma 
Oranjecomité Lieshout is druk bezig 
met de laatste voorbereidingen voor 
Koningsdag op maandag 27 april. Op 
de Heuvel is die dag vanaf half 2 veel 
te doen. Na het openingswoord van 
Jolanda van Hout, voorzitter van het 
Oranjecomité, gaat de kinderparade van 
start. Dat betekent dat kinderen met een 
zelfgemaakt, toepasselijk versierd, mu-
ziekinstrument achter de harmonie een 
rondje maken door het dorp. Er is zelfs 
gedacht aan een prijsje voor de mooiste 
instrumenten. 

Activiteiten 
Er is nog veel meer te doen: jeu de boules 
spelen, je laten schminken, cakejes ver-
sieren, spelletjes, een suikerspin eten of 

genieten van popcorn. Of misschien zelfs 
van beide lekkernijen. Door het succes 
van vorig jaar wordt ook de brandweer-
auto ingezet. En dan niet om uit te ruk-
ken, maar om een tochtje door het dorp 
te maken …Wie wil dat nou niet?
Traditiegetrouw kan er op straat gevoet-
bald worden door alle leerlingen van de 
basisschool. Mocht je niet in Lieshout op 
school zitten, dan kun je je tot 18 april 
aanmelden door te mailen naar Monique 
Donkers, wajdonkers@onsbrabantnet.
nl of te bellen: 06-81825409 of (0499-
)423012.  Zo hoeft niemand iets te mis-
sen. 

Lekker rondlopen op de Heuvel op 
Koningsdag en genieten van alle activi-
teiten. Je hoeft echt het dorp niet uit! 
Zeker als je ook weet dat er livemuziek 
van de Lieshoutse band ‘Alive@Nine’ 
geregeld is. Vanaf 15.30 uur spelen zij 
de sterren van de Heuvel. Als zowel het 
weer als jij meedoet, wordt het een stra-
lende dag. Bij slecht weer gaan de acti-
viteiten naar binnen. “Vergeet niet om 
onze sponsoren te bedanken”, aldus het 
comité. “Zij maken dit alles mogelijk en 
dat geldt ook voor de vrijwilligers. Mocht 
je kunnen/willen helpen, dan horen we 
dit graag.” Ook hiervoor kun je contact 
opnemen met Monique Donkers.

 Net zoals in 2014 start Koningsdag Lieshout met een parade van de harmonie. 
Dit jaar lopen de kinderen met hun zelfgemaakte muziekinstrumenten erachter

Fotograaf:  Martin Prick

Mariahout - Jeu de Boulesclub ‘t 
Trefpunt houdt op maandag 27 april, 
Koningsdag, een open Jeu de bou-
les-toernooi op het Oranjeplein in 
Mariahout.

Om deel te nemen hieraan, hoef je 
geen lid te zijn van de vereniging. Er 
worden drie rondes gespeeld. Voor 
de winnaars zijn leuke prijzen te win-
nen. De start is om 13.30 uur. Het 
Oranjecomité sponsort dit toernooi 

gedeeltelijk. Mocht het weer heel 
slecht zijn, wordt er uitgeweken naar 
de overdekte jeu de boules-hal op het 
Sportpark in Mariahout.
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

waardebon|ml
2 buiten en 2 binnenbanden voor

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

waardebon|ml
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Bij ons geen problemen 
bij het leveren van uw fiets.

Wij hebben veel op voorraad  
en veel in bestelling.

Iedere dag 
testdag 

elektrische 
fietsen

(geldig tm 9 mei 2015)€ 25.-
Bij aankoop van alle 2e hands fietsen

(met deze bon geldig tot en met 9 mei 2015)
€ 25.- KORTING

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 

lente?

waardebon
2 buiten en 2 binnenbanden voor

€ 25.-
28 x 1 5/8 x 1 3/8 28 x 1 5/8 x 1 3/8

Deze week is de week van het jonge kind. In dit 
kader werden door Fides kinderopvang  diverse 
thema-avonden georganiseerd waarvoor 
ouders zich in konden schrijven. Bij Kookstudio 
Culinair Centrum in Aarle-Rixtel volgden afge-
lopen maandag ruim 30 ouders een workshop 
‘Gezonde snacks en hapjes’. In de keuken werd 
driftig gekookt met gezonde ingrediënten. De 
suiker werd vervangen door banaan en dadels 
en de bloem bestond uit gezondere varianten, 
zoals spelt- tarwe- en boekweitbloem. Chefkok 
Jan van de Nieuwenhof  begeleidde de ouders 
en de resultaten waren verrassend te noemen. 

Esther van de Hurk, die vanuit haar bedrijf 
Vitaal Leven dagelijks teams laat ervaren dat 
gezond en lekker eten makkelijk samen kunnen 
gaan, verzorgde een interactieve ‘Suiker-
quiz’. Ouders werden bewust gemaakt van de 
keuzes die ze dagelijks maken op het gebied 
van voeding en ze deden nuttige kennis op. 
Uiteraard werd er naar hartenlust geproefd van 
de verschillende gezonde hapjes. Iedereen ging 
enthousiast naar huis: een lekkere en gezellige 
ervaring rijker en een voorraad recepten voor 
gezonde snacks. 
Al meer dan 23 jaar worden kookworkshops 
gehouden in Kookstudio Culinair Centrum,  de 
voormalige ‘lange vinger-fabriek’ van Jeur-

gens. Drie jaar geleden nam Dorothé
Saasen de kookstudio over van de toenmalige 
eigenaar. Met het onlangs compleet vernieuw-
de interieur speelt ze in op de huidige be-
hoeften. De ruimtes zijn ruim en voorzien van 
eigentijdse meubels en kleuren. De kleurrijke 
beleving komt terug op het bord! 

U kookt en dineert samen tijdens een be-
drijfsuitje, verjaardag, familiefeest of vrijge-
zellenfeest. Ook worden er teambuildingsac-
tiviteiten en bedrijfstrainingen gehouden met 
een kookworkshop als ondersteuning. U kunt 
hier ook leren koken tijdens een van de the-
ma-avonden of kooklessen volgen waarvoor u 
zich individueel kunt inschrijven. Daarnaast is 
de locatie zeer geschikt als  feestlocatie, en ook 
voor een koffietafel kunt u terecht bij Culinair 
Centrum. Wilt u catering laten verzorgen 
op uw eigen locatie? Ook daarvoor 
komen zij graag naar u toe.

Ouders Fides kinderopvang volgen workshop 
gezonde hapjes bij Culinair Centrum

Culinair Centrum Aarle-Rixtel 
Goossensstraat 24, Aarle-Rixtel 
www.culinaircentrum.nl

Concert door C(a)ecilia’s

Lieshout - Twee lokale ‘Cecilias’ geven zondag-
avond samen een concert. Fanfare Sint Cecilia 
uit Zijtaart begint om 19.30 uur, gevolgd door 
Harmonie St. Caecilia Lieshout/Mariahout. De 
twee orkesten ontmoeten elkaar in de grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout en de toe-
gang is gratis.

De verenigingen deelden in het verleden al va-
ker het podium, onder meer tijdens het jumbo-
muziekfestival, maar ook tijdens eerdere uitwis-
selingconcerten. Ook nu voeren beide orkesten 
een licht en toegankelijk programma uit. De 
fanfare uit Zijtaart, onder leiding van Albert 
John Vervorst begint. Na de pauze speelt het 
Lieshouts orkest onder leiding van Jan Bosveld. 
De zaal gaat om 19.00 uur open.

Notaris bij agrarische vrouwenavond ZLTO
Laarbeek – Je denkt er liever niet aan, maar 
als er iets gebeurd, is het toch belangrijk als 
alles goed geregeld is. Dit kan veel narigheid 
voorkomen. De commissie Agrarische Vrouwen 
ZLTO heeft voor de tweede bijeenkomst van dit 
jaar de heer Harry van Rooij, notaris te Beek en 
Donk uitgenodigd.

Hij gaat vertellen waarom het belangrijk is om 
een testament te hebben en wat nu precies een 

levenstestament is. Ook onderwerpen zoals; 
‘wanneer heb je een volmacht nodig’ en ‘wat 
is erfbelasting’ komen aan de orde. Verder ver-
telt hij wat op dit moment actueel is en er is 
gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond 
wordt gehouden in het buurthuis in Mariahout 
op dinsdag 21 april om 20.00 uur. Het belooft 
een erg leerzame avond te houden en de com-
missie hoopt op een goede opkomst.

Geachte redactie
Naar  aanleiding van de ingezonden brief van 
J.M. Houben uit Lieshout wil ik graag reage-
ren. Ik vind namelijk dat deze brief niet door 
jullie geplaatst had moeten worden. Deze 
brief staat gelijk aan een scheldbrief zonder 
enig respect naar de Hr. Ubachs toe. Als we 
zo met elkaar omgaan dan gaat het de ver-

keerde kant op. Ik hoop dat jullie mijn brief 
ook plaatsen zodat andere mensen ook kun-
nen lezen op kritiek naar de redactie van de 
MooiLaarbeekKrant. Durven jullie??

Met vriendelijke groet,
J.P. Meulendijks, Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM



Donderdag 16 april 2015 29
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Laarbeek - De 3e maandelijkse 
bijeenkomst van de projectgroep 
Laarbeek Werkt vindt plaats op 
donderdag 23 april. Deze project-
groep ondersteund werkzoeken-
den in Laarbeek door middel van 
gesprekken en workshops, telkens 
met een ander thema. De bijeen-
komst staat deze keer in het teken 
van het solliciteren.  

Solliciteren is geen gemakkelijke 
klus in een arbeidsmarkt waar de 
banen niet voor het oprapen liggen. 
Je hebt maar één kans om een goe-
de indruk te maken en deze kans 
wil je uiteraard optimaal benutten. 
Maar hoe doe je dat? Noortje van 
Felius van werving en selectiebu-
reau APS Personeelsservice, gaat 
op een interactieve manier in ge-
sprek over solliciteren. Er komen 
diverse onderwerpen aan bod: Hoe 
ziet de huidige arbeidsmarkt eruit? 
Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe 
presenteer je  jezelf? Waar wordt 
op geselecteerd? Er bestaat ook 

een mogelijkheid om je CV te laten 
checken. 

Aanmelden voor deze bijeen-
komst is mogelijk door een mail te 
sturen naar info@laarbeekwerkt.
nl,  maar ook zonder aanmel-
ding bent welkom.  Projectgroep 
Laarbeek Werkt organiseert eens 
per maand een bijeenkomst voor 
werkzoekenden. De data waarop 
deze plaatsvinden treft u aan in 

de agenda De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite www.
mooilaarbeek.nl. De bijeen-
komst wordt gehouden in het 
Ontmoetingscentrum van 10.00 
tot 12.00 uur.

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  (ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers

•
•
•
•
•
•

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon

KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

LAAT HET 
ZONNETJE 
MAAR 
KOMEN!

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!

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse ouderen-
avond van de Dorpsfeesten staat op 
woensdag 29 april gepland. Iedereen 
van 55 jaar en ouder is van harte uitge-
nodigd om deze avond bij te wonen.

Er staat jullie weer een avond met veel-
belovend vermaak te wachten. De en-
tree is gratis en de eerste koffie met cake 
zijn ook gratis. Daarnaast wordt er ook 
een gratis loterij gehouden. De organi-
satie van deze avond is in samenwerking 

met de KBO. Dus mocht je zin hebben 
in een gezellige avond vermaak kom dan 
op woensdag 29 april naar de Dreef. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Om 20.00 
uur start het programma en om 22.30 
uur is de avond afgelopen.

Laarbeek werkt presenteert  workshop solliciteren 

Ouderenavond Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

KORTINGS VOUCHER

Losse entree-prijs:  10 euro p.p. (kinderen onder 16 jaar onder begeleiding 
van ouders/grootouders gratis entree). 
Bij inlevering van dit kortingsvoucher, 25% korting: 7,50 euro p.p.
Bij tonen van KBO-pas of ouderenpas: 6,50 euro p.p.
Entree incl. gratis: 1 Koffi e/thee met cake, een heerlijk  ijsje, kortingsbon 
50% op bloemboeket bij Jumbo vestigingen in Helmond, verloting ballon-
tocht, optredens, garderobe, bewaakte parking/fi etsenstalling, toilet, etc.

KNIP DEZE KORTINGS VOUCHER UIT,
EN KOM NAAR DE 50PLUSBEURS HELMOND-PEELLAND.

10.30 uur tot 20.00 uur (zondag tot 17.00 uur)
www.50pluspeelland.nl

50PLUS consumentenbeurs 2015, de beurs voor de actieve 50plusser 
in Helmond-Peelland.
Locatie:  Oude EHAD terrein aan de Engelseweg te Helmond.
 Op loopafstand van Centraal station Helmond.

25%
Korting

25%
Korting

OMD Notarissen Helmond geeft op de 
50PLUS beurs gratis seminars over het 
levenstestament, erven en schenken. 
Voor meer info zie www.omdnotarissen.nl

“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

Een pluim op de hoed!
Na veel negatieve berichten over 
jongeren, heb ik een positief be-
richt! Onlangs ben ik gevallen op 
straat. Voorover op mijn kin, lag ik 
gehavend op de stoep en kon niet 
overeind komen. Ineens stond een 
jongeman naast me, met zijn vrien-

din. Of het met mij ging? Nee dus.. 
Met hun hulp kon ik weer rechtop 
staan. Vanaf hun huis hadden ze 
mij zien liggen. Ze hebben mij naar 
mijn appartement boven gebracht, 
op een stoel gezet en gevraagd 
wat ze nog voor me konden doen. 

‘s Avonds ging de bel, om te infor-
meren hoe het met mij was! Be-
dankt jongelui, wie jullie ook zijn. 

Een pluim op jullie hoed! 

Hetty

LEZERSPODIUM
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Nu ook voor u beschikbaar: chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Gewoon een goed 
gesprek met een 
vertrouwd gezicht

Uw Rabobank is nauw 
betrokken
Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en helpen 
u graag met al uw zakelijke en particuliere bankzaken. 
Eenvoudige of moeilijke vraag? Bij ons heeft u altijd een 
echte deskundige binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we altijd dicht 
bij u in de buurt. Kent u een andere partij die zo breed 
een aandeel heeft in uw en onze gemeenschap? 
We ondersteunen uw vereniging, stichting of initiatief 
om samen onze regio levendig en prettig te houden. 
Wij verwelkomen u graag op onze kantoren 
in Gemert en Beek en Donk.

Ank

Geert

Karin

Myrthe

Marie-Louise

Marja

Roy

Anuska

Maurice

Deborah

Roy

Anja

Nicole

Ellis

Stephanie

Brian Chantal Chris Desi

Gea

Wies

Ellen

Hans

Marja

Lisette

Jaqueline

Marco

Marie-Jose

Mario

Petra

Willeke

Onze adviseurs en 
assistenten van 
Private Banking en 
Financieel Advies 
staan voor u klaar!

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze 
medewerkers: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

PEF-008015_1161_Advertentie_Goedgesprek_A3_V04.indd   1 13-04-15   14:26
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Laarbeek - Nog 1 dag te gaan voor 
het volgende Beats evenement. 
Na het grandioze succes van After 
Beats maakt Tienerwerk Laarbeek 
zich op voor het episch vervolg 
met een diverse scala aan Dj’s. 
Vrijdag 17 april kun je weer hele-
maal uit je dak gaan op de stam-
pende beats van DJ Caspian, DJ 
Feest Drace en DJ Funkmaster B.

Vanaf 20.30 uur gaan ze los in 
de tienerruimte de Boemerang 
aan de Otterweg in Beek en 
Donk. Aan de achterzijde van het 
Ontmoetingscentrum bevindt zich 
de ingang. 

Mocht je in de voorverkoop nog 
geen kaarten hebben kunnen be-
machtigen, dan zijn er nog een 
aantal aan de deur te verkrijgen 
voor €3,50. Dus wees er snel bij. 

Funky Beats is een initiatief van 
de 4 actieve Tienerwerken binnen 
Laarbeek: Yammas, Cendra, &RG 
Teens en de Boemerang. De ge-
zamenlijke Tienerwerk disco’s zijn 
speciaal voor de bezoekers van 
het voortgezet onderwijs van de 
kernen Laarbeek. Op deze avond 
wordt er geen alcohol geschonken. 

Let op: Vol = echt vol! Deze avond 
eindigt om 23.30 uur. Er wordt 
gecontroleerd op ID/schoolpas 
bij binnenkomst. Hou de web-
site in de gaten voor meer info 
www.tienerwerklaarbeek.nl. 

Sinds kort zijn ze ook te vinden op 
Facebook ‘tienerwerklaarbeek’ , 
Instagram ‘tienerwerklaarbeek’ en 
Twitter @TWLaarbeek.

Openingstijden:

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

• Meubels • Bankstellen 
• Schilderijen • Verlichting • Accessoires

 Meubels  Bankstellen 

GROOTSTE

Dealer UrbanSofa & Jouw Meubel

Ook bij Snoeperij Jantje lezen ze De MooiLaarbeekKrant! 
Groetjes van de Jantjes.
Ook bij Snoeperij Jantje lezen ze De MooiLaarbeekKrant! Ook bij Snoeperij Jantje lezen ze De MooiLaarbeekKrant! 

Mooi GespotHiep-Hoi in een sprookjeswereld
Beek en Donk - De lente is weer be-
gonnen en dan begint het Hiep-Hoi-
gevoel al te kriebelen. De kinderva-
kantieweek is dit jaar gepland van 
24 tot en met 28 augustus op het 
evenemententerrein in Beek en Donk. 
De voorbereidingen voor de kinderva-
kantieweek zijn al in volle gang. Hoe 
de kindervakantieweek er precies gaat 
uitzien, dat verklappen ze natuurlijk 
nog niet.

Wat jullie wel mogen weten is dat je 
een hele week in een sprookjeswereld 
leeft, waar je natuurlijk heel veel span-
nende dingen mee gaat maken. Alle 
kinderen die de basisschool bezoeken 
mogen meedoen, dus vanaf groep 1. 
De organisatie maakt een verdeling 
in onderbouw en bovenbouw (bo-
venbouw is vanaf groep 5). Je mag 
één, echter maximaal twee vriendjes 
of vriendinnetjes opgeven waarbij je 
graag in het groepje wil komen zit-
ten. Op de dinsdagavond blijven alle 
bovenbouwkinderen (vanaf groep 5) 
in het sprookjesbos voor een leuke 

avond. Meer uitleg hierover volgt op 
de website (www.hiephoibeekendonk.
nl) en in het infoboekje. Kijk regelmatig 
op de website, je vindt daar van alles 
over Hiep-Hoi. Om alles goed te kun-
nen organiseren is het belangrijk dat 
de organisatie het aantal deelnemers 
kent. Als je mee wil doen, vraag dan 
je papa en mama om jou op te geven.
 
De inschrijfavonden zijn op dinsdag 14 
april en woensdag 22 april van 19.00 
tot 21.00 uur in Kindcentrum De 
Raagten aan de Otterweg.

Ook dit jaar zijn weer veel vrijwilligers 
nodig. Daarom wil de organisatie alle 
ouders vragen een dag, dagdeel of 
misschien wel een hele week mee te 
komen helpen. Je kunt dan worden in-
gedeeld om een groepje te begeleiden, 
of een post te zijn onderweg tijdens 
een speurtocht, schminken, mee hel-
pen opbouwen of afbreken, etc. Ook 
op de dinsdagavond hebben ze vrij-
willigers nodig. Het zou fijn zijn als u 
kunt helpen en mede ervoor zorgt dat 

de kids een super leuke vakantieweek 
hebben. Kom en doe mee. Opgeven 
voor meehelpende ouders en leiding 
kan op dezelfde inschrijfavonden of 
via de website. Formulieren daarvoor 
zijn op de inschrijfavonden beschik-
baar, maar ook te downloaden via de 
website. Wil je graag meedoen, maar 
weet je met kleinere kinderen geen 
raad? Geen nood. speciaal daarvoor 
hebben ze een kindercrèche voor kin-
deren vanaf 3 jaar. Tot slot willen ze 
nu al iedere vrijwillig(st)er (fulltimer of 
parttimer) uitnodigen voor de feest-
avond op vrijdag 28 augustus in het 
scoutinggebouw. Graag aangeven op 
het inschrijfformulier of je aanwezig 
bent, zodat ze een spetterende feest-
avond kunnen organiseren. 

Doe je mee en ken je nog andere men-
sen, die ook als vrijwilliger actief zou 
kunnen zijn voor Hiep-Hoi, breng ze 
mee, het wordt echt fantastisch. Voor 
meer info kun je contact opnemen met 
Adri Vogels, tel. 0492-463520.

Kings Night disco bij &RG-teens

Tienerwerk Laarbeek presents Funky Beats

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RG-teens, tienerwerk Lieshout, 
houden op vrijdag 24 april een 
discoavond in de jeugdruimte 
van het Dorpshuis te Lieshout, 
genaamde Energyclub. Dit keer 
het thema ‘Kings Night’ ofwel ko-
ningsnacht.  

Weer een leuk verkleedpartijtje en 
alles in oranje, oranje gezichten, 
haren, kleding, attributen, etc. 
Statig dansen en begroetingen 
naar medediscogangers met een 
buiging, kortom alles even op een 
ander niveau.  

Party Jockey Tim heeft voor dit the-
ma een uitstekende muziekkeuze 
geselecteerd. Hij zorgt ervoor dat 
je de hele avond in je oranje out-
fit staat te swingen en geniet van 
de ritmische muziek. Je verbaast 
je, want iedereen doet mee. Ook 
heeft hij enkele leuke verassingen 
op de agenda staan. Doe mee, 
verkleed je en win mooie prijzen. 
Misschien wordt jij &RG-teen van 
de maand? Dit is de laatste disco 
voor de &RG-teens groep, maar 
wees gerust,  er zijn nog diverse 
activiteiten gepland. Hou de web-
site hiervoor in de gaten. 

De toegang tot &RG-teens disco-
avond is voor tieners met een pasje 
gratis en iedere gezellige jeugdige 
tiener ( groep 6 ) tot en met 15 
jaar is tegen betaling van €1,50  
van harte welkom. De Discozaal is 
open vanaf 19.30 uur. Zorg dat je 
op tijd bent om het allemaal mee 
te kunnen maken want om 22.00 
uur is deze ‘oranje’ avond weer 
voorbij. Kijk ook voor meer infor-
matie op www.energyteens .nl.  

Wim van Dijk
Aarle-Rixel

www.dijkschilderwerk.nl
06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
Spuitwerk

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

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
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MooiBoerdonk

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

Mudrun in Boerdonk tijdens DorpsfeestOnnodig verlies voor Boerdonk

Boerdonk E1 wint overtuigend

Jeu de Boulescompetitie 
Boerdonk 2015

Boerdonk - De kogel is door de kerk. Op 
zondag 30 augustus, tijdens Dorpsfeest 
Boerdonk, wordt er voor de eerste keer 
een echte Mudrun gehouden. Hierover 
volgt binnenkort meer info.
 
Dorpsfeest
De laatste 5 jaar is het Dorpsfeest in 
Boerdonk uitgegroeid van een lokaal tot 
een regionaal evenement. Iets waar de 
organisatie echt trots op is. Dit jaar gaan 
ze daar een nieuwe dimensie aan toe-
voegen.
 
Een echte Mudrun!
Buffelrun, Mudrun, Hellrun, etc. etc. zijn 
namen die nog circuleren om te worden 
gebruikt maar dat het er van gaat komen 
is inmiddels zeker! Op zondag 30 augus-
tus wordt in de omgeving van Boerdonk 
een echte Mudrun gehouden!

Een commissie is inmiddels samengesteld 
en zij zijn samen ook indrukken op gaan 
doen bij soortgelijke evenementen in de 
regio. Aan promomateriaal wordt nog 
gewerkt en over enkele weken start de 

inschrijving. Hou daarom de media, maar 
ook de website www.dorpsfeestboer-
donk.nl in de gaten.

Helikopter
Op zondag 30 augustus is er tevens een 
mogelijkheid om vanuit de lucht in een 
helikopter de omgeving Erp, Keldonk, 
Gemert, Boerdonk en Laarbeek te ver-
kennen. 

Mocht je interesse hebben en zeker wil-
len zijn van een plaats. Meld je dan aan 
via de volgende link: www.helikopter-
vlucht.nl/product/dorpsfeestboerdonk. 
Een vlucht van 6 minuten kost slechts € 
37,50.

Boerdonk - De dagen beginnen weer te 
lengen. De eerste zonnige dagen heb-
ben we al gehad. Kortom, het wordt 
weer Jeu de Boule-tijd. Een sport waar-
bij gezelligheid voorop staat, maar waar 
ook de nodige strijd wordt geleverd. 

Zo wordt de competitie al voor het dertien-
de jaar in Boerdonk georganiseerd.  In goed 
overleg is besloten dat dit jaar de finale geen 
onderdeel uit zal maken van het feestweek-
end van ‘Door en voor Boerdonk’. Wanneer 
de finale gespeeld zal worden, maakt de or-
ganisatie later bekend.

Vanaf eind april worden weer wedstrij-
den gespeeld op de baan aan de Pastoor 
van Schijndelstraat. U kunt zich als team 
tot 24 april aanmelden bij Nettie Opheij, 
Lekerweg 5 te Boerdonk, tel. 0492-
463547 of mail nettieopheij@ziggo.nl. 

Een team bestaat uit twee spelers uit 
Boerdonk, die beiden ouder zijn dan 16 
jaar. Verder is het gewenst dat ieder team 
beschikt over een Jeu de Boules-set. 
Deelname kost €2,00 per team. Graag 
bij opgave te voldoen.

Wordt dit het nieuwe logo 
van de Mudrun in Boerdonk?

Boerdonk – RKDSO had er al een 
flinke reis opzitten helemaal van-
uit Lomm (7 kilometer ten noorden 
van Venlo), maar ze waren niet voor 
niets gekomen en gingen met de 
volle buit terug naar Limburg. Het 
eerste en laatste kwartier waren de 
Boerdonkenaren niet bij de les en 
niet goed bezig volgens trainer Henri 
Maas. 

Het eerste gevaar kwam van 
Boerdonk. In de 5e minuut knalde 
Mike vd Zanden al op de paal. RKDSO 
werd hierna steeds gevaarlijker, en dat 
vooral in de omschakeling. Na een 
tijdje spelen begon Boerdonk daar 

wat grip op te krijgen en werd Stan 
Hendriks ook gevaarlijk. Hij schoot 
van rand 16-meter gebied hard in, 
maar de keeper lag in de weg. In de 
20e minuut wist de spits van RKDSO 
eigenlijk vrij makkelijk te scoren door 
een fout in de verdediging, 0-1. Het 
was Daan Dortmans, die met een 
prachtige volley de stand weer gelijk 
bracht. Hij nam uit een corner de bal 
meteen op zijn pantoffel, 1-1. De 2-1, 
ook door Daan, mocht gezien wor-
den. Hij werd op de penaltystip door 
Tim van Alphen aangespeeld en onder 
druk van een verdediger en keeper 
wist hij toch vanaf de achterlijn de 2-1 
te scoren. 

De tweede helft werd een stuk on-
vriendelijker. RKDSO wilde niet verlie-
zen en schakelde nog een tandje bij. 
Hierdoor kreeg Boerdonk wel wat kan-
sen als ze onder de druk uitkwamen, 
maar de beste kansen waren wel voor 
de Limburgers, maar hier lag Mark 
Opheij vaak in de weg. Tot de 82e mi-
nuut, toen een van richting veranderd 
schot zo het doel in hobbelde, 2-2. Een 
foutje tussen Sietze Penninx en Roy 
Swinkels werd 6 minuten later gena-
deloos afgestraft. RKDSO schoot goed 
binnen en bepaalde daarmee de eind-
stand op 2-3, al hadden Bart van Eerdt 
en Tim van Alphen beide nog kansen 
op de 3-3, maar die viel helaas niet. 

Boerdonk - De jongens en meisjes 
van Boerdonk E1 speelden afge-
lopen weekend in Deurne tegen 
SJVV. Het werd achteraf gezien een 
makkelijke overwinning. De nieu-
we indeling heeft voor Boerdonk 
E1 positief uitgepakt. Ze hebben na 
6 wedstrijden 10 punten en staan 
stevig in de middenmoot. 

Het was Julian die de score wist te 
openen, 0-1. SJVV  beet nog wel 
even van zich af, maar prima kee-
perswerk van Tara zorgde ervoor 
dat ze niet konden scoren. Met nog 
2 goals van Isa liep Boerdonk simpel 
uit naar 0-3. Na de rust eenzelfde 
beeld, een beter Boerdonk, dat door 
goals van Thijs en Remco op een 
0-5 voorsprong kwam. Boerdonk E1 
is volgens de leiders een fijne groep 

om zaterdags met mee te gaan. 
Toen ze in het begin van het seizoen 
alles verloren, hoorde je ze nooit 
mopperen, en nu met die overwin-
ning, blijven ze ook normaal doen. 

Volgende week tegen Blauw Geel 
en dan gaan ze weer voor de volle 
drie punten, en mochten het er min-
der worden, dan vinden ze het ook 
goed.

Boerdonk kon geen punt(en) behalen tegen RKDSO

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

MEGA-UITVERKOOP
KORTINGEN TOT

50%

HONDSTRAAT 10 | VORSTENBOSCH | [ T ] 0413 - 34 36 74 |  [ E ] INFO@ANNELIES-AARTS.NL | [ I ] WWW.ANNELIES-AARTS.NL

from A to Beautiful

Zon, zee, zomer… genieten en relaxen. 
Vooral geen gedoe. En er op elk moment 
tóch perfect verzorgd uitzien. Hoe? 
Met permanente make-up!

Lekker makkelijk. Dat is één. Maar permanente 
make-up biedt zoveel méér:
•	 Professionele	modellering	van	uw	wenkbrauwen.	

Goed gevormde wenkbrauwen geven het effect van 
een optische lift en zorgen voor een stralende, open 
blik. 

•	 Mooi	geaccentueerde	ogen.	Een	perfect	aangebrach-
te permanente eyeliner geeft u een stralende oogop-
slag en versterkt de natuurlijke vorm van uw ogen. 
En wat u ook doet: zwemmen, sporten, douchen… u 
ziet er altijd verzorgd uit. Uitgelopen oogmake-up is 
voorgoed verleden tijd!

•	 Perfect	gevormde	mond.	Een	subtiel	liplijntje	in	de	
kleur van uw lippen accentueert of perfectioneert uw 
natuurlijke lipcontour. En met volledig ingekleurde 
lippen heeft u altijd een mooi gevormde mond.

Subtiel, natuurlijk en professioneel zijn onze uitgangs-
punten. Omdat wij voortdurend scholing en training 
volgen in het aanbrengen van permanente make-up 
kunnen wij u een perfect resultaat garanderen. Een 
veilige en prettige gedachte! 

Loop gerust eens bij ons binnen, wij adviseren u graag. 

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

Laser facelift
Kies nu voor de nieuwe laser facelift!
Voor onmiddelijk e� ect met resultaten 
op langere termijn. Een snelle comfortabele 
behandeling zonder hersteltijd en pijn, 
ook in de zomer. Goede resultaten na de 
behandeling op alle tekenen van veroudering.  
Op verslapping, pigment, rimpeltjes en textuur.

U ben� va� hart� welko� voor 

ee� grati� huidanalys� e� advie�!

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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Inschrijven Zeskamp nog mogelijk tot en met zondag
Beek en Donk - De eerste zomerse dagen 
van dit jaar zijn weer geweest, dus bij de 
KPJ begint het weer flink te kriebelen! Ze 
hebben dit jaar namelijk weer ontzettend 
veel leuke nieuwe dingen voor jullie in 
petto. Inschrijven voor de Zeskamp van 
KPJ Beek en Donk is alweer enkele we-
ken mogelijk. 

Inmiddels hebben alweer veel teams zich 
opgegeven. De categorie 12 tot en met 
15 jaar zit zelfs helemaal vol! Voor de 
scholenzeskamp en de categorie ‘vanaf 
16 jaar’ zijn nog enkele plekken beschik-
baar. Is jouw team nog niet opgegeven? 
Wees er dan snel bij want zondag 19 april 

sluiten de inschrijvingen. 

De zeskamp vindt dit jaar plaats in het 
weekend van 20 en 21 juni. Op zaterdag, 
tijdens de scholenzeskamp, nemen de jon-
geren van de Laarbeekse basisscholen het 
tegen elkaar op. Er zijn op zaterdag twee 
categorieën: groep 5/6 en groep 7/8. Een 
team bestaat uit minimaal 8 personen. Het 
doel is om tijdens 15 spelen en het Rode 
Draad Spel, zo veel mogelijk punten te be-
halen. Dit allemaal om naar huis te gaan 
met de felbegeerde wisselbeker! 

Op zondag is het de beurt aan alle mo-
gelijk gevormde groepen  vanaf 12 jaar. 

Hierbij geldt dezelfde opzet; probeer met 
de  15 spelen en het Rode Draad Spel zo 
veel mogelijk punten bij elkaar te sprok-
kelen en je bent de winnaar. Ook dit jaar 
zijn er op zondag weer twee categorieën. 
De teams met deelnemers in de leeftijd 
12 tot en met 15 jaar strijden tegen el-
kaar in een aparte competitie.  De teams 
met deelnemers vanaf 16 jaar strijden 
eveneens op zondag tegen elkaar. Teams 
bestaan uit 8 personen waarvan minimaal 
2 dames. 

Op zaterdagavond vindt er weer een 
feestavond plaats. Het belooft ook dit 
jaar weer een onwijs gezellige avond te 

worden waarbij de voetjes van de vloer 
mogen. Zodra er meer bekend is over de 
voorverkoop van de kaarten informeert 
de KPJ jullie uiteraard hierover. 

Wil je graag meedoen met de 
Scholenzeskamp of de Dorpszeskamp? 
Wees er dan snel bij, want na dit weekend 
sluiten de inschrijvingen! Inschrijven is 
nog mogelijk tot en met 19 april. Je kunt 
je team inschrijven via de website van de 
KPJ (www.kpjbeekendonk.nl). Meer in-
formatie is te vinden op dezelfde website 
of op hun Facebookpagina.  Daarnaast 
kun je hen ook volgen op Snapchat en 
Instagram!   

U vraagt mij steeds vaker om ook uw 
kinderen uit te leggen wat u regelt in 
uw nieuwe testamenten en waarom u 
dat doet. Ik ben daar een groot voor-
stander van. Het is niet alleen heel 
mooi en goed dat u hierover praat met 
uw kinderen, maar u kunt er bovendien 
een heleboel gedoe en erger nog – ru-
zie - mee voorkomen wanneer uw na-
latenschap wordt afgewikkeld. 
Het is namelijk erg belangrijk om voor 
duidelijkheid bij uw naasten te zorgen. 
Laat ze niet achter in een situatie waar-
in zij moeten raden naar wat u bedoeld 
zou kunnen hebben. Want onwetend-
heid kan zo maar tot onbegrip leiden 
en dat kan weer uitmonden in ruzie bij 
de afwikkeling van uw nalatenschap. 
Maak uw testament daarom duidelijk, 
persoonlijk en uniek.
Wanneer ik voor u een Testamentad-
vies uitwerk houd ik altijd rekening 
met de familie dynamiek. Want wist 
u dat uw kinderen aan de verdelings-
tafel weer automatisch en onbewust 
dezelfde positie innemen die zij vroe-
ger hadden in het gezin? Wanneer er 
nog oud zeer is dan komt dit altijd weer 
boven tafel. U begrijpt dat wanneer er 
gedeeld moet worden en deze emoties 
spelen, dit kan uitmonden in een strijd.

Wij hebben ons verdiept in die familie 
dynamiek die ontstaat na een overlij-
den in een heel emotionele periode, 
waarin ook nog eens een nalatenschap, 
vaak onder tijdsdruk, verdeeld moet 
worden. Zowel uit persoonlijke- als uit 
werkervaring met het begeleiden van 
families bij zo’n verdeling, weten wij 
dat goede begeleiding, begrip en uit-
leg al heel veel goeds kunnen doen en 
het verschil kan maken tussen het goed 
kunnen afsluiten of elkaar nooit meer 
zien.

Handleiding bij uw testament
Een testament is en moet juridisch 
gezien duidelijk zijn, maar dat wil niet 
zeggen dat uw nabestaanden dan ook 
begrijpen wat er in staat; een testament 
is nu niet echt makkelijke leesstof. Met 
MijnTestamentadvies ontvangt u een 
handleiding bij uw testament, helemaal 
toegespitst op uw situatie, zodat uw 
nabestaanden precies weten hoe de 
vererving van uw vermogen praktisch 
en financieel uitwerkt. 

Leidraad na overlijden
Daarnaast schrijf ik ook een leidraad 
voor na het overlijden zodat uw na-
bestaanden precies weten hoe zij uw 
nalatenschap moeten afwikkelen en de 
aangifte erfbelasting kunnen (laten) in-
vullen. De besparing op de erfbelasting 
die is voorgerekend, wordt dan ook 
daadwerkelijk gerealiseerd! 

Verandert er iets in de wetgeving met 
betrekking tot uw testament, dan 
attendeer ik u daarop. Zo blijft uw 
testament up to date! 

Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel – ‘Sidecar Racingteam Smits’ 
draait al enkele jaren mee in de nationale 
top van zijspan wegrace. Ook interna-
tionaal behaalt dit regionale team van 
coureur John Smits (49) uit Mierlo, mede 
met behulp van monteur John Swinkels 
(42) uit Aarle-Rixtel, uitstekende resulta-
ten. In het weekend van 11 en 12 april 
behaalden zij op het Circuit van Croix 
en Ternois te Frankrijk nog een tweede 
plaats.

Wat houdt zijspan wegrace eigenlijk in?
“Met een gemotoriseerde driewieler die 
zo laag mogelijk tegen de grond ligt zo 
snel mogelijk de finish proberen te be-
reiken. De motor wordt bestuurd door 
de rijder en in evenwicht gehouden door 
de bijrijder, de zogenoemde bakkenist. 
De wedstrijden vinden meestal plaats op 
officiële Formule 1 circuits zoals het TT-
Circuit in Assen en Spa-Francorchants in 
België”, vertelt John Smits

Hoe komt een Aarlese monteur terecht in 
een zijspanteam?
John Swinkels: “Ik heb jarenlang aardig 
meegereden in de motorcross. John Smits 
is fervent motorliefhebber. Door onze 
gezamenlijke interesse raakten we in zijn 
café in Mierlo aan de praat en werden we 
bevriend. Vanaf 2000 begon hij met zij-
span rijden. Toen dat steeds meer serieuze 
vormen begon aan te nemen, zocht hij in 
2008 een monteur. Ik vond het een groot 
compliment toen hij mij daarvoor vroeg. 
We komen in heel Europa. Dat is toch een 
jongensdroom die uitkomt.”

En coureur John, hoe bevalt de samen-
werking?
“We hebben een geweldig team. Dat 
bestaat uit acht personen waarvan naast 
John, ook Ferenc van der Weerden en 
Henk van Waaijenburg monteur zijn. Ik 
ben niet technisch. Het fijne van John is 
dat hij precies begrijpt wat ik bedoel als 
ik op zijn ‘Mierlo’s’ iets probeer uit te 
leggen. Hij weet al mijn bevindingen te 
vertalen naar de juiste oplossingen en 
verbeteringen. We streven allebei perfec-
tionisme na. Hij heeft er mede voor ge-
zorgd dat wij als team zo verschrikkelijk 
zijn gegroeid.” 

Is het een moeilijke sport?
“Binnen de motorsport is dit technisch 
gezien de moeilijkste discipline. Er is geen 
symmetrie. De bakkenist, bij ons is dat 
Gunter Verbrugge uit België, zorgt voor 
het evenwicht. Als die het niet goed doet 
dan ligt hij met de rijder in de grindbak. 
Het is topsport. Ze gaan een half uur lang 
met een snelheid van gemiddeld 160 kilo-
meter per uur over het circuit. Dat vergt 
opperste concentratie. Zij moeten daarom 
over een uitstekende conditie beschik-
ken.” John Smits voegt toe: “Wij trainen 
daarom veel. Onze bakkenist is één bonk 
spier. Daarnaast krijg ik mentale coaching, 
puur voor focus en concentratie. Ook van 
de monteurs wordt veel gevergd. Zij zijn 
er onvoorwaardelijk voor ons. Bij zo’n 
sport moet alles honderd procent zijn. 
Ons hele team steekt er heel veel uren in, 
geheel belangeloos. Alleen hierdoor, en 
dankzij onze sponsoren, kunnen wij deze 
dure sport op dit niveau beoefenen. Daar 
zijn wij heel erg blij mee.”

Monteur John, heeft het resultaat opge-
leverd?
“Jazeker. In onze categorie, Formule 
1 zijspan, rijden wij mee in de top van 
Nederland. Afgelopen jaar hebben we 
bijna elke wedstrijd op het podium ge-
staan. Op de Wereldkampioenschappen 
zitten we goed in de middenmoot.

Is zijspan wegrace een populaire sport in 
Nederland?
“In de jaren ’80 wel. Dit kwam voorname-
lijk door de Nederlandse Egbert Streuer, 
die werd toen drievoudig wereldkampi-
oen. Nu zijn er in Nederland ongeveer 
twintig teams. In Engeland en Duitsland 
is de sport razend populair. In Engeland 
zijn 2000 teams en in Duitsland komen 
50.000 mensen kijken op het circuit. Dan 
vragen ze zelfs handtekeningen en foto’s. 
Gelukkig zit de sport in ons land, sinds 
Streuer’s zoon Bennie is begonnen met 
rijden, ook weer in de lift.”
Coureur John, is deze sport te combine-
ren met een gezinsleven?

“Het raceseizoen is van april tot oktober. 
We zijn zo’n vijftien weekenden weg. Het 
is alleen te combineren omdat onze ge-
zinnen de sport een warm hart toedragen. 
We hebben het geluk dat onze gezinnen 
vaak meegaan naar de races. Onze vrou-
wen zorgen zelfs voor de catering. We 
zijn dan één grote familie. Alle zijspan-
teams staan dan met campers bij elkaar. 
Dat is heel gezellig, ook voor de kinde-
ren. Afgelopen weekend zijn we naar het 
circuit van Croix en Ternois in Frankrijk 
geweest. Daar is het seizoen weer begon-
nen.”

Tot slot, wat betekent zijspan wegrace 
voor jullie?
“Deze sport is toch wel ons leven. De 
snelheid, de gezelligheid, het teamwerk, 
de kick dat alles in elkaar past. We zetten 
mooie prestaties neer, daar haal je voldoe-
ning uit. Dan raak je in de flow.”

Meer informatie over ‘Sidecar Racingteam 
Smits’ is te vinden op www.smitsracing.com

Team ‘Sidecar Racingteam Smits’ timmert internationaal aan de weg

“Zijspan wegrace is ons leven”

Sportend Laarbeek
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vissen HSV ’t Sluisje houdt viscursus 

voor de jeugd

Wintercompetitie Jeu de 
Boulesclub Beek en Donk

Lieshout - Hengelsportvereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout wil dit seizoen we-
derom een cursus vissen gaan houden 
voor de jeugd, tot en met 13 jaar, van 
Lieshout en Mariahout.

De  belangstelling voor de jeugdviswed-
strijd tijdens de nationale hengeldag en 
de cursus van 2014 gaf voor het bestuur 
mede de doorslag om deze cursus weer te 
organiseren. Aangezien het de afgelopen 
jaren druk was met deelnemers heeft het 
bestuur nu een maximum aantal deelne-
mers vastgesteld. De eerste 16 kinderen 

die zich opgeven voor deze cursus mogen 
meedoen. Deze cursus bestaat uit 3 bij-
eenkomsten, waarbij onder andere vislij-
nen worden gemaakt, kinderen leren hoe 
een visser zich gedraagt aan de waterkant 
en natuurlijk wordt er ook gevist. Onder 
begeleiding van ervaren vissers wordt 
deze cursus gegeven op donderdag 23 en 
30 april van 18.30 tot 20.30 uur. Op don-
derdag 21 mei is de praktijkdag en tevens 
is dit dan het jeugdkampioenschap, van 
18.30 tot 20.30 uur, van de visclub. 

Dit alles bij de schuilhut van de visvijver in 
Lieshout. De diploma-uitreiking voor deze 
cursus is tijdens de nationale hengeldag, 
die gehouden wordt op zaterdag 30 mei. 
De cursus is bedoeld voor alle kinderen uit 
Lieshout en Mariahout in de leeftijd van 8 
tot en met 13 jaar. 

Deelname is gratis en opgeven kan door 
je naam, adres, postcode en woonplaats, 
leeftijd en je telefoonnummer zo vlug 
mogelijk af te geven bij Frans Verkuijlen, 
Dorpsstraat 3 te Lieshout. 

Beek en Donk - Jeu de boulesclub 
Beek en Donk heeft vanaf oktober 
tot en met maart de onderlinge win-
tercompetitie gespeeld op de bin-
nenbanen van Cloeck en Moedigh 
in St. Oedenrode. Vanaf volgende 
competitie gaan zij voortaan spe-
len op de nieuwe binnenbanen van 
Mariahout, die zij hierbij nog willen 
feliciteren met de eerste overdekte 
banen van Laarbeek.

Tijdens de algemene ledenverga-
dering in april wordt dan de hier-
aan verbonden beker uitgereikt 
aan de winnaar, de zogenoemde 
‘Thea v.d.Wijdeven’-trofee. Na 7 
spannende speelrondes met bijna 
na elke ronde een andere koplo-
per, kwam tenslotte Frits Tak op de 
laatste speeldag als winnaar tevoor-
schijn. Op de foto wordt door Els 
van Hoogstraten de beker uitgereikt 
aan Frits Tak (15 gewonnen en 87 
pluspunten), met als 2e de tot dan 
toe leidende Hans Duitsman met 
14 gewonnen en 56 pluspunten. 
De verdere uitslag:  3e Winus van 
de Berg met 13 gewonnen en 54 
pluspunten, 4e Betsy Leenders 13 
gewonnen met 8 pluspunten, 5e 
Nelly van Veghel met 12 gewonnen 
en 13 pluspunten en als 6e Gerard 
van de Hurk met 12 gewonnen en 
35 pluspunten.

Vanaf 1 april wordt er op de banen na-
bij tennisclub ‘t Slotje weer ‘s-avonds 
gebould en wel op dinsdag- en don-
derdagavond, aanvang 19.00 uur. Op 
zondag kan men terecht vanaf 10.30 
uur. Indien er nog mensen zijn die 
belangstelling hebben voor deze ge-
zellige ‘sport’, kom dan gerust eens 

kijken en meldt u aan bij deze club. Zij 
kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. 
De eerstvolgende uitwisseling is met 
Aarle-Rixtel op zaterdag 25 april op de 
Heuvel in Aarle-Rixtel, aanvang 13.00 
uur en de return in Beek en Donk is 
op zaterdag 27 juni, aanvang ook om 
13.00 uur.

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

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Donderdag en vrijdag 
tot 19.00 uur geopend!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 12,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

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

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

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

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

jeu de boules

De ‘Thea v.d.Wijdeven’-trofee wordt uitgereikt door Els van Hoogstraten(l) 
aan Frits Tak (m). Rechts de als 2e geëindigde Hans Duitsman

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

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

KWALITEIT VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS

KINDER OUTLETSTORE
DAMES- EN HEREN SCHOENEN

Laarbeek – Stichting Zeilkamp Laarbeek 
houdt op vrijdag 24 april een informa-
tieavond voor iedereen die interesse 
heeft in watersport. Al meer dan 45 jaar 
organiseert Stichting Zeilkamp Laarbeek 
een zeilkamp op de Loosdrechtse plas-
sen, voor jongens in de leeftijd van 12 
t/m 18 jaar (vanaf groep 8, schoolver-
laters). 

Wil je op een zeer laagdrempelige manier 
leren zeilen (is geen must) of lijkt het je 
leuk om te kanoën, vissen of te surfen? 
Het is natuurlijk ook leuk als je gewoon 
een keer zonder je ouders op vakantie 
wilt. Dan is dit zeilkamp zeer geschikt 

voor jou. Dit jaar vindt het kamp plaats 
van 15 tot en met 22 augustus op het 
Holtus Eiland te Loosdrecht.  

Is je interesse gewekt? Kom dan naar 
de informatieavond op vrijdag 24 april 
van 19.00 tot 21.00 uur, Scheepstal 3 te 
Aarle-Rixtel.  Kijk op www.zeilkamplaar-
beek.nl  of mail: info@zeilkamplaarbeek.
nl. Zeilkamp Laarbeek is ook te volgen 
op twitter @ZLaarbeek, instagram zeil-
kamp_laarbeek. Hopelijk zien ze jou dus 
ook op dit geweldige eiland in 2015!

Beek en Donk - Na de meivakantie 
start zwemvereniging Beek en Donk 
op donderdag 21 mei met zwemles 
voor volwassen. Bent u 16 jaar of ou-
der en wilt u graag (nog) leren zwem-
men?

Op donderdagavond van 21.00 tot 
21.45 uur kunt u, in het ondiepe wa-
ter, onder leiding van gediplomeerde 
zwemleiders zwemles krijgen.  U be-
paalt zelf uw eindresultaat, al dan 
niet met diploma A, B en C. Het zijn 
gemengde zwemlessen, waar zowel 
mannen als vrouwen aan kunnen deel-
nemen. Het is belangrijk dat u zichzelf 
in veiligheid kunt brengen als u eens 
per ongeluk in het water terecht komt. 
Maar zwemmen is ook gewoon heel erg 
leuk en gezond. Als u kunt zwemmen, 
kunt u mee doen aan de activiteiten in 
het zwembad, zwemmen met bijvoor-
beeld uw kinderen of kleinkinderen of 

gewoon lekker baantjes trekken. U zult 
zien: u hebt jarenlang plezier van onze 
zwemlessen, want zwemmen kan tot 
op hoge leeftijd.
 
En de kosten vallen reuze mee. Een 
lidmaatschap bij zwemvereniging Beek 
en Donk kost slechts €27,00 per kwar-
taal. Ongeacht uw leeftijd. Wilt u het 
eerst een keer proberen? Volgende 
week donderdagavond, 23 april, kunt 
u vrijblijvend ‘proefzwemmen’ in het 
ondiepe. U kunt zich hiervoor aanmel-
den via de ledenadministratie. Let op; 
er zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen. Ook indien u vragen heeft, kunt u 
natuurlijk contact opnemen. 
 
Graag tot ziens bij Zwemvereniging 
Beek en Donk (locatie: zwembad Drie-
essen, Parklaan 4, Beek en Donk). Kijk 
ook op 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl.

zeilen Informatieavond 
Zeilkamp 
Laarbeek 2015

Zwemles voor 
volwassenen

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

zwemmen
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Lieshout - Op een zonnig, maar 
hobbelig veld, heeft ASV’33 in deze 
Laarbeekse derby ELI met 1-2 versla-
gen en daarmee revanche genomen 
voor de 0-1 thuisnederlaag. Door 
deze nederlaag zakt de blauw-witte 
formatie van trainer Theo Donkers 
naar de 4e plaats, die geen recht geeft 
op rechtstreekse promotie naar de 4e 
klasse. Voor ASV’33 betekent deze 
wat gelukkige winst, dat promotie 
nagenoeg verzekerd is. 

Het begin van de wedstrijd was erg 
attractief. Binnen 10 minuten stond 
al een 1-1 stand op het scorebord. 
Binnen 3 minuten nam ASV’33 een 
0-1 voorsprong door een goal van 
Thijs van Uden. Vanuit een duidelijke 
buitenspelpositie wist hij ELI-doelman 
Robin Evers te verschalken. Even la-
ter kreeg zijn collega Marnic van 
Rosmalen de bal uit een vrije trap van 
Sem Steenbakkers niet onder controle. 
Aaron Hurkx was er als de kippen bij 
om dit buitenkansje te verzilveren, 1-1.

Hierna vervlakte het spelpeil aan bei-
de zijden, hoewel beide teams hard 

werkten om een voorsprong te ne-
men. Daarbij waren vooral de geslepen 
ASV-spitsen dreigend. De beste doel-
kans was echter voor Bram Donkers 
van ELI, die knap werd aangespeeld 
door Willem Jan van den Brink. Met 
een fraaie beweging passeerde hij zijn 
tegenstander, maar oog in oog met de 
ASV-keeper schoof hij de bal rakelings 
langs de voor de thuisclub verkeerde 
kant van de paal. 

In de 2e helft zagen de toeschou-
wers eenzelfde spelbeeld. Er waren 
weinig vloeiende combinaties op het 
veld te zien, maar continu was er wel 
de dreiging van een doelpunt. Zo 
kopte ELI-aanvoerder Lex Hollanders 
de bal op het doelnet en had Ronny 
Heijmans namens de ploeg uit Aarle-
Rixtel kunnen scoren. Halverwege de 
2e helft kwam Lieshoutenaar Nick 
Steeghs in de ploeg voor de moege-
streden Roel van Mook, maar hij kon 
niet voorkomen, dat even later Nick 
Hendriks de 1-2 kon laten aantekenen 
voor ASV’33. Met Paul van Kuijeren 
en Arie van Hoof als nieuwe krach-
ten, probeerde de thuisclub de stand 

weer gelijk te trekken en de kans op 
de 3e plaats te behouden. ASV’33 
gaf echter onder leiding van de soe-
verein spelende aanvoerder René de 
Vries nauwelijks een kans weg. Toch 
was de thuisclub nog 2 keer dichtbij 
de gelijkmaker. Eerst verscheen Stijn 
Donkers na een pass op maat van Paul 
van Kuijeren plotseling oog in oog met 
ASV doelman van Rosmalen, maar hij 
schoot tegen de ASV-goalie op. Toen 
velen zich diep in blessuretijd al met 
de 1-2 uitslag hadden verzoend, was 
het plotseling Arie van Hoof, die Bram 
Donkers kon aanspelen. Deze zag Sem 
Steenbakkers in goede positie voor het 
doel staan, maar Steenbakkers raakte 
de bal verkeerd.

Door dit verlies is het aan de 
Lieshoutenaren om zelf nog te blij-
ven winnen en af te wachten wat de 
concurrenten ASV’33 en SSE doen in 
hun onderlinge wedstrijd.  ASV’33 
treft zondag op het eigen sportpark 
Olympia Boys, de nummer 9 in de 
competitie. ELI reist af naar Mierlo, 
waar het de degens kruist met num-
mer 8, Mifano. 

Mariahout wint van Ysselsteyn

voetbal

Mariahout - Vanaf de eerste minuut was 
het duidelijk dat Mariahout de baas op 
het eigen veld was tegen Ysselsteyn. 
Het besef bij de Marianen dat een goede 
stap gezet kon worden in de strijd om 
lijfsbehoud was heel duidelijk aanwezig. 

Een prachtige pass van Wim van de 
Heuvel werd in de 14e minuut nog niet 
verzilverd door Michel Leenders, maar 
even daarna scoorde Michel wel de 1-0. 
Een lange bal van Kevin Ketelaars werd 
goed binnengeschoten. In de 32e mi-
nuut was het Dennis Veldpaus die zijn 
directe tegenstander uitspeelde en zijn 
voorzet werd subtiel binnengetikt door 
invaller Luuk Leenders: 2-0. Meteen 
hierna was Dennis Veldpaus de afma-
ker en Luuk Leenders de aangever: 3-0. 
Kort voor het einde van de eerste helft 
werd Dennis Veldpaus neergehaald in 
het 16-metergebied door de keeper 
van Ysselsteyn, maar de goed leidende 
scheidsrechter zag er geen overtreding 
in. Ysselsteyn wist nog net voor het rust-
signaal de aansluitingstreffer op het bord 
te zetten. Dennis Teunissen liet doelman 
Rick van de Heuvel kansloos, 3-1. 

De mentale tik net voor rust deerde 
Mariahout allerminst, ook in de tweede 
helft was Mariahout heer en meester. 
Freek Habraken torende bij een corner 
van vv Mariahout boven iedereen uit 
en kopte de 4-1 binnen. Hierna kregen 

Luuk Leenders en Guus van Bosbeek 
nog goede kansen om de score uit te 
breiden, maar de stand bleef onveran-
derd op 4-1. Mariahout heeft de weg 
naar boven gevonden en kan wellicht 
nog ontsnappen aan directe degradatie.

Freek Habraken kopt uit een corner van Dennis Veldpaus de 4-1 binnen

ASV’33 trekt aan het langste 
eind in derby tegen ELI

Dreiging voor het ELI-doel. Bas Hollanders werkt de bal weg voordat Thijs van Uden gevaarlijk kan worden. 
Doelman Robin Evers, Thimos Politis, Aaron Hurkx (nr.8) en  aanvoerder Lex Hollanders kijken gespannen toe. 

Inschrijving 16e familietoernooi ELI

Lieshout - Op Hemelvaartsdag 
(14 mei) wordt voor het 16e op-
eenvolgende jaar het traditionele 
familietoernooi van ELI gehouden.  
Dit toernooi start om 11.00 uur en 
vindt zoals altijd plaats op de vel-
den van sportpark ’t Luijtelaar aan 
de Herendijk in Lieshout. 

Inschrijven voor het familietoer-
nooi kan nog tot en met 26 april. 
Omdat slechts 24 teams kunnen 
meedoen met dit grootscheepse 
toernooi is het zaak zich nog snel 
hiervoor aan te melden. 

Voor inschrijving of voor meer in-
formatie kunt u zich wenden tot 
Bart Migchels, tel. 06-10679633 
of Gertje van den Brink, tel. 06-
18186058. 

(On-) Gewenst Gedrag Trainers
Achter het woord gedrag zou je 
hierboven in de titel, elk willekeurig 
zelfstandig naamwoord in kunnen 
vullen. Er zou ook zomaar het woord 
ouders, leerlingen, voetballers of 
bijvoorbeeld sporters geschreven 
kunnen worden.

Doordat, deze persoon, in dit geval 
de trainer, vaak in de ‘picture’ 
staat, ziet en hoort men ook heel 
van dit figuur. Een figuur die veel 
eigenwijsheid, zakelijkheid en 
eigenzinnigheid verweten wordt en 
vaak het mikpunt is van gelach en 
verwijten over en weer. Zou hij, of 
zij uiteraard, het over zich afroepen? 
Zou men er zelf niks aan kunnen 
doen, het niet in de hand hebben, 
van al wat er soms met hem en 
om hem heen gebeurt? En waar is 
dit dan weer een reactie op? Wat 
is er dan weer voorgevallen, dat 
de trainer in het diskrediet wordt 
gebracht, door één of andere 
handeling of op- of aanmerking?

Trainers hebben ook hun 
‘eigenaardigheden’, maar ook hun 
‘charmes’! En iedereen heeft zijn 
’favoriete’ trainer, hoe ‘raar’ die dan 
ook soms doet. Voor de één moet hij 
meer de dug-out uit, voor een ander 
moet hij blijven zitten en vooral niet 
coachen. Voor de één moet hij niet 
zo hoog van de toren blazen, wat 
bescheidener zijn en voor een ander 
mag hij best wat meer bluf tonen. 
Weer voor de één moet hij sociaal 
en ruimdenkend zijn en voor een 
ander moet hij zakelijk zijn en verder 
niemand raadplegen. Zo doe je het 
dus nooit voor iedereen goed!
Maar je doet het dus voor niémand 
goed, als je een stuk van de dug-out 
kapot slaat, als je de scheidsrechter 
voor rot scheldt, als je om gele dan 
wel rode kaarten vraagt, als je met 
een sliding een bal binnenhoudt, als 
je de tegenstander omver schopt en 
noem maar op! Er zijn grenzen! Ook 
voor die trainers, die jij een warm 
hart zou toedragen!

Ook de bluffers onder ons, de 
‘macho’s’, staan bij de meesten niet 
in een goed daglicht. Die leggen 
het er te dik op, dat ze ‘zo goed’ 
zijn! Daarnaast zijn de ‘watjes’ ook 
geen lange trainerstijd beschoren! 
Zij zullen zich méér moeten laten 
horen op en rondom het veld! En 
zo zullen trainers heel veel clubs, 
mensen en besturen tegenkomen, 
met daarin mensen, die wel eens 
een heel ander standpunt in het 
trainerswereldje innemen, dan zij 
hanteren.

Daarom is het van belang dat 
men een taakomschrijving heeft, 
een profiel daarbij en wellicht 
in gedragsregels opgenomen, 
wat men van een trainer-coach 
verwacht! Natuurlijk zullen hier 
de voetbaltechnische zaken naar 
voren moeten komen en zal er 
ook gesproken worden over de 
persoon in kwestie; hoe hij is, wat 
hij voorstaat, hoe hij om gaat met 
…enz.

Hoe je er ook tegenaan kijkt, onder 
gewenst gedrag kun je alleen 
verstaan, dat je jezelf bent, dat 
je je niet anders voordoet dan je 
bent. Dan zou per slot van rekening 
nimmer jouw ongewenst gedrag 
aangerekend kunnen worden!

R. van den 
Enden 

COLUMN

Beek en Donk - Op het eigen 
sportpark kwam Sparta’25 don-
derdagavond 9 april niet verder 
dan een gelijkspel in het inhaal-
duel tegen CHC uit ‘s-Hertogen-
bosch. 3 dagen later wisten de 
Spartanen wel de volle buit mee te 
nemen bij een bezoek aan EVVC 
uit Vinkel.

Sparta’25 - CHC 1-1
CHC had al aangegeven niet blij te 
zijn met het inhalen op een door-
deweekse dag. Sparta zou dan ook 
een scherp CHC ontmoeten was 
de verwachting. En dat bleek di-
rect in het begin. CHC zette direct 
veel druk en kwam al in de 3e mi-
nuut op voorsprong. Na de eerste 
druk te hebben overleefd, was het 
na een kwartier Frank Dankers die 
de 1-1 maakte. De wedstrijd zakte 
hierna weg naar een zeer bedroe-
vend niveau. CHC en Sparta’25 
komen nu op gelijke hoogte met 
RKJVV (ook uit Den Bosch). CHC 
heeft het slechtste doelsaldo van 
de drie ploegen en staat daarom 
op de elfde plek. De ploeg die hier 
aan het einde van het seizoen staat 
(nog vijf duels) moet via de na-
competitie zijn plek in de tweede 
klasse veilig zien te stellen. 

EVVC - Sparta’25 1-2
De Beek en Donkenaren brachten 
zondag 12 april een bezoek aan het 
hoger geplaatste EVVC uit Vinkel. 
Bij winst zouden de Spartanen het 
gat naar de 11e plaats vergroten. 

Een hardwerkend Sparta wist een 
achterstand om te buigen in een 
overwinning en nam de 3 punten 
mee huiswaarts.

EVVC hanteerde veelvuldig de 
lange bal en zorgde ervoor dat 
Sparta niet in de wedstrijd kon ko-
men. Die tactiek bleek te werken, 
want EVVC kwam in de 25e mi-
nuut op voorsprong, 1-0. Sparta 
worstelde zich onder het ‘Engelse 
voetbal’  van EVVC uit en wist via 
Jaccy van den Enden in de tweede 
helft op gelijke hoogte te komen. 
Hij benutte een terecht gegeven 
penalty, 1-1. Jaccy kreeg net als 
Ruud-Jan Happe nog een grote 
kans, maar beide spelers wisten 
die niet succesvol af te ronden. De 
wedstrijd leek op een teleurstel-
lend gelijkspel te eindigen, maar 
in de 80e minuut maakte Michiel 
Koot alsnog de beslissende treffer, 
1-2. De laatste tien minuten moest 
Sparta’25 flink aan de bak om de 
voorsprong te verdedigen, maar 
de ploeg hield stand tegen het lan-
ge ballen geweld van EVVC.

Door deze overwinning staat spar-
ta 3 punten boven de nummer 11 
van de competitie. Aanstaande 
zondag kan Sparta tegen het lager 
geklasseerde Best Vooruit goede 
zaken doen om voorlopig niet naar 
plaats 11 te hoeven kijken. Deze 
gedachte moet voldoende moti-
vatie geven aan de spelers om er 
eens flink op te klappen. 

Sparta sprokkelt 4 
punten bijeen
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wielersport 43e Wielerjeugdvijfdaagse 

Lieshout–Mariahout 

Klaar voor de start .... af! Een archieffoto van de Wielervijfdaagse 

Lieshout - Het Comité 
Wielerjeugdvijfdaagse houdt van 
maandag 20 tot en met 24 april haar 
43e Fietsvijfdaagse voor de jeugd van 
Lieshout en Mariahout. Alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 kunnen hieraan 
deelnemen. Kinderen kunnen mee-
doen op gewone fietsen, crossfietsen, 
en mountainbikes, maar niet op race-
fietsen.

De allerkleinsten, de peuters van 0 t/m 
3 jaar mogen gebruik maken van een 
skelter, step, driewieler e.d. en rijden 
op een verkleind parcours, waarbij 
de ouders de kinderen kunnen bege-
leiden. Het ‘gewone’ parcours loopt 
over de Hertog Jansstraat, Coolhof, en 
Floreffestraat.

Iedere deelnemer ontvangt na de 
wedstrijd een traktatie. De grote finale 

wordt gehouden op vrijdag. Die dag 
krijgen ook de deelnemers die niet in 
aanmerking komen voor een beker of 
bloemen een leuke prijs voor de pres-
tatie die tijdens deze week geleverd is. 
Kinderen uit groep 0 t/m 3 jaar kunnen 
elke dag inschrijven. De rondes starten 
elke dag om 18.45 uur.  Voor verdere 
informatie kunt u contact opnemen 
met mevr. Steegs tel 0499-421843

korfbal

Laarbeek - Deze week worden op di-
verse Laarbeekse scholen gymlessen 
van groep 3 of 4 ingevuld door leden 
van de korfbalvereniging Flamingo’s 
uit Mariahout. 

Dit in het kader van het project 
schoolkorfbal, wat al meerdere ja-
ren door de korfbalvereniging wordt 
gedraaid en waarbij ernaar gestreefd 
wordt om niet alleen de meisjes in 
Mariahout, maar ook die in andere 
Laarbeekse kernen kennis te laten 
maken met de dameskorfbalsport. 
Onder de leden van KV Flamingo’s 
bevinden zich ook leden uit bijvoor-
beeld Lieshout en Beek en Donk, 

zowel bij de volwassen teams als bij 
de jeugdafdeling. Graag zien we dat 
aantal nog verder groeien. Daarom 
wordt in de Nationale Sportweek, op 
woensdag 22 april, op het sportpark 
de Heibunders, om 18.15 uur een 
korfbal instuif gehouden. Meisjes in 
de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar, 
die interesse hebben om een trai-
ning van het dameskorfbal bij te wo-
nen, zijn van harte welkom en ziet 
Flamingo’s graag verschijnen op het 
sportpark in Mariahout. 

Schoolkorfbal 
en instuif door 
Flamingo’s

Schoolkorfbal op de Bernadetteschool in Mariahout

Fotograaf: Ine Coolen

hardlopen Runnersclub 
actief in Gemert 
en Oirschot

Annelie Jacobs in een mooie stijl op weg naar de finish in de Molenbroektrimloop

Lieshout - Het tweede weekeinde 
van april is gereserveerd voor de 
Molenbroektrimloop  in Gemert 
en de Army Urban run in Oirschot. 
Diegene die echt van het ruige 
werk houden zoals klimmen, tij-
geren onder legervoertuigen door, 
over de hindernisbaan en door de 
modderpoel, moesten op de le-
gerbasis in Oirschot zijn. Andere 
kozen voor een trimloop op de 
weg in Gemert.

Molenbroektrimloop 
Vier Rcl-ers kozen voor deze wed-
strijd. Start en finish waren op de 
atletiekbaan van GAC. Ook hier 
had men moeite met de afstand, 
de 15 kilometer bleek in werkelijk-
heid maar 14.7 kilometer te zijn. 
Annelie Jacobs liep pas haar twee-
de wedstrijd, zij koos voor 3 ron-
den, 11.3 km. Lang ging zij in het 
spoor van de wedstrijdlopers mee 
en  finishte op een mooie 2e plaats 
in 52:06. Hans van de Ligt liep op 
deze afstand naar een 17e plaats 
in 1:00:21. Mies van Berlo liep 2 
ronden 7.6 km. in 34:08, goed 
voor de 6e plaats. Herman Segers 

liep de volle 4 ronden en eindigde 
als 6e in 1:02:58. Natuurlijk snelle 
tijden, maar de lopers voelen dan 
zelf meteen dat de afstand niet 
klopt.

Army Urban Run
Wie van klimmen, tijgeren en mod-
derbaden houdt moest in Oirschot 
zijn voor de Army Urban-run. Hier 
gingen zes Rcl-ers van start voor 
de 10 km. over het militair ter-
rein. Deze wedstrijd kreeg zelfs 
veel aandacht in het Eindhovens 
Dagblad van afgelopen maan-
dag. Onze beroepsmilitair Karel 
Huijgens kon met dit parcours 
het beste overweg en finishte in 
1:09:12. De overige runners za-
ten dicht bij elkaar. Twan Sterken 
finishte in 1:16:49, gevolgd door 
Marcel van Eck in 1:17:12. Marco 
van de Wildenberg loopt de laat-
ste weken alles, zo ook deze wed-
strijd. Hij haalde de eindstreep in 
1:17:32. John van den Boogaard 
finishte in 1:18:04, op de voet ge-
volgd door alleskunner Marjan van 
de Tillaar in 1:18:05.

handbal HV Bedo Heren 1 behaalt 
kampioenschap

Beek en Donk - Na een jaar hard 
werken was het zaterdag zover 
voor het eerste herenteam van 
Handbalvereniging Bedo. Na enkele 
jaren ‘net niet’ kon het kampioen-
schap in de 2e klasse Noord-Brabant 
behaald worden. 

De heren hadden het in eigen hand. 
Bij winst of gelijkspel waren ze niet 
meer in te halen. Als mooie bijkom-
stigheid was het een thuiswedstrijd in 
D’n Ekker. Er kwam veel publiek op 
deze wedstrijd af, waardoor een extra 
tribune uitgeschoven werd om ieder-
een te accommoderen. De heren na-
men het op tegen HVW uit Wanroy. 
Hoewel deze in de middenmoot ston-
den, was het een niet te onderschatten 
tegenstander. Wanroy is elk jaar lastig 
gebleken. Ook was het de vraag of 
de zenuwen wellicht toch parten zou-
den gaan spelen. Maar Bedo liet zich 
niet gek maken. Met 35-23 werd het 
kampioenschap in stijl binnengehaald. 
Hierdoor mag het eerste team het 
volgend jaar in de eerste klasse gaan 
proberen. Het is de eerste keer dat een 
team van Bedo de eerste klasse weet 

te bereiken. Maar vooralsnog is er nog 
geen rust, want woensdag 29 april 
staat de halve finale van het Brabantse 
Bekertoernooi op het programma. Om 
20.30 uur komt Aristos uit Best op be-
zoek. Bij winst mogen de heren op 31 
mei afreizen naar Moergestel voor de 
Brabantse bekerfinales bij Roef.

Dames 1 en Heren 2 en 3
Ook Heren 2 en 3 eindigden het sei-
zoen met een overwinning. Heren 2 
behoudt met de winst uitzicht op een 
kampioenschap in de derde klasse. 
Hiervoor moet nog gewonnen worden 
tegen koploper Achilles met voldoende 
doelpunten om het verschil op doel-
saldo te gaan maken. Achilles heeft 
namelijk 2 punten voorsprong en staat 
op doelsaldo zes doelpunten voor. 
Heren 3 sloot een prima seizoen af met 
een mooi, maar nipte, overwinning op 
Blauw Wit. In ’s-Hertogenbosch wer-
den de punten gedeeld, in Beek en 
Donk wisten Bedo net een doelpuntje 
meer te maken. Hierdoor eindigde he-
ren 3 op een mooie 4e plaats. Dames 
1 wist het jaar helaas niet winnend af 
te sluiten. Na een goede eerste helft 

zakten de dames in de 2e helft van de 
competitie een beetje af.

Jeugdteams
Voor de jeugdteams was de nieuwe 
competitie wennen aangezien ze alle-
maal in een hogere leeftijdsklasse gin-
gen spelen. Alle teams hebben dapper 
gestreden en kunnen terugkijken op 
een goed seizoen. Voor de Gemengde 
C-jeugd gaat het seizoen nog verder, 
volgende week begint namelijk alweer 
de veldcompetitie. De overige teams 
doen hier niet aan mee.

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

Bedovo maakt hoge verwachtingen waar

Beek en Donk - Zo tegen het einde 
van het seizoen staan de verschil-
lende teams van Bedovo uitzonderlijk 
hoog in hun competities. In deze re-
gionen worden de nodige successen 
van je verwacht en laat Bedovo daar 
nu prima mee om kunnen gaan. In de 
ontknopingfase van het seizoen wer-
den afgelopen week de nodige pun-
ten gehaald. 

In de Nevobo-competitie bleken de 
volleyballers het zelfs behoorlijk ge-
makkelijk te hebben. Café Thuis/
Bedovo H1 toonde zich sterk tegen 
middenmoter Aspargos, Next/Bedovo 
D1 was een maat te groot voor Polaris 
en Bedovo MB1 leek het helemaal 
gemakkelijk te hebben. In 3 overtui-
gende sets maakte hun tegenstan-
der geen schijn van kans. De 4e set 
ging hen minder gemakkelijk af, maar 

werd desondanks met 26-24 binnen-
gesleept.

Bij Café Thuis/Heren 1 liep zaterdag 
alles op rolletjes. Koen Spierings zette 
zijn record killer blocks en de smashes 
van Dennis van Schijndel stegen de te-
genstander naar het hoofd. Het team 
van de Beek en Donkse heren stond 
als een huis en veegde het wat inspi-
ratieloze SV Aspargos in 4 sets van het 
veld. Alhoewel het na deze voorlaat-
ste wedstrijd nog wel spannend blijf, 
lijkt een kampioenschap door de ove-
rige uitslagen niet meer mogelijk.

De dames gingen op bezoek in 
Helmond voor hun op één na laatste 
wedstrijd. De weinig boeiende partij 
die volgde, liet niet het beste volleybal 
van Beek en Donkse zijde zien. Next/
Bedovo Dames 1 liet echter zien dat 

zij ook op halve kracht een klasse te 
groot te zijn voor Polaris. De dames 
zijn nu slechts één wedstrijd verwij-
derd van de start van hun voorberei-
dingen op  de eerste klasse.

In de recreantencompetitie werd we-
derom het duel Bedovo versus Bedovo 
uitgevochten. In strijd met de ver-
wachting op basis van vroegere pres-
taties, wist  Bedovo HR2 eerder dit jaar 
al van Sportshop Laarbeek/Bedovo 
HR1 te winnen. En al zal het eerste 
recreantenteam deze herkansing maar 
wat graag gewonnen, opnieuw ging 
de winst naar Bedovo HR2. 2-1.

volleybal
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Laarbeek - De 5 gilden van Laarbeek ko-
men zondag 26 april weer bijeen voor 
het traditionele Laarbeekkoningschieten. 
De geüniformeerde gildebroeders 
schieten dan om de felbegeerde titel 
Laarbeekkoning. De winnaar is diegene 
die het laatste restje van de vogel naar 
beneden haalt en is een jaar lang het ge-
zicht van de 5 Laarbeekse gilden. 

Inzet is een prachtig wisselschild dat in-
dertijd geschonken is door de gemeente 
Laarbeek. De afgaande Koning ontvangt 
een replica dat, al vanaf het begin van 
deze traditie, geschonken wordt door 
raadsnestor Frans Biemans. De gildebroe-
ders komen om 12.00 uur bijeen op het 
gildeterrein van de Blauwe Schut in Aarle-
Rixtel waarna een optocht gehouden 
wordt naar de Kiosk op de Kouwenberg 
om vervolgens na een korte pauze te-
rug te keren naar het gildeterrein. Daar 
wordt om 14.00 uur gestart met het of-
ficiële programma middels het wijden 
van de vogel en het vrijen van de boom. 
Om 14.30 uur vangt het daadwerkelijke 
schieten aan met de eerste schoten door 

het kerkelijk gezag, het wereldlijk gezag, 
de schenker van de replica’s en afgaande 
Koning Mario van den Elsen. Hierna kan 
de grote strijd ontbranden. Aan het eind 
van de middag is duidelijk welke gilde-
broeder de titel Laarbeekkoning het ko-
mende jaar mag dragen. 

U bent zondag 26 april vanaf 14.00 
uur van harte harte welkom op het 
‘Jan van Doorenpaviljoen’ nabij het 
Hagelkruis achter koekfabriek Jeurgens. 
Verder bent u uiteraard altijd welkom 

op het gildeterrein als dit is geopend. 
Op donderdag is onze vaste avond en 
is er altijd iemand aanwezig. Loop ge-
rust eens binnen. Ook wil het Onze 
Lieve Vrouwe gilde alvast wijzen op het 
Koningschieten tijdens Aarle kermis. Dit 
wordt gehouden op kermisdinsdag 25 
augustus. Voor meer informatie kijk op 
www.olvgilde.net of mail secretariaat@
olvgilde.net. 
U kunt ook bellen naar tel. 0492-382288 
/ 06-52462803.

Het talent van deze week, Bert Manders , kan zijn bon tot 
donderdag 23 april ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmo-
eder, dochter, neef, buurjon-
gen, 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.

BERT MANDERS

Bert Manders is na een intensief en spannende 
toernooi ‘Clubkampioen Single 2015’ geworden 
bij Badminton Club Lieshout. In de fi nale 
versloeg hij runner-up Wouter van Vijfeijken 
met duidelijke cijfers. Aftredend ‘Clubkampioen 
Single 2014’, Ruud van Vijfeijken, wist 
uiteindelijk beslag te leggen op de derde plaats.

BC Mixed 
BERT MANDERS

BC Mixed 

Aarle-Rixtel/Beek en Donk - 
Handboogvereniging Strijd in Vrede  
was donderdag 9 april de tegenstander 
op de doel bij Handboogschutterij de 
Eendracht in Aarle-Rixtel. Strijd in Vrede 
was met 14 schutters aanwezig voor 
het verschieten van deze wedstrijd. De 
schutters behaalden een zeer goed resul-
taat tijdens de 2e wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi 

Vooraf gaf Strijd in Vrede aan dat zij 2870 
punten zouden gaan schieten. Het wer-
den er 2863, een zeer mooi resultaat van 
-7 punten, waarmee zij hoge ogen gaan 
gooien voor een van de prijzen. 

Hoogste schutter van de avond werd 
compoundschutter Theo de Jong van 
Strijd in Vrede met 237 punten. Hoogste 
schutter van de Eendracht en tevens 
hoogste recurveschutter, werd Erwin 
Wijnhoven met 226 punten.

Resultaten schutters Strijd in Vrede
Compound: Theo de Jong 237, Louis van 
de Zanden 225, Theo van den Dungen 
224, Frans Coppens 214.
Recurve: Henk Caris 218, Jurgen van 
Lierop 216, Wim van de Kerkhof 207, 

Antoon Leenders 203, Paul Linders 201, 
Martien van Deurzen 192, Henk Leenders 
188, Rita Segers 183, Auke Segers 180, 
Wim van den Eynden 175. 

Resultaten schutters de Eendracht
Erwin Wijnhoven 226, Toon van Hoof 
222, Jan van Rooij  219, Paul van Bakel 
208, Henk Verachtert 203, Walter Jansen 
191, Jo Maas 176, Geert v. Ganzenwinkel 
169, Gerrie van Hoof 127 (TR).

HBS de Eendracht neemt donderdag 16 
april deel aan het toernooi van HBV St-
Willibrordus uit Milheeze, aanvang 20.00 
uur. Op zaterdag 18 juni volgt een wed-
strijd bij HBV de Haagse Rozenknop in 
Helmond. Zij vieren dit jaar hun 100-jarig 
jubileum en organiseren hiervoor een spe-
ciaal toernooi, aanvang 18.00 uur.

Lieshout - Krijgsman Soranus schoot 
donderdagavond bij HBV de Rozenknop 
in Helmond een toernooi vanwege het 
100-jarig bestaan van de Helmondse ver-
eniging. 

Er werd geschoten voor een vooraf gege-
ven gemiddelde van 1245 punten. Met 
een prima resultaat van 1247 punten van 
de zes tellende hoogste schutters, behaal-
de Krijgsman Soranus een resultaat van +2. 

Persoonlijke uitslagen:
Ad Endevoets 232; Rik van de Westerlo 
225; Arjan van de Heuvel 221; Paul van de 
Broek 213; Theo van de Laar 182 en Nelly 
van de Laar 174.

Vorige week dinsdagavond werd door de 
jeugdleden van Krijgsman Soranus  een 
onderlinge wedstrijd geschoten met de 
volgende uitslagen: Alex van de Ven 115; 
Jim Daniels 124; Dion Thielen 168 en de 
schutters met een nieuw persoonlijk record 
zijn Noa Relou met 154 punten en Ziggy 
Daniels met 214 punten.

Laarbeeks onderonsje 
handboogschieten

Krijgsman Soranus op bezoek 
in Helmond

handboogschieten

Laarbeekkoningschieten op het 
‘Jan van Doorenpaviljoen’

koningschieten

Een toost op Laarbeekkoning 2014 Mario van den 
Elsen van het Sint Leonardusgilde van de Donk

zaalvoetbal Café-Zaal de Tapperij behaalt het 
volle competitiepond

Beek en Donk - Het is pas april maar al 
wel de laatste competitiespeelavond voor 
de teams van het WAC. Met 2 duels in de 
A-klasse en 3 in de B-klasse (de laatste 
verviel door het spijtige vertrek van Puur 
Baden uit de competitie) was het nog 
eenmaal genieten geblazen in sporthal 
D’n Ekker.

De opening was aan de kampioen van 
klasse A, Café-Zaal de Tapperij. Zij konden 
in een directe confrontatie met nummer 
2, Van Kuringe Adviesgroep, een knappe 
prestatie completeren: het winnen van alle 
competitieduels. Dat men graag dit kunst-
stukje wilde bereiken werd al snel duidelijk. 
Als een warm mes gleed het door de Van 
Kuringe-boter. Met N. Jansen als viervou-
dig doelpuntenmaker werd Van Kuringe 
opgerold. Maar liefst 8-0 voor de absolute 
nummer één van de A-klasse stond er op 
het eind op het scorebord. Chapeau voor 
De Tapperij! 

Een puntendeling was de afspiegeling van 
het duel daaropvolgend. Rijwielhandel 
van de Berg had het zeker niet eenvoudig 
met het vrijuit spelende D3 Architecten/
Café-Zaal van de Burgt. Kansen waren er 
voldoende voor D3, de trekker kon alleen 
te sporadisch overgehaald worden. In de 
counter bleef Van de Berg gevaarlijk en 

dat leidde tot de plotse 1-0. D3 liet de kop 
niet hangen en vocht zich naar een 2-1 
voorsprong, die geroutineerd beantwoord 
werd. De rijwielhandel hield zo een punt 
over, wat helaas niet voldoende was voor 
de 2e plek. D3 eindigt het seizoen onder-
aan de middenmoot en hoopt op verbete-
ring volgend jaar.

TraXX Party- en kartcentrum en 
BrabantTent verzorgden de ouverture in 
de B-klasse. Door het plotse vertrek van 
Puur Baden stond plek 3 voor BrabantTent 
op de tocht. Er moest gewonnen wor-
den, anders kon Hurkmans passeren. 
BrabantTent deed wat het moest doen. 
TraXX kwam nog wel op voorsprong, maar 
zag deze in rook opgaan. Na 2 treffers in 
korte tijd kantelde het duel in het voordeel 
van BrabantTent. De beslissing viel 8 mi-
nuten voor tijd. De spanning kwam even 
terug, maar het bleef bij de aansluitings-
treffer. Met de 3-2 zege weet BrabantTent 
zich verzekerd van plek 3. Een knappe 
prestatie. TraXX moest de comeback in de 
B-klasse bezuren met een 5e plaats.

Hurkmans Plaatwerk, nu ongeacht de 
uitslag de nummer 4 in de rangschikking, 
liet geen spaan heel van Aben & Slag 
Advocaten. Maar liefst 11 ballen vlogen 

tegen de touwen van de arme doelman. 
Niets had Aben & Slag in de pap te brok-
kelen. Hurkmans draaide op volle toeren, 
met J. van der Leemputten aan het roer. 
Hij nam er vier voor zijn rekening, daar 
waar K. van Deurzen er 3 mocht aanteke-
nen. Een prettig slot voor Hurkmans, een 
deceptie voor Aben & Slag, maar gelukkig 
smaakte het bier naderhand wel goed.

Het toetje ging tussen FC Avondrood en 
de kampioen in klasse B, FC van de Burgt. 
Ook hier vielen de doelpunten als rijpe ap-
pelen. FC Avondrood nam brutaalweg een 
voorsprong en herstelde even later het 
evenwicht toen het inmiddels 2-1 achter-
stond. Helaas hield het verzet toen op. FC 
van de Burgt toonde zich een terecht kam-
pioen en wist met M. van de Berk als ab-
solute uitblinker (4 goals) FC Avondrood 
over de knie te leggen: 9-3. 

Daarmee sluit het WAC een enerverend 
competitieseizoen af. Op 23 april tref-
fen ze elkaar nog eenmaal voor de feest-
avond en de beker. De halve finales en fi-
nale worden dan gespeeld. De organisatie 
wenst iedereen een waardig, sportief en 
gezellig uiteinde van dit zaalvoetbalsei-
zoen bij het WAC.

Gemert/Beek en Donk - Op 28 maart 
werd Voor de tweede keer Schieten te-
gen Kanker gehouden door het team 
‘Gimmert Goes Alpe d’HuZes’ met me-
dewerking van Handboogvereniging 
‘Strijd in Vrede’ in Beek en Donk. Het 
werd een leuke dag met s ’middags een 
inloop van 16.00 tot 18.00 uur  voor ie-
dereen die eens kennis wilde maken met 
de handboogsport, wat tot een aantal 
nieuwe leden heeft geleid. 

Voor de avondwedstrijd hadden zich 42 
schutters uit de regio aangemeld en met 
veel aanhang zorgde dit voor een gezelli-
ge avond met onverwachte winnaars. Na 
opgave van de hoogste score op 25 me-
ter werd een koppel samengesteld met 
daarna een speciale telling, waardoor het 
voor iedereen mogelijk was de wedstrijd 
te winnen. Bij de Recurve schutters wa-
ren Henk Leenders en Wietse Aarden de 
winnaars en bij de Compound schutters 
Sybrene Freriks en Sander de Vries. In 
de pauze was er een loterij met mooie 
prijzen wat zorgde voor een leuk extra 
bedrag. Als afsluiting was er een spe-
ciale wedstrijd, schieten op de stalen 
Eenhoorn, voor de schutters met stalen 
zenuwen. Sander de Vries wist zijn pijl als 
laatste door het steeds kleiner wordende 

gat te schieten zonder de stalenplaat te 
raken, waarop eerder alle andere pij-
len hun Waterloo vonden. Hij was de 
winnaar van de helft van de pot zijnde 
€30,00 maar schonk het bedrag direct 
weer aan het goede doel. Hiervoor de 
hartelijke dank. En met nog een extra 
donatie van Strijd in Vrede kwam hier-
mee de totale opbrengst op het mooie 
bedrag van €1.005,00. Waarvoor harte-
lijke dank aan alle deelnemers en natuur-
lijk aan de vrijwilligers van Strijd in Vrede 
voor hun geweldige ondersteuning. 

Het team ‘Gimmert Goes Alpe d’HuZes’ 
bestaat uit renners uit Beek en Donk, 
Boekel, Venhorst en Gemert en zij gaan 
op 4 Juni 2015 de Alpe Duez beklimmen 
voor het goede doel. Intussen is al het 
respectabele bedrag van €21.000,00 op-
gehaald en met een Dienstenveiling op 
9 mei in de Ridderhof te Gemert gaan 
zij proberen het bedrag van €30.000,00 
van 2014 te evenaren. Natuurlijk kunt 
u nog het team of renner sponsoren op 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/teams/gimmert-goes-alpe-d-huzes/.  
Alvast dank namens alle zieken.

Biljartclub ’t 
Centrum zoekt 
nieuwe leden

biljarten

Beek en Donk – Bij biljartclub ’t Centrum 
uit Beek en Donk is plaats voor enkele 
nieuwe leden om in competitieverband 
te biljarten. 

Ben je 55+, minder valide of gepensio-
neerd en woonachtig in Beek en Donk, 
dan kan je je aanmelden. De nieuwe 
competitie libre start eind augustus. Er 

wordt gebiljart op maandag- en/of dins-
dagmiddag in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Voor meer inlichtingen 
kunt u terecht bij het secretariaat van 
de biljartclub, Ad de Koning, tel. 0492-
362304/06-27414833. 

Schieten tegen Kanker groot succes
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 18 april 
16.15 Sparta’25 Veteranen - Keldonk 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Vriendjesdag
14.30 Nooit Gedacht A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A2
14.30 Sparta’25 B1 - Erp B1
12.45 Rhode B2 - Sparta’25 B2
14.45 Bavos B2G - Sparta’25 B3
11.30 Sparta’25 C1 - Nulandia C1
12.00 Mariahout C1 - Sparta ‘25 C2G
13.00 NWC C5 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Venhorst C1
10.30 Bruheze D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Erp D2
11.30 Sparta’25 D3 - Mierlo Hout D3G
11.45 Gemert D8 - Sparta ‘25 D4G
10.15 Sparta’25 E1 - Mifano E1
09.15 Sparta’25 E2 - DVG E2
09.15 Gemert E8 - Sparta ‘25 E3G
09.15 Rhode E2G - Sparta’25 E4
09.30 Avanti’31 E3G - Sparta’25 E5
10.00 S.V. Brandevoort E8 - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta ‘25 E7G - SJVV E5M
10.30 Avanti’31 F1 - Sparta’25 F1
09.00 Stiphout Vooruit F5 - Sparta ‘25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - Nijnsel F1G
10.00 Nijnsel F2G - Sparta ‘25 F4G
10.30 Sparta’25 F5G - ELI F3G
09.00 Rood Wit’62 F6 - Sparta’25 F6G
13.00 Sparta’25 G1 - NWC G1G
13.00 Sparta’25 JG1 - Gemert JG1
14.00 Festilent MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Vriendjesdag

Zondag 19 april 
14.30 Sparta’25 1 - Best Vooruit 1
11.00 Sparta’25 2 - Rood Wit’62 2
10.00 OSS’20 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - RKPVV 2
12.30 Bruheze 3 - Sparta’25 5
12.00 WEC 3 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Blauw Geel 9
11.00 Sparta’25 8 - Mifano 4
11.15 ELI 5 - Sparta’25 9
11.00 NLC’03 VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 11-12 april
Senioren
EVVC 1 Sparta’25 1  1 - 2
Someren 4 Sparta’25 2  3 - 2
Sparta’25 3 Boekel Sport 2  1 - 3
UDI’19/Beter Bed 8 Sparta’25 4  1 - 3
Sparta’25 5 Gemert 6  1 - 1
Sparta’25 6 Blauw Geel 8  5 - 7
WEC 4 Sparta’25 7  2 - 3
RKPVV 4 Sparta’25 8  5 - 0
Sparta’25 9 Bavos 4  2 - 2
Sparta’25 VR1 Avesteyn VR1  1 - 1
ASV’33 Veteranen Sparta’25 Veteranen   
 3 - 2
    
Junioren
Sparta’25 A1 ST SSS’18 A1  4 - 1
NWC B1 Sparta’25 B1  4 - 0
Sparta’25 B2 Nijnsel B1  2 - 1
Berghem Sport C1 Sparta’25 C1  0 - 3
Sparta ‘25 C2G S.V. Brandevoort C1 4 - 4
Sparta’25 C3 ONDO C2  0 - 2
Sparta’25 D1 Berghem  D1G  2 - 1
Stiphout  D2G Sparta’25 D2  6 - 0
Bavos D2 Sparta’25 D3  0 - 0
Sparta ‘25 D4G Mierlo Hout D6  0 - 0
MULO E1 Sparta’25 E1  0 - 0
Gemert E5 Sparta’25 E2  2 - 2
Sparta ‘25 E3G ASV’33 E5G  3 - 2
Sparta’25 E4 UDI’19 E3G  0 - 0
Sparta’25 E5 Blauw Geel E5  4 - 2
Sparta’25 E6G MULO E7  1 - 7
ASV’33 E3G Sparta ‘25 E7G  7 - 0
Sparta’25 F1 Rhode F1G  2 - 5
Irene F1 Sparta’25 F3  3 - 1
Sparta ‘25 F4G Stiphout F9G  1 - 1
S.V. Brandevoort F10 Sparta’25 F5G  3 - 3
Sparta’25 F6G HVV Helmond F2  1 - 0
Sparta’25 JG1 Rood Wit’62 JG1G  5 - 4
Sparta’25 G1 Olympia’18 G3  18 - 1

ASV’33
Zaterdag 18 april
14.30 Mariahout A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – SVSH A1
15.00 ASV’33 B2 – Mifano B3
15.00 ASV’33 MB1 – Sambeek MB1
12.30 ASV’33 C1 – Avanti’31 C1
12.30 Rood Wit’62 C5 – ASV’33 C2

12.30 ASV’33 C3 – Bavos C2
11.30 NWC D3 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2G – Gemert D5
10.30 ASV’33 E1 – Stiphout Vooruit E1G
09.30 SCMH E1 – ASV’33 E2
10.30 Boekel Sport E7G – ASV’33 E3G
10.30 ELI E2 – ASV’33 E4
10.30 ASV’33 E5G – Lierop E3
09.15 Bavos F1 – ASV’33 F1G
09.15 NWC F4 – ASV’33 F2
09.00 Stiphout Vooruit F9G – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Stiphout Vooruit F7
09.15 ASV’33 F5 – S.V. Brandevoort F8G
09.00 Bruheze F6 – ASV’33 F6

Veteranen
16.30 Mariahout – ASV’33

Maandag 20 april
18.30 ASV’33 E1 – Lierop E1

Woensdag 22 april
18.30 Someren D3 – ASV’33 D1G
18.30 ASV’33 E1 – MULO E1

Donderdag 23 april
19.15 Liessel B2 – ASV’33 B2

Programma Senioren
Zondag 19 april
14.30 ELI 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Mariahout 3
11.30 ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3
11.00 ASV’33 4 – Bruheze 4
12.00 Erp 8 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Someren VR3

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 11 april
ASV’33 A1 – Excellent A1 5-4
Mierlo Hout B4 – ASV’33 B2 0-5
JVC Cuijk MB1 – ASV’33 MB1 0-0
Blauw Geel’38 C2 – ASV’33 C1 3-4
ASV’33 C2 – Someren C3G 1-3
DVG C3 – ASV’33 C3 1-5
ASV’33 D1G – Deurne D2G 4-1
Mariahout D1 – ASV’33 D2G 3-2
S.V. Brandevoort E1 – ASV’33 E1 5-1
ASV’33 E2 – Irene E1 4-1
ASV’33 E3G – Sparta ‘25 E7G 7-0
ASV’33 E4 – Blauw Geel’38 E8 3-0
Sparta ‘25 E3G – ASV’33 E5G 3-2
ASV’33 F1G – Someren F2 4-3
ASV’33 F2 – SJVV F2 2-6
ASV’33 F3G – Erp F6 3-0
Bavos F3G – ASV’33 F4 2-1
Stiphout Vooruit F8 – ASV’33 F5 3-3
ASV’33 F6 – S.V. Brandevoort F12 2-8

Uitslagen Veteranen
ASV’33 – Sparta’25 3-2

Uitslagen Senioren
Zondag 12 april
ELI 1 – ASV’33 1 1-2
ASV’33 2 – Mariahout 3 5-1
ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3 1-0
ASV’33 4 – Bruheze 4 7-1
Erp 8 – ASV’33 5 2-1

ELI
Zaterdag 18 april 
14.30 ELI A1 – WEC A1
14.30 ELI B1 – Sschijndel/De Wit B3
11.30 ELI C1 – Boekel Sport C2
13.00 ELI D2 – Avanti ’31 D3
10.30 ELI E2 – ASV “33 E4
10.30 ELI E3 – Handel E3
10.30 ELI F1 – Gemert F5
14.30 NWC B41 – ELI B2
12.45 Deurne C4 – ELI C2
12.30 SV Brandevoort D2 – ELI D1
09.30 WEC E1 – ELI E1
10.00 Mariahout F3 – ELI F2
10.30 Sparta ‘25 F5 – ELI F3

Zondag 19 april 
14.30 Mifano 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – Boekel Sport 4
12.00 Avesteyn 3 – ELI 3  
11.30 ELI 4 – Blauw Geel ’38  12
11.15 ELI 5 – Sparta ’25  9
10.00 Ollandia Vr 1 – ELI Vr 1
12.30 ELI Vr2 – Nijnsel Vr 3

Woendag 22 april 2015
18.45 Rhode F6 – ELI F2

Mariahout
Donderdag 16 april 
19.00 Mariahout 6 - Blauw Geel’38/
JUMBO 15 

Zaterdag 18 april 
09.00 Schijndel/DE WIT F2 - Mariahout F1 
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E8 -   
          Mariahout E2 
10.00 Mariahout F3 - ELI F2  
10.00 Mariahout F2 - VOW F2 
10.30 Mariahout E1 - Erp E3 
10.30 Avanti’31 F6 - Mariahout F5 
10.30 Rhode F9 - Mariahout F4 
11.45 Schijndel/DE WIT D4 - Mariahout D1 
12.00 Mariahout C1 - Sparta ‘25 C2 
14.30 Avanti’31 B2 - Mariahout B1 
14.30 Mariahout B2 - Avanti’31 B3 
14.30 Sparta’25 A2 - Mariahout A2 
14.30 Mariahout A1 - ASV’33 A1 
15.00 Schijndel/DE WIT C4 - Mariahout C2 
16.30 Mariahout - ASV ‘33

Zondag 19 april 
10.00 Erp VR2 - Mariahout VR1 
10.15 Mariahout 5 - Boerdonk 3 
11.00 Mariahout 6 - Avanti’31 8 
11.30 Mariahout 3 - RKOSV Achates 2 
12.00 DVG 2 - Mariahout 2 
13.30 Mariahout 4 - Heeswijk 4 
14.30 Oranje Zwart Helmond 1 -              
          Mariahout 1 

Woensdag 22 april 
18.30 DVG E3 - Mariahout E2 
19.00 Mariahout C1 - S.V. Brandevoort C1 
19.00 Mariahout B2 - Blauw Geel’38/
          JUMBO B4
 
Donderdag 23 april 
20.00 Mariahout 4 - Irene 2 

korfbal
Flamingo’s 
Uitslagen 8, 9, 11 en 12 april 
Geko MW1 – MW1  7 – 6 
R1 – BMC R1  4 – 5 
JunA1 – JES  8 – 9 
Sen2 – De Peelkorf 2   6 – 11 
PupF1 – Korloo 4 – 3  
De Kangeroe – PupE3 2 – 4 
Avanti (S) – PupE2 2 – 7 
Kv Rooi – PupE1 4 – 2 
NDZW – PupD2 0 – 4 
PupD1 – MOSA’14  3 – 5 
AspB1 – Altior 1 – 2 
AspC1 – Be Quick 3 – 3 
Bladella 2 – Sen 2
SVSH/KSV 1 – Sen 1  12 – 5 

Programma zaterdag 18 april 
Sportpark Mariahout
9.30 PupE3 – Alico 
9.30 PupE2 – Avanti (S) 
10.30 PupE1 – Kv Rooi
11.00 PupD2 – Odisco
Sportpark Nuland
9.45 Be Quick – W1 
Sportpark Loosbroek
11.00 Korloo – PupF1
Sportpark Den Dungen
11.00 Flash – AspB1
12.30 Flash – JunA1
Sportpark Oijen
11.30 MOSA’14 – PupD1
Sportpark Heeswijk Dinther 
11.30 Altior – AspC1 

Zondag 19 april
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 – DSV 2 
13.00 Sen 1 – De Merels 1 

Woensdag 22 april
Sportpark Veghel
19.45 R1 – Altior R1
Sportpark Veghel
19.45 SCMH MW1 – MW2
Sportpark Loosbroek
20.00 Korloo MW1 – MW1 
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
SV Aspargos H1 – Café Thuis/Bedovo H1   0-4  
(19-25, 14-25, 14-25, 12-25)
Bedovo MB1 - LOV MB1   4-0 
(25-13, 25-06, 25-16, 26-24)

VC Polaris D3 – Next/Bedovo D1    0-4 
(17-25, 20-25, 15-25, 17-25)
Zorgmed - Bedovo DR3       1 – 2
(22-25, 25-24, 11-25)
Sportshop Laarbeek - Bedovo HR2   1 – 2 
(25-13, 22-25, 23-25)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - VC Boering   0 – 3 
(17-25, 22-25, 21-25)

Programma zaterdag 18 april
D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - VC Unitas D2
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - VC Unitas H1
Sporthogeschool, Eindhoven
18.00 VCE/PSV MB 1 - Bedovo MB 1

handbal
HV Bedo
Uitslagen
Dames A-jeugd – Habo ‘95 13-18
Rapiditas HA1 – Heren A-jeugd  34-22
Dames 1 – HVW  23-25
Heren 3 – Blauw Wit  18-17
Heren 2 – Helios ‘72  29-23
Heren 1 – HVW  35-23

Programma Zondag 19 april
Sportpark De Donk, Boekel
11.00 Habo ’95 HC1 – Gemengde C-jeugd 

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten: 
 
Gemengde D-jeugd  KPJ Beek  en Donk 
D1 - Niobe D1 9-6
Meisjes B-jeugd Olympia ‘89 B1 - KPJ Beek  
en Donk B1 1-13
Gemengde D-jeugd Olympia’89 D1 - KPJ 
Beek  en Donk D1 10-10

Programma  Senioren zaterdag 18 april 2015
20.00 KPJ De Mortel  -  KPJ Beek en Donk  
          Gemert 1  

Uitslagen senioren:
Heren KPJ de Mortel – KPJ Beek en Donk  
 16-22
Dames Helios ’72-2  - KPJ Beek en Donk   
 12-10

basketbal
Basketbal Club Lieshout
Uitslagen
Akros - BouwCenter Swinkels HS1 71 – 61 
EBCG – Heren Senioren 2 100 – 49
Deurne Pioneers – Café Thuis DS1 56 – 58 
Langstraat Shooters – DU29 43 – 29 
Octopus – MU16 69 – 36 
Almonte – JU14 80 – 15 
BC Wwalric – MU12 27 – 40 

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 3 en 11 april
Mark van de Burgt – Arie van de Burgt 2-0
Niels Schoonings – Jan van Grinsven 3-1
Geert-Jan Otten – Philip Oosthoek 0-3
Philip Oosthoek – Koen Rooijakkers 1-3
Dave van de Burgt – Geert-Jan Otten 0-2
Geert-Jan Otten – Jan Crooijmans 2-2
Niels Schoonings – Dennis van Dommelen 
 3-1

Stand per 11 april
1. Niels Schoonings 18-41
2. Dave van de Burgt 18-40
3. Philip Oosthoek 18-33
4. Dennis van Dommelen 19-32
5. Marcel Bekkers 17-29

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen (libre) maandag 13 april 
Huub Biemans - Cor Verschuren  2-0
Lou Muller - Jan Hesselmans  0-2
Tonny de Louw - Henk van de Vegt  2-0
Henk Verhappen - Ad de Koning  0-2
Hans Wagelmans - Tonny de Louw 2-0

Uitslagen bandenspel dinsdag 14 april
Er wordt gespeeld in procenten
A Klasse:
Ad Barten 88% - Martien Swinkels   67%
Gerrit van Osch 86 % - Jan Verbakel 87%
Henk v d Bergh 92% - Hans Wagelmans 100%
Tonny de Louw 70%  - Huub Biemans  77%
Antoon Maas 100% - Harrie Poulisse 47% 
Marinus Steegs 41% - Lou Muller     188%

Guus van de Elsen 93% - Ad de Koning48%
Gerrit van Osch 59% - Henk v d Bergh 35%
Herman v d Boom 50% - Antoon Smits 168%

B Klasse:
Cor Oppers 44% - Hans de Jager  125%
Fons v d Linden 70% - Evert Baring  88%
Pieter Rooijackers 83% - Theo v 
Hoogstraten    67%
Leo Migchels 53% - Theo van Rossum   
 107%
Piet van Zeeland 82% - Bert van Wanrooij  
 92%
Evert Baring 38% - Cor Oppers  67%
Frits Tak 71% - Hans Heldoorn  160%

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 8 april
1 Gerda en Ellen 59,38%
2 Tonnie en Jürgen 55,73%
3 Ria en Gidi 54,17%
3 Leo en Diny 54,17%
5 Cellie en Jan 50,00%

Uitslag dinsdag 14 april
1 Lies en Lodewijk 70,42%
2 Mari en Tonnie 64,58%
3 Cellie en Hans 61,25%
4 Marian en Joop 54,51%
5 Josephine en Emmy 54,17%

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 8 april 
Lijn A
1. Nellie en Annie 57,74%
2. Elly en Henny 57,44%
3. Toos en Jannie 55,95%
4. José en Jan 55,65%
5. Mien en Mia 55,36%

Lijn B
1. Riet en Cor 61,01%
2. Jo en Riet  59,52%
3. Cor en André 55,95%
4. Liesbeth en Sjef 55,36%
5. Huub en Joke 53,87%
    
De volgende zitting is op woensdag 22 
april in Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 9 april
1. Marie Louise en Ans 70,42%
2. Jan en Maria 70,00%
3. Mia en Kees 59,17%
4. Jo en Mari                        
    Toon en Roos 52,50%

De volgende zitting is op donderdag 16 
april, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 14 april
1. Helma en Bernadette  60,00%
2. Diny en Tony          59,17%
3. Lien en Jos 56,25%
4. Pieta en Jan          54,58%
5. Lien en Theo       52,92%
 
De volgende zitting is op dinsdag 21 april, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 14 april
½-½ Hein v. Bree - Thijs Knaapen 
½-½ Zjon v.d. Laar - André Bergman 
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Frans v. Hoof  

Clubkampioen: Thijs Knaapen
Kampioen B-groep: Chris v. Laarhoven  

Programma 21 april
Hein v. Bree -  Jef Verhagen
Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen  
Hans Claas - Dirk-Jan Gloudemans

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Lieshout - Bert Manders is na een 
intensief en spannende toernooi 
‘Clubkampioen Single 2015’ gewor-
den bij Badminton Club Lieshout. 
In de finale versloeg hij runner-up 
Wouter van Vijfeijken met duidelijke 
cijfers. Aftredend ‘Clubkampioen 
Single 2014’, Ruud van Vijfeijken, 
wist uiteindelijk beslag te leggen op 
de derde plaats.

Poulefase
Het toernooi begon dit jaar met een 
poulefase, waarin de zes deelnemende 
spelers het allemaal tegen elkaar op-
namen. Géén volledige partij, maar 
een korte partij om een rangschik-
king te kunnen creëren. In die korte 
partijen werd echter al volop, op het 
scherpst van de snede, gestreden. 
Laurence Roijackers begon erg goed 
aan het toernooi door direct de kampi-
oen van het afgelopen jaar, Ruud van 
Vijfeijken, op een nederlaag te trakte-
ren. Ook wist Laurence een partij van 
de gedoodverfde finalist Wouter van 
Vijfeijken af te pakken. Ook ‘good 
old’ Richard Essers baarde opzien. In 
zijn partij tegen de latere winnaar, Bert 
Manders, wist hij hem bijna een partij 
afhandig te maken. Na een extra ver-
lening verloor hij echter nipt. Ruud van 
Vijfeijken kwam maar moeizaam op 
gang maar was uiteindelijk niet meer 
te houden toen hij won van Wouter 
van Vijfeijken en ook een gelijkspel 
haalde tegen Bert Manders. Door de 
eerdere verliezen kon hij echter nét niet 
meer tot de grote finale reiken. Ook 
Jeroen van der Heiden verraste door 
zowel een gelijkspel te scoren tegen 
Ruud van Vijfeijken als tegen Laurence 
Roijackers. Kortom: volop verrassingen 
in de poulefase, die uiteindelijk resul-
teerde in een rangschikking en gevolgd 
werd door de finales.

Finales
In de grote finale stonden Bert Manders 
en Wouter van Vijfeijken tegenover 
elkaar. Vooraf zou deze wedstrijd als 
zeer spannend verwacht worden: dat 
bleek echter nu niet het geval. Bert 
Manders was heer en meester in het 
veld en stond eigenlijk de hele partij op 
voorsprong. De (over)geconcentreerde 
Wouter van Vijfeijken werkte wel heel 
hard, maar kon vooral in verdedigen-
de situaties, uiteindelijk geen punten 

maken. Hierdoor liep Bert Manders van 
hem weg en besliste deze belangrijkste 
wedstrijd van dit kampioenschap in zijn 
voordeel door de partij met 21-15 en 
21-11 te winnen.

In de strijd om de bronzen medail-
le stonden Ruud van Vijfeijken en 
Laurence Roijackers tegenover elkaar. 
In de poulefase had Laurence nog met 
duidelijke cijfers gewonnen van een 
‘koude’ Ruud van Vijfeijken. In deze 
finale was Ruud uiteindelijk de boven-
liggende partij. Daar waren echter wel 
drie sets voor nodig omdat zowel Ruud 
als Laurence één set met 21-14 won-
nen. De derde, beslissende set werd 
door Ruud gewonnen met 21-19, 
waardoor hij het toernooi op de derde 
plaats eindigde. Laurence Roijackers 
werd dus vierde.

In de derde finalewedstrijd werd ge-
streden om de vijfde plaats. Hier 
stonden Jeroen van der Heiden en 
Richard Essers tegenover elkaar. In de 
poulefase had een ‘frisse’ Richard nog 
gewonnen van Jeroen. In deze laat-
ste wedstrijd van een zwaar toernooi 
bleek dat Jeroen van der Heiden toch 
beschikt over meer conditie en een be-
tere inhoud. Jeroen won dan ook met 
een score van 21-18 en 21-12 en werd 
daardoor vijfde. Richard Essers eindig-
de, ondanks een sterke start in de pou-
lefase, uiteindelijk als zesde en laatste.

Lieshout - De altijd spannende wed-
strijd tegen BC Deurne Pioniers stond 
zaterdag op het programma. Ondanks 
dat BC Lieshout deze thuis gewon-
nen had, is en blijft het altijd de vraag 
welke kant de winst op zal vallen. En 
soms is dat dan ook letterlijk zo.

In de beginfase werden de dames van 
Café Thuis overdonderd door het snel-
le spel van Deurne, wat direct leidde 
tot een achterstand van acht punten. 
Gelukkig kon BC Lieshout snel om-
schakelen en werden er veel kansen 
gecreëerd en ook benut. Hierdoor 
werd er gerust met nog slechts twee 
punten achterstand, waardoor de 
wedstrijd nog alle kanten op kon. 

Na rust werd een switch gemaakt in 
de verdediging door foutenlast bij BC 
Lieshout, waardoor meerdere speel-
sters passief gingen verdedigen en BC 
Deurne Pioniers de simpele schoten 
af wisten te maken. De achterstand 
liep hierdoor op naar negen punten. 
In de laatste minuut van het vierde 
(en laatste) kwart werd een score ge-
maakt door BC Lieshout waardoor het 
verschil op BC Deurne Pioniers werd 
verkleind tot twee punten. Met nog 
maar kort te spelen was de spanning 
voelbaar. Bij inname van BC Deurne 
Pioniers werd door BC Lieshout een 
fullcourt press neergezet, waaruit met-
een de steal gepakt kon worden en de 

kans goed benut werd, waardoor dit 
eindigde in een gelijkmakende score. 
En dus kwam er een verlenging.

In die verlenging wist BC Lieshout 
goed de rust te bewaren wanneer de 
bal in haar bezit was. Vrije schoten 
werden afgewisseld met scores in de 
bucket, waardoor het tot de laatste 
minuut spannend bleef. De verdedi-
ging van Café Thuis, Dames 1 stond 
als een huis, waardoor Deurne veel 
moeite had met het creëren en afma-
ken van kansen. De winst viel met een 
verschil twee punten in het voordeel 
van de Lieshoutse dames.

Meisjes onder 12
Ook de meisjes onder 12 hebben een 
spannende return gehad. In het begin 
van de competitie was Waldric name-
lijk duidelijk te sterk voor Lieshout. In 
die thuiswedstrijd liepen de meisjes 
tegen de grootste nederlaag van het 
seizoen aan. Zaterdag stond de uit-
wedstrijd in Woudrichem op het pro-
gramma. Na wat afmeldingen ston-
den er maar 6 speelsters klaar om te 
vertrekken.  Het extreem kleine veld 
in sporthal ’t Ronddeel was in het 
voordeel van Lieshout. De eerste drie 
periodes gingen redelijk gelijk op. Ook 
al had Woudrichem het voordeel van 
de grotere spelers, liet Lieshout met 
overtuigende drives zien dat het niet 
bang was. In de laatste periode voor 

rust zaten alle sterkere speelsters van 
de thuisploeg op de bank. Dat gaf 
Lieshout de kans om uit te lopen. 
Onder leiding van Isis Welten (top-
scoorder) en Warsan Ismaïl Ahmed 
namen de Lieshoutse meiden met rust 
een voorsprong van acht punten. 

In de eerste periode na rust stond de 
thuisploeg met een sterke bezetting 
in het veld. Het was dan ook cruciaal 
om deze periode goed door te komen. 
Ondanks dat de focus nu vooral op 
de verdediging lag, werd er al snel 
een paar keer gescoord en dat gaf 
rust. In de zesde periode zorgden Britt 
Kester en Lisa de Groot er voor dat de 
voorsprong verder werd uitgebreid. 
Woudrichem bleef moeite hebben met 
de dreigende drives van de Lieshoutse 
meiden. Vaak waren fouten nodig om 
deze af te stoppen. In de zevende pe-
riode liet Desi Aalders zien dat je niet 
per sé groot hoeft te zijn om veel re-
bounds te pakken. Behendig dribbelde 
ze na rebounds meerdere keren tussen 
de grote spelers door naar de aan-
valshelft. Na een mooi uitgespeelde 
aanval, ging een mooie driepunts-
poging van Elma van der Aa net mis. 
Bij het ingaan van de laatste periode 
had Lieshout een ruime voorsprong 
van dertien punten. Ondanks de ver-
moeidheid bleven de jonge dames hun 
mannetje staan en lieten ze de over-
winning niet in gevaar komen. 

Drie kampioenen bij BC Mixed
Beek en Donk/Helmond – Drie teams 
van Badmintonclub Mixed speel-
den op woensdag 8 april hun laatste 
wedstrijd van het seizoen in de se-
niorencompetitie van de Helmondse 
Badminton Bond (HBB). En ze kon-
den alle drie kampioen worden. Na 
een enerverende avond lukte het alle 
teams om het kampioenschap binnen 
te halen. Dat kwam de gezelligheid in 
de kantine flink ten goede.

Alle teams hadden genoeg aan twee 
of drie punten (van de acht). In the-
orie leek dat een makkie, maar in de 
praktijk had team Mixed 5 van team-
leider Gert Lahaye zijn handen vol aan 
tegenstander en directe concurrent uit 
Eindhoven. Waar in de vorige wedstrijd 
het herendubbel nog werd gewonnen, 
ging dat punt deze keer naar de tegen-
stander. Ook beide gemengd dubbels 
gingen verloren. De dames haalden 
het eerste punt binnen, maar daarmee 
was de klus nog niet geklaard. Toen 
ook beide herenenkels werden verlo-
ren steeg de spanning naar ongekende 
hoogte. Uiteindelijk won Evi van Rixtel 
in een zinderende partij haar damesen-
kel. Lisa van Vijfeijken zette de kroon 
op het kampioenschap door ook haar 
partij te winnen. 

Ook team Mixed 3 speelde tegen de 
directe concurrent. De opdracht was 
ook hier om twee partijen te winnen. 
Na beide gemengd dubbels was het 
eerste punt binnen. Het herendubbel 
van Rob Hollanders en Martijn van 

Oeffel kon de beslissing brengen. Dat 
de spanning groot was bleek wel uit de 
onnodige fouten en de emoties tijdens 
het spel. Het publiek leefde intens mee 
en zag hoe de heren het beslissende 
punt binnen haalden.

Op voorhand leek team Mixed 2 de 
zwaarste klus te hebben. In theorie 
konden nog 4 teams kampioen wor-
den in hun poule. Aan die illusie kwam 
voor de andere teams snel een einde, 

want Mixed 2 won in razend tempo 
en met overmacht de twee gemengd 
dubbels en het herendubbel. Na de 
wedstrijd vierden de teams hun kam-
pioenschap samen met het bestuur en 
de supporters in de kantine. 

Voor foto’s en meer informatie over 
BC Mixed kijk je op www.bcmixed.nl 
en volg je de vereniging op Facebook, 
Twitter en Instagram.

badminton Bert Manders nieuwe 
clubkampioen Badminton Club 
Lieshout 

Een zeer gelukkige Bert 
Manders mocht voor het eerst 
in zijn badmintoncarrière de 
wisselbeker voor ‘Clubkampioen 
Single’ in ontvangst nemen

Alle kampioenen van Mixed 2, 3 en 5 

Spannende wedstrijd voor Café 
Thuis Dames 1

basketbal

Café thuis Dames Senioren 1

Tommy Wetzel 
pakt goud in 
Koblenz

karate

Beek en Donk/Duitsland - In Koblenz 
vond zaterdag 11 april de Krokoyama 
Cup plaats, een internationaal sterk 
bezet  toernooi met 700 deelnemers 
uit 11 landen voor karateka’s van 14-
21 jaar.

Dit toernooi was uitgekozen als meet-
moment door de KBN (Karate Bond 
Nederland) voor de WJK (World Junior 
Karate Championships) in Jakarta in 
november van dit jaar.

Beek en Donkenaar Tommy Wetzel 
had heel veel zin in het toernooi en 
ging draaien in zijn klasse, Cadetten 
+70 Kg. Hij ging als een speer en ver-
sloeg de ene na de andere tegenstan-
der. Hele mooie beentechnieken en 
flitsende stoten. De finale trok Tommy 
overtuigend naar zich toe, goud voor 
Tommy met een prachtige beker!

Tommy Wetzel, de nummer 1



Donderdag 16 april 201540 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

/RotaryGBL

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

Vrijdag 17 april 
Geranium- en potgrondactie Scouting 
Beek en Donk
19.00 uur, Beek en Donk

Funky Beats
20.30 uur, Tienerwerk de Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 18 april 
Open dag Jos Martens & Zn. B.V.
10.00 uur, Ginderdoor 55, Mariahout

Expositie PRIMAVERA, Braziliaanse 
kunst, t/m 19 april
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Live in Deja Vu: ‘Bluework’
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 19 april 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC de Dreef, Aarle-Rixtel

Open dag Jos Martens & Zn. B.V.
10.00 uur, Ginderdoor 55, Mariahout

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

Nizozemska’s Oberkrainer Fest
14.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Nizozemska Oberkrainer 
Muziekmiddag
14.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Voorjaarsconcert Harmonie de Goede 
Hoop
14.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Concert O&U en St. Cecilia Mheer: 
‘Lentewind’
14.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Concert St Caecilia met fanfare Sint 
Cecilia Zijtaart
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 20 april 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

43e Wielerjeugdvijfdaagse t/m 24 
april
18.45 uur, Floreffestraat, Lieshout

Woensdag 22 april 
Bloemenverkoop Korfbalvereniging 
Flamingo`s
13.00 uur, Mariahout

Medische beslissingen rond het 
levenseinde
20.15 uur, Dorpshuis Lieshout

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 23 april 
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 24 april 
Koningsdisco &RG-Teens
19.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

PubQuiz #4
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Zaterdag 25 april 
Kunstroute Laarbeek
11.00-17.00 uur Mariahout, Lieshout, 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

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

90’s Party - met Giorgio Fine
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Santana Tribute Band
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 26 april 
Lage Banden Judotoernooi Budoclub 
Beek en Donk
9.30 uur, Sporthal D`n Ekker, 
Beek en Donk

Ouder-Kind-Loop
9.45 uur, Lieshout

Kunstroute Laarbeek
11.00-17.00 uur Mariahout, Lieshout, 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk

Oranjeloop
11.00 uur, Lieshout

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Laarbeekkoningschieten
13.00 uur, ‘Jan van Doorenpaviljoen’, 
Aarle-Rixtel

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

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Jubileumconcert Zanggroep Zingiz
14.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Kingsnight Party #2 - met Bon Jaski
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Koningsnacht Live on Stage: ‘Maaz 
Undercover!’
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

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

Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl


