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2 PACK SOKKEN
Nu 11.95

ALS SET

499,-

KOSTUUM
DIVERSE DESSINS 299,- 
Nu 249,-

&
SHIRT
DIVERSE DESSINS 69,95,- 
nu 2 voor 100,-

SCHOENEN 
DIVERSE MODELLEN 269,95 
Nu 189,95
DIVERSE MODELLEN 269,95 DIVERSE MODELLEN 269,95 DIVERSE MODELLEN 269,95 
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+ TOTAALPRIJS

720,80

De MooiLaarbeekKrant 
bestaat 1 jaar!
Het is feest! Dit is de eerste editie van ‘jaargang 2’ van De 
MooiLaarbeekKrant! Het is deze week precies een jaar 
geleden dat dit huis-aan-huisblad voor het eerst op de 
Laarbeekse deurmatten viel. 

De MooiLaarbeekKrant wil dit eerste jubileum niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom heeft u een éxtra dikke krant in uw 
brievenbus gekregen. In deze editie leest u alles over De MooiLaarbeekKrant 
in een speciaal katern hiervoor. Nieuwsgierig? Kijk dan op pagina 49 tot en met 55. 

Veel leesplezier!

Verkeersexamens

De wijkagenten

1-jarig bestaan MooiLaarbeek

Pag.  5

Pag.  21

Pag.  49-55

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Wethouders gemeente Laarbeek beëdigd

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Op het gemeentehuis 
van Laarbeek vond maandagavond 
de beëdiging plaats van het nieuwe 
college. De avond verliep zoals ver-
wacht. Joan Briels (De Werkgroep), 
Frans van Zeeland (ABL), Greet Bu-
ter (PvdA) en Tonny Meulensteen 
(CDA) werden als wethouder geïn-
stalleerd. 

Burgerinitiatief 
Vooraf aan deze beëdiging over-
handigde Burgerinitiatief Laarbeek 
hun petitie aan de gemeenteraad en 
burgemeester Hans Ubachs. Deze 
organisatie zette zich in de afgelo-

pen weken in om de gang van zaken 
rondom de coalitievorming tegen 
te gaan. Dit deden zij onder andere 
door middel van een manifestatie en 
een online petitie. 

Stemming 
Met de stemming op de kandidaat-
wethouders, werd de toon meteen 
gezet. PNL stemde tegen de vier an-
dere partijen, en andersom. Het op-
gestapte PNL-raadslid Frans Biemans 
stemde met de ‘nieuwe’ coalitie mee, 
wat vaak voor een stemming zorg-
de van 11 tegen 8. Joan Briels (De 
Werkgroep) was kandidaat-wethou-
der nummer 1 en Frans van Zeeland 
(ABL) was kandidaat-wethouder 2. 
Deze twee wethouders behouden 

hun portefeuille en het aantal fte’s, 
respectievelijk 85% en 95%. 

Voor de plekken 3 en 4 droeg PNL de 
kandidaten Hans Vereijken en The-
odoor Biemans aan. Daartegenover 
stonden Greet Büter (PvdA) en Tonny 
Meulensteen (CDA). Deze twee laatst-
genoemde kregen, zoals verwacht, de 
meeste stemmen, waardoor het nieuwe 
college van de gemeente Laarbeek nu 
compleet is. Greet Büter gaat voor 70% 
als wethouder aan de slag en Tonny 
Meulensteen met 50% de helft van 
de tijd. Hiermee komt het totaal aantal 
fte’s op drie. 

Installatie raadsleden 
Na de beëdiging van de wethouders wer-

den ook de nieuwe raadsleden geïnstal-
leerd. Voor De Werkgroep trad Erik van 
Haperen – onlangs afscheid genomen 
van de raad – nu weer toe als raadslid. Bij 
het CDA gebeurde hetzelfde, daar kwam 
Jeroen Leenders weer in de raad. Voor 
het PvdA is Hans Strijbosch geïnstalleerd 
en de vrije plek van het ABL is ingevuld 
door Ron Verschuren. 

Stemmen ronselen 
Vorige week bleek dat bij de gemeen-
te Laarbeek meldingen binnen zijn 
gekomen over het ronselen van stem-
men. Hierover is tot op heden nog 
niets bekend. De meldingen liggen bij 
het Openbaar Ministerie. Zodra hier 
meer over bekend is, zal dit te lezen 
zijn in De MooiLaarbeekKrant. 

De kersverse wethouders namen plaats op hun stoel na de installatie. Vlnr. Tonny Meulensteen, Greet Büter, Frans van Zeeland en Joan Briels
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Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties,
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
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E redactie@mooilaarbeek.nl

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

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

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Als God zwijgt kun je hem 
doen zeggen wat je wil. 

Jean-Paul Sartre

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000
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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

Het doet wat vreemd aan, de straatnaam Brandstraat. Je zou het dan ook niet 
zeggen, maar de Brandstraat is één van de oudst bekende straatnamen van 
Beek en Donk. In 1381 komt in de cijnsregisters van de heer van Helmond het 
woord ‘brande’ al voor. In 1484 wordt in het Bosch Protocol voor het eerst de 
naam ‘brandstraet’ genoemd. 
Het element ‘brand’ komt verspreid voor. Brand kan brandstof, c.q. turf, be-
tekenen. De naam ‘brand’ zou kunnen verwijzen naar plaatsen waar  bijvoor-
beeld turf gestoken werd. 
Een tweede mogelijkheid is dat men ‘brand’ interpreteert als een plaats, die 
door middel van afbranden van het struikgewas is ontstaan om het daarna 
in cultuur te brengen. De asresten als gevolg van de verbranding maakt de 
ondergrond vruchtbaar, zo is algemeen bekend. 
In een derde verklaring wordt het woord ‘brand’ in verband gebracht met een 
ter plaatse gelegen hebbend ven, waaruit fosforische dampen opstijgen. Fos-
for is immers een bijzonder brandbaar spul. Deze verklaring lijkt nauwelijks van 
toepassing op de Brandstraat, omdat nergens te vinden is dat daar ooit sprake 
is geweest van een ven. Het was, dicht bij de rivier de Aa gelegen, weliswaar 
een laag gelegen tamelijk nat gebied.
Tenslotte zou de naam ‘brand’ kunnen verwijzen naar een familienaam Brants 
of Brands. In de Beek en Donkse archieven ben ik geen oude familie met die 
naam tegengekomen. Dus deze laatste mogelijkheid voor een verklaring van 
de naam Brandstraat is niet bruikbaar.
Blijven er dus nog twee mogelijke verklaringen voor naam Brandstraat over, 
waarbij ik gevoelsmatig kies voor de tweede mogelijkheid dat men de plaats 
waar men het struikgewas in de fik had gestoken, brandplaats is blijven noe-
men en de straat daarbij of daarlangs Brandstraat. 
 

 

DE BRANDSTRAAT

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de getoonde belangstelling

tijdens de ziekte en bij het overlijden van ons moeder en oma

Marietje van Kaathoven-van Bakel

Uw medeleven, in welke vorm dan ook,
heeft ons geholpen bij het verwerken van dit verlies.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzorgend personeel 
van verzorgingscentrum ‘Franciscushof’ Lieshout en de huisartsen.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Van Kaathoven

Midden in het leven, nog zoveel te geven,
idee en plannen te over, in een keer voorbij,

voor ons was je een kei en enig in je soort,
we zetten ons leven in jouw gedachtenis voort.

Carla en Thijs
Moeder Kanters

Vader Coppelmans
Broers en zussen

* Beek en Donk, 9 oktober 1965                       † Eindhoven, 15 april 2014

echtgenoot van

Carla Kanters-Coppelmans

Gert-Jan is opgebaard in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk.
Wie nog even bij hem wil zijn, is welkom op zaterdag 19 april tussen 18.30 en 
19.30 uur in eerdergenoemd uitvaartcentrum.

Wij nemen afscheid van Gert-Jan op woensdag 23 april om 13.30 uur in 
crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 in Helmond.

Correspondentieadres: Oranjelaan 54, 5741 HH  Beek en Donk

Gert-Jan Kanters
Gerardus Johannes Antonius Maria

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. 
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel 

verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man en mijn super trotse papa

Gedicht

Paasgedachte

Zit nu naar buiten te kijken
Mooi weer, het doet me bezwijken
Ga naar buiten de wereld in
Kreeg daartoe heel veel zin
Verlatend mijn gelaten mineur
Werkend naar een goed humeur
Viel me ontegenzeggelijk zwaar
Na de moeilijke start dit jaar 
Het zat ons allen niet mee
Soms leek het wel een verzwelgende zee
Wat prachtig dan de lente die ontluikt
Heerlijk genietend van al wat ruikt
Al vroeg de kleurrijke bloesem pracht
Het maakt me gelukkig en geeft me kracht
Werkend aan een goed herstel
Samen kunnen wij dat wel
Zodat we weer kunnen genieten
Van al het moois wat het leven biedt
Dromerig lopend in schitterend paas weer
Denkend aan de wederopstandig van de Heer
Het geeft me steun en veel vertrouwen
Om weer aan onze toekomst te bouwen
Komt goed uit na de slechte landing
Pasen is de tijd van weder opstanding
Ik wens u een zalig en gelukkig Pasen

Nobis

Eierrit MTC-Mariahout op 
tweede paasdag 
Mariahout - MTC-Mariahout houdt 
aanstaande maandag, tweede paas-
dag, haar jaarlijkse eierrit. Deze mo-
tortoertocht van +/- 225 km voert u 
door Zuid-Oost Brabant en een klein 
stukje België. Deelname is mogelijk 
voor iedereen. 

Inschrijven kan tussen 9.00 en 11.00 
uur bij restaurant ‘De Pelgrim’ naast de 
kerk in Mariahout. De route is alleen 
verkrijgbaar op GPS (Garmin). Het in-
schrijfgeld bedraagt €6,00, dit is inclu-
sief consumptie. Voor meer info kunt u 
bellen met Neel Daniels 0499-422638.
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Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Beek en Donk – Groep 8 van 
Daltonbasisschool ’t Otterke is vo-
rige week woensdag in het ‘Van 
Abbemuseum’ uitgeroepen tot 
‘Leukste klas 2014 van Noord-
Brabant’. Deze verkiezing wordt 
uitgeschreven door Hogeschool 
Utrecht, door het Seminarium 
voor Orthopedagogiek. De 
MooiLaarbeekkrant bracht een be-
zoekje aan deze winnaars. 

Stressballetjes mee
Een enthousiast stel leuke kinderen 
en een trotse meester Thomas Mols 
kijken terug op een geweldige mid-
dag in Eindhoven. Vingers gaan om-
hoog om te vertellen hoe spannend 
het was: 182 scholen achter je laten 
is natuurlijk niet niks! Stressballetjes 
waren mee om de spanning in toom 
te houden. De winnaars hadden met 
hun gelikte  PowerPoint-presentatie 
én filmpje over de manier van werken 
op school indruk gemaakt. Het jury-
rapport windt er geen doekjes om. 
De eerste prijs is gewonnen, omdat: 
“Leerlingen fouten mogen maken, 
emoties kunnen uiten, aan goede 
doelen doen, werken met een per-
soonlijk ontwikkelplan, hard werken 
– ook buiten de school – en er veel 
wordt gelachen…” 

Mooie educatieve prijs
Toen de leerlingen hoorden dat ze de 
eerste prijs hadden gewonnen in de 
categorie ‘primair onderwijs’ ontstond 
er enige verwarring: “Zijn wij dat?” Na 
bevestiging door de meesters Thomas 
en Giel kon het feest losbarsten. Alle 
ouders wachtten de kinderen op bij 
school met gekleurde bogen. De klas 
was mooi versierd en de chips en 
champagne stonden klaar. De prijs 
voor de school is educatief van aard. 
Er kan gekozen worden tussen een 
bezoek met de hele klas naar het ‘Van 
Abbemuseum’ óf een trommelwork-
shop. Zeker weten dat deze leuke klas 
daar samen wel uitkomt!

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

Voor

Afgeslankt in 4 stappen!

Afslanken in 4 stappen
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen  

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

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

Na

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Koninklijke 
Onderscheiding Bert

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

Groep 8 van Basisschool ‘t Otterke is de ‘Leukste klas van Brabant 2014’

“Stressballetjes waren mee om de spanning in toom te houden”

Gevraagd:
loadermachinist/tractorchauffeur
Voor inlichtingen: 06-22773371

 
Loonbedrijf G. Kanters  Mariahout
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
donderdag 17 - donderdag 24 april 

Donderdag 17 april

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Witte donderdagviering m.m.v. Michaëlkoor.

19.00 Lieshout St. Servatius
Witte donderdagviering met volkszang.

Vrijdag 18 april

15.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Goede vrijdag Kruisweg

15.00 O.L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Kruisweg voorgegaan door lectoren

19.00 Lieshout St. Servatius
Goede vrijdag viering m.m.v. Kerkkoor

Zaterdag 19 april  

16.00 Lieshout Franciscushof 
Paasviering.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Geen viering.

20.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Paaszaterdag / Stille zaterdag.
Paaswake m.m.v. het Dames- en Herenkoor. 
Intenties in deze viering voor: Toon van Dijk  
(buurt); Dien Pennings – van der Cruijs (par.);
Jan van den Bogaard (KBO); Pierre Stals (2e j. get.);  
Tot welzijn van de parochie.

20.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Paaswake m.m.v. Dameskoor Leonardus.

20.30 Lieshout St. Servatius
Paaswake m.m.v. Kerkkoor.

Zondag  20 april - Eerste Paasdag

09.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Pasen – Verrijzenis van de Heer.
Peuter- en Kleuterviering.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Pieter Francissen 
(mged), Jacques van de Ven (mged), Petronella 
van Lierop (fund),Miet Truus en Jan van Dooren 

(fund), Jan Gilsing (mged), Harrie en Hanneke van 
Berlo-van den Berg, Sjaan Reloe-Coppens (mged), 
Jan Aalders (mged), Harrie van Lankvelt, Harrie 
en Drieke Aalders-Vogels, Hélène Slaats-Lammers, 
Rochus Martens (mged), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Pasen – Verrijzenis van de Heer.
Eucharistieviering  m.m.v. het gemengd koor de 
Klokkengieters. Intenties in deze viering voor: 
Maarten Wouters; Familie Manders – Bouw (fund.); 
Grada Vogels en familie; Edward en Richard Ver-
schuuren; Hans van Brug; Martien van der Linden; 
Jan en Marc van Stiphout; Adriaan Loomans; 
Jes van Roij; Theo Vereijken  (j.get.); Overleden 
ouders Jeurgens – van Oekel (verj. moeder); 
Eduard Bekx; Frans van den Boom; Wim Thijssen 
en Willard; Harry Prinsen; Pieter Wijnker.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-van 
Dinter, Agnes Verschuren-Colen, Mia Couwen-
bergh, Bernhard Cornelissen, Jos van Gemert en Ida 
van Gemert-Naus, Overleden familie Raaijmakers-
van den Elzen, Jo van Vlerken, Piet van den Eijnden 
en familie van den Eijnden-de Wit, Theo Rovers, 
Wilhelmus en Gordina Spoormakers-van den Eijnde 
en hun kinderen Mariëtte en Lambèr, Theodorus 
en Jacoba Jonkers-Bardoel, Piet van Duijnhoven 
en overleden familieleden Van Duijnhoven-van 
Asseldonk, Harrie van Moorsel, Johan Bouw, Toon 
van den Heuvel en overleden familieleden, Dora 
van de Laar, Ties van der Zanden, Harrie van den 
Heuvel Arnolda van de Laar en Mia de dochter, 
Hetty Maas-Willems, Theo Slaats en Jan Slaats zijn 
zoon, Jan van der Putten, Clemence van Schijndel-
Luijben, Frans Simons en overleden familieleden, 
Harry en Martina Verschuren-Martens Cor en 
Alfried de zonen en Nellie de dochter en voor een 
bijzondere intentie.

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMase-Koor.
Intenties in deze viering voor: Riek Heesakkers-
van Duijnhoven (jrgt), Anna de Korte, Frans Maas 
(mged), Hanneke Verbakel- van der Linden (mged), 
Dorus van de Kerkhof, Tonnie Mennen- van Zon 
(mged), Hannij van Zutphen-Mennen (mged), Jan 
van de Boom (mged), Overleden ouders van Rooij-
Renders en familie.

Maandag 21 april - Tweede Paasdag

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering – Gezinsviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Wim van Dommelen 
; (par.) Overleden ouders Raaijmakers – Bekx.

10.00 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor.

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.

11.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering voor kinderen van 2-6 jaar
Na afloop van deze viering gaan ze paaseieren 
zoeken in de tuin van de pastorie.

Dinsdag 22 april

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 23  april 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering. 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

19.30 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Bernadetteviering van de KVO (Gebedsdienst).

Voorzitterswisseling bij Aarle onderneemt
Aarle-Rixtel - Vorig jaar februari heeft 
voorzitter Walter Withagen te kennen 
gegeven dat het tijd wordt om het 
voorzittersstokje over te dragen. In de 
jaarvergadering van 31 maart nam hij 
afscheid.

Walter was lid van het Platform in Aar-
le-Rixtel. Eén van de aandachtspunten 
was het handhaven en/of vernieuwen 
van de horeca en middenstand in het 
dorp. Om een verantwoorde visie te 
ontwikkelen omtrent de stand van 
zaken was het nuttig en nodig om 
onder alle betrokkenen een schrif-
telijke enquête te houden. 
Deze enquête is uitgevoerd 
en in november 2005 is een 
ledenwervingsactie gehou-
den. Dit met het doel om de 
Winkeliers- en Horeca Ver-
eniging Aarle-Rixtel nieuw 
leven in te blazen en deze 
open te stellen voor andere onderne-
mers van Aarle-Rixtel. Het resulteerde 
in een ondernemersvergadering op 20 
maart 2006 met Edward van Brug als 
interim-voorzitter. Deze vergadering 
kende een grote opkomst en in die 
vergadering is Walter tot voorzitter 
gekozen. De naam werd gewijzigd in 
Aarle Onderneemt, Ondernemersver-
eniging Aarle-Rixtel.

Walter bracht structuur in Aarle On-
derneemt en wist hoe de zaken or-
ganisatorisch goed aan te pakken. 
Gemiddeld iedere 6 weken bestuurs-
vergadering. Er werden commissies 
ingesteld zoals parkeren, straatversie-
ring, PR, feestcommissie en er kwamen 
thema-avonden. Regelmatig werden 
er nieuwsbrieven uitgebracht. Aarle 
Onderneemt ging met de moderne tijd 
mee en heeft al jaren een eigen web-
site. Walter nam de contacten met de 
gemeente en Kamer van Koophandel 
voor zijn rekening. Hij woonde vele 
malen vergaderingen bij van Gool, 

Centramanagement, SBBL en maakte 
op zijn eigen manier zijn mening altijd 
op een correcte wijze kenbaar. Hij was 
het niet overal mee eens en dat hoeft 
ook niet. Walter heeft een oplossend 
vermogen en is besluitvaardig. Daar 
was het bestuur wel blij mee, want 
ondernemers zijn niet zo van het ver-
gaderen en op deze manier vulde het 
bestuur elkaar goed aan. 

Het bestuur kreeg veel ruimte en Wal-
ter staat altijd open voor ideeën, kritiek 
en meningen van de leden. Dit is ook 
altijd zijn streven geweest. Hij wilde 
weten wat er leeft onder de leden en 
is daarnaast een groot voorstander 
van netwerken. Een goed voorbeeld 
hiervan is de door Walter ingestelde 
nieuwjaarsborrel. In de beginjaren 
hadden ze gastoptredens, meestal 
goed maar soms ook minder. Dat die 
nu achterwege blijven wordt niet eens 
gemist. Het is door de jaren heen al-
leen maar drukker en steeds gezelliger 
geworden. De leden kennen elkaar 

nu niet alleen van het bedrijf 
en de toonbank maar ook meer 
als persoon. De door de Win-
keliers- en Horecavereniging 
Aarle-Rixtel opgezette jaarlijkse 
feestdag werd aangehouden en  
wordt goed bezocht en verloopt 
uitermate gezellig. Het is iedere 

keer weer anders van opzet. De laatste 
keer schilderden de leden, heel creatief 
als ze zijn,  met veel plezier klompen. 
Door de opkomst hiervan kan men 
zien dat dit gewaardeerd wordt. Niet 
lang te vergaderen is het streven van 
Walter, maar deze keer duurde de ver-
gadering door de bestuurswisseling 
wel wat langer. Door de jaren heen is 
Walter meer een Aarlese geworden. 
Om iedere ondernemer van gezicht 

te kennen viel in het begin niet mee.  
Niet zo gek als eega Karin veel meer 
winkelt en dit niet echt een ‘Walter’ 
activiteit is. Ondanks dat is hij er toch 
aardig ingerold. Ook voor voorzitter 
Walter was netwerken dus nuttig.

Het voorzittersstokje is overgedragen 
aan Jantine de Jongh. Ze is unaniem 
tot voorzitster verkozen. Jantine is 
jong, gedreven en vol enthousiasme 
om aan de slag te gaan.  Aangezien 
Aarle-Rixtel de laatste jaren nieuwe 
en jonge ondernemers erbij heeft ge-
kregen, past Jantine goed in het beeld 
van de toekomst van Aarle-Rixtel. 

Daarnaast werd Pieter van den Reek 
ook unaniem tot bestuurslid verkozen.  
Pieter komt vol goede moed het be-
stuur versterken en zal zeker zijn bij-
drage kunnen leveren aan Aarle On-
derneemt. 

Hartelijke dank aan Walter Withagen 
voor zijn inzet en gastvrijheid in acht 
jaren voorzitterschap. Aarle Onder-
neemt wenst hem nog een mooie tijd 
in een hopelijk goede gezondheid. 
Veel succes aan Pieter van den Reek 
en Jantine de Jongh met de nieuwe ta-
ken. Aarle Onderneemt gaat vol ver-
trouwen de toekomst in.

Walter Withagen (l) en Jantine de Jongh (r)
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Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek – Heb je geoefend voor 
het verkeersexamen? Drie keer 
komt er een ‘nee’ als antwoord op 
deze vraag. “Maar we zijn toch 
niet zenuwachtig, hoor”, ver-
tellen Kim Engels, Lotte van de 
Laarschot en Anne Despinois. De 
drie klasgenoten van groep 8 van 
De Muldershof staan in de start-
schotten om te beginnen aan hun 
verkeersexamen.

Ondertussen komt Liam Douwns 
uit groep 7 van De Driehoek net 
terug. Hij heeft het parcours, dat 
hij af moest leggen per fiets, ach-
ter de rug. “Ik denk wel dat ik het 
gehaald heb”, zegt hij met wat 
twijfels in zijn stem. “Misschien 
ben ik wel een paar keer mijn hand 
vergeten uit te steken. Hopelijk 
heb ik niet te veel fouten … De 
theorie heb ik in ieder geval al wel 
gehaald!”

Verkeersexamens
Jaarlijks vinden deze verkeersexa-
mens plaats, verdeeld over 2 da-
gen. In totaal leggen 235 kinderen 
het examen af. Bovengenoemde 
kinderen waren dinsdag aan de 
beurt. De basisschoolleerlingen die 
dinsdag nog niet aan de beurt zijn 

gekomen, hebben vandaag (don-
derdag) het examen afgelegd. 

De leerlingen krijgen een route, die 
ze van tevoren mogen oefenen. 
De start is naast het gemeentehuis. 
Overal op de route staan posten, 
die controleren of de leerlingen 
het goed doen. Ook rijdt er poli-
tie rond die alles noteert. “In to-
taal mogen ze zeven strafpunten 
halen”, vertelt politieagent Franka 
van de Laar. “Maar voor de ene 
fout gelden meer strafpunten dan 
voor een andere fout. Als je door 

rood fietst, ben je bijvoorbeeld 
meteen gezakt. Dit is vandaag, zo-
als ik gehoord heb, helaas al wel 
een paar keer gebeurd.”

Voorbereiding
De verkeersexamens vinden plaats 
ter voorbereiding op de middelbare 
school. Hoe ga je als fietser in het 
verkeer te werk? Hand uitsteken, 
rechts fietsen, omkijken, wachten 
voor het stoplichten, voorrang ver-
lenen: het zijn slechts een paar din-
gen waar de leerlingen tijdens hun 
examen rekening mee moesten 
houden. “Wat ze het meest fout 
doen, is het vergeten om de hand 
uit te steken en het omkijken”, 
vertelt Franka. 

Geslaagd 
De leerlingen hebben onlangs ook 
allemaal een theorietoets afgelegd. 
Over een paar weken krijgen ze te 
horen of ze geslaagd zijn, zowel 
voor het theorie- als praktijkexa-
men. Dat telt samen. “Gelukkig 
slagen de meesten wel”, vertelt 
Franka, waaraan ze toevoegt: 
“Helaas zijn de kinderen de regels 
ook snel weer vergeten.” 

Voor nu maar hopen dat alle leer-
lingen geslaagd zijn, zodat dit di-
ploma op zak is en zij in ieder geval 
toch weten hoe zij als verkeers-
deelnemer moeten handelen.

De groepen 7 en 8 van de basisscholen leggen het verkeersexamen af

“Omkijken en de hand uitsteken gaan het meest fout”

Wat staat er bij u op de paastafel?
In onze vernieuwde winkel vindt u natuurlijk ook alles voor het paasweekend. 
Wat dacht u van een lekker ontbijtje of een vrolijke paasbrunch met ons 
heerlijke brood, vers fruit, ambachtelijk beleg en onze Puur Natuur yoghurt 
en sappen? Of misschien een heerlijk lentediner met asperges en onze 
beste boerenachterham? Laat u inspireren door onze aanbiedingen en 
aspergerecepten.

Graag tot ziens in de winkel!

Geldig van 17 t/m 23 april 2014

SALAME SOPRESSA 
VENETA  

100 GRAM €2,99

AMBACHTELIJKE 
BOERENACHTERHAM

   

100 GRAM €1,99

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687
W: www.verswarenhuys.nl

BOERENACHTERHAM

100 GRAM €1,99
   

€1,99

Graag tot ziens in de winkel!

SALAME SOPRESSA 

eten van vandaag

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Sperziebonen  500 gram 1.99
Blauwe/ witte Druiven
        500 gram 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Party Tomaatjes 250 gram 0.99
Navel Sinaasappels 
        per kilo  0.99

Sla-mix alle soorten

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Alle Salades in de Aanbieding
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Grandioze Paasshow 
2e paasdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Vele paasaanbiedingen, ook op vrijdag en zaterdag 

Nu alles van Kettler 20% korting!

Parasols van Borek, Glatz en 4-Seasons

Nomad van Gloster: 20% korting!

Aanbieding: €169,- voor € 89,-

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.
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Actuele  vacatures
• Heemkundekring ‘t Hof van Li-

essent is op zoek naar iemand 
die gegevens van het kadaster 
wil verzamelen en invoeren. Om 
kunnen gaan met een computer 
is een pré. Het werk vindt plaats 
op woensdag

• Toneelvereniging Mariahout is 
op zoek naar kledingnaaisters. 

• Stichting Allegoeds is op zoek 
naar begeleiders die op een 
vakantieweek voor begeleiding 
en ondersteuning voor oud-
eren met een fysieke of sociale 
beperking willen zorgen 

• Platform Gehandicaptenbeleid 
Laarbeek is op zoek naar vrijwil-
ligers die de werkzaamheden bij 
dit platform willen ondersteunen

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Thea Wich

Deze week: Piet Maas (67) uit Aar-
le-Rixtel
Vrijwilligerswerk: 55 jaar actief 
bij de judoclub, eerst in Lieshout, 
vanaf 1974 bij de Eerste Aarlese 
Judo en Jiu Jitsu Club (nu matten 
leggen en lesgeven, voorheen ook 
bestuur en begeleiding jeugd). 30 
jaar actief bij EHBO (nu bij gelege-
nheid helpen, voorheen lesgeven 
groep acht Brukelum en Heindert 
en bestuur). 8 jaar actief bij Cen-
dra als begeleider jeugd, draaien 
bardiensten en organiseren activ-
iteiten.

Judo
“Ge rolt er van zelf in”, verklaart 
Piet zijn vele en langdurige vrijwil-
ligerswerk. “Ik deed al aan judo. 
Onze dochter werd lid, ik was 
er vaak bij. Dan word je vanzelf 
gevraagd voor allerlei klusjes.” Al 
gauw gaf Piet les, ging hij zondags 
als coach mee naar de wedstrijden, 
hield hij de wedstrijdadministratie 
bij en zat hij 27 jaar in het bestuur. 
Piet: “Nu doe ik alleen nog de mat-
ten leggen en wat lesgeven. Ik heb 
het nu zondags rustiger.”

EHBO
Door zijn vrijwilligerswerk bij de 
judo belandde Piet bij de EHBO: 
”Ik voelde me verantwoordelijk bij 
de judo trainingsavonden, daarom 
volgde ik een cursus EHBO. Ook 
daar werd ik al gauw voor van 
alles gevraagd.” Piet gaf dertig jaar 
EHBO-les aan kinderen van groep 
acht en zat 23 jaar in het bestuur.

Cendra
“Omdat ik altijd met de jeugd 
bezig ben, werd ik benaderd door 
Cendra. Daar kwamen ze mensen 
tekort”, aldus Piet. Hij begeleidt 
de jeugd, draait bardiensten en zit 
in de kerngroep. Piet: “Als de jon-
geren ergens mee zitten kunnen ze 
bij ons terecht. Het is de bedoeling 
dat ze zich thuis voelen bij Cen-
dra.”

Piet heeft veel voldoening van 
zijn vrijwilligerswerk: “De meeste 
mensen kunnen niks meer hebben 
van de jeugd omdat ze de jeugd 
niet meer begrijpen. Andersom 
proberen we de jeugd uit te leg-
gen hoe ze de ouderen kunnen 
begrijpen. Zo blijf je de visie van 
de jeugd zien en krijg je wederzi-
jds begrip. Bovendien blijf ik er zelf 
ook jong bij!” 

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Geld ophalen voor het goede doel tijdens een gezellige en smakelijke avond

Running Team Laarbeek zet zich wederom in voor komende Roparun 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen

Aarle-Rixtel - Dineren voor het goede 
doel. Dat deden zaterdagavond de 41 
deelnemers aan het sponsordiner in 
De Couwenbergh aan de Dorpsstraat 
te Aarle-Rixtel. Dit diner was georga-
niseerd door Running Team Laarbeek 
in samenwerking met Jelle de Jongh 
van de Couwenbergh om geld in te 
zamelen voor de stichting ‘Roparun’.

Roparun 
De ‘Roparun’ is een estafetteloop van 
meer dan 500 kilometer van Parijs 
en Hamburg naar Rotterdam waarbij 
mensen, in teamverband, hardlopen 

om op die manier geld op te halen voor 
palliatieve zorg aan mensen met kan-
ker. ‘Running Team Laarbeek’ vertrekt, 
samen met 99 andere teams, vanuit 
Hamburg. Teamlid Mies van Berlo 
(Lieshout) coördineert de Laarbeekse 
Roparun-deelname: “Wij doen nu 
voor de zevende keer mee. Ons team 
bestaat uit acht lopers. Zij lopen in es-
tafettevorm telkens drie kilometer. We 
starten op zaterdag 7 juni en komen in 
Rotterdam aan op Pinkstermaandag 9 
juni. Iedere loper is dan ongeveer 25 
keer aan de beurt geweest. Daarnaast 
gaat er een heel team begeleiders mee 
zoals fietsers, chauffeurs, sportmas-
seurs en catering.”

Geld ophalen 
“Om deel te mogen nemen aan de 
‘Roparun’ betalen wij inschrijfgeld,” 
legt Mies van Berlo uit. “Hiervan wor-
den de organisatiekosten van de run 
betaald. Daarnaast halen wij door 
middel van allerlei acties geld op voor 
het goede doel van de ‘Roparun’.”

Goede doel 
Stichting ‘Roparun’ probeert op al-
lerlei manieren de levenskwaliteit van 
mensen en kinderen met kanker te 
veraangenamen en te verbeteren. 
De stichting heeft dan ook als motto: 
“Trachten leven toe te voegen aan 
de dagen, waar geen dagen kunnen 
worden toegevoegd aan het leven.” 

De verworven gelden worden bijvoor-
beeld besteed aan hoofdhuidkoelers, 
inloophuizen voor kankerpatiënten en 
psychosociale zorg. Running teamlid 
Jan Dekkers (Aarle-Rixtel): “Wij kun-
nen zelf suggesties indienen voor in-
stanties die we willen steunen in de 
buurt van Laarbeek. Zo hebben de 
omliggende ziekenhuizen een hoofd-
huidkoeler gekregen en hospice Bakel 
met €55.000 de badkamer en keuken 
kunnen inrichten.” Mies van Berlo 
voegt toe: “Deze stichting draait op 
vrijwilligers. Het opgehaalde geld 
komt daarom in zijn geheel terecht bij 
het goede doel.”

Sponsordiner
Eén van deze inzamelingsacties is het 
sponsordiner in De Couwenbergh. 
Samen met Jelle de Jong hebben Mari 
van der Heijden en Jan Dekkers dit 
diner georganiseerd. Jan: “De gasten 
krijgen een avondvullend programma 
voorgeschoteld met een verrassings-
menu, entertainment, achtergrondor-
kest en uitleg over de Roparun.”

Om 18.45 uur arriveren de eerste 
gasten. Zij worden in een sfeervol 

ingerichte Couwenbergh ontvangen 
met een drankje en een eerste hap-
je. De voorzitter van Running Team 
Laarbeek, Gerard Brouwers, geeft in 
zijn openingswoord uitleg over het 
doel van de avond en de Roparun. 
De gasten krijgen de hele avond 
heerlijke gerechtjes voorgeschoteld 
terwijl het strijkorkest stemmige ach-
tergrondmuziek speelt. Tussendoor 
zijn er hilarische optredens van taal-
expert Wim Daniëls en kletser Johan 
Manders. Deze krijgen de lachers al 
snel op hun hand. Jan Dekkers: “Het 
is een geweldige avond. De gasten 
zijn erg enthousiast.” Het doel van 
de avond wordt echter niet vergeten. 
Deelnemer Francie Maas (Beek en 
Donk): “Wij vinden het een goed initi-
atief. Iedereen kent wel iemand in zijn 
omgeving die kanker heeft.”

Informatie
Meer informatie over de Roparun en 
het Running Team Laarbeek is te vin-
den op www.runningteamlaarbeek.nl. 
Financiële steun is ook van harte wel-
kom en kan gestort worden op NL03 
RABO 0154179949 ten name van 
Runningteam Laarbeek.

www.vierbinden.nl
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Anne van de Ven 
uit Aarle-Rixtel 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Cas van Uden

2. Ria Croijmans
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

Woordzoeker
AVONDMAAL

BRUNCH

CHOCOLADE

EITJES

HAAS

KERK

KIP

KRUIS

KRUISIGING

KUIKENS

LAM

MANDJE

OPGESTAAN

PAASONTBIJT

PAASTAK

PAASTOESPRAAK

PAASVUUR

PASEN

PAUS

VAKANTIE

VATICAAN

VERSIERING

VERSTOPPEN

ZOEKEN

Op de nieuwe smaakafdeling van ‘t Verswarenhuys worden al volop de dagelijkse boodschappen gedaan: koffie, thee, 
soepen, broodproducten, broodbeleg, glutenvrijeproducten, sauzen, sappen, zoetwaren, chips, zuivel...eigenlijk te veel 
om op te noemen! Het zijn biologische producten dus producten met veel smaak, geen onnatuurlijke toevoegingen en 
dus eerlijk, puur en natuur! U hoeft niet langer de gemeentegrenzen over om dit assortiment in uw keuken te krijgen: ‘t 
Verswarenhuys heeft inmiddels een assortiment van 1500 artikelen!!! En over de prijzen hoeft u zich ook geen zorgen te 
maken: ‘t Verswarenhuys heeft de smaakvolste, lekkerste en gezondste producten geselecteerd voor prijzen waarvoor u 
het niet hoeft te laten ... Kom gauw kennis maken en als u wilt: proeven!! ‘t Verswarenhuys: eten van vandaag!
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Tortilla’s met pikante kipreepjes en komkommer (8 tortilla’s) 

www.kookcentrumbrabant.nl

• 8 tortilla’s 
• 4 kipfilets
• 3 el chilisaus
• 3 el olijfolie
• 1 tl paprikapoeder
• 2 tn knoflook
• Peper en zout
• 1 rode paprika
• 1 komkommer
• 6 st lente-uitjes
• 1 bakje zure room
• 6 el geraspte kaas

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

Snijd de kipfilets in reepjes en kruid ze met peper, zout, paprikapoeder, 
fijngehakte knoflook en chilisaus. Meng het geheel goed en laat in-
trekken. Snijd de paprika en komkommer in reepjes en de lente-uitjes 
in ringetjes. Olie verhitten en de kipreepjes gaar bakken. Bestrijk de 
tortilla’s met zure room en verdeel het groentemengsel erover. Schep 
hierover de kip en rol de tortilla op. Zet vast met een prikker. Bestrooi 
de geraspte kaas erover en bak ze 5 min af in de oven op 220 c. Ser-
veer met een frisse salade.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

PAASTOESPRAAK PAASONTBIJT KRUISIGING
VERSIERING VERSTOPPEN AVONDMAAL
CHOCOLADE OPGESTAAN PAASVUUR
VAKANTIE VATICAAN KUIKENS
PAASTAK BRUNCH EITJES
MANDJE ZOEKEN KRUIS
PASEN HAAS KERK
PAUS KIP LAM

Zoek de 10 verschillen
VROLIJK PASEN

Easy

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku
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Minder of Meerdijk?
Het is acht uur. De Piet Paulusma van 
de meest populaire commerciële zen-
der is druk doende zijn donderpreek af 
te ronden. Helaas voor hem schakelt 
half Holland exact op dat moment pas 
in. Hij weet dat. Toch blijft hij mooi 
weer spelen. Het is die soap waar men 
naar snakt. Dagelijks volgen we het 
wel en wee van familie Sanders en 
consorten op de voet. Elke werkdag 
paraat om het vervolg van die o-zo 
spannende cliffhanger van de dag 
ervoor bij te wonen. Koste wat het 
kost. Het bad kan nog wel wachten, 
de afwas loopt vast niet weg en die 
afspraak buiten de deur is in verge-
lijking ineens zo belangrijk niet meer. 
Alles wordt gelaten voor dat half uur-
tje. Of tweeëntwintig minuutjes zelfs, 
als je het reclameblok volgepropt met 
huishoudbeursartikelen eraf trekt. 
Want we moeten en zullen weten of 
Ludo weer stout 
is geweest. 
Of dat Lo-

rena wederom de geniepige snol uit-
hangt. En of Nina, de Jerney Kaagman 
van het gezelschap, met wat dan ook 
weer haar zin heeft gekregen. En zo 
valt er voor elk personage wel iets ka-
rakteristieks te verzinnen. Het is een 
oneindig proces dat samen te vatten 
is in een enkele zin: er ontstaat een ro-
mance totdat een van de twee sterft 
of vreemdgaat. Waarna er wederom 
een romance opbloeit, welke op zijn 
beurt weer strandt. En zo voorts. Er 
speelt bij deze soap maar één kracht 
een rol. Er speelt bij deze soap maar 
één kracht een rol. Precies, de kracht 
van herhaling. En ik geef de makers 
geen ongelijk. De consument blijkt er 
pap van te lusten. Ongetwijfeld biedt 
een soap de kijker de mogelijkheid aan 
de alledaagse werkelijkheid te ont-
snappen. Mensen identificeren zich 
met de karakters en de wijze waarop 
zij in bepaalde situaties handelen. En 
toch is dat niet eerlijk. Want wij trou-
we kijkers vormen ons een idealistisch 
beeld van de personages aan de hand 
van die korte selectieve rollenspellen. 
Want van die superieure status van 
Ludo blijft weinig over, zodra je 24/7 
een livestream van hem kunt volgen. 
Ook hij poept, moet tweemaal daags 
zijn tandjes poetsen en krijgt elk kwar-
taal een blauwe brief op zijn riante 
deurmat. En dat zien, in tegenstelling 
tot de trouwe volgers, ruim 15 miljoen 
mensen wel in. Zij doen dat tijdstip lie-
ver iets Sanders…

Joey van der Leemputten

COLUMNAnneke van Venrooij-Donkers ontvangt Vrijwilligerspenning gemeente Laarbeek

“Ik kreeg het behoorlijk benauwd toen ik 
hoorde dat de wethouder voor mij kwam”

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Wethouder Vereijken 
reikte namens het (oud-)College van 
burgemeester en wethouders van 
Laarbeek de Vrijwilligerspenning uit 
aan Anneke van Venrooij-Donkers. 
Anneke vervulde jarenlang, op voor-
treffelijke wijze, de functie van pen-
ningmeester van Buurtvereniging 
Plan West. De uitreiking vond plaats 
tijdens de jaarvergadering van de 
buurtvereniging, in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout.

Plan West
Buurtvereniging Plan West is een 
grote buurtvereniging die bestaat 
uit ongeveer 163 gezinnen. De 
vereniging omvat het gedeelte 
van Lieshout dat ruwweg wordt 
omsloten door de Dorpsstraat, 
de Molenstraat, de Vogelenzang, 
Burgemeester Mostermanstraat en 
Adriaan Boutstraat. Plan West is een 
zeer actieve buurtvereniging. Iedere 
maand zijn er activiteiten voor jong 
en oud. Donderdagavond was het 
jaarvergadering. 

Verrast en geëmotioneerd 
Aangenaam verrast is iedereen - en 

vooral Anneke - als wethouder Hans 
Vereijken, met in zijn kielzog de 
wethouders Theodoor Biemans en 
Frans van Zeeland, de jaarvergade-
ring onderbreekt. Geëmotioneerd 
luistert Anneke naar de speech van 
de wethouder. Hij roemt haar jaren-
lange inzet als penningmeester van 

Plan West. Anneke nam in 1996 de 
functie van penningmeester over 
van haar overleden man. Zij is bijna 
achttien jaar penningmeester ge-
weest van Plan West, tot volle te-
vredenheid van iedereen. Anneke 
heeft te kennen gegeven te willen 
stoppen als bestuurslid/penning-
meester. “Anneke laat een financieel 
kerngezonde vereniging achter”, 
zegt Hans Vereijken. “Dat spreekt 

me als wethouder Financiën van de 
gemeente Laarbeek natuurlijk bij-
zonder aan.”

De vrijwilligerspenning
Vervolgens overhandigt de wethou-
der de vrijwilligerspenning en leest 
de oorkonde voor. Anneke laat al-
les gelaten over zich heen komen. Er 
vormt zich een lange rij van mensen 
die haar komen feliciteren. Geduldig 
gaat ze met haar trotse kinderen en 
kleinkinderen op de foto. Het feest 
wordt helemaal compleet als Henny 
Stoop namens het bestuur van Plan 
West bekendmaakt, dat Anneke met 
ingang van vandaag is benoemd tot 
erelid van de buurtvereniging.

Behoorlijk benauwd
In gesprek met De 
MooiLaarbeekKrant vertelt Anneke 
dat ze meer een ‘doener’ is. “Ik 
werk het liefste op de achtergrond”, 
vertelt ze. “Ik kreeg het behoorlijk 
benauwd toen ik in de gaten kreeg, 
dat de wethouder voor mij kwam”, 
bekent ze. Natuurlijk is ze blij, dat 
mensen hun dankbaarheid op deze 
manier tot uiting hebben willen 
brengen. “Maar een beetje minder 
was ook goed geweest”, zegt ze be-
scheiden. 

Links Anneke van Venrooij-Donkers met haar vrijwilligerspenning, 
uitgereikt door (oud-)wethouder Hans Vereijken 

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

IESRA Totaalinrichting
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Lieshout - Op tweede Paasdag viert Profile de 
Concurrent uit Lieshout traditioneel de aftrap 
van een nieuw mooi fietsseizoen met haar 
Paasshow. Die dag is het mogelijk om 
onder het genot van een drankje en een 
hapje, ontspannen kennis te maken met 
de nieuwste ontwikkelingen op fietsgebied. 
Het seizoen 2014 heeft weer heel wat moois in 
petto! 

De elektrische fiets wint steeds meer 
terrein, mede dankzij de nieuwste ont-
wikkelingen op dat gebied. Misschien 
vraagt u zich wel eens af of een elek-
trische fiets ook iets voor u is? Kom dan 
zeker even langs, want om 11.00, 13.00 en 15.00 

uur vinden er demonstraties plaats van de verschil-
lende soorten en modellen. Daarna is er alle 

gelegenheid om de fietsen uit te proberen. 
In de maand april krijgt u bij de aankoop 
van een nieuwe elektrische fiets een heer-

lijke slagroomtaart cadeau! 

Het is ook zeker de moeite waard om een kijkje te 
komen nemen naar de overige nieuwe 
aanwinsten in het assortiment van de 
Concurrent, zoals kinderfietsen, stads-
fietsen, ATB – en racefietsen. Eigenaren 
Harm en Antoinette Schepers en me-
dewerkers ontvangen u graag op 2e 
Paasdag 21 april tussen 11.00 en 17.00 

uur in de winkel aan de Heuvel 6 te Lieshout. zeker even langs, want om 11.00, 13.00 en 15.00 

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Wij verzorgen tevens
boeketten en grafwerken.

Demonstraties elektrische fi etsen 
tijdens Paasshow bij De Concurrent

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:               T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout                  T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:               T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:               T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:               T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:               T. 0492-468098

Aardbeienslof afgewerkt 
met verse slagroom van 

van € 8.44 voor € 5.49
Speltbrood 

van € 3.40 voor € 2.49

Lieshout - Op tweede Paasdag viert Profile de 
Concurrent uit Lieshout traditioneel de aftrap 

de nieuwste ontwikkelingen op fietsgebied. 

uur vinden er demonstraties plaats van de verschil-
lende soorten en modellen. Daarna is er alle 

Het seizoen 2014 heeft weer heel wat moois in 

De elektrische fiets wint steeds meer 
terrein, mede dankzij de nieuwste ont-
wikkelingen op dat gebied. Misschien 
vraagt u zich wel eens af of een elek-
trische fiets ook iets voor u is? Kom dan 

Het is ook zeker de moeite waard om een kijkje te 
komen nemen naar de overige nieuwe 
aanwinsten in het assortiment van de 
Concurrent, zoals kinderfietsen, stads-
fietsen, ATB – en racefietsen. Eigenaren 
Harm en Antoinette Schepers en me-
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Paasdag 21 april tussen 11.00 en 17.00 

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 
Tel: 0499-872125

Paasdag 21 april tussen 11.00 en 17.00 
uur in de winkel aan de Heuvel 6 te Lieshout. zeker even langs, want om 11.00, 13.00 en 15.00 uur in de winkel aan de Heuvel 6 te Lieshout. 

Volop zomergoed, hangpotten, 
kuipplanten en vaste planten!

Paasdag 21 april tussen 11.00 en 17.00 

Dorpsstraat 53  5737 GA  Lieshout 

PAASSHOW 2E PAASDAG
Extra E-BIKE demonstratie om 

11.00, 13.00 & 15.00 uur.
Graag tot ziens op 2e paasdag 

tussen 11.00 en 17.00 uur.

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

Dorpsstraat 13, Lieshout   Dorpsstraat 13, Lieshout   Dorpsstraat 13, Lieshout   Dorpsstraat 13, Lieshout                       T.           T.           T.           T. 0499-4229760499-4229760499-4229760499-422976

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Kom eens kijken naar onze 
voorjaarscollectie voor zowel 

dames heren en kinderen, 
met onder andere badkleding

Jongens en meisjesshirt 
vanaf €5,00

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

Maak de paastafel lekker fl eurig
Bij Bloemend:

*Volop boeketten*
*Verse snijbloemen*
*Decoraties en mooie 

buitenplanten*

Heeft u speciale wensen? 
wij maken het graag voor u.

Vernielers, bedankt!
Een aantal weken geleden zijn wij met de jongste 
groepen van BSO Beekrijk (Fides kinderopvang) 
begonnen met het kweken van eigen groenten 
voor de BSO en het KDV. Dit alles is mogelijk 
dankzij een ouder die ons kindercentrum heeft 
voorgedragen als een kindercentrum waar 
kinderen lekker kunnen buitenspelen. Hiermee 
hebben we als prijs twee makkelijke moestuintjes 
gewonnen. Deze zijn vorige week woensdag op 
ons terrein geplaatst.Enthousiast zijn de kinderen 
en leidsters meteen aan de slag gegaan met 
allerlei activiteiten rondom het groeien en bloeien 
van  groenten.

Tot afgelopen weekend....

In het weekend van 12/13 april hebben 
onverlaten ons project vernield.  Tot groot 

verdriet van onze kinderen en leidsters is het 
ongewenste bezoek van dit weekend niet alleen 
bezig geweest met eten, roken en drinken op het  
afgesloten speelterrein van onze BSO, KDV en 
PSZ, maar hebben ze zich nu ook vermaakt met 
het vernielen van onze spullen. Dat we iedere 
week de resten van een ‘gezellig samenzijn’ 
moeten opruimen, om het zo veilig te houden 
voor onze kinderen, vinden wij al niet zo leuk, 
maar met deze vernieling is voor ons de maat 
vol!!

De politie is inmiddels op de hoogte en hopelijk 
willen alle omwonenden en hondenuitlaters voor 
ons een oogje in het zeil houden. En aan de 
vernielers:  BEDANKT!

Fides kinderopvang

Lezerspodium

Goede opbrengst reumacollecte Mariahout 2013

Heuvelplein afgesloten op 2e paasdag

Speciale avond Liedertafel ’t Nachtpitje

Mariahout - Ondanks het zeer 
slechte weer, maar dankzij de 
inzet van de gemotiveerde col-
lectanten heeft de Reumacollecte 
2013 toch weer een goede op-
brengst gerealiseerd. 

Net iets minder dan de recordop-
brengst van 2012, maar toch weer 
een mooi bedrag van €724,31. 
Dank aan alle inwoners van 
Mariahout, die door hun gulle 
gave hieraan hebben bijgedragen. 
Natuurlijk is er ook dank voor de 
trouwe inzet van de collectanten. 

Deze middelen zullen worden in-
gezet voor het onderzoek om deze 
volksziekte, die ruim 2 miljoen 
Nederlanders treft, de wereld uit te 
helpen. Namens het Reumafonds, 
dank aan allen die hieraan hebben 
bij gedragen.

Beek en Donk – De Laarbeekse 
Veteranen Vereniging houdt op 2e 
paasdag, maandag 21 april, een 
Luikse markt op het Heuvelplein 
in Beek en Donk. Van 09.00 tot 
16.30 uur is deze markt gratis toe-
gankelijk. 

Met excuses voor het eventu-
ele ongemak, willen zij iedereen 
en vooral de aanwonenden en 
hun eventuele bezoekers vrien-
delijk vragen om hiermee reke-
ning te houden en geen auto’s te 
parkeren op het Heuvelplein, op 
Paasmaandag 21 april tussen circa 

6.00 en 18.00 uur. Alle winkels 
(ook Jan Linders) en terrasjes zijn 
gewoon bereikbaar. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw begrip en 
medewerking en heel graag tot 
ziens op de markt. 

Beek en Donk - De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje op vrijdag 25 april is een 
speciale avond en wel om 2 redenen. 
Allereerst zal het koor ‘Plezzang’ uit 
Nuenen hen komen bezoeken voor 
een gastoptreden.

Plezzang is een groep enthousiaste 
mensen die het leuk vindt met elkaar 
Nederlands repertoire te zingen. Met 

als hoofddoelen: Fijn zingen, gezel-
ligheid en muzikale ontwikkeling. Een 
keer in de week komen ze bij elkaar 
en gaan dan onder leiding van Willem 
van der Heijden nieuwe liedjes instu-
deren en bekend repertoire herhalen 
en verbeteren. Willem begeleidt hun 
daarbij op zijn V-accordion.

Ten tweede: de dag erna is Koningsdag 
en dat wil ’t Nachtpitje niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Om middernacht 
drinken ze gezamenlijk een oranjebit-
ter en zingen het Wilhelmus. 

Wil je er bij zijn kom dan vrijdag 
25 april naar Café Zaal de Tapperij 
aan de Kerkstraat in Beek en Donk. 
Zangbundels liggen klaar en ze starten 
om 21.00 uur. Ga voor meer informa-
tie over Liedertafel ’t Nachtpitje naar  
www.hetnachtpitje.weebly.com.

Wie zijn deze twee mannen die in de 
jaren 50 in dienst waren?
   
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 06-51978426. 
Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week 
kwamen veel reacties binnen. 
Enkele reacties:  

Man op de foto in de MooiLaarbeek is Henk Gruijters uit Aarle-Rixtel. 
Hij was alternatief genezer en zelf was ik bevriend met zijn dochter Marieke. 
We zijn weleens in zijn praktijkruimte gekomen om laurierdropjes te vragen..
Groetjes Esther van den Crommenacker-Grasveld

Hierbij wil ik doorgeven dat de man in De MooiLaarbeekKrant van 19 april 
Henk  Gruijters is. Hij woonde in de Mariastraat in Aarle-Rixtel en heeft als 
jonge jongen bij mijn vader in de banketbakkerij in Helmond gewerkt.
Met vriendelijke groet, Marie-Gemma Paaps Kuijpers

Op de foto is te zien Henk Gruijters. Een natuurgenezer met ‘toverhanden’ waar 
vele mensen uit Aarle-Rixtel en omgeving hun toevlucht zochten bij zowel li-
chamelijke als geestelijke nood. Voor menigeen was hij een geschenk uit de He-
mel. Henk woonde in de Mariastraat te Aarle-Rixtel en overleed op 5-06-2009 
te Aarle-Rixtel.
Francine Janssen

Uiteraard herken ik deze man: Henk Gruijters. Ik ben er vaak geweest en hij 
heeft me vaak geholpen. Als ik de foto zie kan ik me direct de geur van kruiden 
weer herinneren, en zie ik de wachtkamer weer. Maria had er een heel mooie 
speciale plek. Betalen? Geef maar wat voor Maria. Bijzonder mens.
Groet, Anne-Marie van Brug.

Nou dat is Henk Gruijters, uitstekend magne-
tiseur. Hij ruggensteunde mij, stelde mij nooit 
teleur. Door hem kon ik moeilijke perioden 
doorstaan en kan ik evenwichtiger in het leven 
staan. Ik blijf hem daarvoor intens dankbaar,
al behoort hij nu tot de Engelenschaar.
Warme groet Dinie Kweens

De persoon in De MooiLaarbeekKrant is de 
Heer Henk Gruijters van de Mariastraat 25 te 
Aarle-Rixtel. Hij was een paranormale genezer.
C.R. van den Hoogenhoff

Telefonische reactie kwamen van: Hedwig Franken, Mevr.Krijnen-Wetten, Mevr 
van Leeuwen en Mevr. Van Aarle.

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het 

Laarbeek. Dit kan per mail via 

Man op de foto in de MooiLaarbeek is Henk Gruijters uit Aarle-Rixtel. 
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0.25
v   van 0.45

0.39
v   van 0.89

56%
goedkoper

44%
goedkoper

3.89
v   van 3.99

3.16
v   van 3.20

2.59
v   van 2.64

2.75 
v   van 2.79

BLIJVEND

VERLAAGD

volgens de Consumentenbond*

1.49

2.19

5.89 5.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Vanaf woensdag 16-04-2014*Vers & voordelig!

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 16-04-2014 t/m dinsdag 22-04-2014.

Openingstijden op Koningsdag vindt u op aldi.nl

Citroenen
250 g

Cherry-
tomaten
250 g

Ovenschotel 
varkenshaas
515 g

Luxe mini-gourmet
150 g

Mini-gourmet
200 g

Gourmetschotel
750 g

Mager 
rundergehakt
500 g

Hamburgers
900 g

Saucijzen
Ca. 480 g

PAAS
VOORDEEL

Rundertartaar
Ca. 400 g

* Bron Consumentenbond april 2014.

Nieuw initiatief op gebied van 
mestverwerking start in Mariahout

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout- Marcel Berkvens, wonende op de 
Heieindseweg in Mariahout, leverde maandag-
ochtend vanuit zijn boerderij de eerste lading 
‘verse varkensmest’, die op een hi-tech manier 
zal worden verwerkt tot biogas en fosfaat in een 
nieuwe duurzame fabriek in Son.

Prijs
Het mestinitiatief Dommeldal van de ZLTO 
(Zuidnederlandse Land- en TuinbouwOrganisa-
tie) is de winnaar van de ZLTO Initiatief Juryprijs 
2013 geworden. De prijs is in het leven geroepen 
voor leden die een vernieuwend idee succesvol in 
de markt zetten.

Mestoverschot
In het jaar 2000 is een eerste aanzet gegeven tot 
een oplossing van het mestprobleem in onze vee-
rijke omgeving. In het begin waren daar behalve 
Laarbeek ook Nuenen en Mierlo bij betrokken, 
maar er werd geen oplossing gevonden. Eén van 
de grootste problemen was de verwerking van 
de ‘dunne fractie’, de vloeibare mest. Het plan 
was oorspronkelijk om die te laten verwerken 
bij de rioolwaterzuivering Aa en Maas in Aarle-
Rixtel, maar dat stuitte op problemen.

In 2007 kwam er een ommekeer toen bleek dat 
Rendac, de vroegere destructor, op haar terrein 
een fabriek had staan, die overcapaciteit had. 
Het aanbod aan mest vanuit het Dommeldal 
moest minimaal 100000 ton zijn, wilde men met 
een proef beginnen. Dit is na lang onderhan-
delen met de veehouders in de regio Laarbeek, 
Sint-Oedenrode en Nuenen gelukt. Het duurde 
lang om voldoende agrariërs over de streep te 
trekken, maar op dit moment is het aanbod zelfs 
groter dan de vraag.

Productieproces
Misschien herinneren sommigen zich een eerder 
initiatief in Helmond, dat bekend werd onder de 
naam van de fabriek: ‘Promest’. Eigenlijk is de 
gedachte van nu dezelfde als toen, maar op dat 
moment was men zijn tijd te ver vooruit. De boe-
rengemeenschap was nog niet rijp voor het idee 
van ‘vernieuwde visie op mest’. De fabriek bij 

Rendac zal uit de mest allereerst biogas opvan-
gen, dat wordt gebruikt om het proces in gang te 
zetten. Daarbij komt onder andere nog meer gas 
vrij, dat als verwarming dient voor het droogpro-
ces van de mest. Uiteindelijk wordt er zoveel gas 
extra geproduceerd, dat een ruim overschot kan 
worden verrijkt tot de energiecapaciteit van ge-
woon aardgas. Door er de ‘parfum’ van aardgas 
aan toe te voegen is er geen verschil meer en kan 
het gas gewoon in de huishoudens gebruikt wor-
den. De overgebleven droge stof wordt verwerkt 
tot fosfaatkorrels. Deze zijn bestemd voor de ex-
port. In Nederland is genoeg fosfaat (meststof) 
aanwezig voor de landbouw, maar in het buiten-
land is het een gewild product voor de bemesting 
van landbouwgrond. 

Milieuvriendelijk
Op maandag 14 april werd de eerste 35 ton verse 
varkensmest geladen voor vervoer naar de fabriek 
in Son. Dit vond plaats bij de stallen van Marcel 
Berkvens. Een hypermoderne transportwagen 
werd ingezet om via een ingenieus systeem ervoor 
te zorgen, dat er niet met de mest kan worden 
‘gerommeld’. Na een proeftijd van ongeveer een 
jaar wordt bekeken of alles werkt zoals verwacht. 
Daarna zal naar verwachting de dubbele hoeveel-
heid, dus 200.000 ton mest per jaar, door Mestac 
(MestAfzetCoöperatie) kunnen worden verwerkt 
tot een milieuvriendelijk alternatief.

Laarbeek – Het Laarbeeks Landschap is boos. 
Enkele weken geleden hebben vrijwilligers van 
deze organisatie, in samenwerking met het 
IVN, ruim duizend struiken geplant. Deze week 
constateerden zij tot hun grote schrik dat een 
groot deel van de beplanting is vernield. Er zijn 
planten verdwenen en een aantal planten zijn 
bespoten met verdelgingsmiddel. Het Laarbeeks 
Landschap heeft inmiddels aangifte gedaan. 

De struiken zijn geplant aan de Ketelkampweg, 
de Schaapsdijk en de Hei. Dit beoogde een toe-
voeging te zijn aan de fraaiheid van het land-
schap en een voedselbron voor talloze vogels. 
Het plantmateriaal heeft het Laarbeeks Land-
schap betaald uit de pot die opgebouwd is uit 
bijdragen van hun donateurs. 

Voorzitter Harry Brugmans zegt erg geschrokken 
hiervan te zijn. “Ik ben boos en verdrietig. Onze 
donateurs zijn hiermee geraakt en vrijwilligers 
hebben het werk voor niets gedaan. Uit respect 
voor onze vrijwilligers en donateurs hebben we 
dan ook aangifte gedaan.” 

Daarnaast vindt Harry het erg vervelend dat er 
nu misschien naar boeren gewezen wordt, die 
niets gedaan hebben. Voor het Laarbeeks Land-
schap een extra reden om aangifte te doen. 

De milieuwachter neemt de zaak hoog op en 
gaat alles tot de bodem uitzoeken. Hij heeft de 
Voedsel en Warenautoriteit ingeschakeld voor 
onderzoek bij de planten. 

Laarbeeks Landschap doet aangifte voor vernieling

“Het is verschrikkelijk voor onze 
donateurs en vrijwilligers”
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Mayke Verhoeven: specialist in Haarwerken & Pruiken Advertorial

Sinds kort kunnen mensen met haarpro-
blemen in Aarle-Rixtel terecht voor het 
aanmeten van een haarwerk of pruik. 
Haarwerkspecialist Mayke Verhoeven 
is gevestigd aan de Lieshoutseweg 3a. 
Mayke runt nu ruim 5 jaar haar bedrijf 
en dat doet ze op vakkundige wijze en 
met veel passie.

In Mayke’s visie moet een haarwerk er 
vooral natuurlijk uitzien en daar heeft 
zij bij uitstek kijk op. Naast het volgen 
van diverse cursussen en studies komt er 
heel wat bij kijken om een goede haar-
werkspecialist te zijn. Het is niet zomaar 
een pruik op iemands hoofd zetten en 
klaar. Nee, een haarwerk moet goed zit-
ten én passen bij de klant. De klant moet 
zich er één mee voelen en uiteindelijk 
kunnen zeggen: ‘Ja, dit ben ik!’

Synthetisch of echt haar
Mayke heeft een ruime collectie haar-
werken en pruiken van gerenommeerde 
merken in huis, voor zowel dames als 
heren. Men kan kiezen uit synthetisch- of 
echte haren in allerlei coupes, lengtes en 
kleurtinten. Wij leveren ook maatwerk. 
Er zijn haarwerken en pruiken in diverse 
prijsklassen. In een adviesgesprek  geeft 
Mayke aan wat voor U zoal mogelijk is , 
wat de voor- en nadelen kunnen zijn van 
diverse haarwerken en over het materiaal-
gebruik en het draagcomfort van pruiken.

Chemo of alopecia
Ik krijg natuurlijk veel mensen in mijn 
zaak die vanwege chemo of alopecia 
aangewezen zijn op een haarwerk of een 
pruik. Ik neem dan ook ruim de tijd om 
aandacht te besteden aan alle proble-
men die dat met zich meebrengt. Door 
het aanmeten van een mooi haarwerk 
of pruik gaan deze klanten ondanks hun 
ziekte of haarprobleem weer mooi en 
met meer zelfvertrouwen de deur uit.

Zorgverzekeraars
Mayke heeft kwaliteit en service hoog in 
het vaandel staan en is tevens aangesloten 
bij diverse zorgverzekeraars. In haar eigen 
atelier kunnen haarwerken en pruiken 
aangepast, vermaakt of hersteld  worden. 
Zo hoeft u niet onnodig lang te wachten 
dat uw haarwerk of pruik klaar is.

Turbans, mutsja’s en sjaals
Naast haarwerken en pruiken is er een 
mooie collectie turbans, mutsja’s en 
sjaals en zo meer in huis van de merken 
Latifa en Christine. Wat niet in huis is 
kan besteld worden en is binnen 24 uur 
beschikbaar. Alles is bespreekbaar, dus 
schroom niet en maak een vrijblijvende 
afspraak, ik help u graag verder. 

Gratis advies
Mayke Verhoeven heeft haar salon aan 
huis en werkt bovendien op afspraak, 
zodat privacy gewaarborgd is. Het is ook 
mogelijk dat wij bij u aan huis komen. 
Tevens kunt u ook terecht voor het knip-
pen en verzorgen van uw eigen haren.

Lieshoutseweg 3a, Aarle-Rixtel     06 - 47 85 82 40     info@pruikenhaar.nl     www.pruikenhaar.nl

Paasconcert Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ in 
Bavaria Brouwerij Café
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Seniorenkoor ‘Vogelenzang’, 
een van de subverenigingen van 
KBO Lieshout,  presenteert zich met 
een Paasconcert in Bavaria Brouwerij 
Café aan de Heuvel in Lieshout, op 
maandag 2e Paasdag, 21 april, van 
14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang is gratis.

Aan sponsoren, adverteerders en be-
gunstigers van de 10de Korenmiddag 
van Seniorenkoor ‘Vogelenzang’, in 
november 2013, is de belofte gedaan 
om, als dank voor hun support, in het 
voorjaar van 2014 een gratis concert 
te geven, in Lieshout.
Deze belofte lost Seniorenkoor 
‘Vogelenzang’ in met haar 
Paasconcert, in de Koepelzaal van het 
Bavaria Brouwerij Café. De uitvoering 
is opgebouwd uit drie onderdelen, 
met tweemaal een korte pauze, met 
daarin achtergrondmuziek.

De sponsoren, adverteerders en be-
gunstigers hebben inmiddels hun 
uitnodiging ontvangen, terwijl via 
DeMooiLaarbeekKrant en andere 
media, alle geïnteresseerde koorlief-
hebbers óók van harte worden uit-
genodigd, om dit Paasconcert bij te 
wonen. 

Historie
Op 14 mei 1975 is gemengd koor 
‘Vogelenzang’ officieel van start ge-
gaan, onder de paraplu van senio-
renvereniging KBO Lieshout. In de 
loop der jaren is de naam gewijzigd 
van Ouderenkoor ‘Vogelenzang’ 
in de huidige naam Seniorenkoor 
‘Vogelenzang’. Het koor staat al ruim 
6 jaren onder leiding van de enthou-
siaste dirigent Arie Ketelaars, terwijl 

pianist Wim Ederveen al meer dan 8 
jaren de muzikale begeleiding ver-
zorgt. Het 4-stemmig koor telt nu 42 
leden, waarvan 29 dames en 13 he-
ren, in de leeftijden van 58 tot 90 jaar. 
Volgend jaar mei viert het koor haar 
40-jarig bestaan, waarvoor een jubi-
leumcommissie al druk bezig is met 
de voorbereidingen.

Het koor heeft een zeer gevari-
eerd repertoire en zingt liederen in 
verschillende talen zoals, naast het 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Fins 
en Russisch. Graag laat het koor u 
kennis maken in een sfeervolle ambi-
ance, op haar Paasconcert.

Het jaarlijks hoogtepunt van  
Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ is het 
organiseren van de eigen korenmid-
dag, op de derde woensdag in no-
vember in het Dorpshuis in Lieshout, 
waar diverse regionale seniorenkoren 

optreden, met in totaal meer dan 200 
koorleden. De opening van deze ko-
renmiddag geschiedt elk jaar, door de 
Edelachtbare Heer Burgemeester van 
de gemeente Laarbeek, of door een 
van de andere leden van het College.

Het koor repeteert elke maandagmid-
dag, van 13.15 tot 15.15 uur, in de 
Sint Servatiuskerk, in Lieshout. De 
repetitie wordt halverwege onderbro-
ken door een pauze om, gezellig met 
elkaar, een kopje koffie of thee te drin-
ken, in de sacristie. U bent van harte 
welkom om eens een repetitie bij te 
wonen, om zelf te ervaren hoe het er 
bij Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ aan 
toe gaat. Voor vragen staan voorzit-
ter Wim Verhoeven (0499-423425), 
secretaris Jeanne van de Ven (0499-
422674), of penningmeester Henk 
Vogels (0499-421220) graag te uwer 
beschikking, maar uiteraard ook diri-
gent Arie Ketelaars (0499-425071).

Seniorenkoor ‘Vogelenzang’ uit Lieshout

Oproep ledenvergadering 
Wit-Gele Kruis Lieshout – Mariahout
Lieshout/Mariahout - Woensdag 23 
april houdt het Wit-Gele Kruis Lieshout 
– Mariahout haar jaarvergadering. Deze 
zal worden gehouden in het Dorpshuis 
te Lieshout en begint om 20.00 uur. 

Op de agenda staan onder andere 
het jaarverslag, de jaarrekening, de 

begroting en de bestuursverkiezing. De 
jaarvergadering is toegankelijk voor alle 
leden van het Wit-Gele Kruis. De notu-
len van de vorige jaarvergadering liggen 
voor belangstellenden ter inzage in het 
Zorgadviescentrum tijdens de openings-
uren en zijn geplaatst op www.wit-
gelekruis.nl. U bent van harte welkom.

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Getuigen gezocht van botsing
Lieshout – In Lieshout, op een par-
keervak tegenover de Rabobank, is 
op donderdag 3 april tussen 18.00 en 
19.00 uur tegen de achterkant van een 
oranje 45km autootje aangereden. 

Nu wil men graag weten of er getui-
gen zijn of dat de bestuurder die dit 
gedaan heeft zich bekend wil ma-
ken. Dit kan via tel. 0492-463229.

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Ralfo is een levendige, lieve Duitse 
Jachtterrier. Hij wil heel graag met iemand 
maatjes worden. Ralfo is bij ons in de 
opvang omdat hij niet samen met andere 
honden kan. We zoeken voor hem een 
baas die ervaring heeft met honden en 
die geen andere huisdieren heeft. Ralfo 
is gewend aan het leven binnenshuis, 
maar heeft wel veel beweging nodig. Als 
u hem lichamelijk en geestelijk voldoende 
uitdaging kunt bieden, heeft u aan Ralfo 
een trouwe viervoeter.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Ralfo of andere dieren uit dierenopvang 
‘vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u 
onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Ralfo
Leeftijd:     4 jaar
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AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Leuke, enthousiaste meid van 13 jaar zoekt 
een oppasadres. Bel dan snel! Noa Smits. 
Tel. 0492-465444.

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

GEVONDEN
Zwarte jas, merk Zara Basic maat S is blijven 
hangen bij tandartsenpraktijk Beek en Donk. 
Contact via 0492-464486 of kom langs.

Trouwring gevonden in de Aldi, Aarle-Rixtel, 
met naam ‘Els’ erin. Tel. 0492-386220.

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

klokken, beelden, kleingoed zolderopruimin-
gen, etc. Tel. 06-13208306

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert Tel. 
0492-368747

Herenmodellen voor knippen en föhnen, ein-
dexamenopdracht. Beschikbaar op oefena-
vonden (woensdag) om 19.00 uur en juni ti-
jdens eindexamen. Minimaal 1cm afknipbaar. 
Informatie/aanmelden: 06-21932089

OVERIG

Gratis ophalen Coppelstone’s 10x10 geel/
grijs +/- 15m2. Grint tegels 50x50 42 stuks. 
In Beek en Donk. Tel. 06-23714961

TE KOOP
Garagebox te koop op het Mezenplein/Vinken-
plein in Beek en Donk. Tel. 06-651305813

Twee kaartjes voor Rowwen Hèze op 31 mei 
2014. Info. j.verbakel@hotmail.com 

Satelliet schotel 80 cm. Twee decoders Philips, ont-
vangst Canal Digitaal. P.N.O.T.K. Tel. 0492-463386

Roze verstelbare skeelers, maat 33-37 Ni-
jdam. €10,00. Rode en blauwe regenjas maat 
140, gedragen, €3,00 p.st. Tel. 0492-382477

Eikenhouten bankje/opbergkist. 150cm lang, 
45cm hoog en 35cm breed, handig voor speel-
goed of schoenen. T.e.a.b. Tel. 0492-382477

VERLOREN
Zaterdag 29 maart, witte Sony cybershot met 
zwart hoesje. Van Aardbeienhof naar Lieshout. 
Staan waardevolle foto’s op. De vinder krijgt 
een vergoeding. Tel. 06-13220830

Blauw regenpak in een gele tas met solex-
service erop verloren tussen Aarle-Rixtel en 
Lieshout op 3 april. Voor de vinder is er een 
leuke verrassing. Tel. 06-51088248 

Een vriendin van mij was in 
Barcelona op het strand waar ze 
verliefd werd op het Beach-tennis. 
Zó erg dat ze een set kocht om het 
in de Costa-Blanca te kunnen intro-
duceren. Jammer voor haar, woont 
zij in Nederland en komt maar spo-
radisch naar haar Spaanse huis. 
Omdat ze vond dat het Beach-
tennis bekendheid moest krijgen 
leende ze mij de set. Mijn sportieve 
man vond het gewéldig en had het 
voornemen om tijdens de zomer-
maanden iedere dinsdagavond om 
19.00 uur naar het strand te gaan 
om het net op te bouwen. Ik (vond 
de picknickmand zeker zo belangrijk 
en…) ronselde wat vrienden voor 
deze nieuwe bezigheid. Volgens 
mijn vriendin moesten we voorál 
op de tennisballen letten, want dat 
waren speciale ballen en héééél 
kostbaar. Maar, na de eerste slag 
sloegen we de eerste bal over het 
minimuurtje van de boulevard in de 
kustplaats Calpe. Een hond zag 

de fluoriserende bal, kwam aange-
rend, nam de bal in zijn bek en zette 
het op een lopen. Wég bal! Dat was 
de eerste. Toen een paar kinderen 
kwamen vragen of ze een balletje 
mochten slaan deed ik niet flauw: 
‘Túúrlijk’. Maar na afloop brachten 
ze een bal minder terug. Ze wis-
ten het zeker dat ze maar één bal 
hadden gekregen. Ik nog zoeken, 
maar nee hoor… we hadden wéér 
een bal minder. Nou… daar hebben 
we dan ook lang mee gespeeld. 
We kochten een nieuwe set ballen 
en speelden trouw iedere dinsdag-
avond. We kregen zelfs bekend-
heid, want toeristen zaten vaak al 
op het strand te wachten als wij met 
ons steekwagentje vol rotzooi aan 
kwamen zetten. Het bleef namelijk 
niet alleen bij de set. Er moest ook 
een klaptafeltje mee, twee stoeltjes, 
een goed gevulde picknickmand, 
een tas met zwemspullen, badla-
kens, de koelbox en een parasol. 

Ook onze sportieve 
vrienden brachten een 
lading aan zooi mee. 
Geen wónder dat 
wandelend publiek 
bleef staan kijken 
(knipoog). We kre-
gen zelfs hulp bij het 
opbouwen. Er werd 
vaak om een racket 
gevochten, teams 
gemaakt. Het werd 
een ware sport. Nou 
ben ik meer creatief 
dan sportief en het 
nieuwtje was er bij 

mij al snel vanaf. Eigenlijk bij mijn 
vrienden ook. Het net werd opge-
bouwd, de fles ontkurkt en het net 
werd weer afgebroken. Dan kwa-
men we thuis en vonden dan dat 
we een sportieve avond hadden 
gehad. Toen kwam het moment dat 
mijn vriendin voor een korte vakan-
tie naar haar Spaanse huis kwam. 
Ze had haar vakantie zó gepland 
dat er in ieder geval één dinsdag in 
viel. Ohhh… wat verheugde zij zich 
op het Beach-tennis. Het werd dins-
dag, het net opgebouwd, het tafel-
tje uitgeklapt en de stoeltjes strate-
gisch neergezet. De picknickmand 
werd uitgestald, de MP3-speler 
galmde sfeervolle muziek over het 
strand en mijn vriendin was de eni-
ge die een racket nam. Maar waar 
waren de ballen? Oja, die waren we 
al weken kwijt! Vervolgens werd 
de wijnfles ontkurkt. Kortom: écht 
gezellig hoor, dat Spaanse Beach-
tennis. Salut. 

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

spanje

Luch
tpost

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:

Ruben van de Hurkv

Beach-tennis

GRAND OPENING
26
APRIL

KONINGS
DAG

Heuvelplein passage | Beek en Donk

Heden   

 Geopend    
 

IJssalonDe Verrassing

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Vanaf 1 mei nieuwe openingstijden:
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,-

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

kustplaats Calpe. Een hond zag Ook onze sportieve 
vrienden brachten een 
lading aan zooi mee. 
Geen wónder dat 
wandelend publiek 
bleef staan kijken 
(knipoog). We kre-
gen zelfs hulp bij het 
opbouwen. Er werd 
vaak om een racket 
gevochten, teams 
gemaakt. Het werd 

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: 
het zoekertje bestaat uit maximaal 
20 woorden en er staan maximaal 2 
zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. 
in de krant. Een zoekertje blijft max. 2 
weken staan in de krant en op internet.

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

W17 - Aanbiedingen gelden van maandag 21 april t/m zaterdag 26 april 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Magere runderriblappen
kilo

10.99

6.99

Boerenschouderham
van onze versafdeling

100 gram
1.69

1.39 1.99
kilo 7.96

0.79
kilo 1.76

Daily Fresh
Hollandse spinazie

zak ca. 450 gram
2.00

Bon Appetit plakken 
48+ Goudse kaas

jong of jong belegen
pakje 190 gram
1.83/1.99

kilo 8.37

1.59

Markant frisdrank
sinas, sinas light, lemon & lime, lemon & 
lime light, cola of cola light, fl es 1500 ml.

Markant mini duo bakjes
duo rode vrucht, pecan karamel 

of drie chocolade
2 bakjes à 200 ml.

1.94

1+1
GRATIS

Reus reinigers
of wasmiddel

alle soorten
fl acon 750/1060 ml

pak 50-880 gram
2 artikelen 
naar keuze

Witte of bruine
petit pains

vers uit eigen oven
5 stuks
1.95

Noord Waarland
jong belegen kaas

+ Boonackerbrood gratis
van onze versafdeling

500 gram
5.82

4.98
kilo 9.96

Bavaria bier*
krat 12 fl esjes à 30 cl.
pak 6 blikken à 33 cl.

2+1
GRATIS

Knorr Chicken Tonight
alle soorten

pot 495-535 gram
1.78-1.83

2+1
GRATIS

Markant 2-laags
toiletpapier

pak 24 rollen
6.29

1.50
liter 3.75

2 bakjes

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Witte Reus keukenreiniger à 750 ml.
van 5.98 voor 2.99

1.00
5 stuks

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting.
Bijv: 3 kratten Bavaria bier van 17.37 voor 11.58

Douwe Egberts koffi e
roodmerk snelfi lter of grove maling, 

décafé, mildcafé, aroma blond of donker
pak 250 gram

2.70-2.87

Bij aankoop van 3 artikelen 
33.3% korting. Bijv: 3 fl essen 
cola van 3.24 voor 2.16

1.00

pak 24 rollen
6.29

3.99
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Ghanese arts op bezoek in Aarle-Rixtel 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel- De uit Ghana afkomstige 
dokter Prosper Moh deed afgelopen 
zaterdag in de kerk een oproep voor 
steun voor zijn werk. De dokter is di-
recteur van een ziekenhuis in Duayaw 
Nkwanta in midden Ghana en was in 
Nederland op werkbezoek. 

Corruptie
Opgegroeid in de stad Nandon in het 
armoedige noorden van Ghana werkt 
dr Moh nu al enkele jaren in het mid-
den van het land als geneesheer-direc-
teur van het St. John of God hospitaal. 
De gezondheidszorg in Ghana is niet 
van dien aard, dat mensen hele dagen 
moeten lopen om bij een ziekenhuis te 
komen, want de ziekenzorg is eigen-
lijk helemaal niet zo slecht geregeld. Er 
zijn fundamentelere dingen mis. “Als 
ik steun vraag aan de regering krijg ik 
die”, vertelt Moh, “maar op de ver-
keerde manier. Er komt geen geld, 
maar er wordt bijvoorbeeld een oog-
kliniek gebouwd, met alles erop en er-
aan. Alle instrumentarium is aanwezig, 
er zijn dokters en verpleegsters, maar 
de infrastructuur is er niet. Er wordt 
niets gedaan aan wegenaanleg, dus 
de mensen kunnen niet naar de kliniek 
komen. Maar het allerbelangrijkste 
wordt ook vergeten: er is geen elek-
triciteit en er is geen water”. Hij ver-
telt, dat er geen geld komt, omdat de 
corruptie in het land hoogtij viert. ”Er 
komt bijvoorbeeld na veel getouwtrek 
een zending binnen uit het buitenland, 

maar dan blijkt die 100.000 condooms 
te bevatten, waar we nu niet direct om 
zitten te springen.” 

Klompvoetjes
Het werken als arts gaat niet volgens 
een bepaald schema. In de polikliniek 
komt de arts om 7 uur ’s morgens bin-
nen en begint de rij wachtende men-
sen af te werken. Via een bonnetjes-
automaat, ongeveer als in ons land bij 
de bakker of slager, weten de mensen 
of ze aan de beurt zijn. In een straal 
van 500 km is er in het land één or-
thopedisch centrum voor de inwoners. 
Dit is een belangrijke tak van de ge-
neeskunde omdat er veel baby’s wor-
den geboren met klompvoetjes. In de 
hospitalen is het gebruikelijk, dat als 
een (baby)patiënt wordt opgenomen 
ook moeder en grootmoeder vaak in 
het ziekenhuis moeten verblijven om 
het kind te verzorgen. Schoonmaken 
en eten geven zit namelijk niet in het 
pakket van het ziekenhuis. Dat moet 
door familieleden worden verzorgd. 

Goede artsen
Doctor Moh is in Nederland om nieuwe 
technieken aan te leren maar hij komt 
niet met lege handen. Hij heeft name-
lijk in Ghana een methode ontwikkeld 
om zonder te opereren, dus puur met 
medicatie, baby’s van hun klomp-
voetjes af te helpen. In Nederland, 
vooral het ziekenhuis van Maastricht 
waarmee hij goede contacten heeft, 
is deze handelingswijze onbekend en 
het zal hier zeker een revolutie zijn op 
dit gebied. Veel stagiaires vanuit het 

ziekenhuis van Maastricht maken de 
tocht naar Ghana om daar specifieke 
ervaring op te doen. De opleidingen in 
het land zijn prima. Het is volgens Dr. 
Moh wel erg jammer, dat veel goede 
Ghanese artsen het land verlaten om 
voor grote salarissen in het buitenland 
te gaan werken. Dr. Moh ziet het ech-
ter als een verplichting aan zijn volk 
om in Ghana te blijven. Daarom ook 
heeft de MOV (Missie ontwikkeling en 
Vrede) besloten hem onvoorwaardelijk 
te steunen in zijn werkzaamheden. 
Vanuit de afdeling MOV uit Stiphout 
gaat Theo van de Ven binnen niet al te 
lange tijd voor de 14e keer naar Ghana 
om er zeker van te zijn, dat de gelden 
goed worden besteed.

Nieuwe bus
Door de inwoners van Aarle-Rixtel en 
Son is geld bij elkaar gebracht. De op-
brengst van de huis-aan-huiscollecte 
wordt besteed aan een busje, dat de 
mensen die van ver moeten komen 
naar het ziekenhuis kan brengen. De 
aanzet kwam echter uit de het laatste 
bolwerk van de zusters Ursulinden uit 
Aarle-Rixtel. Zij zijn vertrokken, maar 
de opbrengst van de veiling van hun 
achtergebleven spullen schonken zij 
aan dit goede doel. “Het busje kan 
inmiddels worden aangeschaft en zal 
goede diensten gaan bewijzen”, vol-
gens Henk van Eijndhoven van de 
MOV in Aarle-Rixtel. Binnenkort gaat 
doctor Moh weer terug naar huis, 
waar hij een vrouw heeft en 4 kinde-
ren, van wie zijn oudste dochter in zijn 
voetsporen wil treden.

De Ghanese arts Prosper Moh 

Flavio Hegeman demonstreert het uitbenen van een varken 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - ‘De dag van de slager’ 
vond vorige week donderdag (10 
april) plaats. In heel  Nederland open-
de slagerijen de deuren voor publiek, 
zo ook Slagerij Hegeman in Aarle-
Rixtel. Het thema van deze dag was 
‘De kunst in de slagerij’. De Aarlese 
slagerij haakte hierop in door een de-
monstratie van het uitbenen van een 
varken te geven.  

De rode loper lag donderdag uit bij 
Slagerij Hegeman. Iedereen kon een 
kijkje nemen in de slagerij. Er werden 
rondleidingen gegeven met uitgebrei-
de informatie over alle machines en 
over hoe alle producten gemaakt wor-
den. De slager gaf een demonstratie 
over het uitbenen van een half varken. 
Het publiek was enorm enthousiast. 
Het oudere publiek kende het uitbe-
nen nog van vroeger, maar vonden 
dat er veel gemoderniseerd was in de 
slagerij. 

Voor het jonge publiek was er een 
kleurwedstrijd georganiseerd. De prijs-
winnaars zijn Esther Houwen en Lotte 
Plugers. 

Verder was er nog een proeverij. De 

aanwezigen konden van alles probe-
ren, van salades tot barbecueworstjes 
en van spareribs tot soep.

Dit alles maakte ‘De dag van de slager’ 
tot een groot succes.

Laarbekenaren introduceren 
ondernemersbeurs: Bedrijvig Laarbeek
Laarbeek – Ondernemers opgelet! In 
het eerste weekend van november 
vindt in De Couwenbergh in Aarle-
Rixtel een tweedaagse ondernemers-
beurs plaats: Bedrijvig Laarbeek. 
Het is dé plek waar je je bedrijf kunt 
profileren. Op zaterdag voor en door 
ondernemers, op zondag voor consu-
menten. 

Een achttal ondernemers heeft het ini-
tiatief hiervoor opgepakt en de han-
den uit de mouwen 
gestoken om deze 
beurs te realise-
ren. Wil jij erbij zijn 
als bedrijf? Geef je 
dan snel op, zodat 
je verzekerd bent van een plaatsje op 
deze unieke, lokale bedrijvenbeurs. 

Thema’s 
De beurs vindt plaats op zaterdag 1 
en zondag 2 november van 11.00 
tot 17.00 uur. De ruimtes in De 
Couwenbergh worden onderverdeeld 
in diverse thema’s. Deze thema’s 
zijn: De Mens & zijn Gadget (Design 
& Techniek),  Lijf & Leden (Welness 
en Lifestyle) Silicon Laarbeek (ICT), 
Bouwen aan de Toekomst (Bouw), Bij 
de buren is het Gras altijd groener (Tuin 
& Landschap), Gastvrij Laarbeek (Food 
& Well being) en Boter, Kaas & Eieren 
(Agrofood & Technology). 

Tijdens de beurs staat het ‘keten den-
ken’ centraal. Dit houdt in dat de be-
drijven per thema aan elkaar gekoppeld 
worden en samen hun ondernemingen 
op een innovatieve manier profileren. 

Doel 
“Het doel van deze beurs is om bekend-
heid te geven aan producten en diensten 
van Laarbeekse bedrijven, zowel aan 
collega-ondernemers als de particulieren 
in Laarbeek en omgeving”, vertelt be-
stuurslid van Bedrijvig Laarbeek, Chris de 
Hoog, waarop hij vervolgt: “Daarnaast 
leg je als ondernemer tijdens deze beurs 
verbindingen met andere ondernemers 
in Laarbeek middels een thematische in-
deling en wordt via deze beurs het on-

dernemersklimaat 
in Laarbeek gesti-
muleerd.

Interesse
De thema’s zijn 

zo breed mogelijk ingedeeld, dat alle 
Laarbeekse ondernemers kunnen deel-
nemen. Kun jij je met jouw bedrijf vin-
den in één van bovenstaande thema’s? 
En heb jij zin om met andere onderne-
mers in Laarbeek samen te werken en 
hierdoor jouw netwerk uit te breiden? 
Dan is Bedrijvig Laarbeek iets voor jou! 
Aan de deelname zijn wel kosten ver-
bonden. Wie meer informatie over de 
beurs wil, kan een mail sturen naar be-
drijviglaarbeek@gmail.com, waarna de 
organisatie contact met je opneemt. 

Voorbereidingsavond
Op donderdagavond 24 april vindt 
om 20.00 uur een voorbereidings- en 
informatieavond plaats over Bedrijvig 
Laarbeek in de Couwenbergh in Aarle-
Rixtel. Serieus geïnteresseerde onder-
nemers zijn, na een mailtje aan boven-
staand e-mailadres, van harte welkom 
op deze avond.

Lezerspodium

HOERAAA ??.. HOERAAA ??…HOERAAAAA ??......
Er is in Laarbeek een nieuwe coalitie 
geboren

De bevalling van deze coalitie, die 
in een achterkamer door ABL en De 
Werkgroep uit fustraties en bescher-
ming van eigen ego’s  was ingezet, 
moest kost wat kost binnen een dag 
een coalitie opleveren waarin PNL 
niet vertegenwoordigd was. Hebben 
de onderhandelaars van ABL en De 
Werkgroep nooit gehoord van het ge-
zegde: “Haaste spoed is zelden goed”. 
Waren het niet juiste deze 2 partijen 
die tijdens de informatieronde van de 
PNL-voorman hem verweten dat hij al 
aan het formeren was. Je ziet wel “de 
pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”. 
Maar deze geforceerde bevalling doet 
mij denken aan een prent (weer uit de 
oude doos) van een bevalling in een 
“BELGISCHE VERLOSKAMER”. 

Moeten de inwoners van Laarbeek 
de politieke partijen en de gemeente 

Laarbeek wel feliciteren 
met de geboorte van 
“dit kind”? Niet door 
de normale kinder-
ziekten die nog komen 
maar vooral door de 
enorme beschadigin-
gen die tijdens deze 
bevalling zijn ont-
staan zal deze coa-
litie misschien maar 
een kort bestaan 
gegund zijn. Hoe 
dan verder om dan 
weer niet dezelfde 
soap te krijgen als 
bij  de laatste coalitie-onderhandelin-
gen????

Een voorstel is: Bij deze nieuwe coa-
litie-onderhandelingen, benoem een 
onafhankelijke informateur (later 
formateur), zet alle ego-trippers van 
iedere politieke partij aan de zijlijn en 
laat dan alle parijen met open vizier 

de onderhande-
lingen ingaan. Dan zal de uitkomst 
niet veel verschil tonen met de kie-
zerswens van 19 maart jl.

Besturen en regeren is vooruit zien en 
niet handelen uit fustratie!!!

Toon Govers

Laarbeek wel feliciteren 
met de geboorte van 
“dit kind”? Niet door 
de normale kinder-
ziekten die nog komen 
maar vooral door de 

bij  de laatste coalitie-onderhandelin- de onderhande-
webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk
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Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 25, AARLE-RIXTEL / 0492-382189
WWW.EETERIJTANTEPOLLEWOP.NL

Nieuw bij
Tante Pollewop

TAPAS
Tafelen

2 uur Tafelen 
maar € 19,95

Ger Coppens mi heur Apostelen in Ons Tejater

Lieshout - Hoe Brabants wildut heb-
be? Ger Coppens en heur Apostelen 
staat op zaterdag 19 april op het po-
dium van Ons Tejater in Lieshout. De 
eerste voorstelling van Ons Tejater 
in de vernieuwde grote zaal van het 
Dorpshuis met prachtige stoelen-
wand.
 
Ger, nog net geen zestig, maar wel oma 
van twee kleinkinderen en ‘grutje’, is 
nog altijd bezig tussen tap en kookpot, 
tussen bier en soep. In haar herberg 
komen mensen om te slapen en te eten 
of op zondagmiddag ‘vur wa buurt en 
ne lekkere pot speciaal bier’. Tussen 
haar drukke leven door maakte ze met 

haar muzikanten en heure Jan een 
dubbele live CD en DVD. Drie schijf-
jes in één box die ze uitbracht als de 
‘HERRE van GERRE’. Herre staat voor 
herinnering over dertig jaar luistermu-
ziek van eigen hand. Haar ‘Conganees’ 
Ad gaat ondertussen al zo’n negentien 
jaren mee. Toen acht jaar geleden Hent 
en Jan zich erbij voegden kregen haar 
liederen meer een folkachtig geluid en 
had ze muzikaal bereikt wat ze al die 
jaren zo graag wilde.

In de herfst- en wintertijd staat ze 
elke maand een keer op het kleine 
podium van haar eigen herberg,die 
dan tot theatertje is omgetoverd. ‘En 

naw kumt ze nor Liessent! Samen mi 
heur vier Apostelen gaat ze voor een 
eigentijdse Brabantse avond. Want 
Brabants hoeft niet oubollig te zijn en 
Coppens zal ut loate heure! T’is dat’.

Tot ziens op zaterdag 19 april, aan-
vang 20.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. Wilt u zeker zijn van een 
plekje, kaartjes zijn verkrijgbaar in het 
Dorpshuis of men kan reserveren via 
www.vierbinden.nl/onstejater of te-
lefonisch via 0499-422878 (maandag 
t/m donderdag na 13.00 uur en op 
vrijdag na 19.00 uur).

Ger Coppens en heur Apostelen

Tweede editie EyeOn Nightrun
Aarle-Rixtel - Wegens een succesvolle 
eerste editie van de EyeOn Nightrun, 
houdt EyeOn dit jaar wederom een 
Nightrun op vrijdagavond 2 mei. 

Dit jaar gaat de volledige opbrengst 
naar stichting ALS. Een 8,4 kilometer 

parcours is onder de sterrenhemel van 
Landgoed Croy in Aarle-Rixtel uitge-
zet.  Iedereen is om 21.30 uur welkom 
op kasteel Croy voor dit unieke evene-
ment! Kijk voor meer informatie en in-
schrijving op: www.eyeon.nl/nightrun.

Record aantal toeschouwers bij 
de Vriendenkring

Lieshout - De negen uitvoeringen 
van ‘Het gespuis van de kluis’ van 
Toneelvereniging De Vriendenkring 
heeft haast 1800 toeschouwers ge-
trokken. Dat is in het 25-jarig bestaan 
van de toneelvereniging een record, 
waar ze super trots op zijn.
 
De vernieuwde zaal in het Dorpshuis 
werd door het publiek zeer 

gewaardeerd. De toneelvereniging  wil 
dan ook de toeschouwers en niet te 
vergeten hun fantastische sponsoren 
bedanken. Even zullen ze in een klein 
zwart gaatje vallen, maar als de zon 
schijnt en ze over een paar weken weer 
nieuwe boekjes gaan lezen, krijgen ze 
er weer zin in om volgend jaar weer op 
de planken te staan. Dat is de afspraak 
die staat, graag tot volgend jaar.

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’

Foto gemaakt door Leo van den Heuvel

All Style Tattoo & Piercing

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

NIEUW IN ONS 
VERHUURASSORTIMENT

GAZONBELUCHTER
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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Aarle-Rixtel - Wim Beeren orga-
niseerde in maart 2009 zijn eerste 
jamsession in café Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Kort na zijn 
overlijden in juli 2009 heeft het be-
stuur, bestaande uit Jos Beeren, Carel 
Martin en Hans Verhoeven, de naam 
Wim Beeren bij wijze van eerbetoon 
aan de jazz society verbonden.

Na 5 jaar heeft Wim Beeren Jazz 
Society haar naam gevestigd en mag 
zij zich rekenen tot de toonaangeven-
de jazzpodia in Nederland. Dat wordt 
op woensdag 23 april uitgebreid ge-
vierd met een wel heel bijzonder con-
cert in zaal  Van Bracht met een op-
treden van de Amerikaanse jazzgigant 
Scott Hamilton op tenorsax. Scott 
wordt  begeleid door het trio pianist 
Rob van Bavel, Marc van Rooij op bas 
en Hans van Oosterhout op drums.

Scott Hamilton (1954) werkte met 
onder anderen Ray Brown, Wayne 
Shorter, Rosemary Clooney, Benny 
Goodman, Rita Reys, Pim Jacobs en 
Ruud Jacobs. Hij zet in zijn spel de 
traditie voort die werd ingezet door 
trendsetters op tenorsax als Ben 
Webster, Zoot Sims, Coleman Hawkins 
en Don Byas. Een zeer herkenbaar ge-
luid, heldere melodische lijnen, een 
heerlijke timing en frasering, begeleid 
door een trio van wereldformaat, het 
zijn de ingrediënten voor wellicht een 
historisch optreden in Aarle-Rixtel.

Vanwege de verwachte grote be-
langstelling voor dit concert, wordt 
eenmalig uitgeweken naar de zaal 
van Van Bracht, om zoveel moge-
lijk liefhebbers dit unieke concert te 
kunnen voorschotelen. Er is geen 

voorverkoop. Er wordt geadviseerd 
op tijd te komen om u te verze-
keren van een goede zit- dan wel 
staanplaats. Uitgebreide info van 
Scott Hamilton vindt men op www.
scotthamiltonsax.com en ontelbare 

youtube filmpjes. Tevens aan te bevelen 
www.robvanbaveltrio.nl

Aanvang 20.30 uur, entree slechts 
€7,00. www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Mooi UIT in Laarbeek

Een korte stop bij Grand Café Stout biedt meer dan alleen even bij-
komen van een  inke  etstocht. Een groot terras met wel 70 zit-

plaatsen, gratis WiFi, de lekkerste koffie in de regio, 4 oplaadpunten 
voor uw elektrische  ets, veel voorbijgangers en gezelligheid in de 
Dorpsstraat van Aarle-Rixtel, gerechten op de lunch en diner-kaart 
met uitsluitend verse ingrediënten van lokale leveranciers, veel 
gratis informatie voor leuke bezienswaardigheden in en rondom 
AAarle-Rixtel en natuurlijk voldoende parkeergelegenheid om uw 

auto te parkeren voor vertrek van uw  etstocht.

Tot zo bij Stout!

Openingstijden:
zomer: di t/m za vanaf 10.00, zo vanaf 09.00 uur
winter: di t/m za vanaf 11.30, zo vanaf 09.00 uur

Ze zijn er weer!
ASPERGES

Grand Cafe Stout
Dorpsstraat 86        5735EG Aarle-Rixtel          

www.grandcafestout.nl       info@grandcafestout.nl
06-41628031

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Diverse kraampjes met vele heerlijke Hollandse hapjes

Hollandse avond in de Brabantse Kluis

25 APRIL
van 18.30 - 22.00 uur
‘All you can eat’

Prijs € 27,50

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

Scott Hamilton bij Wim Beeren Jazz Society

5-jarig bestaan Wim 
Beeren Jazz Society op 23 
april met Scott Hamilton

Harmonie Oefening & Uitspanning 
geeft try-out op Goede Vrijdag
Beek en Donk - Als voorbereiding op 
de reis van de Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning uit Beek en 
Donk naar Italië is er een openbare 
generale repetitie op Goede Vrijdag. 
O&U neemt deel aan een het inter-
nationale muziekconcours in Riva del 
Garda. 

Na enkele weken van intensieve voor-
bereiding zijn de leden klaar om zich 
te meten met orkesten uit Italië en 
Oostenrijk op het podium van Flicorno 
d’Oro. Dit concours, vrij vertaald als 
‘De Gouden Hoorn’, is sinds 2008 een 
jaarlijks terugkerend internationaal 
concours waar orkesten afkomstig uit 
voornamelijk Europese landen uitko-
men in zes verschillende klassen. In 
iedere categorie wordt een winnaar 
uitgeroepen die beloond wordt met 
een geldprijs, geschonken in de vorm 
van instrumenten door één van de 
sponsors. Verder krijgt ieder orkest een 
deelnamecertificaat en wordt het or-
kest met de hoogste score boven de 90 
punten vereerd met de Absolute d’Oro 
Prize. O&U neemt deel in de klasse har-
monieorkesten op het hoogste niveau, 
de zogenaamde Categoria Eccelenza.

Op donderdag 24 april wordt afge-
reisd naar het zuiden van Europa om 
op vrijdagavond een concert te geven 
in de plaats Rovereto, samen met een 
collega harmonieorkest uit deze stad. 
Zaterdag 26 april is de grote dag van 
het concours. Zoals gebruikelijk is bij 
de Zuidelijke landen wordt tot laat in 
de avond muziek gemaakt. Harmonie 
O&U zal als laatste orkest van de con-
coursdag om 22.30 uur kunnen laten 

horen tot welk niveau het binnen de 
Europese harmoniewereld behoort. 

Het muziekprogramma voor deelname 
zal bestaan uit het inspeelwerk Prelude 
in the Dorian Mode van Antonio de 
Cabézon. Vervolgens wordt het ver-
plichte werk Nuraghi van de Italiaanse 
componist Ennio Porrino ten gehore 
gebracht. Nuraghi zijn torens die in de 
bronstijd in Sardinië werden gebouwd. 
Ze behoren nu tot het belangrijkste ar-
cheologisch erfgoed van het eiland. Het 
werk Nuraghi is in 1957 gecomponeerd 
als eerbetoon aan Sardinië, het geboor-
teland van de componist. Het driedelige 
werk vertolkt drie oorspronkelijke dan-
sen van het eiland: Dans van de Aarde, 
Dans van het water en Dans van het 
vuur. Als vrij werk is gekozen voor de 
Armenian Dances van de Amerikaanse 
componist Alfred Reed, een symfoni-
sche rapsodie bestaande uit 5 in elkaar 
overlopende secties. 

Deze werken zijn te horen tijdens 
de repetitie op vrijdag 18 april vanaf 
21.00 uur in muziekcentrum het Anker. 
Dirigent Fried Dobbelstein geeft hier-
bij een uiteenzetting van de werken 
en neemt u mee naar de sferen van 
Sardinië en Armenië. Iedereen is van 
harte welkom.
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Verkeersveiligheid op basisschool Bernadette
Mariahout - In nauwe samenwerking 
met de actie ‘Streetwise’ van de ANWB 
besteedt basisschool Bernadette aan-
dacht aan de verkeersveiligheid. Kind 
en verkeersveiligheid is binnen de vi-
sie van BS. Bernadette en de ANWB 
een essentieel onderdeel van het les-
pakket. 

Jonge verkeersdeelnemers willen ze 
veilig de weg op helpen en via de prak-
tische verkeerslessen van de leerkrach-
ten en van Streetwise geven ze hier 
een leerzame invulling aan. Ook wordt 
hiervoor in de praktijk geoefend op het 
nieuwe verkeersplein op de speelplaats.

Goed en verantwoord omgaan met 
verkeerssituaties leert een kind maar 
op één manier: in de praktijk! ANWB 
Streetwise is een verkeerseducatiepro-
gramma voor kinderen op de basis-
school. Het is aansprekend, enerverend 
en praktisch en voor zowel ouders, als 
scholen een belangrijke hulp bij het 
verkeersvaardig maken van kinderen. 
Daarom plannen zij 1 keer per twee 
jaar deze actie in. Bij groep 1 en 2 
staan het herkennen van (gevaarlijke) 
verkeersgeluiden en het oefenen met 
oversteken centraal. Daarnaast leren 
de kinderen waarom het zo belangrijk 
is om een autostoeltje en de autogordel 
te gebruiken. Wat kunnen kinderen zelf 
doen om hun veiligheid in het verkeer 
te vergroten? In groep 3 en 4 ligt de 
nadruk op de actieve verkeersveiligheid 

voor kinderen. Ze leren veilig overste-
ken en begrijpen waarom ze in de auto 
een gordel en autostoeltje moeten 
gebruiken. Een van de kinderen ver-
telde: “Als het poppetje groen is mag 
je oversteken. Je moet ook goed kijken 
naar het knipperlichtje van de auto en 
de wielen van de auto. Want niet alle 
auto’s gaan rechtdoor”.

Hallo auto leert de kinderen van groep 
5 en 6 over de remweg van een auto 

en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Kinderen nemen zelf plaats 
op de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mogen zelf remmen. Het 
dragen van een veiligheidsgordel en 
autostoeltje/zitverhoger komt in deze 
les aan bod. Ze hebben geleerd dat je 
op de stoep aan de kant van de huizen 
moet lopen en ze hebben geleerd dat 
een auto 22 meter nodig heeft om te 
stoppen.

Trapvaardig traint de kinderen van 
groep 7 en 8 in praktische fietsvaar-
digheid. De leerlingen fietsen over een 
uitdagend parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met een 
zware rugtas op. Hiermee bereiden ze 
de kinderen voor op het zelfstandig 
fietsen naar de middelbare school. Als 
afsluiting mogen de leerlingen op een 
elektrische step rijden. Vorige week is er 
een Bike Check (fietscontrole) gedaan 
en nemen de kinderen deel aan het 
praktisch verkeersexamen. Een leerling: 
“Ik vond het erg leuk, vooral de oefe-
ning dat je het touw moest pakken en 
dan een rondje fietsen. Ik heb geleerd 
dat als je je hand uitsteekt ook achter-
om moet kijken. En als je over de lange 
plank fietst je dan goed vooruit moet 
kijken. De remtest was erg leuk en ik 
heb er veel van geleerd”.

Win deze ATB Fiets

Aarle-Rixtel - Cendra houdt op woens-
dag 23 april, samen met Ilse van Ham, 
van gemeente Laarbeek en Xandieme 
Megens van stichting ViERBINDEN 
weer een sportdag. Deze wordt ge-
houden in en bij het gemeenschaps-
huis van Aarle-Rixtel.
 
Er zijn zowel buiten als binnen activi-
teiten. binnen is er breakdance, judo, 
freerunnen en handboogschieten. 
Door Cendra wordt deze gelegenheid 

benut om zoveel mogelijk mobiel-
tjes in te zamelen voor de stichting 
‘Opkikkertje’ . Elk kind dat een oud 
telefoontje inlevert, krijgt een lot 
waarmee een nieuwe ATB fiets, een 
bestuurbare heli of een fietscomputer 
gewonnen kan worden. De trekking 
zal geschieden om 16.00 uur. Ook de 
ouders en tienerwerken uit andere ker-
nen zijn van harte welkom. De middag 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Mariahout - Veel mensen luisteren 
graag naar muziek, terwijl zelf mu-
ziek maken voor velen een uitdaging 
is. Dat moeten ook de leden van 
harmonie St. Caecilia uit Lieshout-
Mariahout gedacht hebben toen zij 
een ledenwervingscampagne op-
startten op de basisscholen. 

De kinderen van BS Bernadette in 
Mariahout hebben vorige week don-
derdag kennisgemaakt met de diverse 
instrumenten die in de harmonie be-
speeld worden. In het Buurthuis van 
Mariahout namen leden van de har-
monie kinderen van de groepen 4 
t/m 7 op een pakkende en vakkun-
dige manier mee in de wereld van de 
houten blaasinstrumenten, de koper-
blazers en de slagwerkers. Daarnaast 
mochten de kinderen hun kennis 
tonen in de quiz, waarin vragen en 
opdrachten over de instrumenten 

opgelost moesten worden. De kin-
deren vonden de informatie over de 
instrumenten interessant, het voor-
spelen op de instrumenten indruk-
wekkend, maar het zelf bespelen van 
een instrument vonden ze prachtig. 
De extra bijdrage aan de ontwikkeling 
van de muziekcultuur in Mariahout 
werd door kinderen en leerkrachten 
erg gewaardeerd.

Kennismaking St. Caecilia met 
kinderen BS Bernadette

Pierre Heesakkers, een van de 
begeleiders van Harmonie St. Caecilia

Daltonbasisschool ’t Otterke wint Rabobank BankBattle 2014
Laarbeek - Groep 8 van Daltonbasis-
school ’t Otterke in Beek en Donk, 
groep 8 van basisschool Kleinerf 
in De Mortel en groep 8 van basis-
school De Havelt in Handel zijn de 
grote winnaars van de Rabobank 
BankBattle 2014!

Startschot
Maandag 14 april om 9.30 uur was 
het zover; de jaarlijkse Rabobank 
BankBattle! Maar liefst 22 groepen 8 
(verdeeld over drie clusters), van ba-
sisscholen uit de gemeenten Gemert-
Bakel en Laarbeek, gingen met elkaar 
de strijd aan via de internetgestuurde 
kennisquiz; Welke klas weet de vra-
gen, lost de puzzels het snelst op en 
voert als eerste de juiste kluiscode in? 
De quiz vraagt dan ook weer veel 
inzet, creativiteit en samenwerking 
van de leerlingen. Alle deelnemende 
groepen 8 ontvingen maandagmor-
gen een slagroomtaart van Rabobank 
Peel Noord om hen succes te wen-
sen!

1e prijs!
De drie winnende groepen werden 
op dinsdag 15 april door Peter van 

Loon, directeur Particulieren van Ra-
bobank Peel Noord verrast met een 
cadeaucheque voor een workshop 
rap, streetdance of streetbeats op 
school. 

Rabobank feliciteert de leerlingen 
nogmaals met het behalen van hun 
eerste plaats en wenst ze veel plezier 
met de workshop!

Meedoen?
Alle groepen 8 van basisscholen 
uit de gemeente Gemert-Bakel en 
Laarbeek mogen deelnemen aan 
de BankBattle. Doet uw school nog 
niet mee en bent u nieuwsgierig 
geworden? Laat het weten en bel 
0492-391919 of stuur een mail naar
marketing@peelnoord.rabobank.nl. Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Groep 8 van ‘t Otterke neemt de prijs in ontvangst.
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Tienerwerk Lieshout zet Franciscushof op stelten 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Lieshout - Tienerwerk Lieshout 
verzorgde zaterdag een muzika-
le middag voor de bewoners van 
Zorgboogcentrum Franciscushof. 
Zorgvuldig geselecteerde meezin-
gers uit de vijftiger-  en zestiger jaren 
galmden uit de speakers. Heel herken-
baar voor ouderen en met een aange-
past geluidsvolume.

Voorgeschiedenis
“Eigenlijk had dit evenement op 21 
maart moeten plaatsvinden in het ka-
der van NLDoet”, vertelt Paul de Hoon, 
één van de initiatiefnemers. “We dach-
ten onze verenigingskas daarmee een 
beetje te kunnen spekken”, zegt hij 
eerlijk. Helaas werd onze aanvraag niet gehonoreerd. En om allerlei andere re-

denen kon de middag toen niet door-
gaan. Heel jammer voor de bewoners 
van Franciscushof. Heel jammer voor 
onze tieners”, vertelt hij. “Vandaar dat 
we besloten om dit evenement geheel 
belangeloos op een ander tijdstip toch 
door te laten gaan.”

De bewoners van Franciscushof
De bewoners zitten al ver voor half drie 
in de Hofkamer te wachten op hetgeen 
dat gaat gebeuren. Het zijn er onge-
veer veertig. “Best veel”, zegt Mirella 
Fransen, activiteitenbegeleidster van 
Franciscushof. Eén van de aanwezigen 
is Marietje Migchels. Zij woont in een 
aanleunwoning achter Franciscushof. 
“Als er iets met muziek is, ben ik altijd 
van de partij”, zegt ze enthousiast.

De artiesten
DJ is Bram (14). Samen met zijn moe-
der Erna Claassens heeft hij muziek 
uitgezocht voor deze middag. “Ik hou 
eigenlijk meer van top-40 muziek”, be-
kent hij eerlijk. “Maar ik vind het heel 
leuk om voor deze oudere mensen 

andere muziek te mogen draaien.” 
Pascalle (11) zal een lied van Marco 
Borsato zingen. “Live”, voegt ze er 
professioneel aan toe. Floor (10) zal het 
lied ‘Het Dorp’, van Wim Sonneveld 
zingen. Gijs staat klaar, compleet met 
snor, bril en hoed, om het lied ‘Twee 
motten’, van Dorus te playbacken.

Enthousiast 
De optredens verlopen vlekke-
loos. Sommige bewoners zitten er 
schijnbaar onbewogen bij. Als De 
MooiLaarbeekKrant ook eens onder de 
tafel kijkt, blijkt dat de voetjes driftig 
meebewegen op de maat van de mu-
ziek. Anderen zingen enthousiast mee. 
Joke Kremers kent de tekst van bijna alle 
liedjes uit haar hoofd. “Ik zong vroeger 
in een groepje op bruiloften en kermis-
sen”, vertelt ze. Jac van Rossum (95) 
maakt nog graag een dansje. “Van iets 
wat je graag doet, word je niet moe”, 
zegt hij tussen twee dansen door. Als 
het laatste nummer wordt aangekon-
digd klinkt er een welgemeend: “Da’s 
nou jammer”, uit de zaal. 

Tot slot
“Ze vonden het heel leuk”, vertelt 
Mirella Fransen. “We hebben met ons 
clubje iets kunnen doen aan de een-
zaamheid van ouderen”, vult Paul de 
Hoon aan. Beiden zijn het erover eens 
dat dit evenement voor herhaling vat-
baar is.

Advertorial

Lieshout –  Afgelopen zondag vond 
de heropening van TRIA fietsen 
plaats. De winkeloppervlakte is 
uitgebreid met een speciale hoek 
voor GIANT ‘Experience en Area’ 
fietsen. Van instapmodel tot een 
‘topmodelfiets’: het staat er! Boven 
is een ruimte ingericht waar leve-
ranciers presentaties geven en pro-
ductkennis overdragen. Nieuw is 
de ruime hoek met outlet-fietsen.

Hippe elektrische fiets
“Het was een topdag,“ vertelt 
Koen Schrama van TRIA Fietsen, 
”We hebben veel nieuwe gezich-
ten gezien, naast onze vaste klan-
tenkring. Veel interesse is er nu 
voor de elektrische fiets met ver-
schillende motoren. Mensen zijn 
enthousiast over de elektrische fiets 

met automatische versnelling. Dan 
hoef je niet meer zelf te schakelen 
en dat gaat geruisloos.” Tijdens de 
open dag mochten de fietsen wor-
den uitgeprobeerd en daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. Ook 
nu nog is het mogelijk om, op af-
spraak, een langere proefrit te ma-
ken. Het bewijs wordt geleverd als 
even later een mevrouw de winkel 
in komt om de ‘opgeladen’ fiets uit 
te testen.

Klanten, kennis en Maurizio
Koen Schrama is een rasechte on-
dernemer die graag veel mensen 
aan zich bindt. Binnenkort zal bij-
voorbeeld AnneClaire Hortensius 
in de nieuwe presentatieruimte 
een ‘draagdoekconsult’ geven aan 
jonge ouders. Op die manier kun je 
je kind, veilig in een doek, meene-
men als je gaat fietsen of winkelen. 
Koen vertelt: “Wij willen graag te-

gemoet komen aan veel specifieke 
wensen van onze klanten: van rol-
stoelfiets, tot elektrische (bak)fiets, 
van ‘gewone’ studentenfiets tot de 
Giant- Propel Advanced fiets. Het 
kan bijna allemaal of we regelen 
het voor onze klant. Onze kennis 
houden we op peil door cursussen 
van onze leveranciers te volgen. 
Verder wil ik blijven vernieuwen. 
Met het profteam van Giant heb 
ik meegefietst. Ik wil weten wat 
er gebeurt tijdens een wedstrijd 
en zo’n teampresentatie volgen 
op Papendal waarbij tekst en uit-
leg gegeven wordt. Dat houdt ons 

scherp.” TRIA FIETSEN verkoopt 
fietsen van verschillende merken 
waaronder: Giant, Gazelle, Union 
en Fondriëst. “Maurizio  Fondriëst, 
Italiaans oud-wielrenner, is nauw 
betrokken bij het bedrijf Esperia, 
een Italiaans bedrijf dat fietsten 
maakt. “Afgelopen zaterdag heeft 
hij zelfs een bezoek gebracht aan 
onze winkel”, vertelt Koen vol 
trots. 

Team loopt gesmeerd
Naast Koen bestaat het vaste team 
van TRIA Fietsen uit: Arno van der 
Vegt, Rens Emonds (leerling fiets-

technicus),  Roy van Dijk (zater-
daghulp) en Sharon van der Vegt. 
Zij zorgt voor de nette showroom 
en de heerlijke koffie. Daarnaast 
kan Koen, nooit tevergeefs, een 
beroep doen op familieleden als 
het gaat om administratie, afleve-
ringen  en andere klussen. Kortom: 
veel fietsen, veel service. De uit-
gebreide collectie van fietsen is te 
vinden in aan de  Papenhoef 21 in 
Lieshout, tel. 0499-425360 en kijk 
voor openingstijden/informatie op:  
www.triafietsen.nl. Op 2e Paas-
dag is de winkel open van 11.00 
- 16.00 uur. 

Nog meer � etsen, nog meer service

TRIA FIETSEN in Lieshout: groter vloeroppervlakte én aanbod

TRIA Fietsen                Papenhoef 21                5737 BS Lieshout                info@triafi etsen.nl                www.triafi etsen.nl              Tel: 0499 42 53 60 

Politici, naast Facebook, heb-
ben we in Beek en Donk toch 
ook wat, om iets aan ‘de kaak’ 
te stellen ..........

Nan Versteegen

Mooi Gespot

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Ze zijn er weer! 
Dagverse asperges
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1e paasdag live van 10.00 tot 12.00 uur 
Jaarlijkse Kontakt actie ‘Zoek de paashaas’

In elke kern van Laarbeek.
 

Wie vindt de paashaas?
De winnaar ontvangt een fantastisch 

levensmiddelenpakket.
 

Luister naar Omroep Kontakt voor de aanwijzingen.

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

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.
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Wij zijn uw bank.

Nu € 50 
cadeau bij een 
betaalrekening!*

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

De Regt ruimt op
Beek en Donk - Buurtvereniging de 
Regt houdt een rommelmarkt op 25 
mei van 10.00 tot 16.00 uur. De markt 
is op het Molenveld en voor iedereen 
gratis toegankelijk.

Het is een ‘van alles wat’ markt, ook 
met zelfgemaakte spullen. Tegen be-
taling is er koffie, thee en een broodje 
te verkrijgen. Kinderen kunnen spe-
len op de speeltoestellen. Er zijn nog 
kramen beschikbaar, maar wacht niet 
te lang, want vol is vol. Meer infor-
matie is te vinden op www.bvderegt.

nl. Voor kraamhuur kan contact wor-
den opgenomen met Mario Enge-
len via tel. 06 22146937 of per mail: 
mario.engelen@gmail.com.

Gaat het dan echt gebeuren???? Gaan we echt een nieuw schoolgebouw 
krijgen? Het begint erop te lijken dat de schop deze zomer de grond in 
kan. Voor ons op OBS De Driehoek betekent dit dat we nu echt na kunnen 
gaan denken over de inrichting van ons nieuwe gebouw en de inrichting 
van de speelplaats. Ook nu weer zullen de kinderen hierin een belangrijke 
stem hebben.

Samen met de leerlingenraad hebben we 
een proces vormgegeven om te komen tot 
een prachtige nieuwe speelplaats. Een pro-
ces waarin de stem van alle kinderen is ge-
hoord en waarin in de bovenbouw bijzon-
der betekenisvol geleerd wordt. Want wat 
is nu mooier dan je rekenkennis en ruim-
telijk inzicht uitbreiden met een volledig 
budget-technisch verantwoorde maquet-
te van de nieuwe speelplaats, waarin de 
speeltoestellen en inrichting beantwoordt 
aan de wensen van de kinderen!? 

Wat zal het gaan worden? Krijgen we op deze speelplaats wel een glijbaan? Of komt er een (moes-)tuintje? 
Of mag er water in de zandbak? We krijgen per slot van rekening een mooie regenton, waar we de na-
tuurlijke afwatering kunnen volgen. Of….? We weten het nog niet. In ieder geval gaan we voor een uitda-
gende en uitnodigende speelplaats waar 
alle kinderen lekker kunnen bewegen en 
ontdekken.

Groep 8 en groep 6/7 zijn net begonnen 
aan hun moodboards. De eerste stap van 
het proces. Een proces waarin uiteinde-
lijk een top vier voorgelegd wordt aan 
een jury van ouders en teamleden, zodat 
voor de zomervakantie de inrichting van 
onze nieuwe speelplaats bepaald is.
  
U zult het begrijpen. Onze bovenbouw 
staat voor een grote uitdaging! Een uit-
daging die zij met een beetje hulp van 
ons zeker gaan waarmaken. 

Directie Basisschool De Driehoek 

De Zeepkist 
Een nieuwe speelplaats

MooiGespot: 30 of 50 km? 

Deze foto is ingestuurd door 
Jolanda Martens. Hij is geno-
men in de Mgr. Verhagenstraat. 
Deze straat valt nog in de 30 
km zone. Afgelopen donderdag 
werd volgens Jolanda om 7.00 
uur een bord geplaatst met 50 
km bij wegwerkzaamheden. 
Toen zij van haar werk thuis 
kwam, zag ze dat vooraan in 
de straat een bord met 30 km 
staat.

Op zeer korte afstand staat er 
eerst een bord met 30 en ver-
volgens een bord met 50.

Het is toch wel verbazingwek-
kend dat in een 30 km zone je 
bij wegwerkzaamheden zelfs 
50 mag rijden! De gemeente 
is inmiddels op de hoogte en 
gaat ervoor zorgen dat het 
wordt aangepast. 

Mooi Gespot
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De wijkagenten van Laarbeek 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - In de gemeente Laarbeek 
heeft de politie vijf wijkagenten. Niet 
iedereen weet wie de wijkagent is 
of wat een wijkagent allemaal doet. 
De wijkagent maakt deel uit van een 
zogeheten basisteam, dat bestaat uit 
zo’n zestig tot tweehonderd politie-
mensen.

Paul Müskens, netwerkinspecteur bij 
de politie in Laarbeek, legt uit wat een 
wijkagent doet en wat hij of zij voor u 
kan betekenen. 

Wat doet een wijkagent 
voor de buurt?
“De wijkagent is verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen zijn 
werkgebied. Daar richt hij of zij zich op 
de aanpak van zaken als overlast, klei-
ne criminaliteit, milieu en sociale pro-
blemen. Samen met collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, milieu 
en jeugd werkt de wijkagent voortdu-
rend aan het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in uw wijk of buurt.”

Hoe gaat een wijkagent te werk? 
“De wijkagent onderhoudt veel con-
tact met externe partners, zoals de 

gemeente Laarbeek, maatschappelijke 
organisaties en de woningbouwver-
eniging. Met deze organisaties wor-
den problemen besproken en wordt 
overlegd hoe de problemen adequaat 
aangepakt kunnen worden, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de buurt 
van essentieel belang. Bij vragen, tips 
of opmerkingen over de veiligheid in 
de buurt of wijk is de wijkagent voor 
iedereen bereikbaar.”

Surveilleert een wijkagent?
“Ja. Naast het onderhouden van 
de contacten is de wijkagent een 
groot deel van zijn tijd bezig met het 

surveilleren. Bewoners kunnen hem 
altijd aanspreken. Tijdens deze ritten, 
legt de wijkagent bijvoorbeeld ook 
huisbezoeken af.”

Wat doet de wijkagent met 
een melding?
“Soms gebruikt de wijkagent de in-
formatie in lopende onderzoeken. Een 
andere keer neemt de wijkagent aan 
de hand van een klacht of probleem 
poolshoogte en kan de wijkagent bij-
voorbeeld overlastgevers aanspreken. 
Ook kan de wijkagent een probleem 
doorspelen aan partners.”

Hoe kom ik in contact met 
mijn wijkagent?
“Dit kan via internet. Kijk op 
www.politie.nl bij ‘Mijn buurt’ wie 
uw wijkagent is en hoe hij/zij te be-
reiken is. Natuurlijk kunt u ook 0900-
8844 bellen voor een afspraak met 
uw wijkagent. Sommige wijkagenten 
gebruiken Twitter. Ze twitteren over 
hun dagelijks werk, geven informatie 
over lokale problemen en vragen u af 
en toe om op te letten, als er bijvoor-
beeld zakkenrollers zijn gesignaleerd. 
In Laarbeek zijn twee wijkagenten ac-
tief op Twitter. Deze gegevens vindt u 
onder bij hun foto.”

Bert Bruggeman
Werkgebied: Aarle-Rixtel

Henry van den Heuvel
Werkgebied: Lieshout, 

Mariahout

Rianne Smits-van Veghel
Werkgebied: Aarle-Rixtel
Twitter: @brigadierAARLE

Rene Jansen
Werkgebied: Donk

Twitter: @brigadierGLAdnk

Arthur van der Heijden
Werkgebied: Beek 



Donderdag 17 april 201422 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Laarbeek viert Nationale Sportweek 2014

Supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’
41e Jeugdwielerronde van Lieshout  
voor jeugd met NL-licentie 8 t/m 14 jaar

 Zondag 20 april - 12.00 uur
 Start en finish Burgemeester Mostermanslaan, Lieshout

 www.lieshoutsewielrenners.nl	

Runnersclub Lieshout
! Gratis kennismaken met hardlopen en wandelen

 Dinsdag 22 & donderdag 24 april van 19.30 - 20.30 uur
 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, (baan achter manege)

! Hardloopclinic voor kinderen Laarbeekse basisscholen 
(ouders mogen meetrainen)

 Woensdag 23 april, groep 1 t/m 4 van 14.00 -14.45 uur,   
 groep 5 t/m 8 van 15.00 - 15.45 uur 

 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, (baan achter manege)
! Gratis kennismaken met wandelen

 Woensdag 23 april, 19.00 uur
 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, t.h.v. kapelletje

! Oranjeloop: Ouder-kind loop (500 m t/m 6 jr) en 
scholierenloop (7-12 jr 500 m)

 Zondag 27 april, start 9.45 uur
 Centrum Lieshout, start Heuvel

 Kosten €1,- per deelnemer

! Oranjeloop 5, 10, 15 km en halve marathon
 Zondag 27 april, start 11.00 uur
 Centrum Lieshout, start Heuvel. Kosten €5,- (voorinschrijving)  

 € 7,- (daginschrijving) www.runnersclublieshout.nl 

Sportcentrum Coach
Bootcamp (vanaf 10 jr) gratis deelname

 Dinsdag 22 april, 19.00 - 20.00 uur
 Muziektuin, Koppelstraat, Beek en Donk 

www.sportcentrumcoach.nl

Korfbalclub Flamingo’s
Korfbal Instuif - kennismaken met korfbal - meisjes 5 - 10 jr

 Woensdag 23 april, 18.00 - 19.00 uur
 Sportpark De Heibunders, Mariahout www.korfbalflamingos.nl	

Tennisvereniging De Raam
‘Ik neem je mee’ eigen jeugdleden (tennismateriaal aanwezig)

 Woensdag 23 april, 16.00 -  20.00 uur, donderdag 24 april  
 18.00 - 20.00 uur (lessen duren een uur, deelname op   
 uitnodiging van jeugdlid)

 TV De Raam, Provinciale Weg 22, Lieshout www.tvderaam.nl

Boksclub Laarbeek
Kom vrijblijvend kennismaken met onze bokslessen! 

 Woensdag 23 april, 18.00 - 19.30 uur, zondag 27 april 12.00 -  
 13.30 uur, Maandag 28 april, 18.30 - 20.30 uur

 Otterweg 29a, Beek en Donk www.boksclublaarbeek.nl	

Gym 55+
Kom vrijblijvend met ons meedoen, 55+

 Donderdag 24 april, 15.30 – 16.30 uur
 Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Badmintonclub Mixed
Badminton instuif voor kinderen 7-9 jaar (groep 3 en 4)

 Vrijdag 25 april, 18.30 - 19.30 uur
 Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk www.bcmixed.nl	

Lifestyle center Laarbeek
Gratis proefles ‘Everybody Dance Now’ voor kinderen  
van 8 t/m 12 jaar 

 Maandag 28 april 2014 van 18.15 - 19.00 uur
 Parklaan 6, Beek en Donk www.lifestylecenterlaarbeek.nl	

Meelopers gezocht in Lieshout
Walk en Talk, voor (allochtone) Laarbeekse vrouwen die 
gezellig een uurtje willen wandelen/praten

 dinsdag 22 april van 9.00 tot 10.00 uur
 Dorpshuis (ingang Grotenhof) Lieshout 

 Contact: dieuwkekommerij@hetnet.nl

Voetbalvereniging Mariahout
Voetbaldagen en trainingssessies 

 28 april t/m 2 mei, dagelijks van 9.00 – 16.00 uur
 Sportpark De Heibunders, Mariahout www.vvmariahout.nl	

Judoclub Avanti
Kinderen zijn welkom om mee te doen en kennis te maken 
met de lessen van judoclub Avanti. Aanmelden is niet nodig

 Maandag 12 mei (i.v.m. schoolvakantie):  6-8 jr, 17.30 uur, 
8-10 jr 18.30 uur, 11-20 jr 19.30 uur

 Sporthal De Klumper, Lieshout

activiteiten nationale sportweek in laarbeek

19-26 april

AARLE-RIXTEL - De succesvolle sportieve middag bij Cendra in de sportweek vorig jaar 
krijgt vervolg. Dit jaar zijn ook de kinderen van andere tienerwerken in Laarbeek uitgeno-
digd om mee te doen. De kids kunnen kiezen voor breakdance, freerunnen, handboog-
schieten bij De Eendracht of meedoen met een judo/weerbaarheidstraining. Daarnaast 
zorgt het Gezondheidsteam Aarle-Rixtel voor een Bootcamp op het veld voor MFC De 
Dreef.
 

 Woensdag 23 april - 14.00 tot 16.00 uur    MFC De Dreef, Aarle-Rixtel
 
Deelname is gratis en alle Laarbeekse jeugd van 9 tot 14 jaar is van harte welkom.
Let op! Denk aan binnensportschoenen voor de activiteiten in de sporthal! 

Koningsspelen op 25 april
Laarbeek kleurt oranje! Bijna alle Laarbeekse basisscholen doen mee aan de Konings-
spelen op vrijdag 25 april. De kinderen starten om 8.30 uur met een ontbijt op school 
en om 9.30 is er een gezamenlijke warming up op het lied ‘Doe de Kanga’ van Kinderen 
voor Kinderen. Iedere school geeft op een eigen manier invulling aan de sportdag. 
We wensen alle kinderen en leerkrachten veel plezier!

Sportmiddag Bewegen is Fun  
Alle Laarbeekse basisscholen doen mee aan het project Bewegen is Fun van Lifestyle cen-
ter Laarbeek en stichting Kruiswerk Laarbeek. De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen 
wekelijks gymles van vakdocenten Anika Kanters en Teun van de Kam. Om het schooljaar 
sportief af te sluiten, organiseren zij samen met de buurtsportcoach een sportmiddag op 18 
juni van 14.00 tot 15.30 uur in sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. De kinderen hebben via 
de leerkracht een aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen. Ouders/verzorgers kun-
nen hun kind tot uiterlijk 23 april bij de leerkracht aanmelden voor deze sportieve middag.

‘Ik neem je mee’

Kom Breakdancen, Freerunnen!
en doe mee met handboogschieten, judo of Bootcamp!

Sportmiddag
cendra

doe mee!
Twee trimbanen in Laarbeek 
Heeft u al eens gewandeld of gejogd op een van de Laarbeekse trimbanen? In Mariahout 
ligt de trimbaan in de bossen en is voorzien van fitnesstoestellen. Vrijwilligers van Zorg 
om ’t Dorp beheren en onderhouden deze trimbaan en hebben plannen tot uitbreiding 
van de trimbaan met een stormbaan. Kinderen komen er graag om te bewegen, te 
spelen of een kinderfeestje te vieren. Ook in Beek en Donk kunt u vanuit De Groene 
Long rondom het gemeentehuis een uitgezette route variërend van een halve tot ruim 
4 kilometer wandelen of hardlopen in het groen. Het bord met de routes vindt u op de 
hoek Otterweg-Nachtegaallaan.

De	Nationale	Sportweek	vestigt	een	week	lang	de	aan-
dacht	op	sport	en	bewegen.	Laarbeek	is	een	sportieve	
en	gezonde	gemeente,	veel	kinderen	zijn	lid	van	een	
sportvereniging,	 er	 zijn	 goede	 sportvoorzieningen,	
actieve	sportclubs	en	veel	inwoners	zijn	actief	en	be-
wegen	graag.	De	sportweek	is	een	mooie	gelegen-
heid	om	mensen	die	niet	sporten,	te	laten	ervaren	
hoe	leuk	sporten	bewegen	is.	Het	biedt	sportver-
enigingen	 de	 kans	 om	 nieuwe	 leden	 kennis	 te	
laten	maken	met	de	vereniging.	Het	thema	dit	
jaar	is	dan	ook	‘Ik	neem	je	mee’:	 introduceer	
een	 vriend,	 kennis,	 familielid	 bij	 jouw	 favo-
riete	vereniging	of	beweeguurtje.

Bij	diverse	verenigingen	kun	je	in	of	rond	
de	sportweek	vrijblijvend	een	kijkje	ne-
men	tijdens	de	trainingen.	In	het	ac-
tiviteitenoverzicht	kun	je	zien	welke	
sportclubs	iets	extra’s	doen	in	de	
sportweek.

Veel	sport-	en	
beweegplezier!

23 april 

Doe mee aan activiteiten van de Gezondheidsrace!
Het kan u niet ontgaan zijn. De derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek is 
in januari van start gegaan. Vier teams van elf mensen strijden vol enthousiasme 
om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. De deelnemers werken aan hun eigen ge-
zondheid, en organiseren daarnaast met hun team activiteiten voor hun eigen 
dorpskern. Dit biedt Laarbeekse inwoners veel mooie sportieve en gezonde acti-
viteiten op, waaraan iedereen kan deelnemen. Doe er uw voordeel mee! Kijk op 
www.gezondheidsrace.nl voor een actueel overzicht van activiteiten in Laarbeek.

Zelf als deelnemer in een team? Kijk voor meer informatie op de website en meld u 
per mail aan via gezondheidsrace@laarbeek.nl en we plaatsen u op een 
reservelijst. Wie weet kunt u dan medio of eind dit jaar 
als teamlid aan de slag.

Gezondheidsrace 

Laarbeek
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Laarbeek viert Nationale Sportweek 2014

Supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners’
41e Jeugdwielerronde van Lieshout  
voor jeugd met NL-licentie 8 t/m 14 jaar

 Zondag 20 april - 12.00 uur
 Start en finish Burgemeester Mostermanslaan, Lieshout

 www.lieshoutsewielrenners.nl	

Runnersclub Lieshout
! Gratis kennismaken met hardlopen en wandelen

 Dinsdag 22 & donderdag 24 april van 19.30 - 20.30 uur
 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, (baan achter manege)

! Hardloopclinic voor kinderen Laarbeekse basisscholen 
(ouders mogen meetrainen)

 Woensdag 23 april, groep 1 t/m 4 van 14.00 -14.45 uur,   
 groep 5 t/m 8 van 15.00 - 15.45 uur 

 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, (baan achter manege)
! Gratis kennismaken met wandelen

 Woensdag 23 april, 19.00 uur
 Runnersclub Lieshout, Provinciale Weg, t.h.v. kapelletje

! Oranjeloop: Ouder-kind loop (500 m t/m 6 jr) en 
scholierenloop (7-12 jr 500 m)

 Zondag 27 april, start 9.45 uur
 Centrum Lieshout, start Heuvel

 Kosten €1,- per deelnemer

! Oranjeloop 5, 10, 15 km en halve marathon
 Zondag 27 april, start 11.00 uur
 Centrum Lieshout, start Heuvel. Kosten €5,- (voorinschrijving)  

 € 7,- (daginschrijving) www.runnersclublieshout.nl 

Sportcentrum Coach
Bootcamp (vanaf 10 jr) gratis deelname

 Dinsdag 22 april, 19.00 - 20.00 uur
 Muziektuin, Koppelstraat, Beek en Donk 

www.sportcentrumcoach.nl

Korfbalclub Flamingo’s
Korfbal Instuif - kennismaken met korfbal - meisjes 5 - 10 jr

 Woensdag 23 april, 18.00 - 19.00 uur
 Sportpark De Heibunders, Mariahout www.korfbalflamingos.nl	

Tennisvereniging De Raam
‘Ik neem je mee’ eigen jeugdleden (tennismateriaal aanwezig)

 Woensdag 23 april, 16.00 -  20.00 uur, donderdag 24 april  
 18.00 - 20.00 uur (lessen duren een uur, deelname op   
 uitnodiging van jeugdlid)

 TV De Raam, Provinciale Weg 22, Lieshout www.tvderaam.nl

Boksclub Laarbeek
Kom vrijblijvend kennismaken met onze bokslessen! 

 Woensdag 23 april, 18.00 - 19.30 uur, zondag 27 april 12.00 -  
 13.30 uur, Maandag 28 april, 18.30 - 20.30 uur

 Otterweg 29a, Beek en Donk www.boksclublaarbeek.nl	

Gym 55+
Kom vrijblijvend met ons meedoen, 55+

 Donderdag 24 april, 15.30 – 16.30 uur
 Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Badmintonclub Mixed
Badminton instuif voor kinderen 7-9 jaar (groep 3 en 4)

 Vrijdag 25 april, 18.30 - 19.30 uur
 Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk www.bcmixed.nl	

Lifestyle center Laarbeek
Gratis proefles ‘Everybody Dance Now’ voor kinderen  
van 8 t/m 12 jaar 

 Maandag 28 april 2014 van 18.15 - 19.00 uur
 Parklaan 6, Beek en Donk www.lifestylecenterlaarbeek.nl	

Meelopers gezocht in Lieshout
Walk en Talk, voor (allochtone) Laarbeekse vrouwen die 
gezellig een uurtje willen wandelen/praten

 dinsdag 22 april van 9.00 tot 10.00 uur
 Dorpshuis (ingang Grotenhof) Lieshout 

 Contact: dieuwkekommerij@hetnet.nl

Voetbalvereniging Mariahout
Voetbaldagen en trainingssessies 

 28 april t/m 2 mei, dagelijks van 9.00 – 16.00 uur
 Sportpark De Heibunders, Mariahout www.vvmariahout.nl	

Judoclub Avanti
Kinderen zijn welkom om mee te doen en kennis te maken 
met de lessen van judoclub Avanti. Aanmelden is niet nodig

 Maandag 12 mei (i.v.m. schoolvakantie):  6-8 jr, 17.30 uur, 
8-10 jr 18.30 uur, 11-20 jr 19.30 uur

 Sporthal De Klumper, Lieshout

activiteiten nationale sportweek in laarbeek
Meelopers gezocht in Lieshout

19-26 april

AARLE-RIXTEL - De succesvolle sportieve middag bij Cendra in de sportweek vorig jaar 
krijgt vervolg. Dit jaar zijn ook de kinderen van andere tienerwerken in Laarbeek uitgeno-
digd om mee te doen. De kids kunnen kiezen voor breakdance, freerunnen, handboog-
schieten bij De Eendracht of meedoen met een judo/weerbaarheidstraining. Daarnaast 
zorgt het Gezondheidsteam Aarle-Rixtel voor een Bootcamp op het veld voor MFC De 
Dreef.
 

 Woensdag 23 april - 14.00 tot 16.00 uur    MFC De Dreef, Aarle-Rixtel
 
Deelname is gratis en alle Laarbeekse jeugd van 9 tot 14 jaar is van harte welkom.
Let op! Denk aan binnensportschoenen voor de activiteiten in de sporthal! 

Koningsspelen op 25 april
Laarbeek kleurt oranje! Bijna alle Laarbeekse basisscholen doen mee aan de Konings-
spelen op vrijdag 25 april. De kinderen starten om 8.30 uur met een ontbijt op school 
en om 9.30 is er een gezamenlijke warming up op het lied ‘Doe de Kanga’ van Kinderen 
voor Kinderen. Iedere school geeft op een eigen manier invulling aan de sportdag. 
We wensen alle kinderen en leerkrachten veel plezier!

Sportmiddag Bewegen is Fun  
Alle Laarbeekse basisscholen doen mee aan het project Bewegen is Fun van Lifestyle cen-
ter Laarbeek en stichting Kruiswerk Laarbeek. De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen 
wekelijks gymles van vakdocenten Anika Kanters en Teun van de Kam. Om het schooljaar 
sportief af te sluiten, organiseren zij samen met de buurtsportcoach een sportmiddag op 18 
juni van 14.00 tot 15.30 uur in sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. De kinderen hebben via 
de leerkracht een aanmeldingsformulier mee naar huis gekregen. Ouders/verzorgers kun-
nen hun kind tot uiterlijk 23 april bij de leerkracht aanmelden voor deze sportieve middag.

‘Ik neem je mee’

Kom Breakdancen, Freerunnen!
en doe mee met handboogschieten, judo of Bootcamp!

Sportmiddag
cendra

doe mee!
Twee trimbanen in Laarbeek 
Heeft u al eens gewandeld of gejogd op een van de Laarbeekse trimbanen? In Mariahout 
ligt de trimbaan in de bossen en is voorzien van fitnesstoestellen. Vrijwilligers van Zorg 
om ’t Dorp beheren en onderhouden deze trimbaan en hebben plannen tot uitbreiding 
van de trimbaan met een stormbaan. Kinderen komen er graag om te bewegen, te 
spelen of een kinderfeestje te vieren. Ook in Beek en Donk kunt u vanuit De Groene 
Long rondom het gemeentehuis een uitgezette route variërend van een halve tot ruim 
4 kilometer wandelen of hardlopen in het groen. Het bord met de routes vindt u op de 
hoek Otterweg-Nachtegaallaan.

Kinderen zijn welkom om mee te doen en kennis te maken 
met de lessen van judoclub Avanti. Aanmelden is niet nodig

Maandag 12 mei (i.v.m. schoolvakantie):  6-8 jr, 17.30 uur, 
8-10 jr 18.30 uur, 11-20 jr 19.30 uur

Sporthal De Klumper, Lieshout

De	Nationale	Sportweek	vestigt	een	week	lang	de	aan-
dacht	op	sport	en	bewegen.	Laarbeek	is	een	sportieve	
en	gezonde	gemeente,	veel	kinderen	zijn	lid	van	een	
sportvereniging,	 er	 zijn	 goede	 sportvoorzieningen,	
actieve	sportclubs	en	veel	inwoners	zijn	actief	en	be-
wegen	graag.	De	sportweek	is	een	mooie	gelegen-
heid	om	mensen	die	niet	sporten,	te	laten	ervaren	
hoe	leuk	sporten	bewegen	is.	Het	biedt	sportver-
enigingen	 de	 kans	 om	 nieuwe	 leden	 kennis	 te	
laten	maken	met	de	vereniging.	Het	thema	dit	
jaar	is	dan	ook	‘Ik	neem	je	mee’:	 introduceer	
een	 vriend,	 kennis,	 familielid	 bij	 jouw	 favo-
riete	vereniging	of	beweeguurtje.

Bij	diverse	verenigingen	kun	je	in	of	rond	
de	sportweek	vrijblijvend	een	kijkje	ne-
men	tijdens	de	trainingen.	In	het	ac-
tiviteitenoverzicht	kun	je	zien	welke	
sportclubs	iets	extra’s	doen	in	de	
sportweek.

Veel	sport-	en	
beweegplezier!

23 april 

Doe mee aan activiteiten van de Gezondheidsrace!
Het kan u niet ontgaan zijn. De derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek is 
in januari van start gegaan. Vier teams van elf mensen strijden vol enthousiasme 
om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. De deelnemers werken aan hun eigen ge-
zondheid, en organiseren daarnaast met hun team activiteiten voor hun eigen 
dorpskern. Dit biedt Laarbeekse inwoners veel mooie sportieve en gezonde acti-
viteiten op, waaraan iedereen kan deelnemen. Doe er uw voordeel mee! Kijk op 
www.gezondheidsrace.nl voor een actueel overzicht van activiteiten in Laarbeek.

Zelf als deelnemer in een team? Kijk voor meer informatie op de website en meld u 
per mail aan via gezondheidsrace@laarbeek.nl en we plaatsen u op een 
reservelijst. Wie weet kunt u dan medio of eind dit jaar 
als teamlid aan de slag.

Gezondheidsrace 

Laarbeek
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Nieuwe leden politieke partij De Werkgroep Gratis ‘Bibliotheek Wise’ 
app bij de bibliotheekLaarbeek - Zes nieuwe leden kwa-

men vorige week woensdagavond 
bijeen voor een introductie en ken-
nismakingsbijeenkomst gehouden 
door en voor Politieke Partij De 
Werkgroep. 

Een hele zinvolle en leuke avond, 
waarbij een warme douche ervaren 
werd, daar waar het de redenen 
betreft waarom deze mensen voor 
De Werkgroep hebben gekozen. 
Motieven hebben betrekking op de 
inhoud van het partijprogramma, 
alsook op de mensen binnen de 
partij die het politieke werk doen 
en de wijze waarop. Het bestuur en 
fractie heette de nieuwe leden van 
harte welkom. Zij worden hieron-
der voorgesteld

Guy Lhoest uit Aarle-Rixtel: Liep 
al enige tijd mee binnen de partij. 
Sluit zich graag nu als actief lid ac-
tief bij De Werkgroep aan. Is breed 
inzetbaar.

Eddy Osthoek uit Beek en Donk: 
Mede oprichter in 1971 van De 
Werkgroep. Wil graag bestuurlijk 
/ organisatorisch ondersteunen. 
Heeft een stevige visie op- en er-
varing in de politiek en zal in het 
kader van 45-jaar Werkgroep in 
2016, een 9e lustrum jaar, een 
mooie rol vervullen. De Werkgroep 
bestaat dan bijna een halve eeuw. 
Een Opstekel waard!

Rene van Heugten uit Beek en 
Donk: Wil actief zijn in de commissie 
Maatschappelijke Ondersteuning 
voor wat betreft de sociaal maat-
schappelijke thema’s, met name 
onderwijs waarin hij werkzaam is. 
Wil ook graag meedenken over 
communicatie bij het op een goede 
manier bereiken van de inwoners 

van Laarbeek. Rene heeft twee 
kinderen met autisme die ook met 
ondersteuning en begeleiding af-
hankelijk zijn van politieke ont-
wikkelingen. Ook daarin draagt 
Rene graag zijn steentje bij.

Francie Maas-Knoops uit Beek 
en Donk draait ook al korte tijd 
mee bij De Werkgroep. Francie 
wil met haar zorghart graag een 
klankbordrol vervullen t.a.v. soci-
aal-maatschappelijke thema’s en 
daarin namens De Werkgroep een 
ambassadeursrol vervullen.

Hans Brouwers uit Aarle-Rixtel is 
werkzaam als slager. Hans kiest 
nu bewust voor een lokale partij 
en primair voor De Werkgroep. 
Wil graag mee discussiëren in 
klankbordgroepen alsook com-
missies en actief de handen uit 
de mouwen steken, bijvoorbeeld 
bij  de organisatie van de Politieke 

Cafés die De Werkgroep perio-
diek organiseert.

Lizann van den Enden uit Beek 
en Donk wil zich oriënteren over 
haar eventuele actieve bijdrage bij 
De Werkgroep, maar vooral eerst 
meepraten. Lizann heeft nog niet 
duidelijk in wat voor een rol te ver-
vullen binnen de partij, maar con-
formeert zich graag openlijk aan de 
grondbeginselen en uitgangspun-
ten van De Werkgroep. Ze wil dat 
bezegelen door haar lidmaatschap.

De Werkgroep is heel blij met deze 
nieuwe aanwinsten en gaat graag 
met deze betrokken Laarbeekse 
personen aan de slag. Een zevende 
lid heeft zich inmiddels ook aan-
gemeld; Hubertine Korst. Ook van 
harte welkom! Eventuele geïnteres-
seerde nieuwe leden kunnen zich 
melden via info@dewerkgroep.nl. 
Voel je THUIS bij De Werkgroep!

vlnr: Guy Lhoest (Aarle-Rixtel), Eddy Osthoek (Beek en Donk), Rene van Heugten 
(Beek en Donk), Francie Maas-Knoops (Beek en Donk), Hans Brouwers (Aarle-Rixtel) 
en Lizann van den Enden (Beek en Donk)

Laarbeek - De bibliotheek heeft een 
nieuwe app ontwikkeld, waarmee le-
den altijd en overal toegang hebben 
tot hun bibliotheek. De ‘Bibliotheek 
Wise’ app geeft toegang tot de on-
line catalogus. Leden kunnen direct 
reserveren, verlengen en zien welke 
materialen ze in huis hebben. 

De ‘Bibliotheek Wise’ app is er voor 
iOS en Android en is gratis te gebrui-
ken door iedereen die lid is van een 
openbare bibliotheek in Nederland. 
Na het starten van de app kiest de 
gebruiker via de plaatsnamenlijst zijn 
of haar eigen bibliotheek. Inloggen 
kan met gebruikelijke gebruikers-
naam/pasnummer en wachtwoord/
pincode. In de app kan de lezer on-
der andere eigen gegevens wijzigen, 
zoeken in de catalogus, reserveringen 
plaatsen en materialen verlengen. 
Lastig om een keuze te maken uit 
het aanbod van de bibliotheek? De 
klant wordt geholpen met aanwin-
stenoverzichten, (persoonlijke) lees- 
en luisteradviezen. Ook is te zien hoe 
anderen titels hebben gewaardeerd.

Er bestond al een bibliotheekapp met 
ongeveer dezelfde functionaliteiten 

(app ‘De Bibliotheek’), maar die 
gaf veel problemen. De nieuwe 
‘Bibliotheek Wise’ app is op dit mo-
ment naast de bestaande app ‘De 
Bibliotheek’ te gebruiken. Naar ver-
wachting zal in de zomer app ‘De 
Bibliotheek’ niet meer functioneren. 
Een belangrijk verschil met de oude 
app is de techniek die wordt gebruikt 
om met het bibliotheeksysteem te 
communiceren.

Met de app kunnen ook materia-
len voor anderen worden verlengd, 
bijvoorbeeld voor gezinsleden. 
Daarvoor kan een machtiging wor-
den ingesteld. Na inloggen door de 
gemachtigde is van alle gekoppelde 
personen te zien wat verlengd kan 
worden. Verlengen kan direct, onder 
dezelfde inlog.

Meer informatie (ook over e-books 
en andere apps van de bibliotheek) 
is te vinden op de website www.bi-
bliotheeklagebeemden.nl/collectie/
apps. De apps voor iOS en Android 
zijn te downloaden via itunes en 
google play. Op de website van 
MooiLaarbeek staat een directe link 
naar de downloads.

www.acrealistics.nl  06-17115694

Donny van den Wildenberg

Creatieve Workshops
voor kinderen

Meivakantie aanbieding!
Voor agenda van de workshops zie website.

Oranjemarkt
Koningsdag zaterdag 26 april
Heuvelplein, Beek en Donk
11.00 tot en met 17.00 uur

Kindervrijmarkt

Oude ambachten

Diverse kinderattracties

Live-verslag Omroep Kontakt

Gezellige terrasjes

Opening Antonius gilde

Sinds 1999

“Gratis Adidas mini WK 
bal bij aankoop van een 
Nederlands Elftal shirt.”

2e paasdag geopend 
van 12.00 tot 22.00 uur

2e paasdag open 
11.00 – 17.00 uur

2e paasdag geopend

Vele Koningsaanbiedingen 
op de Oranjemarkt

“Kom gezellig 
langs bij ons 
terras en 
probeer een 
van onze 40 
speciaal bieren!”

van €409,00 
voor €375,00

Movanext

VEEL ZONNEBRILLEN 
MET 50% KORTING

26 APRIL
GRAND 

OPENING
Passage, Heuvelplein
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Frivool met pasen.
Open van 10.00 - 17.00 uur

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

met pasen. Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

Uw hulp zonder handen
(Wij hebben diverse modellen met opsta-hulp)

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

Potter blijft magisch

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

Dertig jaar ontwikkeling bij Mandenman Meubelen
Beek en Donk – Mandenman Meu-
belen is ooit begonnen in een klein 
pand aan de Kerkstraat in Beek en 
Donk met een grote hoeveelheid 
vlechtwerk. Dertig jaar later bieden 
eigenaren Ad en Tjeerd van den 
Broek een breed assortiment aan 
meubelen en accessoires in hun zaak 
aan het Heuvelplein. Jezelf altijd blij-
ven ontwikkelen blijkt voor beide 
mannen het uitgangspunt. 
Meer dan doet vermoeden

Zowel de voorkant als de naam van 
de winkel is volgens Ad meer dan het 
bij vele mensen doet vermoeden. Ad: 
“Van voren lijkt het een kleine winkel, 
terwijl hij 4000 vierkante meter groot 
is. Ook de hoeveelheid mandwerk is 
sinds tien jaar minder geworden. Je 
moet je toch blijven ontwikkelen.” 
Dit doen de mannen door middel van 
beurzen en het bestuderen van vakli-
teratuur.

Perfect team
Het blijven ontwikkelen klinkt mak-
kelijker dan het is, vooral voor Ad: 
“Ik heb grote veranderingen altijd 
wat moeilijk gevonden. Toen Tjeerd 
mede-eigenaar werd is de moderni-
sering dan ook versneld.” Vader en 
zoon zijn mede daarom een perfect 
team van ervaring en vernieuwing en 
weten elkaar de goede richting in te 
sturen. Ad is de winkel in 1984 met 
zijn vrouw begonnen, maar over een 
aantal jaar zal Tjeerd de winkel over-
nemen. 

Ervaring en full-service
De ervaring van Ad komt onder meer 
tot zijn recht bij het uitkiezen van meu-
bels. “Ik kan aan mensen zien aan hun 

zithouding of ze  goed zitten of niet. 
Er wordt ook wel eens gevraagd of 
ik een fysiotherapeut ben geweest”, 
lacht Ad. Een ander sterk punt van 

Mandenman Meubelen is de full-ser-
vice. Als men iets besteld wordt het 
gebracht, neergezet en al de rommel 
opgeruimd. “Mensen zullen niet zien 

dat we zijn geweest. Daarnaast bezor-
gen we het ook zelf, van Den Helder 
tot aan Maastricht”. 

Ad (l) en Tjeerd (r) van de Broek in hun zaak aan de Pater Becanusstraat in Beek en Donk.
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Mooi UIT in Laarbeek

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

bestaat 12,5 jaar

Reserveer in april

ALLE workshops
1 op de 6 personen*

Gratis
* Reserveer vanaf 12 personen. Datum in overleg in te plannen voor heel 2014

Kookgilden  ArrangementenKookstudio  Catering

Voorbeeld tapas  (€ 50,- pp)

• 4 uur durend programma 
• 15 verschillende culinaire hapjes  

(vlees, vis & vegetarisch 
• Inclusief drank

Catering

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed scala 

aan catering, welke 
wij compleet voor u 

kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

Arrangementen

Kookcentrum 
Brabant biedt diverse 

arrangementen, 
waaronder 

kookworkshops, luxe 
barbecues, tapas en 

thema-avonden.

Kookgilden

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 
Brabant terecht bij 
 diverse kookgildes. 
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

Feesten en 
partijen

Zowel bij 
Kookcentrum 
Brabant als op 

locatie.

bestaat 12,5 jaarbestaat 12,5 jaar

Geen PLUSh OUTDOOR dit jaar
Lieshout - ‘PLUSh OUTDOOR’, 
het festival voor tieners, gaat dit 
jaar niet door. Het bestuur van 
tienerwerk Lieshout, &RG-Teens, 
heeft dit onlangs besloten. Het 
festival is een openluchtdisco 
voor Laarbeekse discogangers 
van het voorgezet onderwijs t/m 
15 jaar en stond gepland voor 21 
juni. 

Al enkele jaren op rij werd ter af-
sluiting van de reeks PLUS disco’s 
een Outdoor-disco georganiseerd. 
Dit kleinschalige festival voor cir-
ca 200 tieners speelde zich af bij 
Scouting Lieshout/Mariahout aan 
de Herendijk 7 in Lieshout. De 
toegang tot het alcoholvrije open-
lucht &RG-PLUSh evenement was 
bedoeld voor alle Laarbeekse tie-
ners van het voortgezet onderwijs 
met een leeftijd t/m 15 jaar. Om 
diverse redenen heeft de organisa-
tie moeten besluiten om het niet 
door te laten gaan.

Inmiddels is de eindactiviteit voor 
&RG-teens en &RG-PLUS ver-
huisd naar deze 21e juni omdat 
op de geplande 14e juni onder an-
dere de roefeldag plaatsvindt. Dit 
jaar gaat tienerwerk Lieshout naar 

Attractiepark Toverland Sevenum. 
Wie mee wil, dient zich hiervoor 
in te schrijven. Verdere info volgt, 
dus houd de website in de gaten.

Kingsnight disco bij &RG-teens

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-
teens, tienerwerk Lieshout, houden 
een discoavond in de jeugdruimte van 
het Dorpshuis te Lieshout op vrijdag 
25 april. Dit keer het thema ‘Kings 
night’ ofwel koningsnacht.  Weer 
een leuk verkleedpartijtje en alles in 
oranje! Oranje gezichten, haren, kle-
ding, attributen, etc. Statig dansen en 
begroetingen naar medediscogangers 
met een buiging, kortom alles even 
op een ander niveau.  

Party Jockey Tim heeft voor dit thema 
een uitstekende muziekkeuze geselec-
teerd. Hij zorgt ervoor dat men de hele 
avond in oranje outfit staat te swingen 
en zal genieten van de ritmische mu-
ziek. Je zult je verbazen, want iedereen 
doet mee! Ook heeft hij enkele leuke 
verassingen op de agenda staan. Doe 
mee, verkleed je en win mooie prijzen. 

Misschien wordt jij &RG-teen van de 
maand? 

Dit is de laatste disco voor de &RG-
teens groep. Op zaterdag 21 juni 
wordt het schoolseizoen voor alle le-
den afgesloten. Teens en Plus kunnen 
inschrijven voor een bezoekje aan het 
pretpark Toverland. 

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

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000
Broek 21 Mariahout

06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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Mooi UIT in Laarbeek

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

reserveer tijdig

20 april paasbrunch

Snack van de week:

Kipcorn
Op woensdagavond 23 april treden de Mannen van Naam op in herberg 

’t Huukske in Beek en Donk. Aanvang: 20.15 uur. Entree: €10,-

Het Brabants Dagblad noemde hen de ‘Brabantse Crosby, Stills & Nash’. Mooie 
woorden voor dit trio dat van zich doet spreken met persoonlijke Nederlandsta-
lige liedjes, opzwepende Keltische folkdeunen en een sympathieke presentatie.

Ton Smulders, Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven stonden alle drie aan de 
basis van de bekende band Pater Moeskroen. Drie mannen die hun sporen in de 
Nederlandse muziektheaterwereld ruimschoots verdiend hebben. De Mannen 
van Naam dompelen u onder in een warm bad vol Brabantse en Ierse gezellig-
heid. Er wordt hard gelachen, maar ook regelmatig een traantje weggepinkt. Er 
wordt enthousiast meegeklapt en gezongen, maar eveneens weggedroomd bij 

een melancholische Ierse fluitmelodie. Daarbij worden er grappige autobiogra-
fische verhalen verteld die aansluiten bij de mooie kleinkunstliedjes.

Gewapend met een arsenaal aan snaarinstrumenten, een accordeon en zelfs 
een doedelzak bezetten de Mannen van Naam het podium. Ton is de man met 

het warme stemgeluid en de humoristische anekdotes. Ad is behalve 
snarenkunstenaar een begenadigd liedjesschrijver en Wilbert is de strakke 

bassist, die af en toe verrast met razendsnelle folkdeunen op accordeon.

Naast de nummers van het eerste album ‘Verder’ zal er ruimte zijn voor bijna 
vergeten pareltjes uit het repertoire van Pater Moeskroen. Kortom, een echte 

aanrader, de Mannen van Naam!

Live in Beek en Donk

Laarbeekse Veteranen Vereniging 
houdt Luikse Markt 
Beek en Donk – De Laarbeekse 
Veteranen Vereniging houdt op 
Paasmaandag 21 april tussen 09.00 
en 16.30 uur hun eerste Luikse 
Markt op het Heuvelplein in Beek 
en Donk. Heeft u nog nooit een 
bezoekje gebracht aan een Luikse 
Markt?, de toegang is gratis, dus 
kom gerust even gezellig wat rond 
snuffelen tussen alle spullen en 
buurten.

Iedereen die wil, kan een kraam 
huren. Heeft u nog spulletjes over 
zoals serviesgoed, kleding, schilde-
rijen, zelf gemaakte kunstwerkjes, 
kleine meubeltjes, kampeerspullen, 
speelgoed of andere bruikbare spul-
letjes van de zolder, uit de garage of 
het schuurtje waar u vanaf wilt of 
heeft u een uitgebreide hobby waar 
iets van te verkopen valt: huur een 
kraam en verkoop het op de Luikse 
Markt, waar gezelligheid troef is. 
Voor info kunt u bellen met 06-
46159727 of 0495-588008. Kijk 

ook op www.org-vac.nl of mail naar 
info@org-vac.nl . De Laarbeekse 
Veteranen Vereniging is heel erg blij 
met uw komst! 

De agenda van de Luikse markten
Tweede Paasdag, maandag 21 april 
van 09.00 tot 16.30 uur Luikse 
Markt op het Heuvelplein in Beek en 
Donk.
Zondag 25 mei van 09.00 tot 16.30 
uur Luikse Markt op het Floreffeplein 
in Lieshout.
Tweede Pinksterdag, maandag 9 
juni, van 09.00 tot 16.30 uur Luikse 
Markt op het Heuvelplein in Beek en 
Donk.
Zondag 22 juni van 09.00 tot 16.30 
uur op het terrein bij de Dreef in 
Aarle-Rixtel.  
Zondag 20 juli van 09.00 tot 16.30 
uur Luikse Markt  op het Floreffeplein 
in Lieshout.
Zondag 17 augustus 2014 van 09.00 
tot 16.30 uur op het terrein bij de 
Dreef in Aarle-Rixtel.  

Oranjemarkt op eerste Koningsdag
Beek en Donk - De allereerste 
Koningsdag, zaterdag 26 april, wordt 
in Beek en Donk opgesierd met de tra-
ditionele Oranjemarkt. Op en rond het 
Heuvelplein staan veel marktkramen 
opgesteld. Er zijn verschillende kinde-
rattracties aanwezig en enkele stand-
werkers met oude ambachten geven de 
Markt een hoog aanzien. 

Omroep Kontakt is de hele dag aanwe-
zig met een live-uitzending die over de 
hele Markt te volgen is door de geluids-
speakers, afgewisseld met muziek en 
live-interviews met willekeurige voor-
bijgangers, marktkooplieden of lokale 
ondernemers. De meeste winkels op en 
rond het Heuvelplein stellen hun deu-
ren voor het publiek open. Voor een 
versnapering, een hapje en een drank-
je, is de lokale horeca aanwezig en kun 
je hopelijk genieten van prachtig weer 
en het publiek dat voorbij loopt.

Kindermarkt
Ook deze 1e editie van de Oranjemarkt 
op Koningsdag kunnen kinderen gratis 
een grondplek of een echte marktkraam 
aanvragen om spulletjes te verkopen. 

Een vrijmarkt voor de kinderen dus. 
Om in aanmerking te komen voor een 
grondplek of een marktkraam gelieve 
een mail te sturen naar oranjemarkt@
hotmail.com. Dit kan tot uiterlijk don-
derdag 24 April 18.00 uur. Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt. Enkele 
mensen van de organisatie zullen in de 
ochtend vanaf 9.00 uur de kinderen 
hun plek toewijzen, die ze aangevraagd 
hebben. Leo van Schijndel en Maarten 
van Stiphout zijn het aanspreekpunt 
hiervoor. 

De Oranjemarkt wordt opengesteld 
voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. 
De officiële opening met serenade van 
Antonius en Leonardus Gilde aan de 
gedecoreerden van Beek en Donk vindt 
plaats om 12.30 uur voor het Oude 
Raadhuis op het Heuvelplein. Beslist 
de moeite waard dus voor een gezellig 
dagje in Beek en Donk. Oranjemarkt, 
op en rond het Heuvelplein. Zaterdag 
26 April, Koningsdag.

The Black Longhorn houdt 
country dansmiddag 
Lieshout - The Black Longhorn houdt 
op Tweede Paasdag, 21 april, de 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek. Er wordt vanaf 13.30 uur 
gedanst in de grote zaal van het Dor-
phuis in Lieshout.

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter elkaar 

gezet door de eigen Country-DJ Henk. 
De nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Voor meer informatie 
kun je bellen met 0499-422088. Kijk 
ook eens op www.blacklonghorn.nl of 
mail naar info@blacklonghorn.nl. Tot 
ziens op 21 april bij The Black Long-
horn.

Archieffoto Koninginnedag 2013 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

HEUVEL 6, LIESHOUT   0499-421231  PROFILEDECONCURRENT.NL

Extra E-BIKE demonstratie om 11.00, 13.00 & 15.00 uur.
Graag tot ziens op 2e paasdag tussen 11.00 en 17.00 uur.

PAASSHOW 2E PAASDAG

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Start werkzaamheden Oranjelaan, tweede fase
• Raadsvergadering op 14 april
• Raadsvergadering op 17 april
• Doe mee aan de Nationale Sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK – Op maandag 21 april 2014 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege 
tweede paasdag. Op Goede Vrijdag, 18 april, is het gemeentehuis gewoon geopend.

Ook op bevrijdingsdag, maandag 5 mei 2014, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.

De burgemeester heeft besloten de beleidsregels evenemententerrein Lekerstraat 2014 in 
concept vast te stellen. Over het vaststellen van de beleidsregels kunnen zienswijzen worden 
ingediend.
Vanaf vrijdag 11 april 2014 liggen deze beleidsregels voor een periode van 6 weken ter 
inzage op het gemeentehuis in Beek en Donk.

LAARBEEK - Op 21 maart is de agenda voor de raadsvergadering van 17 april aanstaande 
gepubliceerd. Daar zijn enkele punten op aangevuld, de actuele agenda vindt u op 
www.laarbeek.nl.

Veel mensen hebben een huisdier, waar ze veel mee op hebben en goed voor zorgen. Hier hoort 
ook bij, vooral als het over honden gaat, dat zo’n dier voldoende beweging krijgt. Iedereen zal 
het erover eens zijn dat een hond op z’n tijd eens flink moet kunnen rennen. Maar omdat het 
gemiddelde baasje niet zo hard kan lopen als zijn hond, is het aan de lijn uitlaten niet altijd 
vanzelfsprekend. Dus moet er gelegenheid zijn om de hond eens af en toe de vrijheid te geven. 
Ook in de gemeente Laarbeek is het mogelijk om buiten de bebouwde kommen de hond uit te 
laten zonder dat deze aan de lijn hoeft te lopen.
Onze honden moeten het buitengebied echter wel delen met een heleboel dieren die daar van 
nature voorkomen en die van dat gebied afhankelijk zijn. Nu we weer in de richting gaan van 
het voorjaar en het broedseizoen weer in aantocht is, is het van belang om daarmee rekening te 
houden. 
 
Met name weidevogels zoals kievit, grutto, scholekster en wulp, die in het voorjaar weer gebruik 
maken van het buitengebied om er te nestelen en hun jongen groot te brengen, kunnen door 
loslopende honden ernstig verstoord worden. Voor dieren in onze natuur zijn drie dingen van 
groot belang, namelijk voedsel, dekking en rust. Rust komt hierbij op de eerste plaats. De meeste 
hondenbezitters zijn van goede wil, maar beseffen niet altijd dat hun hond, als deze door het veld 
rent, voor grote onrust kan zorgen. 
 
De Flora- en Faunawet, die zorgt voor de bescherming van de in het wild levende dieren, zegt 
hierover dat degene die het toezicht over een hond heeft, moet voorkomen dat deze dieren 
opspoort of vangt. En opsporen begint al als een hond zoekend door het veld loopt. Misschien 
ziet het er wel mooi uit als boven een weiland de kieviten of andere weidevogels luidruchtig 
rondvliegen, maar realiseert u zich dan wel dat dit vaak betekent dat er een legsel of jongen in de 
buurt zijn. Deze vogels zien in de hond een gevaar waartegen ze hun jongen moeten beschermen. 
En met elke verontrusting neemt de kans op het succesvol grootbrengen van de jongen af. Het 
zijn niet alleen de weidevogels die hier last van hebben, ook andere vogelsoorten zoals patrijzen 
en fazanten die in de bermkanten broeden, worden nogal eens het slachtoffer van loslopende 
honden. En ook zijn er in het voorjaar jonge hazen die zich bij gevaar tegen de grond drukken en 
daarmee een gemakkelijke prooi zijn.
 
We hebben in onze gemeente een actieve groep weidevogelbeschermers, die zoveel mogelijk 
probeert om de achteruitgang van de weidevogels tegen te gaan. Dit doen ze door het inventariseren 
en beschermen van nesten. Een groot aantal agrariërs verleent hieraan hun medewerking, wat 
zeker de vogels ten goede komt. Ook u als hondenbezitter kunt aan het voorbestaan van de 
weidevogels bijdragen door tijdens het uitlaten met het bovenstaande rekening te houden. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 18 april komt burgemeester Ubachs aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan voetbalvereniging 
A.S.V.’33 voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten op sportpark De Hut, Bakelseweg 
9 in Aarle-Rixtel op zaterdag 26 april 2014 van 13.30 tot 18.00 uur (verzonden 7 april 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan de heer O. Asci (verzonden 1 april 2014), handelend onder de naam Kareltje 
Kebap, voor het innemen van drie standplaatsen voor de verkoop van kebap op het: 
a. Piet van Thielplein in Beek en Donk op maandag van 13.00 – 20.00 uur;
b. Kerkplein in Aarle-Rixtel op maandag van 13.00 – 20.00 uur;
c. Heuvelplein in Beek en Donk op dinsdag van 7.00 – 20.00 uur.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:

Locatie          Kern Inzagetermijn Werkomschrijving
De Hei 53    Mariahout 14-4 t/m 26-05-2014 oprichten varkensstal / luchtwasser
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde 
ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen 
zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

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

In verband met een Luikse Markt is het Heuvelplein in Beek en Donk afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 21 april 2014 van 6.30 tot 
18.00 uur. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Ontwerpbestemmingsplan Wish - Lekerstraat
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf maandag 14 april 
tot en met maandag 26 mei 2014 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Wish - Lekerstraat voor 
iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. U kunt de stukken 
ook digitaal raadplegen via www.laarbeek.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gesitueerd aan de zuidzijde van de Lekerstraat, 
ten oosten van het afwateringskanaal, ten westen van waterloop De Aa en ten noorden van 
landgoed Eykenlust. Het plan voorziet in de mogelijkheid om ter plekke één maal per jaar 
een evenement te organiseren. Deze nieuwe gebruiksmogelijkheid is aanvullend op de 
bestaande en onaangetaste agrarische bestemming. 
Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ laat deze ontwikkeling niet toe. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft zich bereid verklaard om medewerking te verlenen 
aan de beoogde ontwikkeling. 

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent 
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht 
bij de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 700. Van de mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern          Ingediend d.d.   Werkomschrijving
Kannelustweg 13 Aarle-Rixtel      01-04-2014     kappen twee berkenbomen
Ahorn 13 Mariahout         03-04-2014     bouw woning
Laar 9 Aarle-Rixtel      04-04-2014      bouw berging
Donkersvoortsestraat 3 Beek en Donk  04-04-2014     herbouw woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                       Kern  Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Meerven 10            Mariahout 01-04-2014     sloop ligboxstal
Opstal 8                  Aarle-Rixtel 01-04-2014     sloop loods
Schutsstraat 34     Lieshout 02-04-2014     sloop bijgebouw
Schoolstraat 1      Aarle-Rixtel 02-04-2014     sloop schoolgebouw
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen 
om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kun-
nen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Gemeente actueel Verleende vergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Gemeentehuis gesloten

Beleidsregels evenemententerrein Lekerstraat 2014

Aanvulling raadsagenda

Loslopende honden. Natuurlijk? Of natuurlijk niet?
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 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 (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, 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 

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kasteel Croy

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelo-
pen jaren prachtige plaatjes in Laar-
beek.

De Boerenzwaluw is weer in het land!

De laatste weken zijn de zwaluw-
en weer in ons land te zien, er is het 
gezegde ‘een zwaluw maakt nog geen 
zomer’, maar een hele groep die uit Af-
rika terug komt doet bij menigeen de 
voorjaarskriebels ontstaan. De naam 
van de boerenzwaluw verraadt de bi-
jzondere band die deze vogel met de 

mens heeft. De nesten van de boeren-
zwaluw worden namelijk bij voorkeur 
gemaakt in boerenschuren, loodsen en 
dergelijke. Van april tot oktober verbli-
jven deze trekvogels in Nederland, de 
winter wordt in Afrika doorgebracht.
Ik vind het altijd een prachtig gezicht 
om deze luchtacrobaten gezellig kwet-
terend rond te zien scheren op jacht 
naar insecten, ze eten enorme hoeveel-
heden muggen.
Vorig jaar zag ik op Croy zwaluwen 
bezig modder en takjes te verzamelen 
waarmee ze onder een brug over de 
Goorloop hun nesten gingen bouwen. 

Dat ze aan mensen gewend zijn is ieder 
jaar te zien bij de Brabantse Kluis waar 
ze in een stal net naast het terras vrolijk 
hun nestjes maken, wat de bezoekers 
mooi kunnen volgen.
Het voorjaar is weer begonnen dus we 
kunnen weer volop genieten van onze 
Mooie Laarbeekse natuur.

Mocht je komende zondag een stukje 
gaan wandelen of fi etsen door ons 
mooie Laarbeek, je kunt altijd even bin-
nenwippen bij de heemkamer in Aarle-
Rixtel om mijn expositie te bekijken. 

VOORJAARSAANBIEDING
KRIEGENBERGH

VERKEERSOPLEIDING

Al jaren het vertouwd adres voor uw rijopleidingen

MOTORA2 getrapt: 22 jaar/2jaar A1
4 Rijlessen
1 AVD NU € 399,-

AUTO32 Rijlessen
1 Tussen tijdse toets
1 Praktijk examen
1 Theorie examen
1 Eigen verklaring

Normaal € 1790,-

NU € 1695,-

MOTORA2: vanaf 20 jaar
A : vanaf 24 jaar
15 Rijlessen
1 AVB
1 AVD

Normaal € 950,-

NU € 899,-

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl
Weverstraat 14a Nuenen. Tel: 040-2835544

Voor het betere 
onderhoud

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

Mariastraat 1, 5738 AH  Mariahout  0499 423 267 / 06 208 975 44
josevanrooi@hotmail.com  www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges      Asperges Mariahout

Dagelijks verse asperges!

Aspergekwekerij 
Jean-Paul & José van Rooi

U bent welkom van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur  
Op zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur 

Aspergekwekerij

Jean-Paul & 
José van Rooi

Mariastraat 1
5738 AH  Mariahout  

T: 0499 423 267
M: 06 208 975 44 

josevanrooi@hotmail.com
www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges
Asperges Mariahout

Dagelijks verse 
asperges!

U bent welkom van 
maandag t/m zaterdag 

van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Op zon- en feestdagen 
van 9.00 uur tot 14.00 uur

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

2e Paasdag geopend 
vanaf 11.00 uur
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MooiLaarbeekkrant
Open dagen bij Van Hout & Zo en Steigerplank.nl tijdens 1e lustrum!
Wat in 2007 als een hobby begon, is 
inmiddels uitgegroeid tot een zaak 
van formaat met acht man personeel. 
Sinds 1 januari 2008 bestaat Van 
Hout & Zo en op 1 september 2009 
werd Steigerplank.nl opgericht.

Van Hout & Zo maakt steigerhouten 
meubels voor particulieren en bedrij-
ven, zowel voor binnen als buiten. 
Natuurlijk zijn ook dit seizoen de ro-
buuste, trendy meubels van steiger-
hout niet uit het tuinbeeld weg te 
denken. Zodra de eerste zonnestralen 
zich laten zien, is dat direct merkbaar 
in de bestellingen van tuinmeubels. 
Van Hout & Zo maakt complete sets 
voor in de tuin, maar natuurlijk beho-
ren een lounge(hoek)bank, een terras 
of schutting van steigerhout ook tot 
de mogelijkheden.  Behalve klanten 
in Nederland, doet Van Hout & Zo 
ook goede zaken in België, Duitsland, 
Frankrijk en Spanje. Van Hout & Zo 
heeft de meubels niet op voorraad 
staan. Alles wordt op maat gemaakt, 
erg arbeidsintensief.

Open dagen
Tijdens de open dagen op 17, 18, 19 
april en 2e paasdag bij Van Hout & Zo 
en Steigerplank.nl nodigen zij ieder-
een uit om eens een bezoek te bren-
gen aan de showroom en werkplaats. 
Ze willen namelijk graag laten zien 
hoe het proces van plank tot meubel 
verloopt. Hiermee bieden ze u een 
kijkje achter de schermen. Daarnaast 
zijn zij er deze dagen natuurlijk ook 
om u persoonlijk te adviseren over uw 

meubelaankopen en kunt u terecht 
voor (op maat gezaagde) gebruikte of 
nieuwe steigerplanken.  

Exclusiviteit, maatwerk en service
Toch is de tuin zeker niet de enige plek 
waar steigerhout mooi tot zijn recht 
komt. Het eigentijdse, stoere materi-
aal dat we al kennen van de smaak-
volle tuinmeubels, wordt  steeds vaker 
ook toegepast in trendy kantoorin-
richtingen. Er is inmiddels een keur 

aan kantoor- en projectinrichtingen 
waarin Van Hout & Zo steigerhout 
heeft verwerkt. “Bedrijven en win-
kels hebben de warme, huiselijke uit-
straling van steigerhout ontdekt. Een 
sfeervol ingericht kantoor heeft veel 
voordelen. Werknemers voelen zich 
er thuis en ook klanten waarderen de 
eigentijdse uitstraling van steigerhout.

Wij willen meubels aanbieden waar 
een breed publiek een ‘feel good’ as-
sociatie mee heeft. Exclusiviteit, maat-
werk en service zijn daarbij de kern-
waarden. Een absolute voorwaarde is 
dat onze producten sfeer uitstralen. 

Gewoon ‘goed’ is voor ons niet goed 
genoeg! Steeds vaker maken we ge-
bruik van andere materialen zoals stei-
gerbuizen en ijzer in combinatie met 
steigerhout. Door deze materialen sa-
men te gebruiken, ontstaat niet alleen 
een stoere uitstraling, maar deze biedt 
ook talloze, praktische mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld een winkelinrich-
ting.”

Kwaliteit
Steigerplank.nl verkoopt gebruikte 
en nieuwe steigerplanken, bevesti-
gingsmaterialen en zelf ontwikkelde 
beits. “We beschikken over de beste 

kwaliteit steigerhout. We leveren lan-
delijk aan particulieren, heel veel pro-
ducenten van steigerhouten meube-
len én zijn we al voor het vierde jaar 
op rij leverancier van alle steigerhout 
voor het TV programma Eigen Huis & 
Tuin. Dat zegt wel iets over de kwa-
liteit.”

Op 17, 18, 19 april is de show-
room/werkplaats geopend van 9.00 
tot 17.00 en op 2e paasdag van 
12.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Schoondonkseweg 3 in Beek en Donk. 
Voor elke bezoeker is er een leuke at-
tentie!

Schoondonkseweg 3, 5741 TK Beek en Donk            Tel. 06 51 711 332            www.meubelensteigerhout.nl            info@houtenzo.com

John en Nicole van Hout heten u van harte welkom tijdens de open dagen.

Advertorial

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

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

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

2e Kerstdag geopend
van 10.30 - 16.00 uur

2E PAASDAG GEOPEND
VAN 10.30 TOT 16.00 UUR

Nieuwe dienstregeling Buurtbus ‘schot in de roos’
Laarbeek - De Stichting Buurtbus Laarbeek-
Helmond is op 6 april begonnen met het uit-
voeren van de nieuwe dienstregeling. Naar 
nu blijkt is de aanpassing van de route van de 
buurtbus een schot in de roos. 

Vanaf de eerste dag hebben er meer mensen 
gebruik gemaakt van de buurtbus, met als uit-
schieter de dinsdag, toen er 30 passagiers wer-
den vervoerd. Vooral het eindpunt van de route 
bij het Havenplein in Helmond is zeer in trek. In 
het totaal zijn er in een week 97 passagiers ver-
voerd. Dat de nieuwe route in smaak valt, blijkt 
ook uit de complimenten die het bestuur van de 
buurtbus inmiddels, via de mail mocht ontvan-
gen, van zeer tevreden passagiers. Zij nodigen 
dan ook iedereen uit een keer met de buurtbus 
te reizen. U zult merken dat het een zeer ge-
makkelijke manier van reizen is. Het bespaart 
parkeergeld, het is gewoon openbaar vervoer, 

waardoor u met de OV kaart terecht kan. Kijk 
voor meer informatie op de site 
www.buurtbuslaarbeek.nl.

Nieuwe folders,  met daarin de route en tijden 
van de buurtbus, liggen  klaar in de Dorpshuizen, 
bibliotheken,  ontmoetingscentra en in de buurt-
bus. Het bestuur van de buurtbus wenst ieder-
een namens alle chauffeurs een aangename reis.

Buurtbus Laarbeek
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Wie de nieuwsberichten volgt, 
heeft het ongetwijfeld opgemerkt: 
er worden weer meer huizen ver-
kocht en aangekocht dan voorheen. 
Voor velen is de aan- of verkoop 
van een woning het moment om 
een taxateur in te schakelen. André 
Boschman is als onafhankelijk 
taxateur al jaren goed thuis op de 
Laarbeekse woningmarkt.

Sinds 1996 is het kantoor van 
Boschman Taxaties gevestigd aan 
de Koppelstraat 7 in Beek en Donk. 
Aanvankelijk reikte het werkveld 
van Boschman van Noord-Limburg 
tot in De Kempen, waar hij WOZ-
taxaties uitvoerde, bedrijven en wo-
ningen taxeerde voor particulieren 
en gemeentes adviseerde. Objecten 
die hem nog helder voor de geest 
staan zijn de Veiling in Grubbevorst, 
het station van Best en een incou-
rante woonboerderij waarbij sprake 
was van bodemvervuiling en de 
aanwezigheid van een karrenvracht 

asbest, vertelt hij. “De complexiteit 
van bijzondere objecten inspireert 
me; er is veel omgevingsonder-
zoek nodig, rechts- en wetskennis 
en zeker ook mensenkennis. Het is 
bij uitstek een ervaringsvak”, aldus 
Boschman.
Sinds enkele jaren hebben makelaars 
en taxateurs een beperkter werkge-
bied. Om deze reden heeft hij zich 
vooral toegelegd op Laarbeek en 
omgeving. Hij richt zich met name 
op het taxeren van woningen en 
bedrijven. Daarnaast is hij als WOZ-
adviseur van de gemeente Best be-
trokken bij de afhandeling van be-
zwaren en beroepzaken.

Op de vraag wat een onafhankelijk 
taxateur is, antwoordt Boschman 
dat hij niet betrokken is bij aan- of 
verkoop en geen enkele verbinte-
nis heeft met geldverstrekkers. Er is 
geen ander belang dan het zo ob-
jectief mogelijk vaststellen van de 
marktwaarde van het betreffende 
pand. In het geval van aan- of ver-
koop bepaalt de opdrachtgever altijd 
zelf wat hij er voor overheeft of wat 
het op moet brengen. Regelmatig 
volgen van cursussen en bijhouden 
van vakliteratuur waarborgt parate 
kennis van wet- en regelgeving in 
deze snel veranderende branche.
André Boschman is ingeschreven bij 
VastgoedCert in de kamers Wonen 
en WOZ. De kwaliteit van handelen 

en de kwaliteit van het taxatierap-
port zijn hierdoor verzekerd. 
Cliënten van Boschman tonen zich 
goed tot zeer tevreden over zijn ma-
nier van werken en de taxatierap-
porten.

Hoe gaat het in zijn werk?
“Mensen die nu of in de toekomst 
een taxatierapport nodig hebben 
omdat ze de hypotheek willen wij-
zigen, een aankoop of verkoop 
overwegen, kunnen me vrijblijvend 
telefonisch benaderen of contact 
zoeken via mijn website. Ik doe 
dan graag een passend aanbod; 
Boschman Taxaties is een eenmans-
bedrijf waardoor er nauwelijks ex-
tra kosten zijn; indien wenselijk, 
is het rapport binnen twee dagen 
klaar. Alles tot uw dienst!” besluit 
Boschman. 

Redacteur: Jac Babin 

Deze week is het de beurt aan Henk 
Leemans, van 1970 tot 1996 pastoor 
van Mariahout. De MooiLaarbeek-
Krant sprak met de inmiddels 86 ja-
rige oud-pastoor, in een appartement 
op de Andromedaplaats in Eindho-
ven. Onder het genot van een kopje 
koffie vertelt pastoor Leemans hon-
derduit over zijn leven en de mooie 
tijd in Mariahout.

Wie is Henk Leemans?
“Ik ben geboren op 13 mei 1927 in 
Lith. Mijn vader was er notaris. Mijn 
roeping om priester te worden kwam 
niet ‘van boven’ hoor“, vertelt Henk 
lachend. “Het was meer het voor-
beeld van heeroom uit Breda, in com-
binatie met mijn opvoeding. Ik vond 
dat je het beste mensen vooruit kunt 
helpen in de samenleving, als pries-
ter”, zegt Henk. Vader Leemans wil-
de dat Henk eerst zijn HBS-diploma 
haalde. “Dat lukte en ik was bijzon-
der goed in wiskunde”, zo gaat Henk 
verder. “Met talen had ik niet zoveel. 
Daarna heb ik een jaar lang in Megen 
bij de Franciscanen, Latijn en Grieks 
moeten studeren en vervolgens ook 
nog op het Klein Seminarie in Sint 
Michielsgestel. Daar zat ik dan met 
mijn wiskundeknobbel!”, verzucht de 
oud-pastoor. Na het Groot Semina-
rie in Haaren, werd Henk in 1953 tot 
priester gewijd.

Kapelaan Leemans
Als kapelaan deed Henk veel ervaring 
op in Malden, Beuningen en Tilburg. 
In 1961, net hersteld van ernstige 
gezondheidsklachten, werd hij rector 
van Mariaoord, een sanatorium in 
Rosmalen.  Dit was ook de tijd van 
bisschop Bekkers. “Wat die man al-
lemaal durfde te zeggen in preken 
en op tv”, zegt Henk, “grandioos”. 
Henk ontdekte toen, dat zijn pries-
teropleiding hopeloos verouderd was. 
Door psychologie, filosofie en psychi-
atrie te studeren kon hij stapsgewijs 
meegroeien met de vernieuwingen 
die toen plaatsvonden in de kerk. 
Door zijn collega’s in de pastorale 
zorg, werd Henk in die tijd gekozen 
tot Deken van Rosmalen.

Pastoor Leemans
In 1970 werd Henk door bisschop 
Bluijsen gevraagd om pastoor te wor-
den in Mariahout. “Henk, wat ga je 
toch beginnen, met die dominante 
pastoor van Eijndhoven, die daar blijft 
wonen”, zeiden sommige collega’s. 
“Achteraf gezien is dat allemaal héél 
erg meegevallen”, vertelt Henk. Bij 
zijn inhuldiging kreeg Henk op de 
parochiegrens, ongeveer bij ‘Corsten 
in de bocht’, van Tonnie van Eijndho-
ven bloemen aangeboden.” In 2003 
mocht ik mijn 50-jarig priesterjubi-
leum in Mariahout vieren, terwijl ik al 
in Eindhoven woonde. Dat was zo ge-
weldig mooi, dat ik besloot om hierna 
niets meer te vieren. Mooier kon im-
mers niet!”, vertelt hij. “Jammer dat 
ik in 1996 afscheid moest nemen, 
vanwege oogklachten.”

Wereldheer Leemans
Tijdens zijn verblijf in Mariahout legde 
Henk goede contacten met Sinti die 
op kampjes woonden in de omgeving 
van Mariahout. Hij werd voor hen een 
vertrouwenspersoon. Maar ook ver-
der van huis was Henk actief. Zo was 
Henk een aantal keren waarnemend 
pastoor in Chili of Argentinië. “Ik was 
dan ‘Padre Enrique de Holanda’, zegt 
Henk. Ook ging hij jarenlang naar In-
dia en was daar betrokken bij ontwik-
kelingsprojecten. In India is zelfs een 
parochie naar Mariahout vernoemd. 
“Bij alle  activiteiten, waar ook ter 
wereld, werd ik royaal gesteund door 
mijn parochianen en oud-parochia-
nen”, zegt Henk trots.

Tot slot
“Maar wat was de vraag ook weer?”, 
glimlacht Henk. “Hoe het nu met 
mij is? Mijn oogklachten zijn onder 
controle. Het parochieblad en mijn 
voormalige huishoudster houden me 
op de hoogte van wat er in Maria-
hout te doen is. Ik studeer. Ik houd 
me bezig met pastoraal werk voor de 
Sinti bij het kapelleke van Binderen in 
Helmond. Ik sta elke morgen om half 
acht op. Kortom het gaat bijzonder 
goed met mij!”

In gesprek met André Boschman 
van André Boschman Taxaties o.z.

Advertorial

www.boschmantaxaties.nl         telefoon:0492-468791         mobiel:06-40098040

Heropening golfbaan d’n Heikant met nieuwe golfclub
Aarle-Rixtel - In de zomer van 2013 is 
golfbaan d’n Heikant gekwalificeerd 
door de NGF als Par 3 golfbaan,  9 
Holes. Hierna is er door Jos en Rita 
Vogels een nieuwe golfclub opgericht 
met de naam  ‘Golfclub d’n Heikant’.  

De benodigde opleidingen zijn door 
verschillende personen gevolgd en er 
zijn commissies gevormd.  In het vroe-
ge voorjaar zijn er nieuwe grote Greens 
aangelegd. Deze grote verandering 
heeft dan ook meteen positieve gevol-
gen, het ledenaantal is hierdoor flink 
gestegen. Golflessen en clinics worden 
verzorgd door professionals als Cecil 
Brown en Hans Gruijters.

Golfclub d’n Heikant
Heeft u eens wat minder tijd, dan kunt 
u bij d’n Heikant altijd terecht om een 
baan te lopen. Geen reserveringen, u 
kunt buiten de golfwedstrijden om al-
tijd spelen.  Als het wat drukker is dan 
geeft de volgorde in de startspiraal aan 
wanneer u de baan in kunt. Heerlijk 
even weg van de drukte, de frisse 

buitenlucht in en genieten van uw spel.

Laarbeek heeft nu ook een mooie 
Golfbaan
Het is een prachtige volwaardige par3-
golfbaan met strategisch aangelegde 
bunkers, waterpartijen en uitdagende 
hindernissen in de vorm van beplanting 
en aangelegde waterhindernissen. De 
holes variëren van 60 tot 165 meter, 
perfect voor de beginnende golfer en 
een uitdaging voor de geoefende golfer 
om het korte werk te verfijnen. 

Tijdens de open Golfdagen die dit 
weekend waren, is de Golfbaan zon-
dagmiddag 13 april heropend door 
Wethouder Joan Briels. Veel golfers wa-
ren bij dit -voor Jos en Rita- grote mo-
ment aanwezig. Op 6 april is de baan 
in gebruik genomen met een ‘Gouden 
ballen’ wedstrijd, voor deze wedstrijd 
waren de winnaars van een gouden 
bal uitgenodigd. Dit was zoals zo vaak 
op d’n Heikant een erg leuke wedstrijd  
met 51 deelnemers en een gezellig di-
ner als afsluiting van een mooie dag.

Advertorial

Lezerspodium
De wethouders zijn geïnstalleerd, de coalitie 
is een feit en de Laarbeekse bevolking wordt 
de komende 4 jaren opgescheept met een 
bestuur dat ze niet wil. Wij als leden van 
PNL balen dus als een stekker! De coalitie 
heeft hiermee tot twee keer toe laten zien 
dat ze lak aan de Laarbeekse kiezers heeft. 
De uitslag van de verkiezingen wordt op-
zij geschoven en vervolgens wordt geen 
gehoor gegeven aan alle protesten van de 
Laarbeekse bevolking, naar aanleiding van 
hun plotseling gevormde onlogische coali-
tie. Over arrogantie gesproken!

De huidige coalitie heeft geen gebruik ge-
maakt van de charmante uitweg die ze is 
geboden naar aanleiding van het Burgerini-
tiatief. Nu zijn ze in principe tot elkaar ver-
oordeeld voor een periode van 4 jaren. Wij 
vrezen dat zij zich onvoldoende realiseren 
dat dit een lange periode is om met elkaar 
te moeten samenwerken, nu die samenwer-
king naar onze mening alleen is ontstaan op 
basis van persoonlijke belangen en afgunst. 
Wij als trotse leden van PNL zijn uiteraard 
hierover bijzonder ontstemd en voelen ons 
ronduit bedrogen. Niet alleen omdat PNL 
als grootste partij aan de kant is gescho-

ven, maar ook omdat nu niet de beste man 
op de beste plek zit. ONZE Hans Vereijken 
kan de functie als wethouder Financiën nu 
niet meer vervullen. Naar onze mening is 
er niemand binnen de Laarbeekse politiek 
die deze functie zo met inhoudelijke ken-
nis en kunde heeft vervuld. Wij willen via 
deze weg als leden van PNL Hans daarom 
uit de grond van ons hart oprecht hiervoor 
bedanken.

Helaas is de gedwongen rol van oppositie-
partij niet de enige tegenslag gebleken. Als 
donderslag bij heldere hemel heeft dhr. F. 
Biemans onze partij, op 1 april bovendien, 
verlaten. Het lidmaatschap van PNL heeft 
hij afgedaan in de vorm van 1 zin. Alsof het 
een lidmaatschap van een club betreft waar 
men toch nooit naar toe gaat. PNL was op-
eens niet meer waard dan 1 zin. Wij respec-
teren zijn keuze om PNL te verlaten. Wan-
neer hij zich niet meer bij ons thuis voelt is 
dat zijn grootste recht. Maar wat wij onac-
ceptabel vinden is dat hij zich het recht op 
een raadszetel heeft voorbehouden. Daar-
naast heeft hij zich niet intern geuit over 
een kennelijk diepgeworteld ongenoegen. 
Hij vond het nodig om zich op uiterst onfat-

soenlijke wijze te uiten in de media. Daarbij 
heeft hij niet geschuwd om onze partij in 
het algemeen en onze Hans Vereijken in 
het bijzonder te beschuldigen van onwaar-
heden. Wij voelen ons daarom tot het bot 
beledigd door dhr. F. Biemans. Wij, PNL 
leden zijn zeer zeker geen “Jaknikkers”. 
Binnen onze partij wordt met regelmaat 
gediscussieerd. Kom een keer naar onze 
achterbanbijeenkomsten. Daar kunnen jul-
lie dit zelf aanschouwen. Bij onze partij kun 
je het echt met elkaar eens zijn dat je het 
niet met elkaar eens bent. Maar uiteindelijk 
zijn wij een eensgezinde partij. Hans Vereij-
ken is onze lijsttrekker en onze nummer 1. 
Hij geniet binnen onze partij veel respect. 
Dat heeft hij op basis van zijn bewezen 
capaciteiten verdiend en zeer zeker niet 
afgedwongen. Wij willen ons daarom met 
klem distantiëren van krachtstermen zoals 
“Maffia-achtige” structuur. 
Het mag dus duidelijk zijn, dat wij via deze 
weg willen laten weten dat Hans Vereijken 
hiermee veel onrecht is aangedaan en dat 
wij dus pal achter Hans blijven staan!

Mede namens een groot aantal teleurge-
stelde PNL-leden, Martien van Wanrooij
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Samen sterker

Wij wensen u vrolijk Pasen!

Op Goede Vrijdag zijn wij wel telefonisch bereikbaar op (0492) 39 19 19. Veel van uw

dagelijkse bankzaken kunt u ook snel en gemakkelijk zelf regelen via telefoon of

internet. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/peelnoord.

Op 18 april en 21 april zijn onze kantoren gesloten.

en toch uw
bankzaken
regelen!

Met Goede
Vrijdag en

Pasen gesloten
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Mooi Jong in het Vak
Nieuw administratiekantoor voor 
MKB en MKB plus bedrijven 
Per 1 april 2014 is Johan Duijme-
linck gestart met zijn KUBUS admi-
nistratiekantoor voor de sector mid-
den- en klein bedrijf. Zijn doelgroep 
is de ondernemer tot een grootte 
van 50 werknemers en de startende 
ondernemer die ondersteuning no-
dig heeft bij administratieve, finan-
ciële  en belastingtechnische zaken.

Johan Duijmelinck (44 jaar) heeft na 
zijn studie aan de HEAO opleiding 
bedrijfseconomie en zijn opleiding 
Accountancy als assistent accoun-
tant gewerkt bij een gere-
nommeerd accountants-
kantoor. Daarna is hij 15 
jaar werkzaam geweest 
als hoofd administratie, 
controller en financieel 
manager bij bedrijven in  
verschillende branches.

Het hart van Johan Duijme-
linck ligt bij het midden- en 
klein bedrijf en zijn ambitie 
om als zelfstandig onderne-
mer van start te gaan is per 1 
april dit jaar gerealiseerd.

Hij wil het aanspreekpunt zijn voor 
de ondernemer.  Om de klant alle 
expertises te kunnen aanbieden heeft 
hij besloten zich aan te sluiten bij KU-
BUS, een landelijke organisatie met 
meer dan 100 vestigingen en met alle 
expertises in huis op het gebied van 
accountancy, fiscaliteit, lonen, subsi-
dies, bedrijfsovernames etc…

Omdat de organisatie lage 
overheadkosten heeft is het 
meestal mogelijk om zo’n 
25% besparing op accoun-

tantskosten te realiseren.

Tevens wordt er al-
tijd gewerkt met 
vaste prijsafspra-
ken zodat er ach-
teraf nooit ver-
rassingen zijn.

Kubus Lieshout, 
De Wolwever 16  

5737 AE Lieshout
Tel. 0499 423933 / 
06 12424582
www.kubuslieshout.nl  
lieshout@kubus.nl

Advertorial

Een nieuwe bar in Beek en Donk: De Saladebar Advertorial

Beek en Donk – Zelf je eigen maal-
tijdsalade samenstellen, met keuze 
uit bijna 30 dagverse ingrediënten. 
Dat is het idee achter De Saladebar, 
de bar die Groente & Fruit Beijers 
deze week heeft geopend in haar 
zaak aan de Piet van Thielplein  in 
Beek en Donk. 

Onder het mom van snel en gezond 
hebben de maaltijdsalades de afgelo-
pen jaren een enorme vlucht geno-
men. Als verantwoord tussendoortje, 
maar steeds vaker ook als hoofdge-
recht ’s avonds op tafel. Groente & 
Fruit Beijers komt daarom nu met De 
Saladebar, een bar waar je zelf je ei-
gen salade kunt samenstellen.

Arno Beijers: “In de supermarkten 
vind je al langer maaltijdsalades. Die 
zien er heerlijk uit. Het assortiment 
is echter redelijk beperkt, omdat zij 
natuurlijk niet die diversiteit in groen-
ten en fruit kunnen bieden die wij als 
versspecialist wel bieden. Bovendien 
bevatten de salades toevoegingen 
om ze langer houdbaar te maken. 
Onze salades zijn niet alleen snel, 
maar ook nog eens volledig verant-
woord.”

Het concept is feitelijk heel simpel: 
De Saladebar wordt iedere ochtend 

aangevuld met bijna 30 soorten ver-
se groenten en fruit, kaas, vissoorten, 
en spekjes. Die zijn diezelfde ochtend 
bij dag en dauw klaargemaakt; in de 
eigen keuken. Klanten stellen vervol-
gens geheel naar eigen smaak hun 
eigen maaltijdsalade samen.

Actie: maaltijdsalade voor 3,99 euro
Een maaltijdsalade bestaat standaard 
uit een slamix, die allereerst kan wor-
den aangevuld met   tonijn, krab, kip 
of spekjes en daarna met een pasta, 
verse groenten en fruit. In totaal 
zeven ingrediënten, goed voor een 

salade van circa 400 gram. Ter intro-
ductie kost een salade slechts 3,99 
euro.

Met De Saladebar geeft Groente & 
Fruit Beijers invulling aan haar be-
staansrecht als leverancier van da-
gelijks vers: “Mensen die voor een 
lekker, vers en eerlijk product kiezen, 
kopen hun groenten en fruit door-
gaans bij een groentespeciaalzaak. 
Met De Saladebar voorzien wij voort-
aan ook in een groeiende vraag naar 
maaltijdsalades.”

Arno Beijers voor zijn de nieuwe Saladebar

 

MAXIMAALÉÉN BONPER KLANT

GRATIS MAALTIJDSALADE

Piet v Thielplein 19C Beek & Donk | 0492-462708

GRATIS MAALTIJDSALADE

BIJ

INLEVERING

VAN DEZE BON

ONTVANGT U

NIEUW IN BEEK & DONK

MAALTIJDSALADES
MAAK IN 5 STAPPEN JE EIGEN MAALTIJDSALADE

1 BASIS SLA

2 KIES VLEES, VIS, KIP OF PASTA

3 KIES 5 EXTRA INGREDIËNTEN

4 KIES JE DRESSING

5 GENIET VAN JE EIGEN CREATIE

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

Kouwenbergs kerkje vraagt 
boeken voor boekenmarkt

De boerenzwaluwen zijn weer gearriveerd

Aarle-Rixtel - Het Kouwenbergs kerkje 
organiseert in mei weer een grote boe-
kenmarkt en is zodoende op zoek naar 
(tweedehandse) boeken. De boeken-
markt is elk jaar een groot succes.

De opbrengst uit de verkoop is bedoeld 
voor de restauratie van het kerkje en het 
interieur. Zo moeten de voorgevel en het 
torentje worden aangepakt,  maar ook de 
houten vloer en de preekstoel. Zowel het 
kerkje als het interieur hebben vanwege 
de unieke (cultuurhistorische ) vormge-
ving de status van Rijksmonument. Het 

kerkje is eigendom van de Stichting Het 
Kouwenbergs kerkje die wordt bemenst 
door vrijwilligers die het kerkje een warm 
hart toedragen.Heeft u geen boeken in 
de aanbieding dan kunt u zich ook aan-
melden als vriend van het kerkje. Zie hier-
voor de site www.kouwenbergskerkje.nl.

Heeft u boeken die u voor deze markt 
beschikbaar wilt stellen? Alle thema’s/
genres zijn van harte welkom met uitzon-
dering van encyclopedieën. U kunt con-
tact opnemen via telefoon 0492-382943 
of 0492-381851.

Mariahout/Beek en Donk - Rakelings 
scheren ze boven de weilanden. 
Speciaal bloemrijke percelen zijn fa-
voriet. Na een lange reis vanuit Afrika 
moeten ze weer op krachten komen, 
dus veel insecten eten. Daarna gaan 
ze broeden in de stallen en brengen 
tot wel 3 nesten groot. Het spreek-
woord zegt: ‘één zwaluw maakt nog 
geen zomer’, maar afgelopen zaterdag 
zijn er op De Hei (Mariahout/Beek en 
Donk) al meerdere waargenomen en 
wat zal dat dan betekenen?

Bij biologische boerderij van de fami-
lie John Heesakkers zijn in het kader 
van natuurontwikkeling een aantal 

zwaluwdraden aangebracht. Er zijn 
palen met een lengte van 6,5 meter 
geplaatst met daaraan de originele ou-
derwetse isolatiepotten. Ouderen zul-
len zich die elektriciteit/telefoonpalen 
met draden nog wel herinneren. De 
zwaluwen kunnen op die draden uit-
rusten en ook voor andere vogels zoals 
spreeuwen zijn ze erg geschikt.

Met een bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij konden de materi-
alen worden aangeschaft en met de 
inbreng van vele vrijwilligersuren (ook 
van de boer) kon dit mooie project 
worden gerealiseerd. Ga gerust eens 
een kijkje nemen bij De Hei 15 en 

met wat geluk kun je er misschien een 
zwaluw zien zitten.

Aarle-Rixtel - Op eerste Paasdag, 20 
april, houdt folkloregroep ‘Dikkemik’ 
weer het traditionele Paasfeest op 
Croy. 

Allereerst is er een kleurwedstrijd voor 
de kinderen van de onderbouw en 
waarvoor kleurplaten via de basisscho-
len beschikbaar zijn  gesteld. Op Eerste 
Paasdag kunnen de kinderen paaseie-
ren zoeken in het Croy’s bos. De paas-
haas heeft deze eieren verstopt en met 
een beetje geluk zie je hem nog door 
het bos rennen. Aansluitend is er de 
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd, 
waarna het grote Paasvuur wordt ont-
stoken. Het Paasfeest begint om 18.00 
uur, tegenover de oprijlaan van  kas-
teel Croy.

Alles wordt voor u op 
maat gemaakt van 
hapjespan, gourmet 
tot Barbeque en zoals 
u van ons gewend 
bent, van de beste 
kwaliteit!

Bestellen kan via onze 
website of telefonisch.

Bel gerust en vraag 
naar Danny voor de 
mogelijkheden.

Paasfeest op 
Croy: Paasvuur, 
kleurwedstrijd en 
eieren zoeken
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Boerdonk - Iedereen vraagt naar Witte 
Gij Ut! De aanmeldingen stromen 
binnen, nieuwsbrieven circuleren, fly-
ers worden achter ramen gehangen 
en de laatste opdrachten worden be-
dacht. Inmiddels zijn er 14 teams uit 
Boerdonk, 9 uit Erp en 7 uit Keldonk. 
Wellicht dat deze update (nog) meer 
mensen enthousiast maakt om zich in 
te schrijven. Opnieuw lichten wij als 
organisatie daarom een paar tipjes 
van de sluier op.

Waarom inschrijven voor Witte Gij Ut?
De kwis is uitermate geschikt voor een 
bijzonder gezellige avond met vrien-
den, familie, collega’s, buurtschappen, 
etc. Zoek minimaal 5 of nog beter mini-
maal 10 personen bij elkaar, zorg voor 
een leuke locatie en mogelijk een BBQ 
plus toebehoren. Vaardig een scherp-
zinnige teamcaptain af om de vragen 
op te halen op 28 juni om 18.30 uur 
in de kantine van RKSV Boerdonk en 
je hebt gegarandeerd een gezellige 
én spannende avond. Als je dan een-
maal enthousiast bent geworden met 
je team kom je natuurlijk ook naar de 
uitslag tijdens de grote feestavond op 

zaterdag 23 augustus. Dan worden op 
ludieke wijze de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Deelname kost overigens 
slechts €10,00 dus hiervoor hoef je het 
echt niet te laten!

Wat zijn de vereisten voor 
het Goede Doel?
Onder de inschrijvende teams worden 
geldprijzen verloot. De eerste geldprijs 
wordt bekend gemaakt op 28 juni (de 
kwisavond zelf) om 23.30 uur. Als je 
je inschrijft wordt er gevraagd om een 
goed doel op te geven, waar de prijs 
aan wordt geschonken. Er zijn feitelijk 
géén echte vereisten aan het goede 
doel. Daarom kan het varieren van 
bijvoorbeeld de Hartstichting, Artsen 
zonder Grenzen tot aan de lokale 
Peuterspeelzaal, Zorg om het Dorp 
tot bijvoorbeeld een donatie aan de 
‘Keldonkse Molen’. Vanzelfsprekend 
moet het benoemde goede doel wel 
een maatschappelijke functie hebben.

Wat voor vragen kunnen 
we verwachten?
De vragen worden gesteld in 10 ca-
tegorieën, die kunnen variëren van 

sport tot aan muziek, Radio/TV, etc. 
Zo zou je bijvoorbeeld een vraag kun-
nen verwachten in de trant van: “Wat 
was de gemiddelde leeftijd van Erp 
1 op 13 april jl.” tot aan “Noem de 
naam van de artiest en de titel van het 
nummer welke op de 1e plaats van de 
Top 40 stond in week 18 van 1996”. 
Verder worden er vragen gesteld over 
geschiedenis, beroemdheden, natuur 
etc en is er natuurlijk de “geheime op-
dracht”.
 
Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk op de website www.wittegijut-
kwis.nl. Hier vind je een uitgebreidere 
uitleg én het reglement plus de spel-
regels voor dit evenement. Overigens 
vind je Witte Gij Ut ook gewoon op 
facebook. Like ons om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen.

MooiBoerdonk

Boerdonk ten onder in slotfase

Witte Gij Ut?! update

Boerdonk - Zondagmiddag stond het 
treffen tussen RKSV Boerdonk en De 
Willy’s op het programma. Vanaf de 
eerste seconde tot het laatste fluit-
signaal, maakten beide ploegen er 
een spannende wedstrijd van. 

De twee ploegen staan dicht bij el-
kaar op de ranglijst en bij winst kon 
Boerdonk De Willy’s voorbij gaan in 
de 6e klasse D. Evenals vorige week 
verschenen de Boerdonkenaren met 
een jong elftal op het veld, die het De 
Willy’s zeer lastig maakten. Maar ook 
De Willy’s kwamen om te winnen, 
want de winnaar kon zomaar nog 
eens in de nacompetitie belanden. 

In de eerste minuut kwam Boerdonk 
goed weg toen de aanvoerder van 
De Willy’s de Boerdonkse lat trof. Dat 
het met de rust nog 0-0 stond, was 
verwonderlijk. Boerdonk had zomaar 
met 0-2 achter kunnen staan, maar 
ook met 1-0 voor kunnen staan. 
Daan Dortmans slingerde de bal voor 

na een goed lopende aanval via links. 
Maik van der Zanden pakte de bal vol 
op de pantoffel vanaf een 
meter of 10 van de goal, 
maar helaas stond de kee-
per in de weg. Dat keeper 
Mark Opheij het nu zo 
heel druk had in de eerste 
helft kon je nu ook niet 
zeggen, maar Boerdonk 
zwijnde wel een paar keer. 
In de tweede helft was het Boerdonk 
die het betere van het spel had, en 
ook zeker aanspraak maakte op een 
goal. De counters van De Willy’s ble-
ven wel gevaarlijk en het was dus 
uit zo’n counter waardoor De Willy’s 
scoorden en de stand op 0-1 brach-
ten. 

Trainer Henri Maas voerde wat tac-
tische veranderingen door. Achter 
werd één op één gespeeld en alles 
voor op de aanval. De Willy’s wer-
den aan alle kanten voorbij gelopen 
en hun verdediging begon te kraken. 

Het was invaller Tim van Alphen die 
met een knappe solo voor de 1-1 

zorgde en deze was zeker 
verdiend! Ook de 2-1 leek 
een kwestie van tijd. Maik 
van der Zanden kreeg hier 
de kans voor. De groot-
ste kans kreeg Tim van 
Alphen; een goede uittrap 
van de Boerdonkse kee-
per, waardoor hij alleen 

op de keeper afstormde. Echter wel 
twee verdedigers in zijn nek die hem 
net genoeg hinderden om te scoren. 
Terwijl iedereen zich opmaakte voor 
een gelijkspel in een overigens zeer 
sportieve wedstrijd, was het een knal 
op goal, zomaar uit het niets,  in de 
94e minuut die via de paal terug het 
veld in kwam en via de knie van de 
keeper de goal in rolde. Helaas wel 
in het net van Boerdonk, waardoor 
De Willy’s met een 1-2 overwinning 
huiswaarts mochten keren. Zij kregen 
teveel, Boerdonk te weinig, maar dat 
is ‘all in the game’. 

Wulpennestjes in Boerdonk

Boerdonk - De vrijwillige weidevogel beschermers uit Boerdonk heb-
ben op 29 maart al hun eerste wulpennest met 2 eieren bij veehouder 
Nard van de Berg gevonden.

De wulp is de grootste Europese steltloper, hij legt zijn eieren meestal 
op grasland maar soms ook op bouwland. Zijn voedsel bestaat in het 
binnenland uit wormen en insecten, op het wad worden kreeftachtige 
krabben en wad pieren gegeten. Gewoonlijk legt de wulp 4 eieren en 
de broedduur is 27-29 dagen.
Inmiddels zijn er al weer 2 nesten meer gevonden op een perceel 
grasland van Andre van der Heijden, en er zullen er binnenkort nog 
wel een paar bij komen!

Toon Kanters

Mooi Gespot

Nest met 4 eieren van de wulp die al aan het uit komen zijn. Dit kun je zien doordat ze al aangepikt zijn.
zijn. Dit kun je zien doordat ze al aangepikt zijn.

Nest met 4 eieren van de wulp die al aan het uit komen zijn. Dit kun je zien doordat ze al aangepikt zijn.

Nest met 4 eieren van de wulp die al aan het uit komen 

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Uw waardevolle MOTORRIJTUIG verdient een 

verzekering met een goede dekking!

Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel premie betalen

WIJ HELPEN U GRAAG

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

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

2E PAASDAG GEOPEND
VAN 10.00 T/M 17.00 UUR
VOOR ELKE KLANT EEN LEUK PRESENTJE

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end 
KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks
Salty Dogs EN NOG VEEL MEER!
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Adviserend – Inspirerend – Vernieuwend Advertorial

“Deze woorden zijn bepalend waarvoor wij 
staan. Wij geven door meer dan 25 jaar ervaring 
in het wijnvak een deskundig advies, waarbij we 
een luisterend oor hebben voor onze klanten.
 
Hierdoor zijn we in staat onze klanten te inspi-
reren tot het proberen van 
nieuwe producten, waar-
door zij een bredere smaak 
kunnen ontwikkelen in de 
wereld van wijnen en speci-
fieke gedistilleerde dranken. 
Door de frisse kleuren en 
aankleding in de winkel hebben we een ontmoe-
tingsplaats gecreëerd waar volop gediscussieerd 
kan worden over de wereld van dranken.”

Mijn naam is Jan van Eeten en samen met 
mijn vrouw Marion, onze zoon Rob en dochter 
Manon zijn wij voor u het gezicht van onze nieu-
we wijnspeciaalzaak De Wijnparel in Deurne.

“Vaak zien we mensen voor wijnschappen staan 
en door het grote aanbod weet men vaak niet 

de juiste keus te  maken. Dan is een deskundig 
advies en het kunnen achterhalen wat de smaak 
van de individuele klant is, een must. Persoonlijke 
aandacht staat dan ook hoog in het vaandel bij 
ons, en hierdoor zijn we in staat elke individuele 
klant te bedienen. Wij staan voor kwaliteit boven 

kwantiteit.” Het motto van 
de familie van Eeten is dan 
ook: ‘Drink liever iets min-
der en betaal iets meer, dat 
is echt genieten!’

Niet alleen op het gebied 
van wijnen, maar ook op het gebied van gedis-
tilleerde dranken, cadeau- en relatiegeschenken 
heeft De Wijnparel een uitgebreide keus. Zowel 
particulier als zakelijk kunt u hier een advies op 
maat krijgen, zodat u als klant tevreden de deur 
uit gaat.

Bent u nieuwsgierig gemaakt? Dan verwelkomt 
De Wijnparel u graag vanaf 17 april in haar nieu-
we zaak, waarbij u wordt verrast met bijzondere 
openingsacties.

“Drink liever iets minder 
en betaal iets meer, dat is 

echt genieten!”

Molenstraat 3, Deurne         www.dewijnparel.nl

Foto: Marius van Deursen/Weekblad voor Deurne

2e PAASDAG SHOW!
open vanaf 10:00 uur

Tijdens de wielerronde van Gerwen zijn wij goed bereikbaar

Lezerspodium

Reactie op het stuk: “Positief Pluche” van P. Skauwe. 
Geachte mevrouw 
of mijnheer P. Skauwe, 

In de MooiLaarbeekKrant van 10 april 
2014 is van uw hand een stukje ver-
schenen genaamd “Positief Pluche”. 
Aangenomen tenminste mag wor-
den dat het stukje geschreven is door 
u, omdat er boven het stukje staat: 
“Volgens P. Skauwe”. Ten zeerste res-
pecteer ik de vrijheid van het geschre-
ven woord en de persvrijheid. Een van 
onze grondrechten die naar mijn me-
ning gekoesterd moet worden. Als er 
onjuiste dingen geschreven worden, 
reageer ik soms. Zo ook nu neem ik 
deze vrijheid om te reageren op uw 
stuk. 

Diverse dingen die u schrijft in boven-
vermeld stuk zijn naar mijn mening niet 

waar. Maar op al die dingen die niet 
waar zijn in uw stuk ga ik niet in. Wel 
op enkele. Ik wens u er onder andere 
op te wijzen dat u in bovenvermeld 
stuk spreekt over maffiapraktijken ter-
wijl ik heb gesproken over een “maf-
fia-achtige structuur” bij PNL. Hiermee 
zeg ik niets anders dan dat de orga-
nisatiestructuur bij PNL er eens is van 
een organisatie die aangestuurd wordt 
van bovenaf (ook wel genoemd een 
“top-down” organisatie).  Ook schrijft 
u: “De leider van de nieuwe fractie wil 
ik graag aanduiden als de kolossale 
man die sneller wisselt van partij dan 
Berlusconi van maîtresse”. Nu neem ik 
aan dat u met de leider van de nieuwe 
fractie mij bedoeld. Verder weet ik niet 
hoe snel en hoeveel Berlusconi heeft 
gewisseld van maîtresse, maar u maakt 
de indruk dat dat snel ging en gaat. En 

ook dat dat veelvuldig is voorgekomen 
en nog steeds veel voorkomt. 

Graag wijs ik u erop dat ik eigenlijk nog 
maar slechts één keer eerder echt van 
partij heb gewisseld. Ik probeer u dat 
hierbij uit te leggen. Aanvankelijk ben 
ik eind jaren 80 van de vorige eeuw 
begonnen in de politiek, bij de poli-
tieke partij “Gelijke Schapen Gelijke 
Rechten” in de gemeente Lieshout. Een 
PvdA was er in de gemeente Lieshout 
destijds niet. Die is er in de gemeente 
Lieshout ook nooit geweest. Bij deze 
politieke partij “Gelijke Schapen Gelijke 
Rechten” ben ik lid geweest tot de her-
indeling van de gemeente Lieshout en 
dat was in 1997. Raadslid was ik in 
de gemeente Lieshout van 1990 tot 
1997. De gemeente Lieshout ging in 
1997 op in de gemeente Laarbeek. 

En de politieke partij “Gelijke Schapen 
Gelijke Rechten” hief zich toen ook op 
in 1997. Ik was toen al enkele jaren 
lid van de PvdA en ben toen in de ge-
meente Laarbeek actief geworden voor 
de PvdA. Echt wisselen van politieke 
partij noem ik dit niet. 

In 2005 (dus na 8 jaar) ben ik van de 
PvdA overgestapt naar de politieke 
partij PNL. Ja, toen heb ik van partij ge-
wisseld. En nu in 2014 (dus na 9 jaar) 
heb ik mijn lidmaatschap bij PNL opge-
zegd. Naar mijn mening heb ik nu dus 
slechts voor de tweede maal echt ge-
wisseld van partij. Dat is voor iemand 
die 25 jaar in de politiek van Lieshout 
en Laarbeek zit niet echt veel te noe-
men. (Er zijn overigens momenteel 
binnen de raads- en collegeleden van 
Laarbeek, personen die meer dan twee 

à drie keer van politieke partij hebben 
gewisseld, maar dat terzijde). 

Verder heb ik nog de volgende vraag 
aan u, omdat u onder pseudoniem 
(een schuilnaam) schrijft. Waarom zet 
u niet gewoon uw echte naam onder 
uw ingezonden stuk(ken)? We leven 
hier in een vrij land en - gelukkig - niet 
in een dictatuur. Nederland heeft ook 
een andere cultuur dan Italië. Dus voel 
u vrij om gewoon uw echte naam on-
der een stuk te zetten. Ik voel die vrij-
heid wel. En heb er dan ook behoefte 
aan om gewoon mijn naam onder een 
stuk te zetten. Vandaar, ter afsluiting, 
nog de volgende groet en mijn naam. 

Met vriendelijke groet, 
Frans Biemans. 

Shoeby fotowedstrijd groot succesInschrijven Scholenzeskamp nog mogelijk, Dorpszeskamp vol
Beek en Donk - Woensdag 19 maart 
was er speciaal voor kinderen die dol 
op fashion zijn en graag op de foto 
willen een modellenwedstrijd bij 
Shoeby. Het was een groot succes, er 
waren meer dan 65 kinderen aanwe-
zig op deze gezellige dag! En bij ie-
dere wedstrijd zijn ook winnaars!

De modellen werden professioneel 
gestyled door het team van Shoeby 
Beek en Donk. Daarna werd er nog 
een mooi make-up aangebracht door 
Dian’s Belly Art en door Lucky Pictures 
werden de modellen op hun aller-
mooist op de foto gezet. Woensdag 9 
april werden de 4 winnaars bekendge-
maakt. Na een spannende ontknoping 
kwamen alle modellen tevoorschijn in 
de etalage. Maar de 4 winnaars hin-
gen in groot formaat! De gelukkige 
winnaars zijn Marit, Keet, Daan en 
Thieu. Zij zijn het gezicht van Shoeby 
Beek en Donk. Iedereen kreeg naast  

hun mooie foto ook nog een lekker 
ijsje mee naar huis.

Graag tot ziens bij Shoeby!

Advertorial

Beek en Donk - Ondanks dat de 
inschrijvingen officieel zijn geslo-
ten, is het nog steeds mogelijk om 
in te schrijven voor de scholenzes-
kamp. Dus zit jij in groep 5, 6, 7 
of 8 van de basisschool en heb je 
jouw team nog niet opgegeven? 
Trommel dan snel al je vriendjes 
en vriendinnetjes bij elkaar en geef 
je snel op!
 
Dit jaar stond vooral de 
Dorpszeskamp onder grote belang-
stelling. Met trots kan de organisa-
tie verkondigen dat met 40 teams 
de Dorpszeskamp helemaal vol zit. 
Ook de voorbereidingen voor de 
feestavond op zaterdag 14 juni zijn 
in volle gang. ze gaan er met z’n 
allen weer een mooi feestje van 
maken samen met DJ Bart die de 
gehele avond zal voorzien van hits 
uit de 90’s en de 00’s. Meer infor-
matie hierover volgt nog. Al met al 

belooft het ook dit jaar weer een 
super gezellig weekend te worden!

Om alvast een voorproefje te ge-
ven zullen in dit artikel alvast een 
aantal spelen beschreven worden. 
De spelen tijdens de Zeskamp zijn 
zo ontworpen dat ze genoeg lef, 
behendigheid en doorzettingsver-
mogen van de deelnemers vragen. 
Bij het Bobslingerbad zal vooral de 
kracht op de proef gesteld worden. 
Als het beginsignaal klinkt mogen 
alle deelnemers klaar gaan staan 
op het luchtkussen. Midden in het 
luchtkussen bevindt zich een bak 
met water. De eerste deelnemer 
slingert naar de overkant met het 
touw. Wanneer je de eindstreep 
passeert, zonder in het water te 
vallen krijg je een punt.
 
Bij het balanceerspel draait het 
vooral om evenwicht. Hierbij is het 

de bedoeling dat je via een dunne 
balk de waterbak oversteekt. Al 
een hele opgave op zich, maar on-
derweg naar de overkant bevinden 
zich een aantal obstakels die over-
wonnen moeten worden. Maar dat 
is nog niet alles. Omdat de helft 
van het team aan de andere kant 
begint, zal een teamgenoot on-
derweg ook nog moeten passeren. 
Wanneer je de overkant haalt zon-
der in het water te vallen, dan krijg 
je een punt. 

Ben je enthousiast geworden? Voor 
de scholenzeskamp kun je je nog 
steeds opgegeven via de website 
www.kpjbeekendonk.nl. Volg de 
KPJ op Facebook om op de hoogte 
te blijven. Hierop is alle informatie 
terug te vinden, evenals foto’s en 
leuke updates met betrekking tot 
de voorbereidingen. Tot ziens op 
14 en 15 juni! 
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599,-
799,-

10-17
OPEN VAN

UUR
10-17 OPEN

21 APRIL

OPEN VAN OPEN

21 APRIL21 APRIL

2e PAASDAG

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden) 599,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminium frame

189,-
225,-

Mobicool C40
Compressor koelbox

Instelbaar tussen +10°C en -15°C

Picknicksets

399,-
VANAF

399,-
Tentenshow

• Meer dan 300 modellen tenten
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, 

Nomad, Eureka, De Wit, Outwell, Coleman, 
Vango, High Peak en Easy Camp

• De grootste specialist van Nederland!
• Alle topmerken: o.a. Cabanon, Jamet, Conway,

Europa Camper, Pennine, 3Dog en Comanche

Cabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar

katoenen doek, uitritsbaar bisonyl kuipgrondzeil en vaste luifel

-50%50%
Sticks tot

399,-
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

• De grootste specialist van Nederland!

Vouwwagenshow
6999,-

VANAF

Cabanon ImperiaCabanon Imperia
4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

4-6 persoons vouwwagen met panoramaramen, zwaar
Cabanon Imperia

6999,-

39,99
VANAF

Safarica Lake Mackay
Royale 5 of 6 persoons tunneltent met polyester tentdoek, vast kuipgrondzeil en glasfi ber stokken.

Mooi Jong in het Vak
Grand Opening IJssalon de Verrassing
Na een grote verbouwing van 
het voormalige kantoor naar ijs-
salon, heeft IJssalon De Verras-
sing op zondag 6 april haar deu-
ren geopend. Het idee voor een 
ijssalon komt van moeder Mariet 
Bussemakers. 

Door privéomstandigheden was 
het niet mogelijk om haar droom 
te verwezenlijken. Daarom heb-
ben haar kinderen Mike van 
Oorschot en Suzi Steenbakkers 
besloten om het idee verder uit 
te werken, met als resultaat fami-
liebedrijf: ‘IJssalon De Verrassing’.  
Mike zal zich vooral op de ach-
tergrond inzetten, terwijl Suzi het 
gezicht van de ijssalon zal zijn. De 
keuze voor Beek en Donk was 
vanzelfsprekend, gezien Mike en 
Suzi echte Beek en Donkenaren 
zijn en een echte ijssalon nog ont-
brak in het dorp.

In de heuse keuken van de ijssa-
lon worden de 24 verschillende 

smaken zelf bereid. In de vitrine 
ligt voor ieder wat wils, van sor-
betijs tot roomijs en yoghurtijs. 
Met Koningsdag wordt het assor-
timent uitgebreid met koffie en 
thee, wafels en arretjescake.

U kunt bij De Verrassing nu al 
terecht voor een ijsje. Suzi: “De 
grand opening vieren wij op Ko-
ningsdag, 26 april, van 10.00 tot 
21.00 uur. Deze feestelijke activi-
teit gaat gepaard met een spring-
kussen en reuze lego.” 

IJssalon De Verrassing is dagelijks 
geopend met uitzondering van 
dinsdag. De openingstijden zijn 
flexibel en zullen aangepast wor-
den aan de vraag van de mensen, 
daarom ook de wisseling van de 
sluitingsdag van maandag naar 
dinsdag. Breng een bezoekje aan 
de IJssalon aan de passage op het 
Heuvelplein in Beek en Donk.

Advertorial
The Shooters aan kop bij Gezondheidsrace 
Beek en Donk - De 3e 
Gezondheidsrace in Laarbeek is nu 
3 maanden bezig. Twee teams in 
Beek en Donk , ‘Di-eAT team’ en ‘the 
Shooters’, een team uit Aarle-Rixtel 
‘Gezond Bezig’ en ‘Puur Groen’ uit 
Lieshout/Mariahout zijn vanaf 11 ja-
nuari bezig met allerlei activiteiten. 
Ze proberen hun dorp op diverse ma-
nieren en met vele onderwerpen be-
zig te laten zijn met een gezonder en 
aangenamer leven! In tegenstelling 
tot voorgaande jaren wordt nu het 
zelf gezonder leven niet beoordeeld, 
maar wordt dat iets van de teamle-
den zelf. Een geweldige uitdaging.

Afgelopen zaterdag was de 1e eva-
luatie en werden er punten verdeeld 
over een drietal opdrachten die de 
teams in het 1e Blok van januari-
maart moesten volbrengen. Met 
prachtige presentaties gaven de 
teams aan hoe zij met de opdrach-
ten waren omgegaan. Elk team van-
uit hun eigen kern en met originele 
ideeën die vol waardering door de 
jury beoordeeld werden.

Het Aarle-Rixtelse team ‘Gezond 
Bezig’ scoorde met hun wande-
lingen, een prachtige activiteit op 
Valentijnsdag en een Wake Up! 
sportactiviteit bij het Lifestyle center 
Laarbeek een score van 422 punten. 
Het team gaf aan zich niet alleen te 
willen richten op het Aarlese, maar 
ook op de noden en gezondheids-
aspecten in de derde wereld. ‘Puur 

Groen’ uit Lieshout/Mariahout gaf 
aan erg te moeten wennen aan de or-
ganisatie in twee kernen, had veel tijd 
gestoken in elkaars interesses en zijn 
door onder andere de goede en ge-
waagde organisatie van een thema-
avond ‘Leven met een verslaafde’ nu 
nog dichter naar elkaar gegroeid. Zij 
scoorden voor hun activiteiten 424 
punten. Het Beek en Donkse ‘Di-eAt 
team’ organiseerde een prachtige 
lentebeurs in de Regt, een kennis-
avond over bewegen en een Flash 
Mob tijdens de start van de race. 
Omdat voor dit laatste onderwerp de 
joker werd ingezet en iedereen nog 
moest wennen aan de puntenverde-
ling, behaalden zij helaas tot nu toe 
de minste punten nl. 392.

Als voorlopige koploper kwam het 
andere Beek en Donkse team ‘The 
Shooters’ uit de bus. Met hun cur-
sussen Nordic Walking, de activiteit 
met Valentijnsdag voor senioren in 
de Regt, maar vooral hun Rock and 
Roll middag (die hoogstwaarschijn-
lijk twee keer per jaar blijvend wordt 
georganiseerd) bracht hun punten-
totaal op 464 punten.
Tijdens de gezellige middag in het 
Buurthuis won ‘Puur Groen’ de prijs 
voor de beste presentatie (een paar 
uurtjes naar ‘Embedded Fitness’ met 
het hele team) en ‘The Shooters’ 
wonnen de dagprijs omdat zij vra-
gen over gezondheid met een aan-
tal fysieke opdrachten het beste 
hadden volbracht.

Veel belangrijker was echter te 
constateren dat er weer vier teams 
staan, teams van mensen die elkaar 
nauwelijks kenden en nu in korte 
tijd naar elkaar gegroeid zijn om 
samen gezond bezig te zijn en ge-
zonde dingen te organiseren voor 
bewoners van hun kern. De organi-
satie en jury zijn benieuwd hoe de 
opdrachten van het komende Blok 
(Gezond hoeft niet duur te zijn, 
Begin de dag gezond en Stimuleer 
het buitenspelen!) gestalte zullen 
krijgen. Ze blijven de teams volgen 
en in juli kijkt men hoe het er dan 
voor staat. Kijk op www.gezond-
heidsrace.nl voor een actueel over-
zicht van activiteiten en doe mee!

1e Evaluatiemoment bij de gezondheidsrace 2014

Eén van de activiteiten tijdens de gezondheidsrace 
2014. Wethouder Joan Briels kijkt aandachtig toe.
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De avonden duren langer, de tem-
peraturen worden aangenaam. De 
koude dagen zijn al lang vergeten en 
de winterjas hangt weer op zolder. 
De lente is begonnen!

Zolang als ik weet begint voor mij 
de lente bij het verzetten van de tijd. 
Vroeger was het mijn opa die de kerk-
klok deed verzetten, als koster van de 
kerk. Tegenwoordig is het mijn vader 
die deze taak heeft overgenomen. De 
lokale fietsenmaker die twee keer in 
het jaar de kerktoren beklimt om de 
wijzers van de klok te verzetten. Hoe 
nostalgisch wil je het hebben? Bij de 
overgang van winter- naar zomer-
tijd is het niet meer het economisch 
belang wat de klok slaat, slechts een 
dikke streep onder de noemer lente.

Het zit overal. De boer die zijn akker 
aan het bewerken is. De levensge-
nieter aan zijn witbiertje in de zon op 
het terras. Weer die eerste keer dat 
de aanstekelijke geur van gebakken 
vlees op de barbecue door de straten 
walmt. Er wordt massaal gefietst en 
gewandeld. De zonnestralen lijken 
de mensen te ontwaken uit hun win-

terdepressie, 

men wil weer naar buiten. Kortom: 
het zit weer in de bol!

Niet alleen de mens is in zijn nopjes. 
De natuur laat zich ook van zijn beste 
kant zien. Alles groeit en bloeit, geurt 
en kleurt. Als een wervelende herfst-
achtige storm wordt de lauwe winter 
van dit jaar overschaduwd door de 
kleurrijke lente. Uit het niets ziet de 
natuur ineens compleet groen. Het 
blad zit aan de boom en de klaproos 
staat in volle bloei. De koolmees dar-
telt in de rondte en de merel fluit erop 
los. De lente kent dit jaar geen maat. 
Maar er is één natuurlijk wondertje 
dat de lente de lente maakt. Er is één 
kleurrijk spektakel dat alles eromheen 
doet verbleken. Er is één feestje der 
natuur wat het lentegevoel extra 
kracht bijzet. Lente bloesem.

De Japanners noemen het een me-
tafoor van het leven: mooi, maar 
vergankelijk. Ineens zijn ze daar. Als 
je erop let zie je ze overal. Mooi ge-
vormde fruitbomen, overvol met 
bloesem in de kleuren paars, wit of 
roze. Ze zijn als een zonnetje in het 
straatbeeld, de energie straalt er 
vanaf. De schoonheid kan niet lang 
genoeg duren, maar helaas... The 
rise and shine van de bloesem duurt 
maar even. De bloesem dwarrelt neer 
op de grond, net zoals de appel, niet 
ver van de boom. De bloesem spreidt 
zich in een cirkel op de grond. Versla-
gen, maar de missie volbracht.

Het leven als de bloesem: mooi, maar 
vergankelijk. Was het maar iede-

re dag opnieuw lente…

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Zomertijd.

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

Nieuwe huisstijl en website Van de Graft Accountants
Van de Graft Accountants in Beek en 
Donk heeft een nieuwe huisstijl en 
een nieuwe website. Hier vind je tips 
en fiscaal nieuws voor ondernemers 
en particulieren. Van belastingad-
vies tot financiële planning en van 
bedrijfsopvolging tot jaarcijfers. Van 
de Graft biedt full-service dienstver-
lening: fiscaal, juridisch en op het ge-
bied van accountancy. 

Korte lijnen voor de lange termijn.  
De medewerkers zijn trots op de nieu-
we huisstijl. “Het past veel beter bij 
onze werkwijze en visie”, zegt Toon 
Verbakel, accountant bij Van de Graft. 
“We adviseren en helpen onderne-
mers en particulieren snel, praktisch 
en concreet bij financiële, fiscale en 
juridische zaken. We hebben alles on-
der één dak en met onze korte lijnen 
is een oplossing altijd dichtbij.  ‘Korte 
lijnen voor de beste oplossing’ is ons 
thema. We willen onze klanten echt 
ontzorgen. En we zetten graag een 
stap extra om zaken goed te regelen.“

Veelgestelde vragen
Het accountantskantoor krijgt veel 
vragen over het schenk- en erfrecht. 

Dit jaar is het mogelijk om tot maxi-
maal 100.000 euro belastingvrij te 
schenken, mits het bedrag wordt 
gebruikt voor het kopen of verbou-
wen van een huis of om de hypo-
theek af te lossen. Voor ondernemers 
is de voorbereiding op de nieuwe 
Werkkostenregeling actueel. Ook vra-
gen steeds meer ondernemers en par-
ticulieren pensioenadvies. Met de ver-
anderingen in de pensioenregelgeving 
is een goede financiële planning nog 
belangrijker geworden.  Op de website 
www.vgaacc.nl staat meer informa-
tie over deze en en andere actuele 
onderwerpen. De website wordt de 
komende tijd nog verder ontwikkeld. 
Voor vragen of persoonlijk advies 
kunnen mensen contact opnemen. 
‘Korte lijnen’ is ook hierbij van toepas-
sing want met een telefoontje is een 
oplossing dichtbij. 

Ondernemen met vertrouwen
“Al meer dan 35 jaar werken we 
met veel plezier voor onze klanten”, 
zegt Toon.  “En met ruim 50 mede-
werkers horen we bij de grotere re-
gionale accountantskantoren. Onze 
accountants, fiscalisten en juristen 

werken samen en vormen een echt 
team. We kennen onze klanten goed. 
Dat vinden we ook belangrijk want 
we werken samen aan de toekomst.  
Ondernemen is kansen zien en dur-
ven. Daar is vertrouwen voor nodig.  
Wij geven inzicht in cijfers en moge-
lijkheden, welke kansen en risico’s er 
zijn en welke stappen er nodig zijn. 
En we ondersteunen en helpen on-
dernemers hierbij. Dat doen we met 
praktische adviezen en concrete op-
lossingen.” Tot besluit zegt Toon: 
“Particulieren en ondernemers kun-
nen rekenen op onze expertise. Het 
gaat bij ons om mensen en cijfers. 
Voor ondernemers zijn we het ver-
lengstuk van hun bedrijf.” 

Belastingadvies, een vraag of een 
second opinion?
Is het slim om nu te investeren? Wat is 
fiscaal mogelijk? Hoe zit het met mijn 
oudedagsvoorziening?  Voor deze en 
andere vragen:
Van de Graft Accountants
Kapelstraat 18,   Beek en Donk
Tel. 0492 462 206
info@vgaacc.nl
www.vgaacc.nl
  

Advertorial

Kapelstraat 18, Beek en Donk, (0492) 46 22 06, info@vgaacc.nl

Lezerspodium

PNL
Na alle politieke commotie van 
de afgelopen weken voelen wij, 
Bowen Straatman en Robin van 
Waardenburg, als één van de 
nieuwste en tevens jongste leden 
van PNL ons geroepen om ons 
gevoel bij PNL kenbaar te maken. 
Afgelopen weken is er ontzettend 
veel gebeurd op politiek gebied 
in Laarbeek. Waaronder het ver-
trek van partijlid Frans Biemans. 
Er is gesproken over ´maffia-ach-
tige structuren’ en ‘ja-knikkers’. 
Hierin kunnen wij ons totaal niet 
vinden. 

Als relatief nieuwe en jonge le-
den hebben wij altijd het gevoel 
gehad, en nog steeds, dat we 
gehoord worden binnen PNL. In 
onze achterbanvergaderingen 
heeft iedereen een mogelijk-
heid om zijn of haar inbreng toe 
te voegen aan alle kwesties die 
besproken worden. Die inbreng 

wordt wel degelijk meegenomen 
door degene die PNL vertegen-
woordigen in de raad. 

Ook de afgelopen weken is naar 
ons idee de achterban altijd goed 
op de hoogte gehouden van alle 
zaken die gespeeld hebben. Zo 
hebben we verschillende mails 
gehad van de voorzitter Wout 
Vermeulen als van het bestuur en 
Hans Vereijken zelf. Als afsluiting 
hebben we afgelopen week nog 
een achterbanvergadering gehad 
waar de ‘in’formatie nog eens 
gereconstrueerd is. Dit kritisch is 
besproken en waar eenieder de 
kans had om hier vragen over te 
stellen. 

Maffia-achtige structuur en ja-
knikkers… We hebben ons in-
ziens kundige mensen binnen 
onze partij met ieder zijn eigen 
interesses en expertise. Absoluut 

geen ja-knikkers, juist betrok-
ken mensen die samen aan de 
toekomst van Laarbeek willen 
werken. Elkaar helpen, corrige-
ren en aanvullen daar waar nodig 
is. Met zijn allen weten we meer 
dan alleen. Dat is ons gevoel! 
Jammer dat dit niet door iedereen 
zo wordt ervaren. 

Mocht het zijn dat je dit graag zelf 
eens wil  beleven of als je gewoon 
belangstelling hebt, dan ben je 
van harte welkom om eens één 
van onze achterbanvergaderin-
gen bij te wonen. Een partij zon-
der ´maffia-achtige structuren’ en 
waar zeker géén ‘ja-knikkers’ te 
vinden zijn, maar gewoon; Ge-
woon een partij waar samenho-
righeid hoog in het vaandel staat. 
Bowen Straatman en Robin van 
Waardenburg
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Buurtbemiddelaars Wies Rooijakkers en Betsy van de Mortel

WELZIJN 

Laarbeek – Buurtbemiddeling Laarbeek is 
in de afgelopen vier jaar al met meer dan 
100 casussen bezig geweest. Ruim 80% 
hiervan is geslaagd. “Een fantastisch re-
sultaat”, beaamt Berrie van den Waar-
denburg, coördinator van het project van-
uit welzijnsinstelling ViERBINDEN.

Buurtbemiddeling 
Het project ‘Buurtbemiddeling Laarbeek’ 
bestaat uit 9 vrijwilligers, die vanuit ViER-
BINDEN aangestuurd worden om conflic-
ten tussen buren op te lossen. Alle vrijwil-
ligers zijn al 4 jaar betrokken bij dit project. 
Het gaat om conflicten, zoals parkeerpro-
blemen, geluidsoverlast, vreemde geuren 
en erfafscheidingen. “Het betreft overlast 
in de algemene zin van het woord en niet 
om persoonlijke problemen onderling”, 
vult Berrie aan. De negen vrijwilligers 
volgden allemaal een cursus om dit op een 
goede manier te kunnen doen. Ook on-
derhoudt ViERBINDEN veel contacten met 
instanties in het ‘leefbaarheidsnetwerk’, 
om alles zo goed mogelijk te laten verlo-
pen. 

Buurtbemiddelaars 
Twee van deze negen bemiddelaars zijn 
Wies Rooijakkers en Betsy van de Mortel. 
Wanneer bij ViERBINDEN een casus voor 
buurtbemiddeling binnenkomt, worden 
hier altijd twee vrijwilligers opgezet. “Wij 
gaan vaak samen”, vertelt Wies. “Omdat 
we dit al zo lang samen doen en vaak sa-
men op pad gaan, voelen we elkaar goed 
aan. We weten wat we kunnen verwach-

ten van elkaar en hoe we over bepaalde 
zaken denken.”

Betsy vertelt dat mensen zich vaak afvra-
gen waarom zij buurtbemiddelaar zijn ge-
worden. “Wij, de buurtbemiddelaars, zien 
het echt als een uitdaging om deze proble-
men op te lossen. Het geeft een heel goed 
gevoel als dit lukt. Mensen zijn je dan ont-
zettend dankbaar”, vertelt ze. 

Vertrouwd 
De buurtbemiddelaars van ViERBINDEN 
maken geregeld mee dat diverse organisa-
ties zoals de politie en de woningstichting 
al geprobeerd hebben te bemiddelen, maar 
dat dat niet is gelukt. “Vervolgens lukt het 
ons vaak dan wel”, vertelt Wies. Hoe dit 
komt? Betsy: “Als mensen een klacht indie-
nen bij een instantie denken ze vaak dat zij 
het wel even voor hen komen oplossen. Zo 
werkt het niet. Wij, de buurtbemiddelaars, 
staan hier heel onbevangen in. We hebben 
geen enkel belang hierbij. Wij zijn ook maar 
gewoon burgers. Ik denk dat dat ervoor 
zorgt dat laagdrempelig en vertrouwelijk 
werkt bij de mensen.”

Het proces  
Inwoners die conflicten hebben met hun 
buren/omwonenden en hier niet zelf uit-
komen, kunnen Buurtbemiddeling Laar-
beek inschakelen. “We bespreken de ca-
sus eerst voor met de twee aangewezen 
vrijwillige buurtbemiddelaars. Daarna 
gaan we op bezoek bij de mensen die 
de klacht indienden. Zij kunnen dan hun 

verhaal doen. Vervolgens bellen we, on-
aangekondigd, aan bij de andere partij. Na 
uitgelegd te hebben waarvoor we komen, 
worden we meestal wel binnengelaten. 
Nadat deze partij hun kant van het verhaal 
heeft kunnen vertellen, spreken we met 
allebei de partijen op een neutrale plek af 
om met elkaar in gesprek te gaan en tot 
een oplossing te komen. We sluiten de be-
middeling altijd af met het schudden van 
elkaars hand.” 

Resultaat
Vooral de geboekte resultaten geven Wies 
en Betsy een voldaan gevoel. “Het project 
krijgt steeds meer bekendheid. Op het be-
gin twijfelen mensen vaak of ze hier wel 
aan mee moeten werken. Uiteindelijk zijn 
ze bijna altijd blij dat ze dit gedaan hebben, 
omdat het probleem daarna ‘gewoon’ is 
opgelost.” Toch zijn er ook situaties waarin 
het niet lukt. Wies: “We komen soms in ca-
sussen waarin personen totaal niet bereid 
zijn om mee te werken of conflicten die zo 
diep zitten of ingewikkeld zijn, waardoor 
het bijna onmogelijk is voor ons om het op 
te lossen.”

Buurtbemiddeling nodig?
Zit je met een conflict wat je graag opgelost 
wil hebben, maar waar je zelf – of samen – 
niet uitkomt? Schroom dan niet om Buurt-
bemiddeling Laarbeek in te schakelen. Je 
kunt hiervoor contact opnemen met Berrie 
van den Waardenburg. Dit kan per telefoon 
via 0492-328805 of 06-31244726. Mailen 
kan naar bvdwaardenburg@vierbinden.nl.

Al vier jaar succesvolle buurtbemiddeling in Laarbeek 

ViERBINDEN.NL

Laatste liederentafel ’t zonnetje 
voor de vakantie 

Vrijwilligers gezocht ter ondersteuning van mantelzorgers

Eten en ontmoeten in restaurant Zonnetij 

Kom dansen in de Waterpoort

Elke twee weken meidenmiddag

Aarle-Rixtel – Liederentafel ’t Zon-
netje houdt op donderdag 24 april 
de laatste liederentafel voor de 
zomervakantie. Deze liederentafel, 
georganiseerd in samenwerking 
met ViERBINDEN, wordt gehouden 
in de ontmoetingsruimte van ‘Zon-
netij’ aan de Heindertweg 87 in 
Aarle-Rixtel.

Samen gaan ze zingen onder be-
geleiding van  ‘Sun Shine’,het ei-

gen orkest, uit liederenbundels die 
aanwezig zijn. De avond begint om 
19.30 uur en iedereen is van harte 
welkom. De zaal is open vanaf 
19.00 uur en de toegang is gratis. 
Ze gaan er deze voorlopig laatste 
avond weer een gezellige avond 
van maken en zijn dan in septem-
ber weer terug. Voor meer informa-
tie bel 0492-534726 of via e-mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl

Laarbeek - Mantelzorgers zijn mensen 
die zorgen voor een naaste: een kind met 
een beperking, een ouder met dementie 
of een partner met een chronische ziekte. 
Mantelzorg is geen baan waar je naar 
solliciteert, het overkomt je. 

Veel mensen vinden mantelzorg vanzelf-
sprekend, maar het is ook belangrijk dat 
mantelzorgers goed voor zichzelf blijven 
zorgen. Daarom biedt ViERBINDEN man-
telzorgers ondersteuning en informatie. 

Door mantelzorgers en vrijwilligers bij 
elkaar te brengen, kan men ervoor zor-
gen dat mantelzorgers hun hart kunnen 
luchten, even tijd voor zichzelf hebben of 
hun huishouden draaiende kunnen hou-
den. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld 
lichte huishoudelijke werkzaamheden 
verrichten, een luisterend oor bieden of 
ondersteuning geven bij de daginvulling 
van de zorgvrager.

Meer informatie
Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kan men contact opne-
men met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC, Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te vinden 
in de vacaturemappen van de dorpsser-
vicepunten.

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 29 april. 

Reserveren
Iedereen is vanaf 17.30 uur weer van 

harte welkom en het diner wordt ge-
serveerd om 18.00 uur. Inschrijven en 
een plaatsje reserveren kan tot uiterlijk 
donderdag 24 april 15.00 uur. Dit kan 
via het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een e-mail 
naar stichting@vierbinden.nl. 

De restaurantavonden vinden iedere 
14 dagen plaats en worden steeds 

bekend gemaakt in DeMooiLaarbeek-
Krant. Voor 29 april staat het mos-
selmenu op het programma: Vers 
gekookte mosselen in witte wijn, met 
verse groenten en kruiden, gemengde 
rauwkostsalades, diverse sausjes, stok-
brood en kruidenboter, panna cotta 
met fruitcompote. Voor dit driegan-
genmenu betaalt men €13,50 per per-
soon.

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen staat de vol-
gende alweer voor de deur. Op dins-
dag 22 april wordt er in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort weer 
een dansmiddag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk Joc-
key Antoon van Bussel zullen er ver-
schillende gezelschapsdansen voorbij 
komen. Te denken valt aan de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een 

Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je 
jong! 

22 april van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoeber-
gen, mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

Beek en Donk - Na de meivakantie 
gaat de meidenmiddag in Beek en 
Donk van start! ViERBINDEN houdt 
iedere twee weken op woensdag 
een activiteit voor alle meiden tus-
sen 11 en 14 jaar. 

Samen gaan ze allerlei leuke din-
gen doen, zoals zelf iets maken, een 
spelletje of een workshop. De activi-
teiten duren van 16.00 tot 17.30 uur 
en vinden plaats in jongerenruimte 
de Boemerang. Deze zit in het Ont-
moetingscentrum in Beek en Donk 

aan Otterweg 27. Meedoen kost 
€1,00 per keer, daarvoor krijg je ook 
een glas drinken.

De eerste meidenmiddag is op 
woensdag 7 mei van 16.00 tot 
17.30 uur en wordt begeleid door 
Lisanne van Alphen. Er zijn maar be-
perkte plaatsen. Dus als je mee wil 
doen moet je je even aanmelden bij 
Lisanne van Alphen via jongeren-
werk@vierbinden.nl. Daar kan men 
ook terecht als men vragen heeft of 
meer wilt weten.

Lezerspodium

Het burgerinitiatief, nog steeds oké…..
Ik wil even terugkomen op mijn stuk 
over het ‘burgerinitiatief’ van vorige 
week. Ik heb een aantal pittige reacties 
terug gehad van hen en wil hier graag 
op reageren. Nadat iemand mijn naam 
ingefluisterd had en ik gezien werd als 
de vriendin van….. was mijn stukje in-
eens gekleurd!

Jammer dat de communicatiedeskun-
dige die zich intensief bezighoudt met 
deze groep dit vooral  zo geïnterpreteerd 
heeft. Het is maar hoe je het wil lezen;  
Als iemand uit een partij stapt kan dat als 
een ‘kritische burger’ betiteld worden of  
‘als een overloper’. Aan u de keus!

Meningsverschillen zijn mooi, een prach-
tig unicum om de wereld ‘gekleurd’ te 

zien. Hier groeien we van, dat kan po-
sitieve energie geven, verbeteringen ge-
ven en ons ruimdenkender maken. Als ik 
‘meningsverschillen’ google, kom ik tot 
onderstaand citaat;

“Meningsverschillen zijn dus eigen aan 
menselijke communicatie, desondanks 
leiden ze meestal tot conflicten, omdat 
men met alle middelen aan één (de ei-
gen) mening wil vasthouden. Conflicten 
gaan overwegend gepaard met intense 
negatieve emoties die de mogelijkheid 
tot differentiëren belemmeren. Emoties 
volgen de weg van de ene waarheid. 
Daarom is het zo moeilijk om in een 
conflict de ander zijn mening te horen of 
de eigen mening te veranderen. Meestal 
kan dat pas als men weer rustig is.”

Kijk, dat is de strekking van mijn ver-
haal; meningsverschillen, partijverschil-
len mogen er zijn en een burgerinitia-
tief ook, maar gebruik dit met rede en 
respect. Als betrokken burgers moeten 
we ons door dit gebeuren niet uit het 
veld laten slaan, maar lering trekken 
en inspiratie opdoen. Als autochtoon, 
betrokken burger in deze mooie plaats 
Laarbeek, laat ik me niet door dit ge-
beuren uit het veld slaan, maar ga hier 
op een positieve manier mee om.   
         
Het recht zal zegevieren, wat het recht 
ook mag zijn…

Lenie Huijbers (een onafhankelijk,  
zelfstandig, betrokken burger).

Coördinator Buurtbemiddeling Laarbeek Berrie van den WaardenburgCoördinator Buurtbemiddeling Laarbeek Berrie van den Waardenburg
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Vacature ebm-papst Benelux is per direct op zoek naar:

Jouw profi el
 - MBO werk- en denkniveau
 - Passende opleiding: marketing, communicatie, 

kwaliteitsmanagement
 - Enthousiast, leergierig, doorzetter
 - Teamplayer
 - Perfect Nederlands in woord en geschrift
 - Goede kennis van Engels en Duits is een pré
 - Affi niteit met techniek is een pré
 - Woonachtig in omgeving Beek & Donk is een pré 

(i.v.m. verhuizing naar Bemmer IV)

Over ebm-papst:
De ebm-papst groep is wereldmarktleider op het gebied van het fabriceren van ventilatoren en motoren en is gespecialiseerd 
in de ultra-effi ciënte GreenTech EC technologie. In totaal zijn meer dan 11.000 medewerkers werkzaam binnen de ebm-papst 
groep, verdeeld over 17 productie plaatsen en 57 verkoopkantoren wereldwijd. Het moederbedrijf in Duitsland beschikt over 
een zeer professionele R&D afdeling, waarbij het continue streven naar technische innovatie hoog in het vaandel staat. ebm-
papst Benelux is een effi ciënte en daadkrachtige “marketing & sales”-organisatie, die wordt gekenmerkt door een effectieve 
structuur, met een grote toegankelijkheid en korte lijnen.

ebm-papst Benelux biedt jou onder andere:
- Professionele en dynamische werkomgeving 
- Zeer afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheden 
- Prettige, informele werksfeer 
- Waardering voor inzet, inbreng en ideeën

Solliciteren?
Stuur dan voor 25 april 2014 jouw motivatiebrief + CV, naar: denise.steenbakkers@nl.ebmpapst.com

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Denise Steenbakkers via het telefoonnummer 0492 -502912 
of via het e-mailadres denise.steenbakkers@nl.ebmpapst.com

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op onze website: www.ebmpapst.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 - Jouw taken en bevoegdheden zijn o.a.:
 -  Ondersteuning PR werkzaamheden zoals:

 - organisatie evenementen
 - relatiebeheer pers en andere partijen - 

administratieve werkzaamheden
Ondersteuning marketing 
werkzaamheden: 

 - marktonderzoek
 - telemarketing

 - Bewaken kwaliteitsprogramma ebm-papst
 - Medeverantwoordelijk voor ISO-certifi cering
 - Rapporteert aan marketing coördinator

Medewerker Marketing & Quality (m/v) fulltime

tafeltennis Feestelijk competitieslot 
voor TTV Een en Twintig

RC De Oude Molen 
scherp in Kerkdriel

Beek en Donk - De voorjaarscompeti-
tie is voor Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk goed verlo-
pen. Los van kampioenen bij zowel de 
jeugd als senioren, kunnen meerdere 
teams terugkijken op een prima seizoen.

Het derde team maakte in de kam-
pioenswedstrijd tegen ATTC’77 uit 
Aarle-Rixtel geen fout. De forma-
tie van Tonnie van Berlo, Henk van 
der Bruggen, Albert Scheepers en Ad 
Coolen versloeg de hekkensluiter met 
liefst 1-9 en kroonde zich daarmee tot 
kampioen in de vierde klasse. Ook bij 
de jeugd was er feest. Het eerste team 

verloor weliswaar van Valkenswaard 
met 4-6, maar had aan die vier pun-
ten genoeg om het kampioenschap in 
de wacht te slepen. Kevin Bakermans, 
Noah Beniers, Jair Verhoeven en 
Sehiyan Yildirim spelen komende zater-
dag hun laatste wedstrijd, maar kun-
nen nu al terugkijken op een prachtig 
competitieseizoen.

Laatste wedstrijden
Het vierde seniorenteam van Een en 
Twintig boekte opnieuw succes. Chris 
Kluijtmans en Dirk van der Venne na-
men het in een thuiswedstrijd op tegen 
het Mierlose MTTV’72 en wonnen met 

6-4. Het team bezet knap de tweede 
plek op de ranglijst in de vijfde klasse en 
speelt vanavond tegen Valkenswaard 
de laatste competitiewedstrijd van het 
seizoen. Ook de andere teams van TTV 
Een en Twintig spelen komende week 
hun laatste wedstrijd, waaronder het 
eerste seniorenteam, dat ook volgende 
seizoen uitkomt in de tweede klasse. 
Volgende week een overzicht van de 
resultaten in het afgelopen seizoen.

Kijk voor meer informatie op ttveen-
entwintig.nl of volg de vereniging op 
Twitter en Facebook.

Aarle-Rixtel - De degradatie naar de 
vierde klasse van de tafeltenniscom-
petitie was voor Mark Rovers, Karel 
van der Putten, Tonny Segers en Misja 
Elshof van korte duur. Geen enkele 
wedstrijd werd verloren, totdat ze deze 
week de nummer 2 MTTV’72 2 uit 
Mierlo tegen kregen. Ze hadden 5 pun-
ten nodig om deze week al kampioen te 
worden en anders zou het een weekje 
worden uitgesteld. 

Tonny was thuis de hele week druk aan 
het klussen geweest en speelde belab-
berd. Hij won geen enkele wedstrijd. 
Karel daarentegen wilde zijn ongeslagen 
status van deze competitie vasthouden 
en vocht voor elk punt èn met succes, 
drie maal winst! Mark verloor zijn eerste 
wedstrijd, maar won de andere twee, 
waarna in Mierlo een bescheiden kam-
pioensfeestje werd gevierd.

Het tweede team van de Aarle-Rixtelse 
tafeltennisvereniging is met drie an-
dere teams in een zware strijd tegen 
degradatie verwikkeld. Deze week 
moest in twee onderlinge duels wor-
den uitgemaakt wie er het beste voor 
staat met nog één wedstrijd te gaan. 
Christel van der Putten, Johan Voorhout 
en Jos Beniers troffen Deurne 2. Zoals 
verwacht waren de teams aan elkaar 
gewaagd. Christel en Jos wonnen ie-
der twee partijen en samen de dubbel. 
Johan, die voor het eerste seizoen in 

de derde klasse speelt, komt nog wat 
te kort. Ook deze keer was hij er een-
maal dichtbij maar kon de wedstrijd niet 
naar zich toe trekken. Door het gelijke 
spel staat het team op de derde plek 
met Deurne op één punt achterstand, 
Bergeijk op twee en Unicum op vier. 
Volgende week moeten tegen koplo-
per Budilia nog een paar puntjes gepakt 
worden om rechtstreekse degradatie te 
voorkomen.

De beide jeugdteams speelden hun 
laatste thuiswedstrijd tegen Flash uit 
Eindhoven. Traditiegetrouw werd er na 
die wedstrijd gegeten in de hal, werden 
’s avonds spellen gedaan en een film ge-
keken. Daarna mochten alle jeugdleden 
onder leiding van Wilma van Beek en 
enkele jongere senioren in de hal blijven 
slapen, wat natuurlijk erg gezellig was.

Noah Beniers, Sehiyan Yildirim en Jair Verhoeven

Het kampioensteam, vlnr Tonny Segers, Mark 
Rovers, Karel van der Putten en Misja Elshof

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
Heren 3 ATTC’77 kampioen

rolschaatsen

Beek en Donk - De top van 
Kunstrolschaatsend Nederland 
kwam zondag 13 april bij elkaar in 
Kerkdriel. Er werden wedstrijden 
Vrijrijden (Küren) en roldansen gere-
den door deze internationale klasse. 
Marloes Kluijtmans veroverde zil-
ver en Kimberly van Schijndel pakte 
brons in uitermate spannende wed-
strijden.

Een goede beheersing van alle tech-
nieken van sprongen, pirouetten, 
zweven en ingewikkelde passen is een 
vereiste om in de Internationale klasse 
te mogen strijden in de wedstrijden. 
Alle puntjes blijven verbeteren in de 
wekelijkse trainingen is van groot be-
lang. Kimberly van Schijndel, Michelle 
de Koning en Marloes Kluijtmans 
merkten dit weer bij de wedstrijd. Alle 
deelnemers stonden op scherp, en lie-
ten hun beste Küren zien op de baan 
in Kerkdriel. Bij de Aspiranten reed 
Kimberly van Schijndel een prima Kür, 
helaas met een kleine val, waardoor 
ze net wat punten miste. Daar haar 
Kür veel sterke onderdelen bevat was 
het ruim voldoende voor de bronzen 
plak. Ook Michelle de Koning reed 

hier een goede wedstrijd, en verover-
de de zesde plaats.

In de klasse Senioren reed Marloes 
Kluijtmans zowel haar Korte als haar 
Lange Kür vrijwel foutloos. De zilve-
ren plak was haar beloning.

Meer informatie over de rolschaats-
sport en de vereniging is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl

Kimberly van 
Schijndel 
pakte brons in 
Kerkdriel
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 19 april
18.00 Sparta’25 10 - ELI 4
16.15 Sparta’25 Vet - Odiliapeel Vet
09.15 Spartaantjes - Training
14.45 Boekel Sport A3 - Sparta’25 A2
11.45 ZSV C1 - Sparta’25 C1
12.15 Erp C3 - Sparta’25 C3
11.30 Sparta’25 D1 - Volharding D1
11.30 Sparta’25 D3 - Helmondia D3
12.30 Brandevoort D5 - Sparta’25 D4
10.45 Bruheze E4 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E4 - Rhode E3
09.15 Sparta’25 E7G - Gemert E7
09.30 Boekel Sport F1 - Sparta’25 F2
09.30 Boekel Sport F4 - Sparta’25 F4G
10.30 Rhode F3 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - Brandevoort F10
11.15 Handel F1 - Sparta’25 F7
10.30 Rhode F11 - Sparta’25 F8G
13.00 Sparta’25 G1 - Olympia’18 G1
13.00 Sparta’25 JG1 - ZSV JG1
11.30 Sparta’25 MC1 - Elsendorp/Fiducia MC1

Maandag 21 april 
11.30 ASV’33 3 - Sparta’25 5
12.00 Avanti’31 4 - Sparta’25 6
13.00 UDI’19 9 - Sparta’25 7
11.00 Milheezer B 5 - Sparta’25 9
10.00 Sparta’25 VR1 - Amstenrade VR1

Dinsdag 22 april 
19.00 Sparta’25 C2 - Rood Wit’62 C2G
18.45 Blauw Geel’38 F10 - Sparta’25 F6G

ASV’33
Jeugd donderdag 17 april
19.30 ASV’33 3 – Mifano 4

Zaterdag 19 april
14.30 DVG B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – Mifano B2
13.15 Schijndel  C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 D1 – Rhode D3
10.30 ASV’33 E1G – Neerkandia E1
09.30 VOW E2 – ASV’33 E3G
09.15 ASV’33 F1 – Schijndel F1
09.15 ASV’33 F2 – MULO F1
09.15 ASV’33 F5G – Venhorst F4G

Veteranen zaterdag 19 april
16.30 Mariahout – ASV’33

Senioren zaterdag 19 april
18.00 ASV’33 3 – Mifano 4

Uitslagen Jeugd zaterdag 12 april
ASV’33 A1 – Nijnsel/TVE  A1 2-3
ASV’33 B2 – Milheezer Boys B1G 3-4
Festilent MB1 – ASV’33 MB1 0-3
ASV’33 C1 – SSS’18/Holthees C1 1-3
ASV’33 C2 – Nijnsel/TVE C2 7-1
ELI C2 – ASV’33 C3 6-4
SCMH D1 – ASV’33 D1 1-8
ASV’33 D2G – Erp D3 8-1
ASV’33 E1G – NWC E3 3-6
ASV’33 E2G – SSE E2G 1-4
Gemert E8 – ASV’33 E3G 6-2
ELI E2 – ASV’33 E4 2-2
VOW F1 – ASV’33 F1 1-9
ZSV F1 – ASV’33 F2 13-1
Bruheze F5 – ASV’33 F3G 1-5
ASV’33 F4 – Rhode F9G 1-3

ASV’33 F5G – Blauw Geel’38 F13 6-0

Uitslagen Veteranen zaterdag 12 april
Gemert – ASV’33 3-0

Uitslagen Senioren zondag 13 april
ASV’33 1 – Merefeldia 1 0-1
ASV’33 2 – ELI 2 2-0
Gemert 5 – ASV’33 3 4-1
WEC 4 – ASV’33 4 8-1
ASV’33 5 – Rood Wit’62 6 2-1
ASV’33 VR1 – ZSV VR2 6-0

Maandag 14 april
Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1 2-0
ASV’33 C3 – Irene C2 5-7
Boekel Sport F1 – ASV’33 F1 1-10

Eli
Dinsdag 15 april 
19.00 Rhode C5 – ELI C2

Woensdag  16 april 
19.30 ELI F2 – Scijndel/de Wit F4
19.00 ELI E3 – Mulo E4

Zaterdag 19 april 
18.00 Sparta ’25   10 – ELI 4

14.30 ELI A1 – SSE A1
14.30 ELI B1 – Blauw Geel ’38/Jumbo  B3
10.30 ELI F1 – SCMH F1 

12.15 ERP C4 – ELI C2
10.30 ZSV E1 – ELI E1
10.00 Brandevoort F13 – ELI F3

Veteranen
17.00 ELI - Rhode  

Maandag 21 april 
11.30 ELI 4 – Boerdonk 2
11.00 Ollandia Vr 1 – ELI Vr 1 

Woensdag  23 april 
18.30 ELI E3 – Irene E2

Mariahout
Woensdag 16 april 
18.30 WEC F2 - Mariahout F2
19.15 Mariahout B1 - Deurne B2

Donderdag 17 april 
19.00 Boekel Sport C2 - Mariahout C1

Zaterdag 19 april 
09.30 Boekel Sport F6 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F1 - DVG F1
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F11 - 
          Mariahout F4
10.30 RKVV Keldonk E1 - Mariahout E1
13.00 Mariahout D2 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO D10
14.30 Mariahout A1 - Boekel Sport A2
14.30 Mariahout B1 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO B2
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO B6 - 
          Mariahout B2
15.30 Mariahout 4 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO 13

Maandag 21 april 
12.00 Mariahout 4 - Avesteyn 4

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 13 april
De Korfrakkers – Recreanten 3 - 1
W1 – Korloo  2 - 2 
TOG – PupE2 13 – 4 
Altior – PupE1 9 – 0 
Be Quick – PupD2 5 – 1 
Avanti (S) – PupD1 4 – 6 
AspC1 – Kv Rooi 5 – 2 
AspB1 – DOT/Klaverblad Verzekeringen Afg.
MW2 – Alico MW1 10 – 6 
De Kangeroe MW1 – MW1 4 – 18 
Ajola/De Wilma’s 2 – Sen 2  13 – 6 
Klimroos 1 – Sen 1  12 – 7 

Donderdag 17 april
Sportpark Mariahout
19.30 JunA1 – Alico 

Zaterdag 19 april
Sportpark Mariahout
9.30 PupE2 – TOG
10.00 PupD2 – Emos
10.45 W1 – Celeritas 
Sportpark Vlierden
13.05 DOT/Klaverblad Verz – AspB1
Sportpark Erp
14.00 De Korfrakkers – PupD1
Sportpark Sint-Oedenrode 
15.00 Kv Rooi – AspC1

Maandag 21 april
Sportpark Nistelrode
13.00 Prinses Irene 1 – Sen 1 

Woensdag 23 april
Sportpark Handel
20.00 Blauw Wit R1 – R1

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 15 april
1-0 Thijs Knaapen - Hein v. Bree
1-0 Chris v. Laarhoven - Aloys Wijffelaars
0-1 André Bergman - Albert v. Empel
1-0 Hans Claas - Herman Konter

Programma 22 april
Chris v. Laarhoven - Albert v. Empel
Aloys Wijffelaars -  André Bergman
Jef Verhagen - Willy Constant
Johnny v.d. Laarschot - Hans Claas
Dirk-Jan Gloudemans - Frans v. Hoof

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Bedovo HS 1 - VCE/PSV HS 3 4-0 
(25-16, 25-15, 25-16, 25-21)
Bedovo DS 1 - VCH Schijndel DS 1 2-3 
(24-26, 25-11, 25-22, 22-25, 12-15)
Bedovo MB 1 - VC Polaris MB 2 4-0
(25-22, 25-14, 25-13, 25-20)

Uitslagen recreanten
Kastanjehof - Sportshop Laarbeek 1-2
(22-25,25-22,14-25)
Vogels Autobedr. – POB 2-1
(25-22,15-25,25-18)
Bedovo DR3 – Zorgmed 0-3
(09-25,24-25,22-25)

handbal

BEDO
Uitslagen
Gemengde D-jeugd – M.H.V. ‘81 19-4
Jongens B-jeugd – M.H.V. ‘81 19-20
Dames 1 – White Demons 10-25

tafeltennis

TTV Een en Twintig Beek en Donk
Uitslagen
Flash 1 - Senioren 1 5-5
Senioren 2 - De Zwaantjes 1 3-7
ATTC’77 4 - Senioren 3  1-9
Senioren 4 - MTTV ‘72  3 6-4
Flash 9 - Senioren 5 5-5
Stiphout 9 - Senioren 6 10-0
Senioren 7 - MTTV ‘72  5 9-1
Jeugd 1 - Valkenswaard 2 4-6
Jeugd 2 - Valkenswaard 3 4-6
jeugd 3 - Return Oss 2 5-5

ATTC’77 Aarle-Rixtel
Uitslagen:
Never Despair 5 – ATTC’77 1 4-6
ATTC’77 4 – Een en Twintig 3 1-9
ATTC’77 5 – Budilia 7 3-7
ATTC’77 6 – Unicum 13 6-4
ATTC’77 jeugd 1 – Flash 4 9-1
ATTC’77 jeugd 2 – Flash 5 0-10

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 11 april 
Frank Bouw – Philip Oosthoek  0-2
Jan van Grinsven – Jan Crooijmans  0-3
Dave v/d Burgt – Frank Bouw  0-2
Niels Schoonings – Mark v/d Burgt  0-3

Stand per 11 april
1. Mark v/d Burgt 19-43
2. Philip Oosthoek 22-43
3. Geert-Jan Otten 27-39
4. Dennis van Dommelen 22-35
5. Niels Schoonings 22-34
 

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 9 april  Lijn A
1.Annie en Thera  66,37%
2.Mien en Jeu  60,12%

3.Annelies en Ton  60,00%
4.Antoinnette en Ton  57,74% 
5.Henny en Francien  57,14%
Lijn B
1.Greet en Truus  62,96%
2.Liesbeth en Tiny  61,02%
3.Ria en Michiel  59,26%
4.Lien en Corry  58,68%
5.Wil en Cor  55,35%
De volgende zitting is op woensdag 23 
april, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De 
Tapperij.

Poort van Binderen 
Uitslagen woensdag 2 april
Wim en Eric                        70,83%
Diny en Cellie                     65,50%
Willy en Trees                    62,50%
Brigitte en Kees                61,67%
Riky en Jan                          59,00%

Woensdag 9 april
Wim en Eric                        67,50%
Kori en Martien                64,58%
Mari en Arno                     59,58%
Bets en Annie                    50,83%
Brigitte en Kees                47,50%

Dinsdag 15 April
1e Corry en Frans              60,07%
2e Lies en Lodewijk           57,64%
3e Marie –Jose  en Riek   56,94%
4e Netty en Marijke            54,51%
5e Annie en Dinie               52,87%

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 10 April  
1. Dora en Corrie               76,56%                                                                                                                                  
2. Tonnie en Marianne
    Lambert en Wim          55,73%
4. Jo en Mien                     54,17%                                                                                                                                  
5. Arno en Nettie                   
    Jopie en Hans                53,65%
De volgende zitting is op donderdag 17 
april, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 15 april
1.Riet van der Linden/Pieta Slaats 63,13%
2.Riek Kuijpers/Kitty Coppens  56,25%
3.Lien Meulensteen/Jos de Vries  53,91%
4.Koos Vogels/Cor van de Berg  53,75%
5.Corry ter Woerds/Annie van Thiel  52,34%
De volgende zitting is op dinsdag 
22 april, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

Brakenstraat 7                             
5741 SR Beek en Donk 
0492-551414              

2e Paasdag geopend2e Paasdag geopend  

vanvan  10.00 tot 17.00 uur10.00 tot 17.00 uur

Speeltoestellen

Balkhout Douglashout Steigerhout Tuinberging

DuikelrekPicknicktafels

www.benikbosbouw.nl

Eikenhout Zweeds rabat

Gerrie van Hoof 3e bij Koningschieten 
Boerenbondsmuseum 

koningsschieten

Aarle-Rixtel/Gemert - De wedstrijd 
voor de Koningstitels 2014 van het 
Boerenbondsmuseum in Gemert 
werd verschoten op zondag 6 april. 
Hiervoor waren 24 schutters naar 
Gemert gekomen. Opzet van deze 
wedstrijd is om zoveel als mogelijk 
gekleed in kledij van de Brabantse 
Boerenstand uit de jaren 1920/1930, 
de wedstrijd te verschieten. 

Daarnaast gebruikten de meeste tra-
ditionele schutters authentieke bogen 
die, voor of direct na de 2e wereldoor-
log, in Nederland in gebruik waren. 
Geschoten werd in de klasse traditi-
oneel, traditioneel met toevoeging 
van kunststof in de boog en junioren. 
Iedereen schoot vanaf 25 meter zon-
der vizier en met houten pijlen op an-
tieke 50 cm blazoenen met een roos 
(het pepermuntje = 6 punten) van 2 
cm doorsnee in 2 series van elk 36 pij-
len.In de pauze kon men gebruik ma-
ken van een voortreffelijk verzorgde 
lunch in het Boerenbondsmuseum. 
Waarna aansluitend de 2e serie werd 
verschoten. Voor de rangschikking 
werd als eerste gekeken naar het aan-
tal treffers, daarna de behaalde pun-
ten en als laatste het aantal geschoten 
‘pepermuntjes’. Na een spannende 
en vooral gezellige wedstrijd bleek 
Eric van Dijk uit Eindhoven de win-
naar van de categorie traditioneel en 

mocht hij zich de Koning 2014 van het 
Boerenbondsmuseum noemen. Hij be-
haalde 70 treffers met een score van 
236 punten en 2 pepermuntjes. Op de 
3e plaats eindigde Gerrie van Hoof uit 
Aarle-Rixtel Prins met 53 treffers, 155 
punten en 0 pepermuntjes

Deze wedstrijd was de 1e in een serie 
van 3 waarin de schutters uitmaken wie 
zich aan het eind van het jaar Museum 
Keizer 2014 mag noemen. Op 8 juni 
a.s. is de 2e wedstrijd in het Historisch 
Openlucht Museum Eindhoven. De 3e 
wedstrijd vindt plaats in september in 
het Archeon te Alphen a/d Rijn.

De winnaars vlnr: Nico Bontebal, 
Karel Oomes, Eric van Dijk, 
Dyphna v/d Laar, Gerrie van Hoof, 
Nicole v. Herpen, Joop Moerkens.



Donderdag 17 april 2014 41
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Krijgsman Soranus wint in Nijnsel

Geslaagde Open dag 
Handboogschutterij de Eendracht

Drie eerste plaatsen tijdens 
Rayonkampioenschappen

Budoclub Beek en Donk houdt 
lage banden toernooi

Avanti sluit wedstrijdseizoen af met Judotoernooi

1e prijs voor Harm van de Wijdeven

Lieshout - Maandagavond ging 
Krijgsman Soranus in Nijnsel de strijd 
aan met de plaatselijke handboogver-
eniging Sint Antonius. De wedstrijd 
werd verschoten met drietallen, dus 
telkens drie schutters uit Nijnsel te-
gen drie uit Lieshout.

De bedoeling was om zo dicht moge-
lijk bij het opgegeven gemiddelde te 
eindigen. Dat leverde dan drie punten 
op, terwijl de hoogste score per drietal 
ook nog een punt opleverde. De wed-
strijd ging over 25 pijlen. Aan het ein-
de van de rit bleek dat Sint Antonius 
4 punten verzameld had en Krijgsman 
Soranus 8. Een overwinning voor 
Krijgsman Soranus met 4 punten. De 
beste schutter van Krijgsman Soranus 
was Willem Bekx met een totaal van 
227 punten.

De uitslag
Willem Bekx 227, Ad Endevoets 226, 
Arjan v/d Heuvel 217, Rik v/dWesterlo  

217, Paul v/d Broek 207, Theo v/d 
Laar 181, Stephan Wijffelaars 167, 
Rita Endevoets 126, Nelly v/d Laar 
118.

Maandelijkse jeugdwedstrijd
Dinsdagavond was de jeugd weer aan 
bod met hun maandelijkse wedstrijd. 
Er werd op diverse afstanden op 60 en 
40 cm blazoenen geschoten. 

De resultaten
• Willem Bekx 18m 40 cm blazoen 

216 punten 
• Noa Relou 10 m 60 cm blazoen 

175 punten 
• Ziggy Daniëls  18m 60cm, bla-

zoen 168 punten
• Igor v.Loosdrecht 18m 60cm. bla-

zoen106 punten
• James Stam 10 m 60cm blazoen 

48 punten (eerste wedstrijd)
• Alex v/d Ven 18m 60cm, blazoen 

40 punten (eerste wedstrijd)

Aarle-Rixtel - HSB de Eendracht 
in Aarle Rixtel hield zondag haar 
open dag. Deze dag was bedoeld 
om de ‘nieuwe doel’ in werking te 
laten zien aan belangstellenden en 
om kennis te kunnen maken met 
de handboogsport. Een behoorlijk 
aantal mensen heeft van deze mo-
gelijkheid gebruik gemaakt.
 
Onder het genot van een kop kof-
fie werd het reilen en zeilen van de 
vereniging uit de doeken gedaan 
en bestond de mogelijkheid voor 
bezoekers vanaf ca. 10 jaar om 
zelf een boog ter hand te nemen 
en het schieten hiermee te ervaren. 
Verschillende bezoekers hebben 
hier gebruikt van gemaakt en enke-
len hebben al aangegeven, gebruik 
te willen maken van de aangebo-
den introductiecursus om te kijken 
of de handboogsport echt iets voor 
hen is. Mogelijk levert dit voor de 
vereniging nog nieuwe leden op. 
Deze zijn natuurlijk altijd welkom.

Er was ook een verzameling pij-
len en bogen te zien, welke de 

verschillen in stijlen en klassen goed 
weergaven. Ook goed te zien was 
welke ontwikkeling de handboog-
sport de laatste eeuw heeft door-
gemaakt en met welke bogen te-
genwoordig de wedstrijden worden 
verschoten. Vanuit het eigen archief 
was een selectie van foto’s, artike-
len en fotoboeken beschikbaar om 
in te zien. Een groot deel van de 
ruim 150-jarige geschiedenis van 
de vereniging was hierin terug te 
vinden. Gezien de belangstelling en 
de reacties op de open dag is deze 
zeker voor herhaling vatbaar.

handboogschieten

Er werden wat pijlen afgeschoten 
op de open dag bij De Eendracht

judo

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk hield 13 april haar jaarlijks te-
rugkerende lage banden toernooi. 
Het toernooi vond plaats in de on-
langs vernieuwde sporthal d’n Ekker. 
Tijdens deze lage banden toernooien 
maken de beginnende judoka’s spe-
lenderwijs kennis met wedstrijdjudo. 

Iedere maand wordt er door een club in 
de regio zo’n toernooi georganiseerd. 
In Beek en Donk namen 73 judoka’s 
deel, waarvan er 23 afkomstig waren 
van Budoclub Beek en Donk. Het toer-
nooi startte om half 10 en rond half 12 
waren alle prijzen uitgedeeld. Door de 
gewaardeerde inzet van ongeveer 25 
vrijwilligers verliep het toernooi voor-
spoedig. 

De uitslag van Budoclub Beek en 
Donk
1e Plaats: Daan Wich, Jega van Rhee.
2e Plaats: Rick van Zutphen, Sven 
Beckers, Thom Boot, Jaremy Aarts, 
Niek Potters.

3e Plaats: Anouk Beerkens, Sara 
Spierings, Noortje van den Boogaart, 
Rens de Jong, Lars van Ham, Ragne 
van der Linden, Roy Vialle, Jenna van 
Rhee.

4e Plaats: Lieve van Vugt, Tijn Korsten, 
Sten Vereijken, Gijs de Visscher, Joep 
Goossens, Bart Kanters.
5e Plaats: Ties de Groot, Connor den 
Breems.

Lieshout - De judoka’s van Avanti uit 
Lieshout hebben het wedstrijdseizoen 
afgesloten met een lagebandentoer-
nooi in Beek en Donk. Hieraan namen 
6 leerlingen deel. 

Cas van Uden begon voorzichtig, 
maar na het opvolgen van wat aanwij-
zingen, zette hij diverse technieken in 
en won hij al zijn partijen. “Vandaag 
zal ik veel weerstand krijgen” dacht 
Ruud Opsteen. Hij wilde aanvankelijk 
ook niet deelnemen aan het toernooi. 
Dit bleek echter onjuist te zijn, want hij 
won alle partijen met een Ippon (10pt). 
Naast het uitvoeren van de juiste tech-
nieken is het doorzettingsvermogen 
en aanvallend karakter erg belangrijk. 
Teun Wagelmans, Amy van den Elzen 
en Bart van de Bogaart lieten dit goed 
zien. Teun won al zijn partijen, hij bleef 
continu balans verstoren, zodat de an-
der viel. Bart had in het begin moeite 
met de judopakking, maar toen die 
eenmaal goed zat, volgden schitte-
rende worpen. Dit was pas het tweede 
toernooi waar Amy aan deel nam. Het 
was ook een echte beproeving, omdat 
ze bij een zware poule ingedeeld was. 
Ze liet zich echter niet kennen en won 
1 partij. 

Vaak wordt alleen gekeken naar de 
staande technieken die de judoka’s uit-
voeren. De grondtechnieken zijn daar-
entegen net zo belangrijk. Bas van Pelt 
was die dag de beste van de club met 
zijn ne-waza technieken. Hij paste di-
verse kanteltechnieken en houdgrepen 
toe. Hartstikke goed Bas! Natuurlijk 

heeft iedereen het super gedaan!

Uitslagen: 1e Bart v.d Bogaart, 1e 
Teun Wagelmans, 1e Cas van Uden, 
1e Ruud Opsteen, 3e Amy van den 
Elzen, 5e Bas van Pelt.
 

Mariahout - Zes judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi, dat 
werd gehouden door Judoclub Beek 
en Donk. Dit toernooi werd op 13 
april gehouden in sporthal D’n Ekker 
in Beek en Donk. 

Harm van de Wijdeven wist al de par-
tijen in zijn poule winnend af te sluiten 
met de volle tien punten. Hij behaalde 
een mooie en verdiende eerste plaats. 
Joost van den Boogaart wist in zijn 
poule één overwinning met de volle 
tien punten te behalen en eindigde 
op een derde plaats. Ook was er een 
derde plaats voor Sanne en Remco 
Aarts, zij wonnen in hun poule beide 
een partij met een waza-ari. Rik Iven 
wist een vierde plaats te behalen door 
van de vier partijen er één te winnen 
met een ippon. Max Bouwdewijns wist 

geen overwinning te behalen, hij ein-
digde in zijn poule als vierde.De trotse judoka’s met hun prijzen.

wielersport 41e Jeugdwielerronde ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’

Lieshout – Supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’ houdt op zon-
dag 20 april, 1e paasdag, voor de 41e 
keer haar jaarlijkse jeugdwielerronde. 
De Burgemeester Mostermanslaan in 
Lieshout is dan het decor voor de start 
en finish van de wielerronde voor de 
jeugd van 8 tot en met 14 jaar. 

Jongens en meisjes uit geheel 
Nederland komen naar Lieshout om 
aan deze ronde mee te doen. Om 
12.00 uur is de eerste start met de jong-
ste categorie, de 8-jarigen. Vervolgens 
komen nog zes categorieën aan bod. 
De toegang is gratis. De jeugdronde 
is een opmaat voor de Nederlandse 

Kampioenschappen die in 2015 in 
Lieshout worden gehouden in het ka-
der van het 60-jarig jubileum van de 
Lieshoutse supportersclub. Tevens is 
de supportersclub gestart met de orga-
nisatie van de 59e Bavaria-Ronde van 
Lieshout op zondag 18 mei.

De kleine judoka’s van Avanti

De judoka’s van Judoclub 
Mariahout met hun prijzen.

Beek en Donk - Drie recurve-schut-
ters van Strijd in Vrede stonden za-
terdag 12 april aan de meet voor de 
Rayonkampioenschappen 25meter-
1pijl en alle drie werden ze kampi-
oen. André Goedemans deed dat bij 
de Masters klasse 3 met 220 en 215. 
Henk Leenders werd kampioen in de 
klasse 3 Veteranen met 206 en 192 
en jongeling Mark Kanters was met 
224 en 229 de sterkste in de 1e klasse 
Junioren.

Zondag 13 april was het de beurt aan 
Henk Caris en Stefan Kouwenberg 
om in Sittard bij de eersten te probe-
ren eindigen. Maar het is niet altijd 
feest en dus ook niet altijd raak bij elk 
schot ondervonden deze zondag onze 
schutters. Henk werd 9e met scores 

van 213 en 214 in de 1e klasse bij de 
Veteranen. Stefan was niet tevreden 
over zijn tweede ronde maar met 241 
en 234 werd hij toch nog 3e.

Hanneskestoernooi 
Zaterdagavond 12 april samen met de 
schutters van Doele Concordia uit Erp 
op bezoek bij de Batavieren in Rips. Dit 
keer liet Stefan Kouwenberg weer zien 
dat hij één van onze beste compound-
ers is met 246 punten. Een evenaring 
van zijn persoonlijk record en een eve-
naring van het clubrecord compound 
dat op zijn naam staat. Theo de Jong, 
ruim een week geleden nog goed voor 
244, moest deze wedstrijd met 236 
genoegen nemen.

Uitslag recurve
Henk Caris 215, Rita Segers 214, 
Antoon Leenders 205, Martien van 
Deurzen 179, Wim van den Eijnden 
160 en Auke Segers 158. 

Uitslag compound
Stefan Kouwenberg 246, Theo de 
Jong 236 en Louis van de Zanden 222.

Zaterdag 19 april Benefietwedstrijd 
schieten tegen kanker.
Aanvang 18.00 uur op de banen van 
Strijd in Vrede aan de Heereindsestraat. 
Kom kijken naar topschutters van het 
Nederlands Team, die hun medewer-
king verlenen aan dit initiatief, waar-
van de opbrengst ten goede komt aan 
de stichting Alp d’HuZes.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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2e paasdag Varkenshaas
Per kilo
slechts €7,98

Jumbo Lieshout is 2e paasdag 
open van 15.00 tot 18.00 uur.
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Drukke paardenwedstrijd bij 
Manege D’n Perdenbak

paardensport

Lieshout -  De eerste zomer dressuur-
wedstrijd voor paarden werd gereden 
op vrijdag 11 april, bij Manege D’n 
Perdenbak in Lieshout. Het was een 
vol programma met meer dan 30 rui-
ters en amazones. 

De ruiters en amazones hadden een 
fijne wedstrijd, de zandbak was prima 
om los te rijden en het grasveld waar 
de proeven werden gereden, lag er 
strak bij. Er waren mooie prijzen voor 
de winnaars en voor de laatste ruiter 
van een rubriek een zak wortels van 
Annie van Lankveld uit Beek en Donk.

Uitslagen:
Klasse B
1ste proef: Denise Kluytmans met 
Eliana 198 punten, 2de Cynthia 
Louwers met Billy-Jean 189 punten, 
3de Melanie Bisschops met E-Tosca 
188 punten.
2de proef: 1ste Jan vd Bresselaar 
met Climax 210 punten, 2de Cynthia 
Louwers met Billy-Jean 202 punten.
 
Klasse L1 en L2
1ste proef: Suzanne vd Ven met Vdv 
D’avicci 203 punten, 2de Max Zuylen 
met Dobre 198 punten, 3de Kim 
Wijlaars met Elma 197 punten.
2de proef: 1ste Eveline Henselmans 
met Courage 206 punten, 2de 
Suzanne vd Ven met Vdv D’avicci 205 
punten, 3de Marcella Merkelbach met 
Sens 198 punten.

 

Klasse M1 en M2
1ste proef: Kelly vd Heijden met 
Black Rose M 189 punten, 2de Diete 
Vos met Dandy L 183 punten, 3de 
Tessa van Schaik met Roma 180 pun-
ten.
2de proef: 1ste Diete Vos met Dandy 
L 208 punten, 2de Kelly vd Heijden 
met Black Rose M 193 punten, 3de 
Michelle Trautig met Be Fair 188 
punten, 4de Tessa van Schaik met 
Roma 185 punten.
 
Klasse Z1 en Z2 
1ste proef: 1ste Linda Selhorst met 

Aqanto S 225 punten, 2de Noortje 
Beaurain met Coaching Brujo 220 
punten, 3de Siebren Dekker met 
Look at me 209 punten. 
2de proef: 1ste Noortje Beaurain met 
Coaching Brujo 233 punten, 2de 
Linda Selhorst met Aqanto S 221 
punten, 3de Patricia van Oorschot 
met Snowdon 213 punten. 
 
De volledige uitslag is zichtbaar op 
www.stichtingderaam.nl. De volgen-
de pony dressuurwedstrijd is op 25 
april, inschrijven is nog mogelijk, mail 
naar wedstrijdderaam@live.nl. 

Patricia van Oorschot met Snowdon.

zeilen Informatiemiddag Zeilkamp 
Laarbeek 2014

Laarbeek – Stichting Zeilkamp 
Laarbeek houdt op zondag 18 mei 
een informatiemiddag voor iedereen 
die interesse heeft in watersport. Al 
meer dan 40 jaar organiseert Stichting 
Zeilkamp Laarbeek een zeilkamp op 
de Loosdrechtse plassen, voor jon-
gens in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. 

Wil je op een zeer laagdrempelige ma-
nier leren zeilen (is geen must) of vind 
je het leuk om te kanoën, vissen of te 
surfen? Het is natuurlijk ook leuk om 
gewoon een keer zonder ouders op 
vakantie  te gaan. Dan is dit zeilkamp 
zeer geschikt voor jou. Dit jaar vindt 
het kamp plaats van 9 t/m 16 augustus 
op het Holtus Eiland te Loosdrecht.  Is 
je interesse gewekt? Kom dan naar de 
informatiemiddag op zondag 18 mei 
van 14.00 tot 16.00 uur, Scheepstal 3 
te Aarle-Rixtel. 

Kijk ook eens op 
www.zeilkamplaarbeek.nl of mail voor 
meer info naar info@zeilkamplaarbeek.
nl. Zeilkamp Laarbeek is ook te volgen 

op twitter @ZLaarbeek. Hopelijk ziet 
de organisatie jou dus ook op dit ge-
weldige eiland in 2014!

Zeilkamp Laarbeek

Laarbeekse synchroonzwemsters 
laten hoogstaande uitvoeringen zien 

zwemmen

Laarbeek/Nuenen - Vanaf 2014 zijn de 
competities van Brabant en Limburg 
samengevoegd tot regio Zuid. Als 
grote aftrap van deze nieuwe regio 
opzet, werd in Maastricht een recre-
atieve wedstrijd gehouden waar syn-
chroonzwemverenigingen uit beide 
provincies de kans kregen om hun 
kwaliteiten te laten zien. 

Guusje Vereijken uit Aarle-Rixtel 
en Sara Vereijken uit Beek en Donk 
hebben hier met de Nuenense syn-
chroonzwemgroep aan meegedaan. 
Het nieuwe Geusseltbad in Maastricht 
was het ideale zwembad voor de syn-
chroonzwemsters om hun uitvoerin-
gen te laten zien. Zowel het chloorar-
me water als de luchtcondities zorgden 
ervoor dat alle dames het zwembad als 
zeer prettig ervaarden. 

De age-1 groep, bestaande uit Tess 
Aarts, Joelle Kortooms, Sara Vereijken 
en Guusje Vereijken, mochten hun uit-
voering waar ze onlangs nog 4e mee 
werden op de Brabantse kampioen-
schappen laten zien. Dat ze serieuze 
medaillekandidaten zijn, bleek uit hun 
krachtige optreden op het nummer 

van captain jack. Zij wisten zelfs een 
hogere jurywaardering te krijgen dan 
op de Brabantse kampioenschappen. 

De groepen hebben Nuenen 
goed weten te vertegenwoordi-
gen op deze openingswedstrijd. Ze 

laten samen met de andere Nuenense 
Synchroonzwemgroepen hun uit-
voering nog eenmaal zien bij de syn-
chroonzwemshow op 28 Juni. Deze zal 
samen worden gezwommen met de 
Geldropse Synchroonzwemvereniging 
Thalassa. 

De Synchroonzwemmers uit Laarbeek en Nuenen

GELD MAAKT BETER!
‘Ping ping’ zal het voetbalspel zelf 
niet verbeteren, maar iedereen weet 
wel dat met geld veel spelers te koop 
zijn, zo niet allemaal! Dat was vroe-
ger  al en dat is het nu helemaal. 
Of…vroeger waren de spelers niet 
zo duur, maar nu bijna niet meer te 
betalen.

Hoe je het ook wendt of keert, zijn 
er geldschieters die graag ‘hun clup-
pie’ zien winnen, dan pompen ze er 
wat geld in, halen ‘dure’ voetballers 
en voetballen maar. Maar is dat zo 
simpel?
Ja, zo eenvoudig is het. Want hoe 
meer geld je te besteden hebt, des te 
beter zijn de voetballers namelijk die 
je kunt kopen. Als we spreken over 
de top van het internationale voetbal, 
spreken we ook over tientallen mil-
joenen, bij de eredivisie over tonnen, 
bij de hoogste amateurs over tiendui-
zenden en bij de ‘gewone’ amateur 
wordt er gepraat over duizendjes.

Natuurlijk heb je dan nog geen elftal, 
maar pure individualisten, maar zet er 
een ‘goede’ trainer op en hij maakt 
er een elftal van. Jazeker, een elftal 
kun je kopen. Maar er zijn ook clubs 
die gewoon heel veel spelers kopen, 
om de anderen niet te sterk te laten 
worden. Lenen dan deze spelers uit, 
maar worden ze te goed, dan haalt 
men ze weer terug en stelt ze weer 
zelf op. Ook een vorm van beleid?

Wat ben ik blij dat ruim dertig jaar 
geleden deze ‘koeienhandel’ nog niet 
zo het voetbalwereldje had veroverd, 
toch? Nee, natuurlijk had je dat toen 
ook, misschien meer met de knip 
dicht, of gepaard gaand met kleinere, 
niet zo in het oog springende bedra-
gen, maar het bestond wel! Het staat 
of valt met de ambitie en de gedach-
tegang van de club. 
Wil men oprecht ‘amateur’ blijven, 
dan dient niemand betaald te wor-
den, op de hoofdtrainer na! Verder 
op en in het veld, louter vrijwilligers, 
spelers en achterban, die gewoon 
‘voor de club gaan’!

Vandaag de dag gelooft men mij 
nog steeds niet, als ik vertel dat wij 
bij Sparta’25 nooit betaald heb-
ben gekregen in de eerste klasse en 
hoofdklasse. Maar als wij naar het 
Limburgse trokken, zagen we wel 
de spelers na de wedstrijd meteen 
de bestuurskamer inlopen, alwaar 
ze weer  na 10 seconden weer 
buiten stonden, met een enve-
lop in de hand. Zo nieuwsgierig 
als we waren vroegen we wat 
ze, met deze 1-0 overwinning 
toen, verdiend hadden. Ze kregen 

toen welteverstaan een 150 gulden! 
Voorwaar geen kattepis. En bij een 
gelijkspel 75 gulden in de pocket! De 
speler schrok zich een hoedje toen ik 
vertelde dat wij altijd hetzelfde kre-
gen, bij winst dan wel verlies! Hoe-
veel was dat dan wilde hij weten. 
Nou, twee consumptiebonnen en hij 
kon zijn oren niet geloven!

Dat we nooit betaald hebben gekre-
gen bij de Beek en Donkse trots is ook 
wel een beetje gejokt! Als broekie 
heb ik ooit een rek eitjes gehad van 
de plaatselijke ‘kippenboer’ en toen 
zat ik alleen nog maar op de bank. En 
ook, van diezelfde ‘geldschieter’, heb 
ik ooit een bevroren kip gehad! Of 
deze ‘betalingen’ toen iets te maken 
hadden met de winst op aartsrivaal 
Gemert, weet ik bijna wel zeker! En 
ook zeker niet te vergeten: we heb-
ben ooit voetbalschoenen gekregen 
bij aanvang van een competitie, van 
de plaatselijke sportwinkel. Het merk 
zal ik maar niet zeggen, ik liep er 
nooit lang mee in de wei! Dus, niet 
betaald gekregen?

Ook nu zie en hoor je al weer veel 
geruchten, over spelers die volgend 
jaar weer ergens anders gaan voet-
ballen, alleen maar voor het geld. En 
soms kan ik ze zelfs nog geen onge-
lijk geven, want het is nogal wat voor 
deze jonge jongens, zo’n bult geld, 
in deze dure tijden. Maar het zijn 
dus niet alleen de spelers, maar ook 
de geldschieters zelf, die het mooie 
voetbal aan het kapotmaken zijn. 
Zij ‘verlekkeren’ de artiesten, staan 
enkele jaren in de belangstelling en 
vertrekken weer met stille of ‘harde’ 
trom! Want dat is het wat ze doen, 
eerst beter maken, maar daarna ie-
dereen in mineur achterlatend!

R. van den Enden

COLUMN



Donderdag 17 april 201444 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
handbal Handbalclinic voor jongste jeugd BEDO

Beek en Donk - Zaterdag werd in 
Bakel een speciale handbalclinic ge-
houden voor de jongste handbaljeugd 
(F-jeugd). Naast de sportieve activi-
teiten voor de jeugdleden, werd van-
uit het Nederlands Handbal Verbond 
een toelichting gegeven voor hand-
baltrainers en begeleiders over de 
nieuwe speelwijze voor komend 
handbalseizoen. 

BEDO reisde met 13 enthousiaste mei-
den af naar Bakel, waar aan diverse 
oefeningen fanatiek werd deelgeno-
men. Het laatste deel van de ochtend 
bestond uit wedstrijdjes die gespeeld 
werden tegen de jongste jeugd van 
Acritas uit Bakel. Al met al een zeer 
geslaagde ochtend.

Veldcompetitie HV Bedo begonnen
De Gemengde D-jeugd van Bedo 
gaf de aftrap in de veldcompetitie. 
Tegenstander M.H.V. was duidelijk een 
maatje te klein. Met veel onderschep-
pingen en flitsende uitbraken maakte 
Bedo het leven van M.H.V. zuur. In 

de verdediging stonden ze goed hun 
mannetje waardoor M.H.V. nauwelijks 
aan opgezette aanvallen toekwam en 
heil moest zoeken in schoten van af-
stand. Deze werden vakkundig gepa-
reerd door de keepster. Enkele jongens 
van de D-jeugd vulden het gehavende 
team van de B-jeugd de volgende och-
tend aan. 

De B-jeugd speelde ook tegen M.H.V. 
de nummer 3. Met slechts één wissel 
op de bank wisten ze het tempo toch 
hoog te houden. Dankzij hun kee-
per bleef Bedo in de wedstrijd. In de 
tweede helft moest men het zonder 
wissel doen. Door slordigheden kon 
M.H.V. op een gegeven moment een 
voorsprong behalen die ze niet meer 
weggaven. 

De jongste jeugd van Bedo heeft het naar zijn zin bij de handbalclinic in Bakel.

biljarten Plaats voor 
nieuwe leden bij 
‘t Centrum

Annie Rovers doet 
goede zaken bij 
Brabants Wipschieten

Beek en Donk - Biljartclub ‘t Centrum 
uit Beek en Donk heeft plaats voor 
enkele nieuwe leden, om in competi-
tieverband te biljarten.

Bent u 55 jaar of ouder, minder valide 
of gepensioneerd en woonachtig in 
Beek en Donk, dan kunt u zich aan-
melden. De nieuwe libre competitie 
start eind augustus. Er wordt gebiljart 

op maandag- en dinsdagmiddag in het 
ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij het secretariaat van Biljartclub ‘t 
Centrum, Ad de Koning, tel. 0492-
362304 of 06-27414833.

Beek en Donk – Gilde Onze Lieve 
Vrouw v/d Zeven Weeën Lierop had 
op zondag 13 april de kringwedstrijd 
Brabants wipschieten op schietterrein 
‘De Rooveren’ in Lierop. Annie Rovers 
van het Sint Leonardus gilde uit Beek 
en Donk wist hier goede zaken te 
doen.

Annie is de beste op het onderdeel 
Bejaarden, 2e op het onderdeel kam-
pioen en ook op het onderdeel Vrije 
Hand eist ze de 2e plaats op. Voor Bert 
Vorstenbosch van het sint Servatius 
gilde uit Lieshout is er een 3e puist-
prijs. De andere Laarbeekschutters 
kregen het nakijken en vielen buiten 
de prijzen.

De volgende wedstrijd Brabants wip-
schieten is op Zondag 4 mei bij het 

Gilde Sint Joris Asten. De opbrengst 
komt ten goede van de organisatie 
KansPlus. Aanvang 12.00 uur, inschie-
ten tot 13.15 uur. Dit is een vrije wed-
strijd, die open staat voor alle schut-
ters, ook van buiten het gilde.

Uitslagen Laarbeekse deelnemers 
Kampioen: 2e Annie Rovers 
    Beek en Donk
Personeel: 2e Annie Rovers 
     Beek en Donk
Bejaarden: 1e Annie Rovers 
     Beek en Donk 
Puist:     3e Bert Vorstenbosch 
    Lieshout 

wipschieten

volleybal Bedovo MB1 haalt 
kampioenschap binnen

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
heeft MB1van Bedovo het seizoen 
goed afgesloten met het binnen-
halen van het kampioenschap. Met 
een volle tribune begon het team 
enigszins nerveus aan de wedstrijd.

Bedovo MB1 keek eigenlijk de ge-
hele 1e set tegen een achterstand 
aan. Richting het einde van de set 
werd deze achterstand echter om-
gedraaid en trok het team uit Beek 
en Donk aan het langste eind met 
25-22. Set 2 en 3 was Bedovo heer 
en meester en had Polaris geen ant-
woord op de sterke services en het 
slimme spel van Bedovo Meisjes B. 
De spanning kon de meiden in de 
4e set niet klein krijgen en ook de 
laatste set werd binnengehaald en 
hiermee ook het kampioenschap. 
Gefeliciteerd!

Laatste wedstrijd Café Thuis/
Bedovo heren 1
De laatste wedstrijd van het seizoen 
stond op het programma voor Café 
Thuis/Bedovo heren 1. Speler Paul 
pakt daarnaast voor de laatste keer 
zijn tas in voor de wedstrijd tegen 
VCE/PSV HS 3 en rijdt samen met 
zijn maatje Bart naar sporthal Den 
Ekker. Voor hem is dit een zeer spe-
ciale wedstrijd, namelijk zijn laatste 
ooit in het shirt van Bedovo, denkt 
hij zelf. Paul schittert nog een keer 
als in zijn hoogtijdagen en wordt 
uitgeroepen tot Man of the Match. 
Mede door zijn aanvallende impul-
sen en weergaloze blokkades wint 
Bedovo de wedstrijd met 4-0. Een 
mooi slotakkoord voor het einde van 
het seizoen en van een ongekende 
carrière. Bedovo bedankt Paul voor 
zijn jarenlange inzet voor het team 
en ziet hem volgend jaar graag terug 
in het publiek. Tot volgend seizoen.

VGS/Bedovo Dames 1
Voor VGS/Bedovo Dames 1 was 
de laatste wedstrijd tegen VCH 
Schijndel DS 1 ook een belangrijke. 

De eerste set begonnen de dames 
als vanouds erg sterk. Punt na punt 
werd gescoord en daarbij werd een 
flinke voorsprong opgebouwd. 
Helaas konden de dames dit spel niet 
vasthouden en werd de 1e set toch 
verloren. De volgende sets verslapte 
het spel aan de kant van Bedovo 
maar gelukkig was het spel van VCH 
Schijndel ook wat ingezakt. Bedovo 
Dames 1 wist zich uiteindelijk niet te 
meten met VCH Schijndel en verloor 
de wedstrijd met 2-3. 

Bedovo MB1 kampioen!

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beachtoernooi door BEDOVO
Beek en Donk - Na het daverende suc-
ces van voorgaande jaren organiseert 
Volleybalvereniging Bedovo ook deze 
zomer weer een tweedaags beachtoer-
nooi. Met hulp van gemeente, winke-
liersvereniging Beekvlied en hoofd-
sponsoren Café Thuis & Van Kaathoven 
zal het Heuvelplein op 28 en 29 juni 
omgetoverd worden tot een plein vol 
zon, sportiviteit en gezelligheid!

Bedovo Beach 2014 trapt op zaterdag 
28 juni af met de Nevobo-spelers en 
recreanten. Zij zullen in teams van drie 
spelers in het warme zand hun kunsten 
vertonen en op verschillende niveaus 
strijden voor elke bal. Anders dan an-
dere jaren is zaterdag ook toegankelijk 
voor recreatieteams. De inschrijvings-
mogelijkheden zijn als volgt voor zo-
wel Nevobo als recreatie: dames (laag, 
hoog) en heren (laag, hoog). Er wordt 
gespeeld in teams van 3 personen en 
volgens de Nevobo beach-richtlijnen. 
De teams die zich als recreatie opgeven, 
zullen het tegen elkaar opnemen. Na 
een dag die in het teken staat van in-
spanning, is het ’s avonds tijd voor ont-
spanning! De invulling hiervan wordt 
binnenkort bekend gemaakt.

Zondag 29 juni is het de beurt aan 
de overige recreatieteams om het 
Laarbeekse publiek te tonen wat zij in 
hun mars hebben. Er wordt gespeeld 
in teams van 4 personen, waarbij er 
maximaal 2 Nevobo-spelers in het veld 
mogen staan. Inschrijven kan als he-
ren-, dames- of mixteam. In het laat-
ste geval dient een team te bestaan 
uit minstens twee dames. Daarnaast 
wordt er nog onderscheid gemaakt 
tussen geoefende teams -teams die al 
enige ervaring hebben met het spelle-
tje- en ongeoefende teams. Met ande-
re woorden, het recreatietoernooi van 
Bedovo Beach 2014 biedt met recht 
voor ieder wat wils.

Schrijf je nu in!
Lijkt het je leuk om samen met an-
dere teams de strijd op het zand aan 
te gaan? Schrijf je dan snel in, want 
vol=vol. De inschrijfkosten voor za-
terdag bedragen €30,00 per senioren-
team en €15,00 voor een jeugdteam. 
Voor zondag kun je al deelnemen voor 
slechts €40,00 per team. Kijk op www.
bedovo.nl/beach om in te schrijven of 
voor meer informatie. 

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

APK €30, roetmeting gratis - Uitlijnspecialist
In- en verkoop personenauto’s

Heeft u een ander automerk maar wilt u toch 
profiteren van onze kennis en kunde?

U bent ook van harte welkom.
Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26

www.marivandenheuvel.nl

De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872
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Zondag wordt de Nederlandse wielerklassieker de 
‘Amstel Gold Race’ gereden.

Wie won deze race in de geschiedenis het vaakst?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (22 april) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Loek Beekmans 

Antwoord vorige editie: 
Liverpool won van Manchester City (3-2)

Cadeaubon kan tot 24 april worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagKoploper Klimroos te sterk voor Flamingo’skorfbal

Mariahout/Hoogeloon - In de hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal  trad 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten,  zondag aan tegen koplo-
per Klimroos. In Hoogeloon kende 
Flamingo’s een flitsende start, maar 
moest zijn meerdere erkennen in 
Klimroos dat na een 6-2 ruststand iet-
wat geflatteerd met 12-7 won.

Na de nederlaag tegen Bladella vorige 
week was Flamingo’s, voor de gele-
genheid gecoacht door Leonie van de 
Heuvel, erop gebrand een goede pres-
tatie neer te zetten. Vanaf de eerste mi-
nuut stonden de dames op scherp. De 
aanval combineerde prima en de ver-
dediging controleerde. Dat resulteerde 
in korte tijd in tweede mooie treffers. 
Gaby Habraken verzilverde een kans 
van dichtbij en Robin Vogels haalde 
zuiver uit van afstand: 0-2. Na de vak-
wissel liep het aanvallend nog steeds 
goed, alleen de kansen misten doel 
en de rebound viel vaak in de handen 
van Klimroos. De Hoogeloonse vrou-
wen waren het eerste kwartier over-
donderd, maar herpakten zich daarna 
goed. De thuisploeg bouwde geduldig 
en toch vol activiteit aan de aanval. 
Afwisselend via individuele acties, 
maar ook door mooie combinaties. 

Flamingo’s gaf uitstekend partij en liet 
ook prima korfbal zien, maar in tegen-
stelling tot Klimroos, beloonden de 
roodwitten zichzelf niet. Klimroos liep 
nog voor rust uit naar een comforta-
bele 6-2 voorsprong.

In de tweede helft scoorde Klimroos 
vrijwel direct 7-2. Daarna was het de 
beurt aan Flamingo’s. Robin Vogels 
scoorde heel mooi 7-3 van afstand. 
Vervolgens bleef de wedstrijd een 
tijdje zonder doelpunten en het spel 
golfde op en neer. De defensie van 
Flamingo’s hield goed stand, terwijl 
Klimroos een paar opgelegde kansen 
onbenut liet. Dat gold overigens ook 
voor Flamingo’s. Met afstandstreffers 
van Sanne Scheepers en Helen van 
Wanrooij was de marge terug gebracht 
tot ‘twee’: 7-5. Naar het einde toe 
verzuimde Flamingo’s voldoende te 
scoren. Klimroos strafte een paar ver-
dedigingsfoutjes af en scoorde een in 
de eindfase van de wedstrijd een paar 
keer uit overtuigende aanvallen. Helen 
van Wanrooij en aanvoerder Manon 
de Beer troffen doel voor Mariahout. 
De eindstand kwam daarmee ietwat 
geflatteerd op 12-7. Klimroos won 
over het geheel genomen verdiend in 
deze mooie hoofdklassewedstrijd waar 

twee korfballende ploegen een aange-
naam kijkspel tentoon spreidden. 

In de reserve hoofdklasse speelde 
Flamingo’s 2 een goede eerste helft 
tegen Ajola/De Wilma’s. Bij rust was 
het 3-2. Na rust was het lastig de ach-
terverdediging van de tegenstander te 
bespelen. De passing  en het schot-
percentage konden bovendien beter. 
Einduitslag geflatteerd 13-6.

Mariahout - Korfbalclub 
Flamingo’s uit Mariahout bestond 
op 24 maart 2014 officieel 50 jaar. 
Op die datum werd al afgetrapt 
met een fantastisch ballonnen-
festijn en in het weekend van 30 
mei t/m 1 juni vindt een compleet 
feestweekend plaats op Sportpark 
de Heibunders in Mariahout.

Vrijdag 30 mei staat in het teken 
van een gezellig slaapfeest, waar-
voor alle jeugdleden van Flamingo’s 
zijn uitgenodigd. Er vindt een heus 
‘Flamingo’s got Talent’ plaats, waar 
de meest spetterende acts voorbij 
zullen komen en beoordeeld wor-
den door een echte jury. Dus van 

vroeg naar bed gaan zal het onge-
twijfeld niet komen. Hoewel het 
belangrijk is dat iedereen goed uit-
gerust is voor de brunch die op za-
terdag 31 mei om 10.30 uur wordt 
gehouden en waarvoor alle vrijwil-
ligers en jeugd- senioren- ere- en 
steunende leden zijn uitgenodigd.  

Voor alle jeugdleden en leerlingen 
van Basisschool Bernadette wordt 
op zaterdagmiddag vanaf 13.00 
uur een zeskamp georganiseerd. 
In groepen wordt een parcours van 
verschillende spellen en uitdagen-
de opdrachten uitgevoerd, waarbij 
gestreden wordt om de eeuwige 
roem die toekomt aan het winnen-
de team van deze middag.

De zaterdagavond staat vanaf 
19.00 uur in het teken van een 
clubreünie met aansluitend een 
feestavond. De organisatie heeft 
alles in het werk gesteld om adres-
sen te achterhalen om zo ieder-
een die verbondenheid heeft of 
had met de vereniging persoonlijk 
uit te nodigen. Flamingo’s kijkt er 
naar uit iedereen weer te mogen 
begroeten en herinneringen op te 
halen. En natuurlijk is er tijdens de 
feestavond alle ruimte om onder 

het genot van een drankje de dans-
vloer onveilig te maken.

Het welbekende Familiekorfbal toer-
nooi vindt op zondag 1 juni plaats. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
een team samen te stellen om tijdens 
deze sportieve en vooral ook gezel-
lige dag te strijden om de winst! Een 
team dient te bestaan uit minstens 
8 personen, waarvan 4 mannen en 
4 vrouwen en maximaal 3 actieve 
spelers. Dit toernooi staat bekend 
om haar gemoedelijkheid en gezel-
ligheid, waarbij competitie allerminst 
geschuwd wordt, dus roep familie, 
vrienden, collega’s enzovoorts bij el-
kaar en zorg dat je erbij bent!

Flamingo’s heeft alles in het werk ge-
steld om een gevarieerd weekend sa-
men te stellen waarin voor ieder wat 
wils wordt georganiseerd. Ze kijken 
dan ook uit naar een grote opkomst, 
waarin ze gezamenlijk de mijlpaal van 
het 50-jarig bestaan van Flamingo’s 
vieren en waarop de vereniging nog 
jaren met veel plezier mogen terug-
kijken. Voor meer informatie over 
het jubileum en de georganiseerde 
activiteiten kan men terecht op
www.jubileum.korfbalflamingos.nl. 

Robin Vogels (l) probeert een 
aanval van Klimroos te verhinderen.

Flamingo’s viert 50-jarig bestaan 
met grandioos feestweekend

zaalvoetbal

Meulensteen/van Lieshout Kampioen
Beek en Donk - In een spannende 
eindfase van de competitie in de 
B-klasse rondde Meulensteen/van 
Lieshout het seizoen in stijl af. In 
de lastige laatste wedstrijd tegen 
de ploeg in vorm, Puur Baden, won 
Meulensteen/van Lieshout met 5-3 
nadat  ze het grootste deel van de 
wedstrijd op achterstand hadden ge-
staan. In de slotfase wist de ploeg 
toch de volle winst en daarmee het 
kampioenschap binnen te slepen. 

De apotheose was dan ook wel een 
schitterend doelpunt van W. de 
Groot in de slotminuut van de wed-
strijd, waarmee de beslissing viel en 
zijn ploeggenoten de ontlading van 
het behalen van de titel vierden. 
Namens het bestuur van WAC Beek 
en Donk: Proficiat! Volgend seizoen 
mag de ploeg het gaan proberen in de 
A-klasse, waar Puur Baden de stijgen-
de lijn van het seizoen moet zien vast 
te houden om volgend jaar een echte 
rol van betekenis te kunnen spelen.

El Sombrero Verhuur wint nipt
El Sombrero Verhuur behaalde de vol-
le winst tegen FC Geerts Autobedrijf 
door met 6-5 te winnen.  De uitslag 
verraad een thriller, maar daarvan was 
toch geen sprake. Na de 4-1 en 6-2 
voorsprong leek er geen vuiltje aan de 
lucht. Toch wist FC Geerts in de slotmi-
nuten knap terug te komen tot de ge-
noemde uitslag, maar de tijd ontbrak 
om nog een gelijkspel uit het vuur te 
slepen. Zo won El Sombrero alsnog 
verdiend.

J. Lamaizi grote man bij FC Avondrood
Den Hurk Vastgoedmanagement had 
in FC Avondrood een tegenstander 
waarin het kansen had om een goed 
resultaat neer te zetten. FC Avondrood 
kon deze avond echter terugvallen op 
J. Lamaizi die een plaag bleek voor 
de verdediging van Den Hurk. Na de 
1-4 voorsprong voor Avondrood leek 
de beslissing gevallen, maar Den Hurk 

kwam knap terug tot 4-4. Toch wist 
Avondrood alsnog de 3 punten mee 
naar huis te nemen. Na een eigen goal 
van Den  Hurk en het slotakkoord van, 
wie anders dan J. Lamaizi met zijn 5e 
van de avond, prijkte een 6-4 einduit-
slag op het scorebord.

R. Martens loodst De Tapperij naar 
winst
Rijwielhandel v.d. Berg kon lang ge-
nieten van een voorsprong tegen Café 
Zaal De Tapperij, maar moest alsnog 
buigen. De Tapperij wist een achter-
stand nog om te buigen in een 2-4 
overwinning, mede dankzij 3 goals 
van R. Martens. V.d. Berg kon de ver-
dedigende stellingen lang in tact hou-
den, maar kon niet voorkomen dat 
deze toch nog werden omgekegeld 
door de aanvalsdrift van de Tapperij. 
De Tapperij neemt daarmee de 2e plek 
over van D3. Voor v.d. Berg was de 5e 
plek al zeker.

Van Kuringe Adviesgroep toont  haar 
klasse
Van Kuringe Adviesgroep kon de 
competitie op het gemak uitvoetbal-
len tegen Vesters/Roos Combinatie. 
Vesters/Roos voetbalde goed mee, 
maar kon niet voorkomen dat de kam-
pioen met goed combinatievoetbal de 
ploeg kapot speelde. In de slotfase liet 
Vesters/Roos het een beetje lopen, na-
dat de beslissing was gevallen bij 2-4.  
Als v. Kuringe de ruimte krijgt om te 
voetballen, doet de ploeg wat het wil 
en vallen doelpunten als rijpe appels. 
De 2-8 einduitslag was dan ook een 
logisch gevolg daarvan.

Sportieve wedstrijd tussen 
Sevenmiles/v/d Burgt en Traxx
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v/d 
Burgt handhaafde zich vorige week al 
definitief in de A-klasse. Traxx Party 
en Kartcentrum werd slachtoffer van 
de winst van de concurrent en wist dat 
het was gedegradeerd. Beide ploegen 
troffen elkaar in de allerlaatste wed-
strijd dus de spanning was er sinds 
vorige week niet meer. Toch voldeden 
beide ploegen aan de sportieve eer en 
maakten er een spannende pot van die 
uiteindelijk met 3-2 werd gewonnen 
door Sevenmiles.nl dat daarmee nog 
ruim in de A-klasse bleef en zelfs de 
voorlaatste plaats nog overdeed aan 
Gebox Antiek en Vloeren. Voor Traxx 
resteert helaas een favorietenrol in de 
B-klasse van volgend seizoen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

ALTIJD EEN 
STRAK GAZON?

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Husqvarna Robotmaaiers
Hij maait, u (ge)niet! Met weinig inspanning 
een perfect resultaat.  

2e PAASDAG GEOPEND!
Van 10.00 tot 17.00 u

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

2E PAASDAG OPEN DAG 

VAN  11.00 TOT 18.00 UUR

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

Gerda Vereijken

Roeklaan 1A  • Lieshout
Tel. 0499 42 17 23

Voet- en schoenkundig 
pedicuresalon

Gespecialiseert in behandeling 
Micosenagels (schimmelnagels) en 

ingegroeide teennagels

GRATIS ZONNEBRIL 
OP STERKTE BIJ 

AANKOOP VAN EEN 
COMPLETE BRIL

*informeer naar de voorwaarden

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714
info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen 

een film kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk 

topservice - indien gewenst - tot aan de stoel. De 

menukaart biedt alle keuze! Een druk op de service knop 

aan de stoel en de medewerkers brengen het snel en 

ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. Ook voor 

of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online 

reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of  

bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

€5,50*
eerste en tweede 

paasdag alle films 

voor 12:00 uur:

*Excl. 3D en Lange films toeslagen

paasKortiNG!

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
16:00

Noah 3d: 

18:30 21:00

rio 2 3d, Nl: 

16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
16:00

pim & pom: Het Grote avontuur: 
16:00

zaterdaG 19 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

13:00 15:30

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:30

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:15

zoNdaG 20 april

Hartenstraat: 

19:00 21:15

divergent: 

15:15 18:30

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

18:30 21:00

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

captain america 3d: the winter soldier: 21:15

lucia de b.: 

18:45 21:30

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

15:15 19:45

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
11:00 13:30 15:30

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:30

rio 2 3d, Nl: 

11:00 13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
11:00 13:15

pim & pom: Het Grote avontuur: 
11:00 13:15

diNsdaG 22 april

Hartenstraat: 

20:00

divergent: 

19:45

Noah 3d: 

19:45

lucia de b.: 

20:00

the amazing spider-man 2 3d: 
20:00

Hartenstraat: 

20:00

flits & het magische Huis 2d,Nl: 
13:30 16:00

Noah 3d: 

19:45

belle en het beest, Nl: 

15:45

rio 2 3d, Nl: 

13:30 16:00

lucia de b.: 

20:00

tinkerbell en de piraten 3d, Nl: 
13:45 15:45

pim & pom: Het Grote avontuur: 
13:45

vrijdaG 18 april

maaNdaG 21 april

woeNsdaG 23 april
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Lieshout - Na jaren van overheer-
sing door Pieter Sanders (4x ach-
ter elkaar clubkampioen) heeft 
Ruud van Vijfeijken dit jaar de titel 
‘Clubkampioen Single 2014’ bij de se-
nioren van Badminton Club Lieshout 
opgeëist. De finalist van vorig jaar 
profiteerde maximaal van de afwe-
zigheid van Pieter Sanders en wist in 
de finale ook nog eens Bert Manders 
voor het eerst achter zich te laten.

In de selectie-poulewedstrijden, waar-
mee het toernooi werd begonnen, 
liep het allemaal als verwacht. Weinig 
verrassingen en iedereen eindigde 
op de ranking, waarop deze selectie-
poulewedstrijden waren gemaakt. 
Spannend was nog wel de partij tus-
sen de sterke Boukje van der Werf en 
de nooit opgevende Richard Essers, 
waarbij Richard weer eens niet opgaf 
en won. In de vervolg-poules was de 
strijd al veel gelijkwaardiger. In de twee 
poules waarin de poulewinnaars zaten 
werden stevige partijen afgewerkt. 
Jeroen van der Heiden bracht de latere 
kampioen Ruud van Vijfeijken aan het 
wankelen, maar kon het niet afmaken. 
Ook Laurence Roijackers en opnieuw 
Richard Essers speelden een spannende 
partij, waarbij het spel op het scherpst 
van de snede werd beleefd. In de an-
dere poule streden Tim van Bommel en 
Ad Jacobs in een spannende partij, die 

Tim uiteindelijk in zijn voordeel beslis-
te. Boukje van der Werf, die als enige 
dame vertegenwoordigd was, liet in 
die poule zien dat ze het in de selectie-
poules niet getroffen had. 

Na de vervolg-poules werden de halve 
finales gespeeld. Ruud van Vijfeijken 
had het erg moeilijk tegen de taaie 
Laurence Roijackers. Na verlies van de 
eerste set trok Ruud echter de tweede 
en derde set naar zich toe, waardoor 
hij naar de grote finale mocht. Bert 
Manders had minder moeite met Marc 
Janssen, die sowieso een topprestatie 
leverde door zo ver te komen. In de 
andere halve finale rekende Boukje 
van der Werf af met Jeroen van der 
Heiden, die in de wedstrijd er voor erg 
(te ?) veel had gegeven. Richard Essers 
tenslotte leverde een set in aan Tim van 
Bommel, maar trok dat in de tweede 
en derde set recht. In de grote finale 
speelde Ruud van Vijfeijken erg sterk. 
Het zat Bert Manders ook niet mee: hij 
verloor in twee sets (21-16, 21-18). 
Laurence Roijackers won de strijd om 
de derde plaats door een leeggespeel-
de Marc Janssen met duidelijke cijfers 
te verslaan. Richard Essers haalde de 
vijfde plaats door, weer in een drie-
setter, te winnen van Boukje van der 
Werf, die daarmee zesde werd. Jeroen 
van der Heiden liet zien hersteld te zijn 

en legde beslag op de zevende plaats 
door Tim van Bommel te verslaan.

Door deze uitslagen ontstond 
de volgende eindstand:
1.Ruud van Vijfeijken, 2. Bert 
Manders, 3. Laurence Roijackers, 4. 
Marc Janssen, 5. Richard Essers, 6. 
Boukje van der Werf, 7. Jeroen van 
der Heiden, 8. Tim van Bommel, 9. Ad 
Jacobs.

Een dolblije Ruud van Vijfeijken mocht 
de wisselbeker als ‘Clubkampioen Single 
2014’ bij de senioren van Badminton 
Club Lieshout in ontvangst nemen.

badminton Ruud van Vijfeijken singlekampioen 
bij Badminton Club Lieshout

Beek en Donk – Het was een 
druk weekend voor de jeugd van 
Badmintonclub Mixed. Op vrijdag 11 
april speelden ze samen met hun ou-
ders een husseltoernooi tijdens de ou-
der-kindavond. Op die avond werden 
ook de beste competitiespelers gehul-
digd. En op zondag 13 april deed een 
grote groep mee aan de jeugdkam-
pioenschappen van de Helmondse 
Badminton Bond (HBB).

Ouder-kindavond
De opkomst tijdens de ouder-kind-
avond was erg groot. De kinderen 
wilden maar al te graag laten zien 
wat ze het afgelopen seizoen allemaal 
hadden bijgeleerd, maar ze waren 
ook benieuwd of hun ouders konden 
badmintonnen. Maar voordat het hus-
seltoernooi begon werd er natuurlijk 
eerst een warming-up gedaan. Voor 
de kinderen vanzelfsprekend, maar 
menig ouder had toen al last van 
ademtekort of spierpijn. Het toernooi 
verliep vlekkeloos en iedereen kwam 
moe en voldaan van de baan. Tussen 
de bedrijven door werden nog de 
oorkondes uitgereikt voor de beste 
competitiespelers bij de jeugd. Bij de 
meisjes won Novi Wieland de meeste 

wedstrijden voor Meike van Zutven 
en Kelly de Louw. Max Wieland werd 
beste competitiespeler bij de jongens. 
Nick Meulensteen werd tweede en 
Noah Hollanders derde. Overigens 
hebben alle teams en spelers het dit 
seizoen in de competitie heel goed ge-
daan. Van de vijf teams zijn er vier op 
de tweede plaats geëindigd. Het an-
dere team werd vijfde. 

HBB jeugdtoernooi
Met 22 kinderen was BC Mixed goed 
vertegenwoordigd op het belangrijk-
ste en afsluitende toernooi van dit 
seizoen: de jeugdkampioenschappen 
van de HBB. In de nieuwe sporthal 
Suytkade in Helmond werd gestreden 
om de titels in het enkel- en dubbel-
spel. In de D-klasse werd Brady Bots 
kampioen in het herenenkelspel. Novi 
Wieland pakte de tweede plaats in de 
damesenkel in de C-klasse en won met 
Meike van Zutven het damesdubbel in 
die klasse. In de A-klasse werd Max 
Wieland met zijn partner tweede in 
het herendubbel. Anke van Dijk werd 
tweede in het damesenkel en kampi-
oen van de HBB in het damesdubbel in 
de A-klasse. 

Voor meer informatie over BC Mixed 
kijk je op www.bcmixed.nl en volg ons 
op facebook en twitter.

Ouder-kindavond en HBB jeugdtoernooi

Ganzeveer 3 kampioen in 
eerste klasse

Uitreiking van de oorkondes voor de beste competitiespelers

Aarle-Rixtel - Één wedstrijd voor het 
einde van het seizoen heeft Ganzeveer 
3 zich verzekerd van het kampioen-
schap in de eerste klasse. Tegen di-
recte concurrent  Mixed 3 werd een 
klinkende 6-2 overwinning behaald, 
wat ruimschoots genoeg was voor 
het behalen van de titel. Naast de titel 
heeft het team hier ook promotie naar 
de overgangsklasse afgedwongen.

De badmintonners van team drie be-
gonnen zelfverzekerd aan de wedstrijd 
en dit liet zich ook zien in de eerste 
partijen. Allebei de gemengd dubbels 
werden gewonnen, al hadden Anne 
en Luc hier wel een stevige driesetter 
voor nodig, die zij in de derde set met 
twee punten verschil in hun voordeel 
beslisten. Ook de herendubbel, beide 
damessingles en de eerste herensingle 
gingen naar het team van Ganzeveer.

Na het vallen van het laatste punt werd 
het team uitgebreid in de bloemen ge-
zet door een afvaardiging van het be-
stuur. Daarna gingen spelers, fans en 

bestuursleden naar de kantine en werd 
er geproost op het behaalde kampioen-
schap. Johan Manders reageerde ver-
guld op het behalen van de titel: “Na 
ruim twintig jaar competitie spelen, 
haal ik nu mijn eerste kampioenschap 
binnen; fantastisch!”.
 
Ook Boukje van der Werf oogde dik 
tevreden met het resultaat: “Na jaren-
lang spelen in de Nederlandse Bond, 
is dit mijn eerste seizoen binnen de 
Helmondse Badmintonbond, en direct 
al kampioen!” Boukje verloor in haar 
eerste seizoen voor Ganzeveer 3 overi-
gens geen enkele damessingle.

Voor Pim Leenders had de avond een 
klein beetje een zure nasmaak, aan-
gezien hij in zijn herensingle niet meer 
voluit kon spelen door een blessure en 
daardoor deze ook verloor. Desondanks 
overheerste ook bij hem de trots van 
het behalen van de titel. “Vorig jaar 
bungelden we onderaan de ranglijst, dit 
jaar hebben we van iedereen gewon-
nen. Voor ons een topjaar!” aldus Pim.

Lieshout - Al jaren organiseert GAC 
Gemert in het tweede weekend van 
april de ‘Molenbroektrimloop’. Door 
de vele bebouwingen op Doornheide, 
was het parcours iets aangepast, wat 
het er niet makkelijker op maakte. 
Doordat vele lopers tegenwoordig een 
gps horloge dragen, bleek de 15 kilo-
meter in werkelijkheid maar 14.6 kilo-
meter te zijn. De organisatie heeft be-
loofd dat volgend jaar de 15 kilometer 
ook daadwerkelijk 15 kilometers zijn.
 
De laatste jaren werd deze wedstrijd 
beheerst door Antonio Duijmelinck. 
Antonio revalideert van een ernstig on-
geluk wat hem begin dit jaar is overko-
men. Iedere wedstrijd zonder Antonio is 
een gemis voor Runnersclub Lieshout. 
In Gemert waren het toch weer de oud-
gedienden die de eer van Runnersclub 
Lieshout hoog moesten houden.

Ben van Rossum was wat verkouden, 
maar zette toch een mooie tijd op de 
klokken 1:00:16. Herman Segers liep 
de eerste ronde samen met zijn zoon 
Ron, na een flinke versnelling behaalde 
hij de eindstreep in 1:03:22. Mies van 
Berlo ging tegen zijn gewoonte in de 
eerste ronden iets te hard, waardoor hij 
in de twee laatste ronden wat in moest 
leveren. Mies eindigde in 1:05:25. Wil 
Janssen had deze wedstrijd uitgezocht 

als training voor de Oranjeloop, waar 
hij de halve marathon wil lopen. Wil 
ging over de finish in 1:10:26. Gerard 
Vorstenbosch koos voor drie ronden 
11.3 kilometer, welke hij aflegde in 
55:50.

Army Urban run Oirschot
De ‘Army Urban run’ werd voor de 
tweede keer gehouden op het militair 
terrein in Oirschot. Behalve militai-
ren mochten er nu ook andere atleten 
meedoen aan deze wedstrijd met klim-
netten, waterpoelen, over aanhangers 
en er onderdoor, los zand en ook mooi 
geasfalteerde paden. Marcel van Eck 
toonde zich het handigste in deze on-
derdelen en finishte als eerste RCL-er 
in 1:10:08, op de voet gevolgd door 
Twan Sterken in 1:10:09. Natuurlijk 
was ook Marjan van den Tillaar van de 
partij bij deze wedstrijd, zij volbracht de 
10 kilometer in 1:20:14. Voor de jeugd 
was een kortere wedstrijd uitgezet in 
de lengte van 5 kilometer. Hier toonde 
Kevin van Schijndel zich wel heel han-
dig in 23:37, een mooie tijd ook zonder 
hindernissen. Ivan Peters, het jongste 
lid van Runnersclub Lieshout, volbracht 
deze wedstrijd in 32:45. Deze wedstrijd 
was ook te zien op Omroep Brabant. 

Ganzeveer 3, met v.l.n.r. Luc Musters, Johan Manders, 
Pim Leenders, Anne van de Elsen en Boukje van der Werf

hardlopen Runnersclub 
Lieshout actief in 
Gemert en Oirschot

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

2e PAASDAG PAASSHOW 
10.00 - 16.00 U

10% korting op alle 
123 schoonmaakproducten 

en toiletvloeistoffen!

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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voetbal ASV’33 zwaar teleurgesteld na verlies

Mariahout neemt volle buit mee bij Schadewijk

Belangrijke winst Sparta’25 in degradatiestrijd

Aarle-Rixtel - ASV’33 verliet zondag 
zwaar teleurgesteld het veld na een 
0-1 verlies tegen Merefeldia. De hoop 
was om het goede spel van de week 
daarvoor tegen het hoog geklasseerde 
Panningen voort te zetten,  maar dit 
lukte maar gedeeltelijk, daardoor gin-
gen de punten richting Nederweert. 

De rood-witten kwamen wederom 
sterk uit de startblokken en lieten er 
geen twijfel over bestaan wat deze 
middag de bedoeling was; een goed 
resultaat neer zetten. De gehele eer-
ste helft was ASV’33 duidelijk de bo-
venliggende partij. Met goed voetbal 
stichten de ASV’ers regelmatig gevaar 
voor het doel van Merefeldia, maar tel-
kens viel de bal net niet goed of zat er 
een been tussen van de tegenstander. 
Daarnaast beschikte Merefeldia over 
een uitstekende doelman, die deze 
middag zeker een sta-in-de-weg was 
voor de Aarle-Rixtelnaren. Tien minu-
ten voor rust was ASV’33 het dichtst 
bij een doelpunt, toen een vrije trap net 
buiten het strafschopgebied in Thomas 
Fritsen snoeihard op de paal werd ge-
schoten. Ook hierbij ontbrak net dat 
beetje geluk wat je nodig hebt om een 

wedstrijd in je voordeel te kunnen be-
slissen. 

Na de thee een heel ander spelbeeld. 
Nu was het Merefeldia die het betere 
van het spel had en daar had ASV’33 
dan ook de grootste moeite mee, meer-
dere malen kwam Merefeldia gevaarlijk 
voor het doel, maar ook het vizier van 
Merefeldia stond niet op scherp. Tot 
twee maal toe kwamen de rood-witten 
heel goed weg, doordat Merefeldia de 
lat trof. Zelfs de scheidsrechter wist het 
niet meer en promoveerde in eerste 
instantie een terugspringende bal van 
de lat tot doelpunt, maar gelukkig voor 
de Aarle-Rixtelnaren zag hij zijn fout 
in en herstelde die dan ook. Tussen de 
aanvallen van Merefeldia door kwam 
ASV’33 niet verder dan een goede 
actie van Thijs van Uden, maar we-
derom vond ook hij de doelman van 
Merefeldia op zijn weg. 

Met nog een kleine 20 minuten te 
spelen wisten de elf van ASV toch een 
beetje onder de druk van Merefeldia 
uit te komen en wat meer gevaarlijk 
voor het vijandelijke doel te komen. 
Maar zoals de situatie de laatste weken 

is, stond ook vandaag ASV’33 onder 
grote druk. Er moest tenslotte gewon-
nen worden om uitzicht te behou-
den op klassebehoud. Hierdoor zette 
ASV’33 Merefeldia nog meer onder 
druk om de 1-0 proberen te forceren. 
Merefeldia bleef loeren op een kansje 
en twee minuten voor tijd voltrok 
Merefeldia het vonnis over ASV’33. 
Met een snelle uitval wist Maikel 
Hermans met een diagonaal schot 
doelman Rob Renders kansloos te laten 
en tekende aan voor de 0-1. In de res-
terende minuten kwam in deze stand 
geen verandering meer en dus verliet 
ASV’33 zeer teleurgesteld het veld. In 
de laatste twee wedstrijden die in deze 
competitie nog te gaan zijn, is het nog 
steeds mogelijk het klassebehoud vei-
lig te stellen. ASV’33 zal dan ook alles 
in het werk stellen om de competitie 
goed af te sluiten.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert Mol, 
Peter Raymakers, Kai Vervoort, Erwin 
v Dijk (78e Teun v Asten), Dennis 
Verbakel, Thomas Fritsen, Bart Renders 
(47e Thijs v Uden), Rene de Vries, Joris 
v Brug (75e Joeri v Berne)

Mariahout – Mariahout trad zondag 
aan tegen FC Schadewijk. Op sport-
park ‘De Neervelden’ in Oss, stond 
alleen het belang van FC Schadewijk 
nog op het programma. Bij winst zou-
den zij nog volop mee strijden om de 
derde periode. Mariahout liet het ech-
ter niet zover komen.

De club uit Oss begon fel aan de wed-
strijd, maar dit leidde echter niet tot 
kansen. Zonder enige hoogtepunten 
werd de ruststand met een brilstand 
bereikt. 0-0.

Na rust kwam Mariahout in de 70e 
minuut op voorsprong door een schit-
terende pass van Wim van de Heuvel 
op Roy van de Broek, die hij in tweede 
instantie benutte, 0-1. Binnen 2 minu-
ten had Mariahout op 0-2 kunnen ko-
men, nadat Roy van de Broek onregle-
mentair werd gestopt. Echter werd dit 
buitenkansje niet door Luuk Leenders 
benut. In de aanval van Schadewijk, 
die hierop volgde, haalde Roy van de 
Broek de bal van de lijn zodat de voor-
sprong in Mariahoutse handen bleef. 
Schadewijk speelde hierna vol op de 
aanval, waardoor Mariahout verschil-
lende kansen kreeg om de voorsprong 

uit te breiden. Echter faalde Rob 
Wagemans tot 2 keer toe in de afwer-
king. Na inzetten van A-junioren Stijn 
v/d Boogaard en Guus van Bosbeek 
kwam Mariahout niet meer in gevaar 
en speelde de wedstrijd uit, eindstand 
0-1. 

Met nog twee wedstrijden op het pro-
gramma (27 april thuis tegen VOW en 
4 mei uit tegen Ruwaard) staat voor 
Mariahout de 4e plaats zo goed als 
vast. Door de winst van de 2e periode-
titel, kan het zich alvast gaan opmaken 
voor de nacompetitie.

Beek en Donk - Het in een degradatie-
strijd verwikkelde Sparta’25 uit Beek 
en Donk trof zondag het Limburgse 
Chevremont op Sportpark ‘t Heereind 
in Beek en Donk. De laagvlieger uit 
Limburg bezette de 13e plaats in de 
competitie en staat daarmee op een 
rechtstreekse degradatieplaats. Bij ver-
lies zou Sparta’25 stuivertje wisselen 
met de Limburgers. De belangen waren 
duidelijk.

In de eerste helft kwamen beide ploegen 
matig voor de dag. Veel balverlies, slor-
dig spel en daardoor onrust in het team 
deed het spel van Sparta niet veel goed. 
Het bezoekende team kreeg, ondanks 
dat zij ook geen geweldig voetbal lieten 
zien, de beste kansen. Uitblinker in de 
eerste helft was keeper Tom Verhoeven, 
die de Spartanen lang op de been hield. 
Echter kregen de Spartanen op slag van 
rust een tegenslag te verwerken, door-
dat Chevremont op een 0-1 voorsprong 
kwam. De uitbundige manier waarop 
zij de goal vierden en de onweer op de 
gezichten van de Spartanen, lieten zien 
hoe groot het belang voor beide ploe-
gen was.

De rust had Sparta goed gedaan. Het 
elftal van Ronnie Couwenberg hield 
de bal eenvoudiger in de ploeg en kon 

aanvallend steeds meer een vuist ma-
ken door enkele tactische aanpassin-
gen. Mischa Werdens maakte weder-
om het verschil. Een kopbal van René 
Brouwers raakte het aluminium, maar 
de attente Werdens kopte de rebound 
tegen de touwen: 1-1. Niet veel later 
kopte Werdens een afgemeten voorzet 
van Jaccy van den Enden binnen, waar-
door hij Sparta op een 2-1 voorsprong 
bracht. A1-junior Freek Schoones werd 
korte tijd later vrij voor de keeper gezet 
door van den Enden en rondde vervol-
gens uitermate koelbloedig de counter 
af. 1-3. Het slotakkoord was voor Elco 
van Schijndel, die de 4-1 eindstand op 
het scorebord bracht na een afgemeten 
voorzet van Werdens.
 
Sparta’25 vergroot door de zege de 
marge met concurrent Chevremont 
tot vijf punten. De uitwedstrijd tegen 
Someren (27 april) is wederom belang-
rijk in de strijd tegen degradatie en het 
voorkomen van de nacompetitie. 

Sparta’25 2 zet belangrijke stap 
richting klassebehoud
Ook Sparta 2 deed goede zaken. De 
wedstrijd tegen Erp 2 stond ook in het 
teken van het voorkomen van degrada-
tie. Vanaf de 1e minuut was het duide-
lijk dat Sparta de opdracht van de trainer 

duidelijk had begrepen. Vol overtuiging 
en inzet werd Erp teruggedrongen op 
eigen speelhelft. De eindstand van 3-0 
was dan ook meer dan terecht. Met de 
komende wedstrijd tegen hekkensluiter 
Avanti zijn er nog zeker mogelijkheden 
om degradatie en mogelijk zelfs de na-
competitie te voorkomen, maar dan zal 
deze wedstrijd op dezelfde wijze moeten 
worden benaderd als die tegen Erp.  

Dames Sparta’25 pakken 3e punt van 
het seizoen
De degradatie is al zeker, maar toch strij-
den de dames iedere week nog net zo 
hard om de punten te pakken. Trainer 
Ard van de Burgt werkt er zeer hard aan 
om de dames gemotiveerd en positief 
te houden, wat een knappe prestatie is 
na een 13-0 verlies van de week hier-
voor. De wedstrijd tegen SSE toonde de 
veerkracht en inzet van de dames. Drie 
keer komt Sparta op een achterstand, 
maar telkens werd deze opgeheven. 
Charlotte, Shally en Saskia scoorden 
voor Sparta. Kansen aan beide zijden 
werden niet meer benut. Trainer Ard is 
zeer trots op de inzet en positieve instel-
ling van zijn dames. De volgende wed-
strijd stunten tegen de kampioen van de 
competitie is het volgende doel. 

Sparta’25 trof Chevremont zondag op Sportpark ‘t Heereind in Beek en Donk

Cor Engels stopt als secretaris 
Sparta’25

Beek en Donk - Aan het einde van dit 
jaar loopt de termijn van Cor Engels 
als secretaris van Sparta’25 af. Cor 
heeft dan 5 jaar deze bestuursfunctie 
met volle overtuigen en enthousiasme 
uitgevoerd. Hij heeft echter besloten 
zich niet herkiesbaar te stellen en te 
stoppen als secretaris. Cor blijft zeker 

als vrijwilliger op een andere wijze 
betrokken bij Sparta’25.

Door het vertrek van Cor is Sparta’25 
op zoek naar een nieuw secretaris. Heb 
je interesse, maak deze dan kenbaar 
door een mail te sturen naar voorzitter 
Brechje Biemans: voorzitter@sparta25.nl.

tennis T.V. ’t Slotje wint 
overtuigend van 
Groot Zuideveld

Beek en Donk - Het was vooraf een 
mooi affiche met de twee gepromo-
veerde ploegen tegenover elkaar. Voor 
’t Slotje moest deze wedstrijd gewon-
nen worden tegen Groot Zuideveld uit 
Dussen, om zo in de race te blijven en 
te kunnen handhaven in de hoogste 
klasse.

Met de 2-speler Jochem Mol in de ge-
lederen schoot de Beek en Donkse for-
matie uit de startblokken(uitslag 6-0, 
6-2). Daarna mocht Bowen Straatman 
zijn faam weer waar maken als come-
back-kid. Na inderdaad weer 4-1 achter 
te hebben gestaan, werd het een dege-
lijke 6-4, 6-4. Daarna traden de twee 
jonkies aan. Mats Hermans en Wesley 
Muijs maakten er beide een twee setter 
van(6-1, 6-2 en 6-4,6-2).

Bij een stand van 4-0 gaf het team uit 
Dussen de tweede dubbel op tegen 
Coach/trainer Jorg Gussenhoven en 
Wesley Muijs. De eer werd nog wel 
gered door het ervaren herenkoppel uit 
Groot Zuideveld. Einduitslag 5-1. Coach 
Jorg Gussenhoven: ”Nu is de wedstrijd 
op 17 mei tegen HTC Son de wedstrijd 
van het seizoen. Deze bepaalt wie ach-
ter de Big 4 de veilige vijfde plek gaat 
bezetten. Nu hebben we twee wedstrij-
den voor de boeg waarbij het punten 
sprokkelen wordt. Volgende week za-
terdag tegen Bastion Baselaar staan drie 
2 spelers op het wedstrijdformulier. 10 
mei thuis tegen Goirle komt op papier 
de nummer 2 naar ons park. Dat wor-
den mooie testen om te zien hoe de ver-
houdingen onderling staan.”

Landelijk gemengd zondag 3e klasse
Het eerste mix team moest het opne-
men tegen T.C. Oriënt. Direct een sleu-
telwedstrijd, gezien beide de eerste ron-
de verloren hadden. De heren hadden 
het vrij gemakkelijk. Stef Geven won 
met 6-2 en 6-1, terwijl Wesley Muijs 
zijn tegenstander over de knie legde 
met 6-0 en 6-2. De dames Britt Mennen 
en Monique Herwegen moesten beide 
diep gaan. Zij verloren de eerste set, 
waarna de omwenteling kwam. Bij 
Mennen was dat het geval in de twee 
set van de tegenstandster. Monique 
Herwegen had van vorige week geleerd 
en kreeg nu 8 matchpoints voor en de 
laatste was dan eindelijk raak. De heren-
dubbel ging vlot naar Herwegen/Muijs. 
De dames Herwegen/Mennen haalden 
het net niet. De mix van broer en zus 
Herwegen was na een valse start toch 
een prooi in de super tiebreak. Mennen/
Geven moesten buigen voor het koppel 
uit Sittard. Einduitslag 6-2 voor ’t Slotje. 
2e Paasdag staat de uitwedstrijd tegen 
Tonido uit Baarlo gepland met trainster 
Petra Geris in de gelederen.

Landelijk jeugd 1e klasse
Het jeugdteam van ‘t Slotje walste 
met 8-0 over TC Boshoven uit Weert. 
Hiermee is een signaal afgegeven naar 
de andere concurrenten. Dirk Biemans, 
Bas de Bont, Roos Kruisbrink en Myrne 
van Erp gaven in totaal maar een set 
af.  De volgende wedstrijd is op 21 
april, uit tegen het kampioensteam van 
Eeckenrode uit Waalre.

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

2e paasdag open 
iedere bezoeker gratis 

koffie met gebak.
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Eindelijk lente!

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

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

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

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

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

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

Wij wensen u veel leesplezier.

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

Gemaakt vóór Laarbekenaren, dóór Laarbekenaren

Nieuw weekblad in Laarbeek
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B E A U T Y S A L O N

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

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

is en hoor en wederhoor toepast.”

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

Het idee van De MooiLaarbeek-

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

De burgervader is content over de 
komst van de nieuwe krant: “Ik 
ben blij met nieuwe initiatieven op 
alle terreinen. Het betekent ver-
nieuwing in de gemeente en het is 
goed dat jonge mensen dit oppak-
ken.” 
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MooiLaarbeekkrant

Roland van de Laarschot
‘t Verswarenhuys 

“Ik vind van De MooiLaarbeekKrant 
dat ze in een jaar tijd een professionele 
krant hebben neergezet vol plaatse-
lijke informatie, full color advertenties 
en dit met een betrokkenheid waar 
nog veel kranten van kunnen leren. 
Alleen jammer dat Willy de krant niet 
meer in onze winkel brengt.”

Albert van den Bogaard - 
JUMBO Laarbeek 

“Ik vind dat De MooiLaarbeekKrant 
werkelijk iets toevoegt aan de informa-
tievoorziening van onze gemeente.” 

Jan en Karin Biemans
‘t Café van Lieshout en 
Boerderijwinkel Biemans 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant Mooi 
voor Laarbeek. Blij dat deze krant er 
is.”

Jan en Ellie van Ganzenwinkel 
Aarle-Rixtel

“Wij vinden De MooiLaarbeekKrant 
fantastisch. Mooi om te lezen. Fijn 
voor Laarbeek, alles staat er ruim in.”

Jelle de Jongh – Grand café 
Stout / Couwenbergh / De Vrienden

“Ik vind van De MooiLaarbeekKrant 
dat ze er geweldig in zijn geslaagd om 
binnen een jaar een weekblad van for-
maat neer te zetten. Een echte verrij-
king voor Laarbeek. Betrokken, dicht-
bij, actueel en goed geschreven, keep 
up the good work!”

Ik vind De MooiLaarbeekKrant ... 
‘t Verswarenhuys JUMBO Laarbeek 

Boerderijwinkel Biemans 
Aarle-Rixtel Stout / Couwenbergh / De VriendenStout / Couwenbergh / De Vrienden

P. van den Eijnden 
inwoner  Beek en Donk

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
prachtige krant. Ik zit er iedere week op 
te wachten.”

Hans Ubachs – Burgemeester 
gemeente Laarbeek 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant oké 
omdat ... men er iedere week  in slaagt 
om HET nieuws te brengen voor en 
door Laarbekenaren.”

Astrid van den Bosch - 
inwoner Lieshout

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
mooie, vrolijke, kleurrijke krant. Ik ben 
er erg over te spreken.”

Gerard Arends – inwoner 
Beek en Donk

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
fleurige krant. Leuke berichten in een 
goede krant. Ik ben er blij mee.”

Wim van de Burgt – inwoner 
Beek en Donk 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
aanwinst voor Laarbeek.”

De verhuizing van 
De MooiLaarbeekKrant

Beek en Donk – Begin april 2013 
vestigde het nieuwe weekblad De 
MooiLaarbeekKrant zich op het 
Heuvelplein 12 in Beek en Donk, 
achter het pand van Rijwielhandel 
v/d Berg en naast schoenenzaak 
Shoes4You.

Destijds kon de redactie zich op-
recht de best bewaarde krant van 
Nederland noemen. Zij waren ge-
zeteld in de vroegere kluis van de 
Rabobank. In deze authentieke 
ruimte, die gehuurd werd van 
Rijwielhandel v/d Berg, werden de 
eerste kranten gemaakt. 

Met de komst van stagiaires groei-
de het aantal mensen op kantoor. 
De MooiLaarbeekKrant was nog 
niet per definitie op zoek naar een 
nieuw kantoorpand, maar hield wel 
de oren en ogen open. Voorwaarde 
van een nieuw pand was dat het 
nieuwe kantoor net zo centraal 

zou liggen als het oude kantoor, 
het een zichtlocatie zou zijn en dat 
er iets meer ruimte zou zijn. Al snel 
kwam er iets op hun pad. Namelijk 
Heuvelplein 3 – slechts 30 me-
ter van het oude kantoor af. Dit 
pand was beschikbaar en bood een 
mooie ruimte, met zicht over het 
Heuvelplein. Voor veel mensen is dit 
karakteristieke pand bekend als de 
voormalige lijstenmakerij van Theo 
van den Heuvel, gelegen tegenover 
Café Thuis en op de hoek bij super-
markt Jan Linders.

Inmiddels werkt het team van 
MooiLaarbeek al bijna drie maan-
den op deze locatie, en met veel 
plezier. Veel mensen hebben de weg 
naar dit kantoor al weten te vinden. 
Wil je ook eens een kijkje komen 
nemen? De deuren zijn wekelijks 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend tussen 8.30 en 17.00 uur. U 
bent van harte welkom!

Samenwerkingsovereenkomst Omroep Kontakt

De MooiLaarbeekKrant: onderdeel van het MOOI-concept

Laarbeek - Nog voordat De 
MooiLaarbeekKrant in de Laarbeekse 
brievenbussen viel, hadden de initia-
tiefnemers al met Omroep Kontakt om 
tafel gezeten om te kijken of er een 
samenwerking ontplooid kon worden. 
Werkt dat? Nu een jaar laten kan De 
MooiLaarbeekKrant daar volmondig 
‘ja’ op zeggen. 

Twee lokale media, die elkaar niet bij-
ten. Dat zijn Omroep Kontakt en De 
MooiLaarbeekKrant. De radio voor het 
dagelijkse, snelle nieuws. Het weekblad 

voor de wat langere verhalen. Omdat 
de twee lokale media een andere vorm 
van nieuws brengen hebben, kunnen 
zij goed samen door een deur. 

Maar op welke manier werken zij dan 
samen? De MooiLaarbeekKrant en 
Omroep Kontakt houden elkaar op de 
hoogte van het laatste nieuws, promo-
ten elkaar via hun eigen medium, orga-
niseren soms samen dingen - zoals de 
pr-avond en gebruiken materiaal van 
elkaar zoals foto’s, audiofragmenten 
en artikelen. 

Het is een samenwerking waarvan al-
lebei de media alleen maar sterker kun-
nen worden. Een samenwerking die de 
twee organisaties nog lang door hopen 
te zetten. 

Laarbeek - De MooiLaarbeekKrant is 
niet de enige in haar soort. Wellicht 
heeft u wel eens kranten gezien die 
hier heel veel op lijken. Dat kan! De 
MooiLaarbeekKrant is namelijk een 
onderdeel van het MOOI-concept. Dit 
concept bestaat op dit moment uit zes 
weekbladen en ruim twintig websites. 

Het begon allemaal 3.5 jaar geleden 
in Sint-Oedenrode. Daar werd De 
MooiRooiKrant op de markt gebracht. 
En met succes. Binnen een mum van 
tijd wist het weekblad de nummer 1 

positie qua gratis huis-aan-huisbladen 
te bemachtigen in deze gemeente. 
Een formule die werkt. Laagdrempelig 
en lokaal nieuws. Een kantoor in het 
centrum en louter medewerkers uit de 
gemeente. 

Na de totstandkoming van De 
MooiRooiKrant volgde nog een 
aantal weekbladen. Zo kwam De 
MooiBernhezeKrant uit, gevolgd 
door De Nuenense Krant en De 
MooiLaarbeekKrant. Een half jaar gele-
den verscheen De MooiSchijndelKrant 

voor het eerst en vanaf volgende week 
wordt het concept uitgebreid met De 
MooiMierloKrant. 

Naast deze kranten zijn er ook een twin-
tigtal MOOI-sites, zoals Laarbeek de 
nieuwswebsite www.mooilaarbeek.nl 
kent. 

Nieuwsgierig naar de overige kranten 
en websites? Kijk dan op www.mooi-
laarbeek.nl of www.demooilaarbeek-
krant.nl. Daar vind je ook de websites 
van de andere kranten.
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MooiLaarbeekkrant

N. van Uden 
inwoner Mariahout 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant goed 
en mooi. Er staat van alles in.”

Annie Jacobs
Aarle-Rixtel

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
mooie krant. Ik lees ‘m altijd. Er staan 
veel dingen in. Ik hoop dat ze nog lang 
door blijven gaan.”

Joke Hoeben
inwoner Aarle-Rixtel

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
leuke krant. Heel gezellig om te le-
zen.”

Toni van de Bergh
Drogisterij Ceelen

“Ik vind dat De MooiLaarbeekKrant 
een prachtige uitstraling heeft. Auto’s 
stoppen alleen om de krant mee te ne-
men, heel gewilde krant.”

Christa Migchels 
De Brabantse kluis 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant loei 
goed!”

Henrie Bouwmans 
Welzijnswerker ViERBINDEN 

“Ik vind dat De MooiLaarbeekKrant 
met prachtige foto’s en mooie verha-
len een positieve kijk op Laarbeek
heeft, met veel ‘eigen’ verhalen en 
nieuws van bijna alle verenigingen.

Marta Vlemmings
inwoner Beek en Donk

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant ge-
weldig! Deze krant lees ik helemaal. 
Het is een gezellige, kleurrijke krant. 
Leuke columns, dit is een kers op de 
taart.”

Ben van Rossum 
inwoner Lieshout 

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant een 
mooi krantje van de regio. Ik lees ‘m 
iedere week, zo blijf je op de hoogte. 
Heb er zelf ook een paar keer inge-
staan.”

Henk van Beek - Heemkundekring 
Barthold van Heesel Aarle-Rixtel 

“Ik vind van De MooiLaarbeekKrant 
dat ze Laarbeek op een bijzondere 
manier in het zonnetje zetten. Kleurrijk 
en breed geïnformeerd. Een schitte-
rende bijdrage.”

Betsie van Kleef 
inwoner Lieshout

“Ik vind De MooiLaarbeekKrant de 
mooiste krant die op dit moment gra-
tis in de bus valt. We vliegen er iedere 
week op af. We knippen ook veel uit 
om te bewaren.”

Welzijnswerker ViERBINDEN 

inwoner Mariahout 

inwoner Beek en Donk

Aarle-Rixtel inwoner Aarle-Rixtel

Barthold van Heesel Aarle-Rixtel 

Drogisterij Ceelen

inwoner Lieshout

De Brabantse kluis 

Adverteren op www.mooilaarbeek.nl

Laarbeek – Het bedrijf MooiLaarbeek 
bestaat zowel uit een huis-aan-
huisblad als een nieuwswebsite 
(www.mooilaarbeek.nl). Voor be-
drijven en andere or-
ganisaties is het mo-
gelijk om een banner 
(advertentie) te plaatsen 
op de nieuwswebsite 
www.mooilaarbeek.nl. 
Hiermee bereikt u dui-
zenden mensen per week.

Mooilaarbeek.nl brengt dagelijks 
het nieuws, maar herbergt onder 

andere ook een bedrijven- en ver-
enigingsgids, fotoalbums en de 
evenementenagenda. Momenteel 
wordt de site ruim 1.300 keer per 

dag bezocht, wat zorgt voor dui-
zenden hits per dag. Het is mo-
gelijk om op deze site een banner 
te plaatsen. Een aantal bedrijven 

ging u hierin al voor. Het is mo-
gelijk om uw banner op de home-
page te plaatsen en/of in andere 
rubrieken. Uiteraard gaat dit ge-

paard met een doorlink 
naar uw website.

Voor meer informatie 
over het adverteren op 
www.mooi laarbeek.nl 
kunt u contact opnemen 

met de commercieel ondersteu-
ner Karel van Deurzen, tel. 06-
36465721 / 0492-832182 of mail 
naar verkoop@mooilaarbeek.nl.  

Laarbeek.nl

Meld gratis uw evenement aan! 
Laarbeek - Alle evenementen van 
Laarbeek overzichtelijk op één pa-
gina. Met de achterkant van De 
MooiLaarbeekKrant blijven de inwo-
ners van Laarbeek op de hoogte van 
alle activiteiten binnen de gemeente. 
Deze evenementen kunnen gratis 
aangemeld worden.

Het aanmelden van een evene-
ment dient de organisatie zelf 
te doen. Dit kan via de website 

www.mooilaarbeek.nl. Het bericht 
komt dan online te staan en - als de 
agenda zover is - ook op de achterkant 
van De MooiLaarbeekKrant. Dit is een 
van de meest gelezen pagina’s van dit 
lokale huis-aan-huisblad! 

Let op: voor commerciële eve-
nementen geldt een andere re-
gel. Neem daarvoor contact op via 
info@mooilaarbeek.nl of bel naar 
0492-832182.

Wist je dat ... 
• De MooiLaarbeekKrant in Apeldoorn wordt 

gedrukt (11.000 kranten in 10 minuten tijd)?
• Het team van De MooiLaarbeekKrant bestaat 

uit meer dan 30 medewerkers, grotendeels 
vrijwilligers?

• Ruim 40 bezorgers er wekelijks voor zorgen dat 
De MooiLaarbeekKrant op alle deurmatten valt? 

• De MooiLaarbeekKrant sinds begin februari
op een nieuw adres het kantoor heeft: 
Heuvelplein 3?

• Er vanaf volgende week een nieuwe MOOI-
krant bij komt? Dit is De MooiMierloKrant. 
Deze wordt verspreid in Mierlo, Brandevoort en 
Mierlo-Hout 

• Je voor €19.95 al een leuke felicitatieadverten-
tie in De MooiLaarbeekKrant kunt plaatsen?
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MooiLaarbeekkrant

Redacteur Louke Kreemers interviewt wielrenner Ruud Kooijmans
wielrenner Ruud Kooijmans

Fotograaf Marcel van de Kerkhof in actie

Redacteur Louke Kreemers interviewt wielrenner Ruud Kooijmans

Fotograaf Marcel van de Kerkhof in actie
Fotograaf Marcel van de Kerkhof in actie
Fotograaf Marcel van de Kerkhof in actie

Redactiemedewerkster Ria Tijssen 
Redactiemedewerkster Ria Tijssen 

bezocht de jeugdgemeenteraad

Redacteur Martin Prick tijdens een 

interview bij Openluchttheater Mariahout

De vormgevers van De MooiLaarbeekKrant. 

Co Verhoeven (l) en Martijn van Lankveld (r)

De druk van De 
MooiLaarbeekKrant bij 
Wegener in Apeldoorn

De MooiLaarbeekKrant op de persen bij Wegener

Redacteur Thea Wich interviewt een 

van de nonnen van het Missieklooster

De MooiLaarbeekKrant gaat de hoogte in

Redacteur Jac Babin interviewt dames van Rollerclub De Oude Molen

Redacteur Iris Savenije tijdens een van haar interviews

Fotografen Melissa Kanters en Suzanne van Eerd bij het Weidegangsfeest 2013

De medewerkers van De 
MooiLaarbeekKrant in actie! 
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MooiLaarbeekkrant

MOOI (Laarbeek) op het internet

Verspreid uw folder met De MooiLaarbeekKrant

Een unieke database in Laarbeek: TipMooiLaarbeek.nl

Laarbeek – Het team van 
MooiLaarbeek maakt gebruik van 
twee websites; www.mooilaarbeek.
nl en www.demooilaarbeekkrant.nl. 
Op mooilaarbeek.nl vindt u dagelijks 
het laatste nieuws en bijvoorbeeld 
alle evenementen en gemaakte foto’s. 
Op demooilaarbeekkrant.nl treft u de 
digitale versie van de krant aan die 
wekelijks op donderdag wordt uitge-
bracht.

www.mooilaarbeek.nl
Op de site van MooiLaarbeek ver-
schijnen de meest recente nieuwsbe-
richten, zoals velen hiervan ook in de 
krant terechtkomen. Naast de nieuws-
berichten staan er duizenden foto’s op 
de website, verdeeld over tientallen al-
bums. Er staat een overzichtelijke eve-
nementenagenda op de homepage, 
zodat u altijd weet waar en wan-
neer iets te doen is binnen Laarbeek. 
Hier kunt u ook uw eigen evene-
menten toevoegen. Deze verschij-
nen – na goedkeuring - automatisch 

op de evenementenagenda in De 
MooiLaarbeekKrant. Onder het kopje 
‘bedrijven’ en ‘verenigingen’ vindt u – 
bijna alle - bedrijven en verenigingen 
binnen Laarbeek. Mocht uw organi-
satie hier niet tussenstaan, meld deze 
dan aan via info@mooilaarbeek.nl.

Statistieken 
In een jaar tijd is mooilaarbeek.nl  
meer dan een half miljoen keer beke-
ken. Bijna 50% van de bezoekers be-
zoekt de site met een mobiele telefoon 
of tablet. Het overige gedeelte maakt 
hierbij gebruik van de pc. De site van 
MooiLaarbeek is tevens in een mobiele 
versie beschikbaar.  MooiLaarbeek is 
onderdeel van MooiSites. 

www.demooilaarbeekkrant.nl
Iedere donderdag verschijnt er een on-
line versie van De MooiLaarbeekKrant 
op deze site. Deze website kent een 
archief, waarop iedere krant is terug te 
vinden.

Laarbeek – Samen met De 
MooiLaarbeekKrant op alle 
Laarbeekse deurmatten vallen? Het is 
mogelijk om uw folder te verspreiden 
met De MooiLaarbeekKrant.

De MooiLaarbeekKrant wordt 
huis-aan-huis verspreid in de ge-
meente Laarbeek en in het dorp 
Boerdonk. In totaal betreft het 

verspreidingsgebied ruim 10.200 hui-
zen. Bij De MooiLaarbeekKrant wordt 
uw folder ingestoken in de krant en 
nooit met meer dan 3 folders tege-
lijk verspreid. Daarnaast krijgt u een 
vermelding op de voorpagina van de 
krant, waarop staat dat uw folder is in-
gestoken. Hiermee krijgt uw folder de 
maximale attentiewaarde.

Bent u op zoek naar een groter ver-
spreidingsgebied of wilt u juist in een 
bepaald dorp of gebied verspreiden? 
Ook dit kan door MooiLaarbeek gere-
geld worden. Indien u meer informatie 
over folderverspreiding wilt ontvan-
gen, kunt u contact opnemen met ons 
kantoor. Tel. 0492-832182.

Laarbeek – Sinds een aan-
tal maanden vind je in De 
MooiLaarbeekKrant artikelen die 
gebaseerd zijn op een onderzoek 
van TipMooiLaarbeek.nl. Dit is een 
lokaal burgerpanel, waar ruim 500 
Laarbeekse burgers in zijn verte-
genwoordigd. Deze responden-
ten vullen maandelijks enquêtes 
in, die verwerkt worden door een 
professioneel onderzoeksbureau: 
TOP-onderzoek. In deze enquêtes 
zijn onderwerpen weggelegd over 
actuele zaken in Laarbeek. 

Inwonerspanel
Burgers van Laarbeek konden - en 
kunnen zich nog steeds - inschrij-
ven voor het panel. Door middel 
van deze enquêtes kan de burger 
meedenken en meepraten over 
de gemeente. Het resultaat wordt 
uiteindelijk gepubliceerd in De 
MooiLaarbeekKrant. 

Voorbeelden
In de afgelopen maanden zijn al di-
verse keren artikelen gepubliceerd, 
gebaseerd op TipMooiLaarbeek.
nl. Zo was te lezen dat Croy dé 
toeristische attractie van Laarbeek 
is, Laarbekenaren niet één grote 
Sinterklaasintocht willen en dat de 
meerderheid van de inwoners niet 
achter de ‘nieuwe’ coalitie staat. 
  
De enquêtes
De deelnemende inwoners krij-
gen ongeveer een keer per maand 
een enquête toegestuurd. Martijn 
Hulsen van TOP-onderzoek: “Met 
ons burgerpanel willen wij weten 
wat er speelt bij de gemiddelde 
inwoner uit Laarbeek. Hoe deze 

bijvoorbeeld slaapt, woont, werkt, 
reist, recreëert, sport en winkelt. 
We hanteren een brede uitgangs-
positie, waar jong en oud gebruik 
van kan maken. Door de uiteen-
lopende vragen, is het voor alle 
deelnemers interessant om mee te 
praten. Het invullen van een en-
quête duurt enkele minuten en de 
onderwerpen zijn sterk afhankelijk 
van de actualiteit.”

Geen politiek 
In de enquêtes is een filter 
aangebracht.  Martijn: “Met 
MooiLaarbeek hebben we besloten 
om de politiek niet deel te laten ne-
men in dit burgerpanel. Op die ma-
nier kom je echt te weten hoe de 
inwoners van Laarbeek denken.” 
Maar de filter kan nog op veel 
meer dingen toegepast worden. 
“We kunnen het onderzoek op 
allerlei manieren filteren. We kun-
nen vragen wegleggen per kern 
en kunnen resultaten bekijken per 
leeftijd, per kern, per geslacht en 
ga zo maar door. Alles is mogelijk.”

Representativiteit 
Om het onderzoek representatief 
te maken, zijn er een minimaal aan-
tal respondenten nodig. Martijn: 
“We moeten ervoor zorgen dat de 
steekproef representatief is. Dat 
hadden we in Laarbeek gelukkig al 
snel bereikt.” Nikki Barten, hoofd-
redacteur De MooiLaarbeekKrant, 
vertelt: “We hebben op het mo-
ment meer dan 500 respondenten. 
Voor een representatief onderzoek 
hebben we er ongeveer 270 no-
dig, daar zitten we dus ruim bo-
ven.” De groep ondervraagden 

is hierdoor een juiste en goede 
afspiegeling van de gehele bevol-
king in Laarbeek. Martijn vult aan: 
“De representativiteit toetsen we 
op een aantal demografische fac-
toren, zoals leeftijd, gezinsopbouw 
en culturele activiteiten.”

Horst aan de Maas
Laarbeek is de tweede gemeente 
waar TOP-onderzoek met een 
burgerpanel aan de slag gaat. Hun 
eerste samenwerking werd geslo-
ten met een lokaal nieuwsblad in 
Horst aan de Maas. Inmiddels zijn 
meerdere huis-aan-huisbladen in 
diverse gemeentes in gesprek met 
TOP-onderzoek over deze succes-
volle formule. Ook bij collegekrant 
De MooiRooiKrant is het inwo-
nerspanel sinds een ruime maand 
actief. 

TipMooiLaarbeek.nl 
Het team van MooiLaarbeek noemt 
TipMooiLaarbeek.nl één van de 
zaken die De MooiLaarbeekKrant 
uniek maakt. “Het is een fantasti-
sche manier om nieuws te genere-
ren. Het onderzoek is in onze eigen 
handen, we kunnen alle vragen 
wegleggen bij de inwoners en het 
is ook nog eens representatief. Op 
deze manier kunnen wij als krant 
nog dichter bij de burger staan.” 

Meedenken, meepraten 
Wil je ook tot het respondenten-
team van TipMooiLaarbeek.nl ho-
ren? Meld je dan aan! Dit kan via 
de website www.tipmooilaarbeek.
nl. Na aanmelding op deze web-
site krijg je (ongeveer) één keer per 
maand de vragenlijst toegestuurd.

Martijn Hulsen, eigenaar van TOP-Onderzoek 

Da’s MOOI: een eigen krant 
En daar zit je dan. Kijkend naar de 
krant van donderdag 18 april 2013: 
vandaag precies een jaar geleden. 
Daar stonden we dan bij de druk-
kerij in Apeldoorn. Overal zagen we 
ons product vliegen. Een eigen krant. 
Weken waren we met dit eerste 
exemplaar bezig geweest. Niet reali-
serend dat die week erop de tweede 
krant alweer in de bus moest vallen. 
Waar begonnen we aan? Had een 
dag echt maar 24 uur? Zaten de in-
woners van Laarbeek wel te wachten 
op een nieuw, - letterlijk en figuur-
lijk - MOOI blad? Gingen we het wel 
redden in deze tijd van economische 
malaise? Er speelde van alles door 
ons hoofd … 

Jong en onbevangen. Dat zijn, den-
ken we, de sleutelwoorden waarom 
we deze uitdaging aangingen. Twee 
woorden waarvan we tot op de dag 
van vandaag geen spijt hebben, dat 
die op dat moment bij ons leven 
hoorden.  

Het is als in een droom. Als in een 
sneltrein. Je start. Je weet niet waar 
het eindigt. Eén ding is zeker: het 
gaat snel. Héél snel. Binnen mum van 
tijd hadden we een fantastisch team 
van mensen om ons heen. Mensen 
met passie voor de krant. Mensen die 
zich wekelijks vol overgave inzetten 
om een goed product in de Laarbeek-
se brievenbussen te laten vallen. En 
dan ben je opeens een jaar verder … 

Een eigen krant. Na dit jaar kunnen 
wij zeggen: Da’s echt MOOI. Het 
was een uitdaging. En het is een uit-
daging. We blijven streven naar een 
fantastisch product, waar elke week 
kritisch naar gekeken wordt en waar 
nieuwe ideeën nooit te gek zijn. Een 

krant gemaakt door inwoners van 
Laarbeek, speciaal voor de inwoners 
van Laarbeek. Laagdrempeligheid, 
human-interest, kleurrijk en duide-
lijk leesbaar: het zijn de sleutelwoor-
den van De MooiLaarbeekKrant. 
Een huis-aan-huisblad met 22.000 
scheidsrechters, die elke week een 
oordeel vellen. MOOI of niet MOOI? 
Geschikt of ongeschikt?

Het leven op de redactie van een 
krant is niet van negen tot vijf, maar 
gaat wel vaak over roosjes. Je komt 
overal. Je leert de mensen uit Laar-
beek écht kennen. Je leert wat er 
speelt, maar ook hoe je hiermee om 
moet gaan. Neem de afgelopen pe-
riode. 24/7 ging het op ons kantoor 
over de berichtgeving van de politiek. 
Hoe blijven we neutraal? En wat te 
denken van berichten over onge-
vallen en dergelijken? We zijn geen 
sensatiekrant, we zijn een krant met 
een positieve insteek. Een MOOIE 
krant. En daar werken we elke week 
met heel veel passie aan. Wij willen 
nog lang MOOI blijven. Wij denken 
na over wat wij in onze krant zetten 
en hoe wij dit doen. Wij willen nog 
lang het predicaat ‘geschikt’ op ons 
geplakt krijgen door al die 11.000 
huishoudens. Dat vinden wij MOOI.

Wij willen iedereen, maar dan ook 
echt iedereen, bedanken voor het 
afgelopen jaar. Het was een fantas-
tische periode. Een rollercoaster, die 
we doorstaan hebben. Wij hopen 
nog lang de Laarbeekse bevolking 
te mogen verblijden met onze Mooi-
LaarbeekKrant. Bedankt voor jullie 
support! 

Mark en Nikki Barten,
Eigenaren De MooiLaarbeekKrant 

COLUMN
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Een pagina voor Boerdonk in De MooiLaarbeekKrant Het gemeentenieuws in 

De MooiLaarbeekKrant

Laarbeek/Boerdonk – Waarom plaat-
sen jullie een pagina over Boerdonk 
in de krant? Het is een vraag die 
het afgelopen jaar diverse keren aan 
MooiLaarbeek is gesteld, en een 
vraag die ook voortkwam uit een en-
quête van TipMooiLaarbeek.nl. Voor 
het plaatsen van deze pagina heeft 
MooiLaarbeek haar redenen. 

Een lokaal blad, vóór en dóór 
Laarbekenaren, dat is het uitgangs-
punt voor De MooiLaarbeekKrant. Het 
is dan ook niet vreemd dat sommige 
mensen niet snappen waarom over het 
dorp Boerdonk een pagina in de krant 
staat. 

Tijdens de start van de krant is ook be-
sloten om geen nieuws uit andere dor-
pen te plaatsen, ook niet uit Boerdonk. 
Dit met de bovenstaande reden als ar-
gument. Na verloop van tijd bleek dat 
de inwoners van Boerdonk behoefte 
hadden aan deze krant. Ze haalden 
de krant in de supermarkten, kregen 
hem van familie of kennissen of kwa-
men speciaal naar het kantoor van 
MooiLaarbeek hiervoor.

Het dorp Boerdonk voelt zich niet echt 
thuis bij de gemeente Veghel, waar zij 
toebehoren. Boerdonk heeft veel meer 
binding met Laarbeek, maar hoort daar 
officieel niet bij. Diverse keren kwam 
vanuit Boerdonk bij MooiLaarbeek de 

vraag of zij iets voor hen konden be-
tekenen. 

De MooiLaarbeekKrant heeft hierop 
besloten om aan Boerdonk elke week 
één pagina te besteden. Op deze pa-
gina kunnen de organisaties en ver-
enigingen van Boerdonk hun nieuws 
kwijt. Dit nieuws zal nooit op de voor-
pagina komen of elders in de krant. Het 
is speciaal een pagina voor Boerdonk, 
waarbij de inwoners van Laarbeek zelf 
kunnen kiezen of zij deze wel of niet 
willen lezen. Zo hoort Boerdonk toch 
een beetje bij De MooiLaarbeekKrant, 
maar blijft deze krant wel gemaakt 
door de inwoners van Laarbeek, vóór 
de inwoners van Laarbeek! 

Laarbeek - Iedere week vinden de 
lezers van De MooiLaarbeekKrant 
het gemeentenieuws in dit huis-
aan-huisblad. Het is actueel 
nieuws, maar dit nieuws is al wel 
een week eerder te lezen in de col-
lega-krant De Laarbeeker. Daar is 
een reden voor.

Op het moment dat De 
MooiLaarbeekKrant bij de gemeen-
te Laarbeek bekendmaakte dat zij 
met een nieuw huis-aan-huisblad 
kwamen, had de gemeente net 
met A & C Media, uitgever van De 
Laarbeeker, een contract van drie 
jaar afgesloten voor het plaatsen 
van de officiële gemeenteberichten. 

De MooiLaarbeekKrant vindt dat 
een huis-aan-huisblad geen com-
pleet huis-aan-huisblad is als er 
geen gemeentenieuws in staat. In 

overleg met de gemeente beslo-
ten zij daarom dat ze de gemeen-
teberichten toch gingen plaatsen 
(gratis). Gezien het contract bij De 
Laarbeeker ligt, mag deze krant 
de berichten als eerste publiceren. 
Dat is de reden waarom het ge-
meentenieuws een week later in De 
MooiLaarbeekKrant te lezen. 

Het contract loopt tot 2016. 
Volgend jaar bekijkt de gemeente 
Laarbeek opnieuw waar zij vanaf 
dat jaar hun gemeenteberichten 
gaan plaatsen.

MooiBoerdonk

Voordat De MooiLaarbeekKrant bij u op de mat ligt … 
Hoe maak je een krant? Hoe ziet 
een week op de redactie eruit? Het 
zijn vragen, die regelmatig ge-
steld worden aan het team van 
MooiLaarbeek. Middels dit stuk geeft 
De MooiLaarbeekKrant u een kijkje in 
de keuken. 

Verzamelen 
De MooiLaarbeekKrant komt iedere 
week uit en dat houdt in dat er ie-
dere week opnieuw gekeken wordt 
naar wat er in de krant komt. Dat be-
gint met een planning. Waar gaat de 
redactie de komende week op af om 
over te schrijven? Daarvoor zijn idee-
en nodig. Een idee kan een actueel 
nieuwsfeit zijn, maar ook bijvoorbeeld 
een human-interest verhaal. Een bron 
kan een vaste instelling zijn – zoals de 
gemeente -, maar ook iedereen die iets 
heeft gehoord op straat en dit aan de 
redactie vertelt. 

Planning 
Als de planning compleet is, wordt ge-
keken naar wie waar naartoe gaat. Het 
nieuws is onvoorspelbaar. Dat houdt 
in dat de planning nooit waterdicht is. 
Soms komen er nieuwsgebeurtenissen 

bij, waar dan meteen in geschakeld 
moet worden. Ondertussen werkt de 
commerciële verkoop aan de adver-
tenties die in de krant komen te staan. 
Al deze advertenties en teksten wor-
den per week verzameld. Een paar 
dagen voordat de krant gedrukt moet 
worden, kijkt de redactie naar de hoe-
veelheid advertenties en teksten die 
zijn binnengekomen. Dit is van belang, 
omdat de redactie daardoor weet hoe-
veel pagina’s de krant gaat worden. 

Indeling en eindredactie 
Vervolgens vindt er een indeling van 
de krant plaats, welke gecommuni-
ceerd wordt naar de DTP’er (vormge-
ver). Deze kan nu aan de gang met de 
vormgeving van de krant. Op woens-
dagmiddag zijn zij klaar hiermee en 
vindt de eindredactie plaats. Met het 
gehele team wordt gekeken naar de 
proefdruk. Staan alle advertenties erin? 
Is de indeling goed? Staan er geen 
fouten in? Deze laatste op- en aan-
merkingen worden verwerkt, zodat de 
krant vervolgens naar de drukker kan 
worden gestuurd. Dit gebeurt digitaal. 
De krant wordt gedrukt bij Wegener 
Nieuwsdruk in Apeldoorn. Dit vindt 

plaats op een digitale pers. Het voor-
deel daarvan is de duidelijke full-co-
lour druk, die De MooiLaarbeekKrant 
heeft. Het drukken van de kranten 
(11.000 exemplaren) neemt slechts 10 
minuten in beslag!

Drukken en bezorgen 
Op woensdagavond zijn alle kran-
ten gedrukt en op donderdagoch-
tend staat er transport klaar om de 
krant van Apeldoorn naar Rosmalen 
te brengen. Daar zit het bezorgbe-
drijf Excellent Verspreidingen. Dit be-
zorgbedrijf heeft alle huishoudens in 
Laarbeek (en Boerdonk) geteld en de 
wijken voor de bezorgers ingedeeld. 
Voor MooiLaarbeek werken bijna 45 
bezorgers. ’s Ochtends om 08.00 uur 
rijdt een bus vanuit het bezorgbedrijf 
met alle kranten naar Laarbeek om 
deze bij de bezorgers thuis af te gaan 
geven. De bezorger dient deze kranten 
op donderdag in zijn of haar wijk in de 
brievenbussen te doen. 

En dan is de cirkel rond: De 
MooiLaarbeekKrant ligt op uw 
deurmat! En op het moment dat 
u deze krant leest, is het team van 

MooiLaarbeek al weer hard aan het 
werk om de volgende krant te re-
aliseren. Zo bedrijft het team van 
MooiLaarbeek elke week topsport om 
u elke donderdag van een mooie krant 
te voorzien.
 
Ideeën
Heeft u ideeën en/of suggesties voor 
de krant? Schroom dan niet op con-
tact te nemen. Dit kan per telefoon 
via 0492-832182 of door een e-mail 
te sturen naar redactie@mooilaarbeek.
nl. U mag ook altijd een kijkje komen 
nemen op het kantoor. Dit is op het 
Heuvelplein 3 in Beek en Donk. 
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Voorjaarskermis in Aarle-Rixtel 

Nicole van Hooy stapt uit De 
Werkgroep
Laarbeek – De nummer 7 op de 
lijst van De Werkgroep, Nicole van 
Hooy, maakte dinsdagavond be-
kend dat ze uit politieke partij De 
Werkgroep stapt. 

Vorige week koos het CDA ervoor 
om de voorgenomen coalitie van De 
Werkgroep samen met ABL en het 
CDA en de PvdA te accorderen. Dat 
lijkt dan ook de reden voor Nicoles 
besluit. “Hiermee lijkt er geen weg 
terug en zijn alle partijen voorne-
mens om door te gaan met deze 
coalitie. Hiermee honoreren zij 52% 
van de kiezers. De Werkgroep ging 
in eerste instantie voor een coalitie 
van PNL, ABL en De Werkgroep; 
hiermee zou 89% van de wensen 
van de kiezers zijn gehonoreerd. 
Het feit dat de Werkgroep kiest om 
toch de PNL niet mee te laten doen, 
is volgens mij ethisch niet juist. Dit 
is de reden om uit De Werkgroep te 
stappen”, stelt zij in haar verklaring. 

Daarbij laat ze weten dat wethou-
der Joan Briels haar altijd gerespec-
teerd heeft in haar standpunt.  
“Je maakt het mij erg moeilijk, 
maar binnen De Werkgroep wordt 
een afwijkend standpunt gerespec-
teerd”, vertelde hij haar. 

Nicole zegt principieel de politiek in 
te zijn gegaan om iets terug te doen 
voor de inwoners van Laarbeek. 
“De Werkgroep was DE partij die 
ethisch, duurzaam en menswaar-
dig handelen hoog in het vaandel 
had staan. Hoe de opstelling van 
PNL ook is geweest in de eerste 
onderhandelingsronde, dit zou niet 
de uitkomst moeten zijn. Er had 
van beide partijen een rustperiode 
ingelast moeten worden, in plaats 
daarvan ging men via de media 

de (inderhaast gemaakte) keuzes 
rechtvaardigen.”

Ze gaat verder in haar verklaring: 
“Deze uitkomst is voor de kiezer 
niet te rechtvaardigen, deze uit-
komst is ook voor mij niet te recht-
vaardigen. Ik heb mij afgelopen tijd 
duidelijk uitgesproken om de wens 
van de kiezer te honoreren. Het 
past dan ook niet bij mij om nu mijn 
lidmaatschap van De Werkgroep te 
continueren. Ik zal mij nu gaan be-
raden over hoe mijn toekomst er in 
de lokale politiek uit gaat zien. Ego’s 
wonnen, de kiezer verloor”, besluit 
ze. 

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

 Intentieovereenkomst woonvoorziening Moreeshof ondertekend

‘Hoera, een nieuw (t)huis!’
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout – De officiële intentieover-
eenkomst tussen zorginstelling ORO 
en Woningstichting Laarbeek (WSL) 
is vorige week ondertekend. In 2015 
wordt gestart met de bouw van een 
woonvoorziening aan het Moreeshof 
in Lieshout voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Ouders hebben 
hiervoor de basis gelegd. 

Eindelijk…
Er staat iets plechtigs te gebeuren. Die 
sfeer hangt er donderdagmiddag bij 
Woningstichting Laarbeek. Ouders met 
kinderen – waarvan sommige in rolstoel 
– wachten het rustig af. Dan komt het 
moment waarop iedereen jarenlang 
heeft gewacht: de handtekeningen on-
der de intentieovereenkomst van direc-
teur-bestuurder Toine Brosens van WSL 
en van Jan Roelofs, lid van de Raad van 
Bestuur van ORO. Dit gebeurt onder 
het toeziend oog van de toekomstige 
bewoners van Moreeshof. De slinger 
‘Hoera, een nieuw (t)huis’ zorgt voor 
een extra feestelijk tintje. Toine Brosens 
(WSL) vertelt: “Wij pakken samen met 
ORO en de gemeente onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid voor 
deze bijzondere doelgroep, die veel 
aandacht en zorg nodig heeft.”

Moreeshof
ORO gaat in het gebouw aan het 
Moreeshof 24 cliënten huisvesten. 

Twaalf krijgen woonruimte in twee 
groepswoningen en twaalf cliënten hu-
ren zelf een appartement. “Je zit in het 
Moreeshof dicht bij je familie én mid-
den in de maatschappij. En dat is zo be-
langrijk om een goed leven te hebben”, 
vertelt Jan Roelofs van ORO. “Zeker 
voor een doelgroep waarvan de ouders 
en familie de spreekbuis is.”

Ouders
In 2007 zocht de familie Verbakel uit 
Lieshout contact met ORO. Hun zoon 
Rens bezocht het Kinderdagcentrum 
Binderen van ORO. De ouders waren 
zeer tevreden over de begeleiding en 
vroegen of het mogelijk was om een 
woonvorm in Lieshout te realiseren. 
Toen meer ouders uit het dorp hun 
interesse kenbaar maakten, onder-
zocht ORO of het mogelijk was om 
een dergelijke, levensloopbestendige 

woonvorm te ontwikkelen. De inte-
resse groeide en de plannen werden 
steeds concreter.

Jolanda Verbakel wijst erop dat het 
verschil in niveau van cliënten tot 
bijzondere situaties leidt: “Dan zie ik 
dat iemand die kan lezen ‘onze’ Rens 
voorleest. Dat kan in de toekomst dan 
vaker.” Regiodirecteur Anja Korsten 
van ORO vertelt enthousiast: “Door 
deze woonvoorziening kunnen cliën-
ten dicht bij hun ouderlijk huis wonen. 
Daardoor kan de rol van ouders en 
andere mantelzorgers toenemen en is 
er altijd professionele hulp. Waar mo-
gelijk op de achtergrond, waar nodig 
op de voorgrond. Deze ouders en kin-
deren verdienen dat.” Na een hartelijk 
applaus wordt het glas geheven op 
een mooie toekomst voor deze men-
sen in Moreeshof. 

Proost op een mooie toekomst in het Moreeshof!

Mogelijk stemmen geronseld bij Laarbeekse verkiezingen
Laarbeek - Er zijn bij de gemeente mel-
dingen binnengekomen over het ronse-
len van stemmen bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Dit bericht kwam maandag 
via de media naar buiten, maar voorals-
nog is er weinig duidelijk hierover.  

Wat wel zeker is, is dat de meldingen 
zijn doorgestuurd naar de politie, dat 
maakte de gemeente maandagmid-
dag bekend. Een woordvoerder van 
de politie wil hier nog weinig over 
loslaten. “Dit komt bij het Openbaar 

Ministerie te liggen. Zij gaan de in-
formatie bekijken en beslissen dan of 
er een onderzoek wordt ingesteld of 
niet.”

Lezers
Bezorgers 
Verenigingen
Stichtingen
Organisaties
Detailhandel 
Brancheverenigingen
Adverteerders
Medewerkers De MooiLaarbeekKrant
Politieke partijen
Scholen
Gemeente Laarbeek
Het dorp Boerdonk

Top Onderzoek
Het MOOI-concept 
Omroep Kontakt
Drukkerij Wegener
Reclamebureaus 
Kerkbesturen
Tipgevers
TipMooiLaarbeek.nl-stemmers 
En verder al diegenen die ons het afgelopen jaar het 
vertrouwen hebben gegeven om dit MOOIS op te 
bouwen

Team De MooiLaarbeekKrant 
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 17 april
42e Wielerjeugdvijfdaagse 
Lieshout t/m 18 april
18.45 uur, Floreffestraat, Lieshout

Bloemenverkoop korfbalvereniging 
Flamingo’s
Mariahout

IVN lezing over vogels
20.00 uur
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Zaterdag 19 april 
Inloopmiddag Wellness Spa BasicFlow
11.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Benefietwedstrijd schieten tegen 
kanker, Strijd in vrede
18.00 uur
Heereindsestraat 8a, Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Kletsavond ‘stichting Care for Joshua’
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Ger Coppens mi heur apostelen
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Friends! Met dj’s: Funkmaster B, 
R-Bass, Dutch Tribbiani
21.00 uur
Café-Bar Bij Ons, Beek en Donk

Zondag 20 april (1e paasdag)
41e Jeugronde van Lieshout
12.00 uur
Burg. Mostermanslaan, Lieshout

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum, 
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

We zoeken het grootste
paasei van Beek en Donk
21.30 uur
Herberg ’t Huukske, Beek en Donk

Maandag 21 april (2e paasdag) 
Motortoertocht
9.00 uur, Mariahout

Grote paasshow Van Schijndel 
Anteak en Timberwoods
12.00 uur
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Country Dance Party
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Paasconcert Seniorenkoor 
“Vogelenzang”
14.00 uur
Bavaria Brouwerij Café, Lieshout

Dinsdag 22 april 
Dansen in de Waterpoort
14.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk

Woensdag 23 april 
Sociaal restaurant ‘De Laarbikker’
18.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk

Mannen van Naam (luisterconcert)
19.30 uur
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

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

Donderdag 24 april 
Sociaal restaurant ‘De Laarbikker’
18.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk

Liederentalel ‘T Zonnetje
19.30 uur
Ontmoetingsruimte Zonnetij, Aarle-Rixtel

Vrijdag 25 april 
Pony Dressuur
17.00 uur
Manege d’n Perdenbak, Lieshout

&RG-teens Disco
19.30 uur
Club Energyruimte, Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur
Café De Tapperij, Beek en Donk

Koningsnacht met Nikki’s Pride
21.30 uur
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Zaterdag 26 april (Koningsdag) 
Oranjemarkt
Heuvelplein, Beek en Donk

MooiLaarbeek Koningsdag 2014
12.00 uur, Heuvelplein 3, Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Hollandse proeverij markt
18.30 uur
Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel

Zondag 27 april 
WTC Beek en Donk,
Spreeuwelse Heidetocht
8.00 uur,
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk

IVN vogelwandeling de Biezen
8.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Oranjeloop
10.00 uur, Lieshout

Laarbeekkoningschieten 2014
13.00 uur, Schietterrein ’t Wipke, 
Zwinkelweg, Beek en Donk

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum Aarle-
Rixtel, Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Dinsdag 29 april 
Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
18.00 uur
Ontmoetingsruimte Zonnetij, Aarle-Rixtel

Woensdag 30 april 
Kindermiddag met Poppentheater ‘Kris Kras’
13.30 uur
Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel

Vrijdag 2 mei 
EyeOn Nightrun
21.00 uur, Kasteel Croy, Aarle-Rixtel

Zaterdag 3 mei 
Benefietconcert KWF met Pater Moeskroen
20.30 uur
Muziekcentrum ‘t Anker, Beek en Donk

Zondag 4 mei 
WTC Beek en Donk, Maasheggentocht
8.00 uur
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk

IVN Natuurontbijt
8.30 uur
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum Aarle-
Rixtel, Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel

Vrijdag 9 mei
Paarden Dressuur
18.00 uur
Manege D’n Perdenbak, Lieshout

Zondag 11 mei
WTC Beek en Donk, Lageheide tocht
8.00 uur, 
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk


