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Deze week ingesloten:

OnsBrabantNet
Verspreiding in Laarbeek

Laarbeek doet!Laarbeek doet!Laarbeek doet!Laarbeek doet!

Fotograaf: Joost Duppen

In het kader van NLdoet stond Laarbeek afgelopen weekend in het teken van klussen. Vrijwilligers zetten hun 
beste beentje voor tijdens diverse  activiteiten in alle kernen. Lees en kijk verder op pagina 14. 

“Bestuurlijk klimaat zeker niet slechter dan in andere gemeentes”

Burgemeester Ronnes ernstig ziek; ambt neergelegd  
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek - Burgemeester Frans 
Ronnes is getroffen door uit-
gezaaide prostaatkanker en legt 
daarom per direct zijn werkzaam-
heden neer. De burgervader wordt 
behandeld door middel van che-
mokuren. Helaas zijn deze alleen 
gericht op levensverlenging en 
de kwaliteit van leven. Loco-bur-
gemeester – en huidig wethouder 
– Joan Briels neemt Ronnes taken 
over. Ook andere collegeleden 
bieden de helpende hand. 
Dinsdagmiddag was De MooiLaar-
beekKrant welkom bij de burger-
vader, die in Helvoirt woont. Het 
nieuws was voor Ronnes ook nog 
heel vers. Nog geen twee weken 

geleden kreeg hij de verschrikkelijke 
diagnose te horen. Zijn werk werd 
daarom per direct neergelegd.  “Alle 
energie die aanwezig is, is nodig om 
de komende tijd door te komen. Ik 
had heel graag mijn werk in de ge-
meente Laarbeek willen afmaken, 
totdat er een nieuwe burgemeester 
benoemd is. De kracht daarvoor 
ontbreekt me helaas”, vertelde hij. 

Duidelijkheid 
Ronnes kijkt positief terug op zijn 
anderhalf jaar durende periode in 
Laarbeek. “Het bestuurlijke kli-
maat in Laarbeek is op dit moment 
zeker niet slechter dan in andere 
gemeentes”, vertelt hij. “Dat bete-
kent niet dat het nu heel goed is of 
dat we er al zijn. Je bent er namelijk 

nooit. Er zal altijd gewerkt moeten 
worden. Daarbij zijn duidelijkheid 
en continuering heel belangrijke 
begrippen.” 

Dat er in Laarbeek serieuze proble-
men waren, werd Ronnes al snel 
duidelijk toen hij werd aangesteld 
als interim-burgemeester. “Ik wil er 
niet veel over kwijt, maar het was 
niet niks. Ik heb ontzettend veel 
gesprekken gevoerd. Met ieder-
een. Je moet proberen vertrouwen 
op te bouwen. Er moet respect 
zijn naar elkaar, maar ook duide-
lijkheid. Bestuurders moeten zaken 
gescheiden kunnen houden. 

Lees verder op pagina 11. 

Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?

Bel: 0492-832182
of mail:

redactie@mooilaarbeek.nl 
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 TER HERINNERING

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

 SeeYou 
                  memorial jewellery

Memories deserve
 nothing less

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Selectie van 
gedenksieraden

Een van de straten in de buurt van molen De Leest in Lieshout heet De Vang. Een 
vang is een onderdeel van een molen. Het gaat hier om een remconstructie van 
een windmolen. De vang wordt ook wel eens praam, prang of frein genoemd. 
Deze remconstructie grijpt om het aswiel, of bovenwiel, om het wiekenkruis stil 
te zetten, vergelijkbaar met een trommelrem. Ook tijdens stilstand moet de vang 
er voor zorgen dat de molen zelfs bij zware storm niet uit zichzelf gaat draaien. 
De vang van een bovenkruier wordt over het algemeen bediend door middel van 
een vangtouw, dat is bevestigd aan een vangstok, ook wel wipstok genoemd. De 
vangstok werkt als een hefboom; een vergrendeling zorgt ervoor dat de vangstok 
eerst omlaag moet worden getrokken voordat deze in de rustpositie terugkomt 
en het wiekenkruis wordt geremd. Het vangtouw wordt vastgezet op een kikker 
of horizontale klamp, die op de staart van de molen vast zit. Bij een draaiende 
molen kan het vangtouw strak vastgezet worden om te voorkomen dat de molen 
abrupt tot stilstand komt als de vangbalk van de haak, klamp of duim valt. Bij een 
stilstaande molen moet het vangtouw juist niet te strak worden vast gezet, opdat 
de vang dan niet kan aanrijgen als de molen uit zichzelf wil gaan draaien. Er zijn 
verschillende typen vangen, te weten: Blokvang (Vlaamse vang, Hollandse vang of 
Lipvang) en de Band- of hoepelvang (houten bandvang, stalen bandvang). Molen 
de Leest heeft een Vlaamse blokvang met vangtrommel. Molen De Vogelenzang 
heeft een Vlaamse Vang met vangbalk met haak en vangtrommel. De Vlaam-
se vang is minder belastend voor de kap doordat de vangkrachten over de hele 
kap verdeeld worden. Charles Vergouwen, maker van het beeld van de molenaar, 
heeft zich bij het maken van het beeld laten inspireren door het hanteren van de 
vang. Ook Lieshouts jongste molenaarsknecht, Han de Groot – 5 jaar oud, mag bij 
tijd en wijle graag de vang bedienen. (zie foto) Op https://nl.wikipedia.org/wiki/
Lieshout kunt u meer bijzonderheden vinden over de beide Lieshoutse molens. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Lieshout
Bron: Wikipedia

DE VANG

COLOFON 
Kantoor
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Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne 
herinneringen hebben wij voorzien van het Heilig Sacrament 

der Zieken, afscheid genomen van mijn dierbare vrouw, 
onze zorgzame moeder en lieve oma 

Anneke Swinkels-van Vijfeijken
echtgenote van

Canto Swinkels

* Beek en Donk, 12 januari 1929
† Helmond, 11 maart 2016

Beverstraat 34
5741 KW Beek en Donk

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 18 maart om 11.00 
uur in Muziekcentrum Het Anker, Pater Vogelsstraat 39, 
5741 JE in Beek en Donk. 
Aansluitend zal het gezin Anneke begeleiden naar 
crematorium Berkendonk in Helmond.

Canto Swinkels

Ted en Miranda
 Lenn

Sybille en Rob
 Bram, Anouk

Canto en Susan
 Floor

Het leven is overgegaan
in herinneringen… In herinnering

DIANNE CORTENBACH

19 maart 2015                            19 maart 2016

Wat altijd blijft is houden van
en de herinnering

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

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

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

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

4. Voedingsadvies

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

Voedingsadvies

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

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Het was volle 
bak in het buurthuis tijdens de 
Laarbeekse Vrouwenavond, af-
gelopen woensdag. De interna-
tionale Vrouwendag werd in een 
ontspannen sfeer gevierd met ‘De 
Briljantjes’ uit Someren. De da-
mes: Odilia Peel, Meta Morfose, 
Anne Rexia en Cristel Clear ston-
den op de planken. 

Solidariteit en Strijdbaarheid
Voordat de lachsalvo’s losbarstten, 
wordt de avond geopend door 
Dora Donkers, medeorganisator 
van deze avond. Zij is blij met de 
hoge opkomst van vrouwen en 
benadrukt het belang van de In-
ternationale Vrouwendag. “Het is 
zo dat vrouwen in de praktijk nog 
steeds slechter af zijn dan mannen. 
Denk aan vrouwen die met hun 

kinderen op de vlucht zijn en aan 
andere misstanden waarvan vrou-
wen het slachtoffer zijn. Daar moet 
aandacht voor blijven: solidariteit 
en strijdbaarheid.” 

Zingen over flauwekul 
Dan volgt het beloofde optreden 
van ‘De Briljantjes’ die op welbe-
kende liedjes hun eigen improvi-
saties loslaten. “Wij zingen over 
flauwekul, over rimpels en randjes. 
Keiharde teksten, maar neem ze 
niet te zwaar”, wordt de Laarbeek-
se dames op het hart gedrukt. En 

dat gebeurt ook niet. Vanaf het be-
gin zit de stemming er goed in. Van 
het lied ‘E viva Espana’ hebben de 
dames een grappig lied gemaakt 
om zich te introduceren: ‘Wij zijn de 
Briljantjes’. De toon wordt gezet en 
het publiek klapt enthousiast mee. 
De woordspelingen rollen over de 
planken en allerlei vrouwenthema’s 
passeren de revue.  Het gaat over: 
wat moet ik aan, tupperware-bak-

kies, waar van alles in kan – die ze 
bij zich hebben, omdat extra bij-
verdienen nodig is – de overgang, 
spataderen, tepelkloven, grijs haar 
enzovoort. Contact met het pu-
bliek is er volop. Het lijkt alsof de 
‘Briljantjes’ een neusje hebben voor 
vrouwen die in zijn voor een gein-
tje. De rode tijgers, de golden girls, 
de wandelclub met Marianne, Rita, 
Tonnie en Daniëlle weten daar al-
les van! En wat te denken van de 
ode aan de ALDI, waarbij de vrou-
wen allemaal de letters van deze 
elite supermarkt boven hun hoofd 
vormen. Inclusief die cup D wordt 
het bijna hilarisch. Of het advies 
om homespray te gebruiken wordt 
nagevolgd in Laarbeek – ‘omdat 
poetsen geen quality-time is’, aldus 
de Briljantjes- is nog niet duidelijk. 

Kei skon
De Laarbeekse vrouwenavond, 
waarbij ontspannen en ontmoe-
ten centraal stond, is geslaagd. Het 
maakt nu al nieuwsgierig naar het 
programma van volgend jaar. De 
plek is al duidelijk: het Buurthuis 
in Mariahout. En alle Laarbeekse 
vrouwen zijn van harte welkom. 
Onthouden dus! 

Ontspannen en ontmoeten 

staan centraal

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex®

Silhouette® 
Shades
Sfeervol door zacht 
gefilterd lichtKapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

“Je zal een man zijn en dit moeten missen”

Briljantjes schitteren in ‘Mariawood’
“Je zal een man zijn en dit moeten missen”

Briljantjes schitteren in ‘Mariawood’
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 17 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering 
wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken

Vrijdag 18 maart 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout 
Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 19 maart 

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Anna de Korte, Jan 
Vereijken (mged), Theo van 
der Linden (verj), Pastoor 
Henk Leemans (mged).

Zondag 20 maart

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met 
samenzang. Gezinsviering
De kinderen gaan 
gezamenlijk  met hun 
Palmpasenstokken de kerk 
in. 

Intenties in deze viering 
voor: Overleden ouders van 
Asten–van Breugel, Fried 
van Asten (par), Fien 
Sterken (verj), Henk Vos 
(buurt), Peter Wich (par), 
Bert van Boxmeer(verj/
trouwdag), Martien 
Verbeeten (jrgt), Harrie van 
Boxmeer, Overleden ouders 
van Boxmeer–Vlemmings, 
Truus Verbakel, Jan van den 
Heuvel, Dorien Tersmette, 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
De kerkkoor
Intenties in deze vier-
ing voor: Harrie Steegs, 
Maria van de Ven-van den 
Heuvel en zoon Peter, uit 
dankbaarheid.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkerk
Intenties in deze viering 
voor: Lou Maas (verj), 
Nico en Netty Jacobs-
van Balkom, Guus en 
Marie van Mil-van den 
Boogaard, Theo Bouw, Jos 
van Gemert en Ida van 
Gemert-Naus, Martina 
Swinkels-Verschuren, Hans 
Schaddelee, Will Toussaint-
van Wingerden, Elisabeth 
van Heijnsbergen-van den 
Elsen, Jan van Heijnsbergen 
en Hendrika Steegs, Mieke 
van Heijnsbergen-Renders.

Maandag 21 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 22 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 23 maart

09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Vastenactieprojecten 2016

U kunt uw houdbare 
levensmiddelen nog steeds 
inleveren in de manden 
die achter in alle kerken 
van Laarbeek staan, deze 
levensmiddelen worden 
rond Pasen gegeven aan 
gezinnen in Laarbeek die 
een extraatje erg goed 
kunnen gebruiken.
- Zaterdag 19, Maandag 
21 en dinsdag 22 maart 
Collecte in Aarle-Rixtel voor 
de vastenactie in Ghana

Agenda 
17 - 23 maart 2016

Beek en Donk - Mgr. Mutsaers, hulpbisschop 
in bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft op vrijdag 
4 maart maar liefst 36 jongeren uit heel de 
Eustachius parochie, het vormsel toegediend, 
in een volle en sfeervol versierde Michaëlkerk 
in Beek en Donk. De viering, waarin de vor-
melingen ook zelf volop actief waren, werd 
muzikaal opgeluisterd door het zangkoor ‘De 
Halmen’ uit Lieshout wat hiermee aan de vie-
ring extra sfeer gaf.

De jongeren hebben voorafgaand aan hun 
vormsel een op hun leeftijd afgestemde voor-
bereiding van 7 bijeenkomsten gevolgd, waar-
bij de grote groep vaak in kleine groepen met 
verschillende onderwerpen aan de slag gingen. 
Ook was er een bijzondere excursie naar het 
Missieklooster van het Heilig Bloed te Aar-
le-Rixtel opgenomen, waarbij Zr. Madeleine op 
een heel aansprekende manier de jongeren za-
ken over het klooster, de kloosterorde zelf en de 
waarde van het vormsel met elkaar in verbin-
ding bracht. 
Bij de slotbijeenkomst op 7 maart waren de jon-
geren dan ook erg enthousiast in hun reacties 
over voorbereiding en vormsel zelf. 

Het pastoraal team wil niet alleen de jongeren 
bedanken voor hun inzet tijdens de bijeenkom-
sten, maar ook de werkgroep en begeleiders die 
hun schouders onder het hele traject hebben 
gezet. Zij hopen en vertrouwen er op dat zij, 
met de nieuwe groep jongeren die zich over en-
kele maanden gaan aanmelden opnieuw weer 
naar hun vormsel gaan begeleiden.

En voor de jongeren die nu gevormd zijn willen 
het pastoraal team de komende tijd activiteiten 
gaan aanbieden zodat zij betrokken blijven bij 
de mooie kanten van het geloof en de geloofs-
gemeenschap binnen de Eustachius parochie.

Veronique, een leerling die slechthorend is, heeft 
haar ervaring opgeschreven:

Vormsel toegediend aan 36 vormelingen

Paasgaven Witte Donderdag

Aarle-Rixtel – De parochie wil ook dit jaar 
op Witte Donderdag 24 maart weer de zie-
ke en eenzame mensen een fruitschaal wil-
len bezorgen.

Tussen 10.00 en 13.00 uur is er gelegenheid 
voor het brengen van fruit, blikjes, eieren, 
koekjes enzovoort in de kerk O.L.V. Presen-
tatie Aarle-Rixtel. Van deze gaven worden 
fruitschalen gemaakt door een groep vrijwil-
ligers, bestemd voor de zieken en eenzamen 
in de eigen parochie, zij verzoeken u vrien-

delijk namen door te geven van mensen die 
hiervoor in aanmerking komen. Om u daar-
aan te herinneren, luiden de klokken op Wit-
te Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Annie Jacobs                                  Jeanne Gijsbers
Dorpsstraat 30c                              Lijsterstraat 28   
0492-382233                                  0492-382412

Passiedrieluik in de Mariakapel

Aarle-Rixtel - Het Helmonds Kamerkoor, waar ook 
Laarbeekse leden bijzitten, zingt dit jaar voor het 
achtste jaar passiemuziek op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (24, 25 en 26 
maart).

Onder leiding van Kees Doevendans voert het koor 
a capella muziek uit, passend bij de betreffende 
dag. 
De muziek wordt afgewisseld met een medita-
tie door verschillende sprekers, te weten Lidwine 
Boots (donderdag), Roeland Wijkhuizen (vrijdag) 
en Werner van de Wouw (zaterdag). De muziek 
is van componisten uit de 16de eeuw, zoals Croce, 
Victoria, Tallis en Amner maar ook van eigentijdse 

componisten uit de vorige en deze eeuw, waaron-
der Ola Gjeilo, Jeffrey Quick, Lajos Bardos en diri-
gent Kees Doevendans.

In de opzet van dit drieluik is gestreefd naar een 
samenhang tussen de drie dagen, die in het lijdens-
verhaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Uiteraard is het bezoeken van één of twee mo-
menten afzonderlijk ook mogelijk. Het passiedrie-
luik vindt plaats in de Kapel Onze Lieve Vrouw in ‘t 
Zand (Mariakapel) Bosscheweg 18  in Aarle-Rixtel.

De uitvoering op donderdag en vrijdag begint om 
20.30 uur. Zaterdag is de aanvangstijd  18.30 uur. 
Toegang is gratis, een vrije gave is echter welkom.

Beek en Donk – In de Michaëlkerk in Beek en 
Donk wordt op Tweede Paasdag, 28 maart, om 
11.30 uur een peuter/kleuterviering gehouden. 

Deze viering is speciaal bedoeld voor kinde-

ren in de leeftijd tot 6 jaar, maar uiteraard 
zijn broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s ook van hart welkom. Na afloop van de 
viering wordt er in de parochietuin met de paas-
haas paaseieren gezocht. 

Aarle-Rixtel - De volgende liederentafel  staat 
al weer voor de deur. Noteer donderdagavond 
31 maart 2016 in uw agenda.  De samen met 
ViERBINDEN georganiseerde liederentafel 
wordt gehouden in de ontmoetingsruim-
te van ‘Zonnetij’ aan de Heindertweg 87 in 
Aarle-Rixtel.

Onder begeleiding van ‘Sun Shine’, het eigen 
orkest, zingt men samen uit liederenbundels die 
voor u aanwezig zijn. De avond begint om 19.30 
uur en iedereen is van harte welkom. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis. Ze 
gaan er deze avond weer een gezellige avond van 
maken. Voor meer informatie bel 0492-534726 
of via e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl 

In het Helmonds Kamerkoor zitten ook een paar inwoners uit Laarbeek  

Peuter/kleuterviering in de Michaëlkerk

Liederentafel ’t Zonnetje in Zonnetij

Hallo allemaal

Ik ben Veronique Leenders en ik zat in de 
vormselgroep. Ik vertel over de voorbereidingen 
en de vieringen. 
Ik ging voor het eerst naar de 1e bijeenkomst 
was over God en de Katholieke kerk mijn erva-
ring bij de eerste was heel druk. Er waren kinde-
ren die andere kinderen benzine geven. Ik kon 
de pastoor niet horen want iedereen ging door 
elkaar praten. De volgende keer op de maandag 
was de 2e bijeenkomst ging ver Jezus toen ging 
het wat rustiger maar op het einde ging hele-
maal kapot van het geluid. Toen was de pastoor 
Verbraeken en de diaken hans. Ik had de solo 
(een apparatuur voor mijn oren, dan kan ik hem 
duidelijk horen wat de diaken zegt. Het was leuk 
maar ook druk. Een of een andere dag gingen we 
naar de klooster in Aarlerixel. Het was leuk en 
veel geloof in de klooster en niks buitenom het 
klooster. Een zuster uit het klooster ging bijna de 
hele wereld over. Zij had veel van Afrika (arm-
bandjes). De 3e bijeenkomst ging over geloven 
maar er zijn mensen die geen geloof als ons bij-
voorbeeld moslims en joden. Nu de allerlaatste 
en dat is de viering dat de vormelingen gevormd 
en dat was in het Michaëlkerk in Beek en Donk, 
ik zat vooraan op de eerste bank voor de tolk 
(Nederlands ondersteun gebarentaal.) dan krijg 
ik nog alles mee en dat vind ik fijn. Ik moest 
voor lezen met hele moeilijke woorden. Want 
ik heb moeite met taal en begrijpend lezend.  En 
sommige mensen die uit Mariahout komen en 
die mij kennen zeiden allemaal dat ik het goed 
had gedaan ik was trots op me zelf.

Het was een hele mooie viering.

Groetjes Veronique
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Dries Klösters

“En ik doe mijn spreekbeurt over … De MooiLaarbeekKrant” 
Beek en Donk – Puk van de Gen-
der uit groep 7 van basisschool De 
Muldershof was onlangs te gast 
op de redactie van De MooiLaar-
beekKrant. Ze wilde haar klasge-
noten namelijk alles vertellen over 
de krant tijdens haar spreekbeurt. 

Dat dit Puk gelukt is, blijkt wel uit 
het prachtige resultaat dat ze be-
haalde, namelijk een 8,5! Kwam 
dit even goed uit want de redactie 
maakte met Puk wel ‘officieel’ de 
afspraak dat, wanneer ze niet mi-
nimaal een 8 zou krijgen, we het 
interview met de nieuwe directeur 
van De Muldershof niet zouden 
plaatsen…

Gefeliciteerd Puk met het behalen 
van dit mooie cijfer!

Puk heeft de aandacht van haar klasgenootjes

Redacteur: Marie-Christine van
    Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Beek en Donk – Vol enthousias-
me staat Dries Klösters voor ‘zijn’ 
nieuwe school. Dries voelt zich 
hier, na een carrièreswitch van 
het bankwezen naar het basison-
derwijs, echt op zijn plek. Zeven 
jaar was hij schoolleider in de 
buurt van zijn huidige woonplaats 
Apeldoorn. Nu keert hij terug naar 
de provincie waar zijn wortels lig-
gen; Brabant.

Onderwijs
Dries is al behoorlijk ingeburgerd 
op de Muldershof en vol lof over 
het team. “Ik mag dan wel geen 
krijt aan mijn vingers hebben, maar 
ik voel me op mijn plek”, lacht 
Dries terwijl hij foto’s in en om zijn 

kantoor toont. “De foto van mijn 
oude school mag ik hier tijdelijk 
laten hangen”, grapt hij. Dries op 

een grote Harley Davidson springt 
meteen in het oog. “Met vijf vrien-
den zijn we gaan toeren door de 
Verenigde Staten”, vertelt Dries, 
“ik had twintig jaar voor Centraal 
Beheer gewerkt en daarna voor de 
ABN Bank. Tijdens die vakantie heb 
ik nagedacht over mijn toekomst.” 
Dries is een zoon van een onder-
wijzer en het coachen en begelei-
den van mensen zit in de genen. 
Tijdens zijn baan in het bankwezen 
kwam dit talent al goed van pas. 
In 2008 rondt hij zijn opleiding tot 

coach af en richt zijn eigen bedrijf 
Freebird Coaching op. Hij verlaat 
de ABN en gaat werken op een 

basisschool. “Ik heb het gevoel 
dat mijn vader over mijn schouder 
meekijkt”, vertelt Dries, die nu net 
als zijn vader schooldirecteur is.

Ontwikkelen
“Je leert je hele leven lang”, ver-
telt Dries, “omdat ik uit een an-
dere organisatie kom leer ik elke 
dag, maar mensen kunnen ook 
van mij leren.” Zijn ervaring in het 
bedrijfsleven maakt dat hij regel-
matig op een andere manier naar 
het onderwijs kijkt. Op zijn vorige 

school wist hij op een slimme ma-
nier een muziekschool binnen de 
muren van zijn school te krijgen die 
hij weer kon inzetten bij de lessen 
aan de leerlingen. “Dit soort sa-
menwerkingen hoop ik in Beek en 
Donk ook te bereiken”, zegt Dries, 
terwijl hij de wijze prijst waarop hij 

op zijn nieuwe werkplek is opge-
vangen. “Ik heb veel steun aan dit 
ervaren team dat open staat voor 
nieuwe ontwikkelingen.” Hij voegt 
er meteen aan toe: 
“Onderwijzers moeten trots zijn 

op hun vak. Ze zijn vakkundig en 
allround. Dat hebben ze niet altijd 
in de gaten.”  Dries doet zelf in-
spiratie op bij de landelijke organi-
satie ‘schoolleiders van betekenis’.  
“Ook schoolleiders moeten zich 
blijven ontwikkelen”, lacht Dries 
terwijl hij enthousiast vertelt hoe 

collega’s elkaar uitdagen. Ondanks 
zijn drukke leven heeft Dries nog 
wel tijd om te mountainbiken en 
Ajax te volgen. “Al ligt dat laat-
ste bij sommigen hier gevoelig”, 
knipoogt Dries.

Ik heb het gevoel dat mijn 

vader over mijn schouder 

meekijkt

Onderwijzers moeten trots 

zijn op hun vak

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Dries Klösters nieuwe directeur Muldershof 
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PASEN BEGINT BIJ ONS!
ONZE HELDEN VOOR BIJ UW PAASBRUNCH
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6 COBURGER HAM

Zoals alleen wij die hebben

100 gram

€1,99

KIP AAN 'T SPIT
Mals en mager, een echte 

klassieker

100 gram

€1,99

KOGELBIEFSTUK
Vers, vertrouw en voordelig 

van onze slager

250 gram

€4,95

KOPHAAS
Vers, vertrouwd en 

voordelig van onze slager

500 gram

€4,99

JONGE OF OUDE 
KAAS
Lekker en smeuïg

kilo

€6,95

WORSTENBROODJES
De lekkerste en meest 

verkochte van heel Laarbeek

10 stuks

€8,95

KWARKBOLLETJES
Van onze Echte Bakker 

Vedder

4 stuks

€1,75

BIJ EEN PAASBROOD
Appelflappen uit eigen oven

4 stuks

€1,00

Beek en Donk - De initiatiefgroep 
herbestemming Leonarduskerk maakt 
vanwege de passieve houding van 
het parochiebestuur pas op de plaats. 
Er bestaat op dit moment voor hen 
weinig uitzicht op een constructieve 
samenwerking, waardoor herbestem-
ming van de Leonarduskerk moeilijk 
zal zijn. 

Even terug
Op 13 januari 2013 is de Leonardus-
kerk op verzoek van het toenmalige 
parochiebestuur Beek en Donk aan 
de eredienst onttrokken. Snel daarna 
werd door een aantal betrokken Beek 
en Donkenaren een groep gevormd, 
die zich ‘Initiatiefgroep Herbestem-
ming Leonarduskerk’ noemde met als 
doelstelling te komen tot een waardi-
ge herbestemming van de Leonardus-
kerk. De Leonarduskerk, een rijksmo-
nument, is in 2009 gerestaureerd voor 
een bedrag van ruim anderhalf miljoen 
euro. De provincie Noord-Brabant 
heeft daarin ruim 1 miljoen bijgedra-
gen en de gemeente €150.000,-, on-
der de voorwaarde dat de kerk mede 
voor maatschappelijke doelen gebruikt 
zou mogen worden. De rest is door de 
burgers bijeengebracht onder leiding 
van een restauratiecommissie. Er is cir-
ca €50.000,- uit de kas van de paro-
chie bijgedragen.

Diverse initiatieven om te komen tot 
herbestemming
Toen de sluiting van de kerk aange-
kondigd werd, maakte een aantal pa-
rochianen zich zorgen over het gebruik 
van dit dierbare gebouw. Direct na de 
sluiting is daarom de ‘Initiatiefgroep 
Herbestemming Leonarduskerk’ op-
gericht. Er is contact opgenomen met 
het parochiebestuur Beek en Donk om 
te kijken hoe de gemeenschap gebruik 
kan maken van dit gebouw en ‘onder 
welke voorwaarden de eigenaar (het 

parochiebestuur) de kerk wil overdra-
gen aan een nieuwe eigenaar’. Daar-
voor moest eerst advies en toestem-
ming gevraagd worden bij het bisdom 
Den Bosch. Korte tijd later is een ini-
tiatiefgroep gevormd waarin ook de 
Dorpsraad en het parochiebestuur ver-
tegenwoordigd waren. 

Oriëntatiefase
Tijdens het hele proces heeft de initi-
atiefgroep zich uitvoerig georiënteerd 
door middel van diverse symposia, 
raadpleging van de bevolking enzo-
voort. Er is geprobeerd de Leonardus-
kerk onderdeel te maken van een pilot 
van de provincie. Samen met Peelnet-
werk en de gemeente Laarbeek is in 
Helmond een seminar gehouden met 
als motto: ‘Toekomst kerkgebouwen 
in de Peel’. Om de gemeenschap van 
Beek en Donk zoveel mogelijk te be-
trekken bij de problematiek van een 
waardige herbestemming werd aan 
het parochiebestuur voorgesteld om 
in april 2016 een event te organiseren. 
Zo kon de Leonarduskerk onder de 
aandacht worden gebracht door mid-
del van workshops en presentaties aan 
de gehele bevolking met al zijn moge-
lijkheden en onmogelijkheden. 

Afhaken parochiebestuur
Onlangs haakte het parochiebestuur 
af wegens soms strijdige belangen. Na 
enig aandringen werd door het bisdom 
c.q. parochiebestuur meegedeeld dat 
de kerk mogelijk in erfpacht gegeven 
zou kunnen worden voor €1.000,- per 
maand met de nodige beperkingen. 
Echter, het parochiebestuur wilde geen 
medewerking verlenen aan een ver-
volg op het event door de kerk inci-
denteel open te stellen voor activitei-
ten, noch een actie te starten voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar herbe-
stemming. Het event ‘De Kerk Draait 
Door’ gaat dus niet door. 

Waarom maakt de stuurgroep pas op 
de plaats?
“Teleurstellend voor de stuurgroep 
was de categorische afwijzing van het 
gebruik voor bijvoorbeeld niet-kerkelij-
ke afscheidsvieringen”, lichten Pas Ha-
melijnck en Antoon Nooijen namens 
de initiatiefgroep desgevraagd toe. 
“Bij het kerkenatelier op 19 februa-
ri 2014 in Tilburg werd onder andere 
door het bisdom een statement on-
dertekend met het motto: ‘Maak werk 
van een lege kerk’. Andere onderteke-
naars waren onder andere de provin-
cie en de Vereniging Kleine Kernen. In 
dit statement wordt vastgesteld dat 
kerksluiting grote gevolgen heeft voor 
sociale structuren en de identiteit van 
een dorp. De oplossing is maatwerk en 
vraagt van alle betrokkenen om op een 
creatieve manier en in goede samen-
werking te komen tot een nieuwe her-
bestemming van behoudenswaardige 
kerkgebouwen.”

“Vervolgens nam de stuurgroep tot 
grote verbazing kennis van informa-
tie dat het bisdom al lange tijd het 
standpunt inneemt ‘dat zij niet staat te 
wachten op initiatieven van de bevol-
king’”, vervolgen de leden van de initi-
atiefgroep, “de ondertekening van het 
statement door het bisdom Den Bosch 
is in de ogen van de stuurgroep dan 
ook een loze daad.” 

De zeer passieve houding van het pa-
rochiebestuur en het antwoord in een 
brief van 23 januari jongstleden is de 
reden voor De Dorpsraad Beek en 
Donk zich uit de stuurgroep terug te 
trekken. De initiatiefgroep sluit zich 
hierbij aan en heeft besloten haar ac-
tiviteiten op een laag pitje te zetten 
maar wél de activiteiten aangaande 
verkoop of herbestemming van de Le-
onarduskerk in de gaten te houden. 

Initiatiefgroep maakt pas op de plaats
Herbestemming Leonarduskerk nog lang niet in zicht 

De Leonarduskerk, gefotografeerd vanaf het 
graf van de initiator van de kerk, Piet van Thiel 
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Blaaskapel ‘De Zwarte Fanfare’ speelt 
sterren van de hemel tijdens jubileum

Uw Hypotheekrente aanpassen?
Nieuwe hypotheek afsluiten?

    Vraag ons advies,
ook voor uw bestaande

    hypotheek!

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Blaaskapel ‘De Zwarte 
Fanfare’ viert het 40-jarig bestaan met 
een fantastisch spektakel op zaterdag-
avond 12 maart in ‘De Dreef’.

Ontstaan
In het jaar 1963 werd zoals in veel dor-
pen in de streek, in Aarle-Rixtel een 
carnavalsvereniging opgericht met de 
welluidende naam ‘De Floepers’. Tij-
dens één van de voorbereidingen van 

de grote optocht ontstond het idee om 
met een groep een parodie te laten zien 
op de talloze buurtorkestjes, die in het 
dorp ontstonden. Jan van den Boogaard, 
Jan den Baard voor intimi, kwam met 
het idee en studeerde met een aantal 
mensen een ‘optochtrepertoire’ in. Na 
de carnaval wilde de groep doorgaan 
en Harrie van Vijfeijken werd de eerste 
dirigent. “Toen moest er een kostuum 
bijkomen”, vertelt Jeanne Pennings. 
“Jan den Baard had connecties bij de 
begrafenisonderneming DELA, die op 
het punt stond de zwarte pakken van de 
begeleiders te vervangen. Tijdens de op-
tocht hadden we de groep al ‘De Zwarte 
Fanfare’ genoemd, in aanvulling op de 
Rode en Blauwe schut (gildes). De kleur 
van de DELA-pakken sloot dus uitste-
kend aan en zo is de naam gebleven.”

Reizen
De opvolger van Harrie van Vijfeijken 
was Lambert Rooijendijk uit Mill. Deze 
zorgde ervoor, dat de Tjechische en Mo-
ravische muziek wat meer in de belang-
stelling van de groep kwam te staan. 
“Dat is zo gebleven en we hebben aan 
die muziek ons hart verpand”, zegt Jean-
ne opgetogen. De groep bestaat nu uit 

13 muzikanten, waaronder de dirigent 
en Katka van den Boogaard, zangeres. 
Nog steeds kan het orkest versterking 
gebruiken. Vooral een klarinettist (Bes 
en/of Es) en een trombonist/trompettist 
is welkom. Het hoofdrepertoire bestaat 
uit Tsjechische muziek met af en toe 
wat Engelse en Amerikaanse invloeden. 
“Omdat we veel arrangementen spelen 
van Tsjechische arrangeurs heeft die En-
gelse muziek toch een Slavische klank”, 
legt Jeanne uit. “Door uitwisselingen 
met orkestjes uit de omgeving van Lus-
na in Moravië hebben wij veel originele 

nummers op het repertoire.” Onder de 
leiding van Mart Kusters werden rei-
zen ondernomen naar andere landen 
in Europa en zelfs een concertreis naar 
Amerika. Mart Kusters kende iemand in 

Amerika, die optredens kon regelen voor 
de groep. Vanuit New York zou er een 
muzikale rondreis worden gemaakt van 
een tiental dagen. Op het laatste mo-
ment leek alles in duigen te vallen, want 
de grote organisator in Amerika viel uit 
door plotselinge ziekte. “Het regelen van 
onze concertreis op dat moment heeft 
Mart jaren van zijn leven gekost”, ver-
telt Jeanne, want alleen met behulp van 
internet en de telefoon en veel nachten, 
vanwege het tijdsverschil, kwam alles 
toch nog goed. Het resulteerde tenslotte 
in een concertreis van 18 dagen en 4000 
km. Er werd gespeeld op een ‘polkafes-
tival’ in een klein dorpje in Ohio waar 

40000 bezoekers op af 
kwamen, maar op het 

programma stond ook een optreden bij 
de Niagarawatervallen. “Een geweldige 
ervaring”, aldus Jeanne. “Alleen al de 
kleding van die Amerikanen, daar kijk je 
de ogen op uit.”

Spektakel
Vanaf de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
wordt door de kapel het evenement 
‘Rondje Blaasmuziek’ georganiseerd, 
maar voor het jubileum heeft de kapel 
hun grote voorbeeld uitgenodigd: Vla-
do Kumpan und seine Musikanten. De 
avond begint met een optreden van de 
jubilarissen, die de sterren van de hemel 
spelen. Niet alleen de muziek is gewel-
dig, ook de choreografie is indrukwek-
kend. Regelmatig gaan muzikanten de 
zaal in en op deze manier wordt het 
publiek, bestaande uit mensen uit de 
omstreken, maar ook uit Duitsland en 
België,  op een prima manier betrok-
ken. Het laatste nummer, waarbij de 
instrumenten als een wervelwind door 
elkaar zwaaien is indrukwekkend, maar 
riskant voor spelers en instrumenten. 
Om half negen is het tijd voor het gast-
orkest. Ongekend, wat een razend 
tempo waarop de muziek wordt uitge-

voerd! Met perfecte soli van trompet, 
trombone en hoorn op een manier die 
ongekend is in ons land. De hele zaal is 
enthousiast over de prestatie van Vlado 
Kumpan en zijn groep en steekt dat niet 
onder tafels of banken, want in de zaal 
is gekozen voor een Duitse opstelling, 
zodat er goed gedronken kan worden 
en de 500 toeschouwers niets van het 
spektakel hoeven missen. Een geweldi-
ge avond, waarbij ‘De Zwarte Fanfare’ 
heeft laten zien, dat ze heel muziekmin-
nend Laarbeek op een prachtige manier 
heeft laten kennismaken met de muziek, 
die zij in hun hart hebben gesloten. 
Eventuele nieuwe muzikanten of andere 
belangstellenden kunnen contact opne-
men via info@zwarte-fanfare.nl.

De kleur van de 

DELA-pakken sloot 

uitstekend aan

We hebben aan de 

Tsjechische en Moravische 

muziek ons hard verpand

Los op The Boss

If I was the priest
Born in the USA
I’m Goin’ Down
This Hard Land
Land of Hope and Dreams
Tougher than the rest

Out in the street
We take care of our own
Working on a dream
Waiting on a sunny day
Better days
One step up

Drive all night
Blinded by the light
Racing in the Street
Streets of Philadelphia
Balboa Park
Tunnel of love
The wall

Wreck on the highway
Fire
My lucky day
We are alive

Sherry darling
Tomorrow never knows
All I’m thinking about
I wanna marry you
With every wish

Two faces
Two hearts
Cross my heart
You’ve got it
Dream baby dream
All the way home
I’ll work for your love
For You

 Joey van der   
 Leemputten

COLUMN
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Uitleg van recept:
Verhit een beetje olie in een pan. Fruit de 
ui en knoflook aan. Voeg het gehakt toe en 
rul dit bruin. Snijd de paprika klein en voeg 
samen met de uitgelekte mais toe aan het 
gehakt. Breng het mengsel op smaak met 
paprikapoeder, komijn, peper en zout. Voeg 
als laatste de tomatenblokjes toe en laat 
het mengsel 15 minuten pruttelen en iets 
indikken. Verhit ondertussen de oven op 
180 graden. Vet een ovenschaal in. Halveer 
de tortilla’s en leg ze zo op de bodem zodat 
deze bedekt is. Verdeel een beetje (ongeveer 
1/4) van de crème fraiche over de tortilla. 
Schep dan 1/3 van het gehaktmengsel 
erop. Leg hier 4 plakken cheddar kaas op en 
eventueel een paar ringetjes jalapeno pepers. 
Herhaal dit nog 3 keer (laat 1 x de cheddar 
weg, anders wordt de smaak te sterk aan-
wezig). Eindig de laatste laag met tortilla’s. 
Bestrijk deze met het laatste deel crème fra-
iche. Bestrooi met geraspte kaas en verdeel 
er eventueel een paar ringetjes jalapeno op. 
Bak de lasagne 40 minuten in de oven.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Lasagne van wraps

Ingrediënten8 tortilla’s500 gr rundergehakt1 blik tomatenblokjesa 400 gr150 gr mais uit blik1 rode ui2 teen knofl ook1 paprika8 plakken cheddar kaas200 ml creme fraiche2 a 3 jalapeno pepers50 gr geraspte kaas1 tl paprikapoeder1 tl komijnpoeder

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

SudokuHard

7 3 2 5

9 2 1

6 8 1 3

2 9

7 5

3 7

6 2 5 9

7 4 6

8 6 7 4

Puzzle #260287

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AARDE
BEVALLING
BOTEREN
CACAO
CHINEES
DORPEN
DRUKTE

ENGELEN
ETTERS
FORMIDABEL
FRACTIE
GROOTS
HUIZEN
IMKER

JENNEN
KLAREN
LIEFDE
MOEILIJK
MUNTEN
NAAST
NOTEN

PUREREN
SCHENKEN
SLEPEN
TURKIJE
UITERSTE
VROLIJK
ZANDBAK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

FORMIDABEL BEVALLING MOEILIJK
SCHENKEN UITERSTE BOTEREN
CHINEES ENGELEN FRACTIE
PUREREN TURKIJE VROLIJK
ZANDBAK DORPEN DRUKTE
ETTERS GROOTS HUIZEN
JENNEN KLAREN LIEFDE
MUNTEN SLEPEN AARDE
CACAO IMKER NAAST
NOTEN

Bavaria sleept Yourhosting voor de rechter om slogan!

Vrouwenavond in Laarbeek

Recept
van de week

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Melle JanssenJaccy van den Enden

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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Vrijwilligerspenning voor Karel van der Putten

Vrijwilligerspenning voor Betsie 
Rooijakkers – van Neerven 

Met Change verandert U.

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

Redacteur: Danique Verhofstadt
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Wethouder Frans 
van Zeeland reikte dinsdag, na-
mens het college van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek, 
de Vrijwilligerspenning Laarbeek 
uit aan Karel van der Putten. Hij 
ontving deze penning ter gele-
genheid van zijn afscheid als be-
stuurslid van Tafeltennisvereni-
ging A.T.T.C. ’77. 

Bestuurslid
Karel is in 1985 begonnen als 
voorzitter van Tafeltennisvereni-
ging A.T.T.C. ’77. Na deze func-
tie gedurende 24 jaar tot 2009 
op voortreffelijke wijze te hebben 
vervuld, vond hij het tijd worden 
om de voorzittershamer over te 
dragen. Daarna bleef Karel deel 
uitmaken van het bestuur en werd 
hij belast met accomodatiezaken. 
Als zodanig regelt Karel allerlei za-
ken, zoals inkoop voor de kantine, 
de financiën, de zaalindeling en de 
opbouw bij competitiewedstrijden. 

Hij poetst de tafels, draait elke 
donderdag bardienst, draait mee in 
de poetsploeg van de kantine, re-
gelt alles rondom de Luikse markt 
en opent de zaal op het moment 
dat de jeugd moet trainen. Karel 
is vrijwel dagelijks aanwezig in de 
tafeltennishal en werkt zo’n 15 tot 
20 uur per week op geheel vrijwil-
lige basis voor de vereniging.

Neerlegging 
bestuurslidmaatschap
Karel van der Putten heeft te ken-
nen gegeven dat hij zijn bestuurs-
lidmaatschap wenst neer te leggen. 
Dinsdag werd tijdens de jaarverga-
dering van Tafeltennisvereniging 
A.T.T.C ’77 als zodanig afscheid 
van hem genomen. Karel zal nog 
een aantal vrijwilligerswerkzaam-
heden voor de vereniging blijven 
doen.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Beek en Donk – Wethouder Frans 
van Zeeland reikte donderdag, na-
mens het college van burgemees-
ter en wethouders van Laarbeek, 
de Vrijwilligerspenning Laarbeek 
uit aan Betsie Rooijakkers – van 
Neerven. Zij ontving deze penning 
ter gelegenheid van haar afscheid 
als bestuurslid van Buurtvereni-
ging ‘De Eendracht’. 

Onderscheiding
Het was druk bij de jaarvergade-
ring van ‘De Eendracht’ afgelopen 
donderdag in wijkresidentie ‘De 
Schuurherd’. Na bijna 20 jaar trad 
Betsie deze avond af als bestuurs-
lid. Toen op het einde van de ver-
gadering de delegatie van de ge-
meente inclusief de pers, en later 
ook haar dochter met haar gezin, 
binnen kwam lopen, sloeg Betsie 
al meteen haar handen voor haar 
gezicht. “Dit had ik totaal niet ver-
wacht”, vertelt ze na afloop. “Tij-
dens de laatste vergadering moest 
ik wel eerder weg. Daar was ik wel 
nieuwsgierig naar. Maar dat dit 

was geregeld, dat zag ik niet aan-
komen”, aldus een bescheiden, 
trotse vrijwilligster. 

Taken van Betsie Rooijakkers – 
van Neerven
Betsie maakt sinds 1998 deel uit 
van het bestuur van buurtvereni-
ging ‘De Eendracht’. Samen met de 
andere bestuursleden is zij actief bij 
de organisatie van verschillende ac-
tiviteiten. Met name de organisatie 
van het Sinterklaasfeest, Paaseie-
ren zoeken en het ouderenuitstap-
je is bij Betsie in goede handen. 
Ook het regelen van personele 
bezetting bij de diverse activiteiten 
behoort tot een van haar specifie-
ke taken. Na zich met veel plezier 
gedurende 18 jaar in te hebben 
gezet voor de buurtvereniging, 
heeft Betsie donderdag tijdens de 
jaarvergadering te kennen gege-
ven dat zij haar bestuursfunctie 
neerlegt. Voorzitter Mari Vereijken 
versterkt de woorden van wethou-
der Van Zeeland. “Betsie was – en 
blijft hopelijk – een ambassadeur 
voor onze vereniging. Zelfs achter 
de kassa bij Jan Linders attendeer-
de ze altijd al buurtgenoten op de 

komende activiteiten of nieuwtjes 
van de buurtvereniging.” De plek 
van Betsie werd donderdag me-
teen opgevuld door een nieuw 
bestuurslid. Evenals de plaats van 
Heidie Koopman, die na zes jaar 
ook afscheid nam van haar secre-
taressefunctie binnen het bestuur. 
De nieuwe bestuursleden zijn Rie-
kie van Lier en Petra Bekx. 

Buurtvereniging ‘De Eendracht’
Buurtvereniging ‘De Eendracht’ is 
opgericht op 20 februari 1979. Het 
is een grote buurtvereniging van 
12 straten. De buurtvereniging telt 
560 leden en is zeer actief. Vaste 
activiteiten zijn de maandelijkse 
lotto en de winteravondrikcom-
petitie. Verder zijn er door het 
jaar heen diverse andere activi-
teiten, zoals dames-, ouderen- en 
mannenuitstapjes, fietstochten, 
gezinsactiviteiten, Halloween, 
Paasmiddag, Sinterklaasviering en 
workshops. Naast de ledencontri-
butie genereert de buurtvereniging 
ook inkomsten uit de rommel-
markten en in de maand december 
met oliebollen bakken op het Heu-
velplein. 

Betsie Rooijakkers - van Neerven vol trots met haar vrijwilligerspenning 

Mooi GespotMooi Gespot

Frits Vorstenbosch 
van de Knotploeg 
Laarbeek gaf mij 
deze tip. Dankzij 
Frits heb ik deze 
wilde eend, in een 
knotwilg, met 13 eieren op 
2 meter hoogte kunnen fotograferen. 

Leo van den Heuvel
Tips 06-23551653 

Karel van der Putten
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Verdwaald
Ook wij hebben zoals de heer 
Jos Biemans iets in het gemeen-
teplantsoentje voor onze woning 
aan de Adriaan Boutlaan te Lies-
hout liggen. Tot tweemaal in één 
week tijd ligt daar een plastic zakje 
met daarin een grote hondendrol.
De eigenaar van de betreffende 
hond heeft wél een hondenzakje 

bij voor de poep, maar gooit dan 
alles maar in het plantsoentje. Dat 
schiet zo ook niet op. Ik hoop, 
evenals de heer Biemans, dat de 
betrokkene deze melding leest en 
zich fatsoenlijk gaat gedragen.
 
Getty Logtens

LEZERSPODIUM

Aarle-Rixtel - Het bestuur van Se-
niorenvereniging KBO Aarle-Rixtel  
maakt bekend dat ze Peter Groenen-
daal als bestuurslid en nieuwe pen-
ningmeester heeft voorgesteld. Dit 
werd bekendgemaakt door voorzit-
ter Ton Schepers tijdens de goedbe-
zochte, algemene ledenvergadering 
van de KBO, die werd gehouden 
op woensdagmiddag, 9 maart in De 
Dreef te Aarle-Rixtel. Peter Groenen-
daal werd bij acclamatie benoemd.

Hij volgt Antonet Hendriks-Strijbosch 

op, die het penningmeesterschap de 
laatste 8 jaar heeft uitgeoefend. Zij 
was 9 jaar bestuurslid en dit jaar, op 
eigen wens, niet herkiesbaar.

Peter Groenendaal is een bekende 
persoonlijkheid in Laarbeek. Hij was 
tot aan zijn pensionering fysiothera-
peut in Aarle-Rixtel en kent daarom 
veel mensen. Het bestuur van de 
Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel 
vindt het fijn dat Peter is toegetreden 
en heet hem namens alle leden van 
harte welkom.

Tijdens de algemene ledenverga-
dering werd afscheid van Antonet 
Hendriks genomen, waarbij zij door 
iedereen werd bedankt voor de uit-
zonderlijke inzet die zij  als bestuurs-
lid in het algemeen en als penning-
meester in het bijzonder pleegde. Zij 
blijft de ledenadministratie en enkele 
ondersteunende taken doen.

Tijdens deze vergadering werd John 
Pezie door de aanwezige leden bij 
acclamatie benoemd voor een twee-
de periode van 3 jaar als secretaris..

Bestuurswisseling bij KBO Aarle-Rixtel

Workshop ‘Aan tafel…en dan?’ 
bij Laarbeek Werkt
Aarle-Rixtel – Wergroep Laabeek
Werkt gaat, samen met Ineke
van Luijtelaer-Noordhuizen, op
24 maart een workshop geven 
‘Aan tafel…en dan?’

Deze ochtend staat in het teken 
van als je uitgenodigd wordt voor 
een sollicitatie hoe dan te doen 
en jezelf het beste te presenteren. 
Veel mensen veranderen tijdens 
een sollicitatie in een totaal we-
reldvreemde, gaan dingen doen en 
zeggen die totaal niet relevant zijn. 
Ineke is een ervaringsdeskundige 
die wil helpen met tip en trucs. Ze 
stroomt over van enthousiasme en 
neemt je mee in een ontdekkings-
tocht naar knelpunten en de ver-
lichting ervan.

Ineke vertelt zelf: “Wanneer je op 
zoek bent naar werk kom je op een 
bepaald moment in gesprek. Dat 
kan spannend zijn. Ik heb zelf aan 
beide kanten van de sollicitatietafel 
gezeten, heb trainingen en work-
shops gegeven, ben trainingsac-
teur, coach en mentor en ben op 
het moment zelf werkzoekende. 
Het lijkt me leuk om al die vaar-

digheden te combineren om zo 
andere werkzoekenden te helpen 
met vragen als: Hoe kom je over? 
Wat doe je goed? Waar zitten je 
leerpunten? Wanneer loop je vast 
in een gesprek? Hoe kun je dat 
oplossen? Met een kleine groep 
deelnemers gaan we een gesprek 
oefenen en geven we elkaar feed-
back. Wat voor gesprekken vind jij 
lastig en wil je oefenen? Neem ter 
voorbereiding je eigen uitdaging 
mee én een open houding.” Je 
kunt deelnemen aan het rollenspel 
en/of als terugkoppelaar kijken 
naar de rollenspellen en feedback 
geven.

Zij hopen dat zij jullie mogen ont-
vangen op 24 maart om 10.00 uur 
in de Dreef in Aarle-Rixtel. Verder 
wil de werkgroep te kennen geven 
dat ze tegenwoordig ook te vinden 
zijn op het wereldwijde web via 
www.laarbeekwerkt.nl. Alle nutti-
ge en praktische informatie is hier-
op de vinden. Bezoek de site en/of 
de ochtend op 24 maart en doe er 
je voordeel mee.

Klankschalensessie in het Ontmoetingscentrum

Beek en Donk - Klankschalen geven 
een trilling waar het nodig is in het li-
chaam. De klanken van de schalen ma-
ken een blokkade los en harmoniseren 
tegelijk. Vandaar ook het ontspannen 
gevoel en rust tijdens en na een ses-
sie. Ze trillen met het lichaamswater 
(vocht) mee, want de mens bestaat 

uit meer dan 70% water. Water is iets 
wat makkelijk mee resoneert.

Wil je een klankschalensessie 
ervaren, kom dan naar het Ontmoe-
tingscentrum, Otterweg 29 in Beek 
en Donk op woensdag 23 maart. Je 
mag om 19.00 uur binnenlopen en 

om 19.30 uur tot 21.00 uur is de 
sessie. De kosten zijn €15,00 per 
persoon. Breng een flesje water  en 
een matje mee.( er zijn wel matjes 
aanwezig maar niet genoeg)
Je hoeft jezelf niet aan te melden, je 
mag vrijblijvend binnenlopen. Kom 
en ervaar.

Wilma van Deursen houdt een klankschalensessie voor eenieder die hierin geïnteresseerd is 
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kletskop pen

Pen 
De pen is beland bij Carla Blank-Voorthuis. 
Woonachtig in de Molenstraat in Lieshout heeft 
ze de koffie al klaar staan. In haar gezellige 
woonkeuken praat ze voluit over haar passies 
in het leven. 
    

Carla, zo te horen ben je geen getogen 
Brabander. Waar ben je geboren? 
“In Amsterdam.” lacht Carla (51); “maar ik ben 
opgegroeid in Purmerend. Vanwege het werk 
van mijn man zijn we naar Noord-Brabant 
gekomen. Het was wel even een schok, niet 
dicht bij zee. Gelukkig was dat meteen over 

toen ik hier kwam. Het is erg fijn om hier te 
wonen.” 

Hoe lang woon je in Lieshout en ben je een 
beetje ingeburgerd? 
“We zijn elf jaar geleden in Lieshout komen 
wonen. Daarvoor hebben we anderhalf 
jaar in Son en Breugel gewoond. Ik voel 
me op mijn gemak in Lieshout. Een fijne 
dorpsgemeenschap. Brabants praat ik nog 
niet. Maar ik hoor naast de zachte ‘g’ wel 
bijzondere uitspraken. Een meisje wordt soms 
‘hij’ genoemd en ik moet wennen aan ‘ons 
mam’. Onze zoon zit niet op voetbal maar onder 
voetbal en ik lig in een deuk als iemand zegt dat 
ze ‘afgewerkt is’. Dat betekent in Amsterdam 
ècht totaal iets anders.” Carla geeft een dikke 
knipoog en lacht. “Toch merk je dat de kinderen 
de taal waar ze wonen overnemen en dat we 

bij familiebezoek opmerkingen krijgen over ons 
nieuwe accent.”

Wat zijn je dagelijkse bezigheden? 
“Op dit moment ben ik docent biologie op het 
Carolus Borromeus College. Naast mijn gezin 
met vijf kinderen en vrijwilligerswerk vind ik het 

leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik heb 
net weer een nieuwe studie afgerond.” 

Wat is jouw achtergrond? 
“Na mijn doctoraal examen Medische Biologie 
ben ik in 1990 wetenschappelijk medewerkster 
op de afdeling Medische en Tumor Immunologie 
aan de Dr. Daniël Den Hoed Kliniek geworden. 
Vier jaar lang deed ik daar onderzoek naar 
kanker op cellulair niveau. Belangrijk werk maar 
ook heel intensief. Het begeleiden van jonge 
mensen en ze leren over mijn vakgebied vond ik 
ook heel interessant. Ik ging biologieles geven 
aan havo- en vwo-leerlingen in Amstelveen en 
volgde de tweede fase lerarenopleiding Biologie 
op de universiteit in Leiden. In 2011 ben ik me 
gaan verdiepen in Orthopedagogiek en heb ik 
in Nijmegen mijn masterexamen pedagogische 
wetenschappen afgerond.”

Wat is jouw droom voor de toekomst? 
“Momenteel ben ik bezig met het opzetten van 
een praktijk waar ik zowel volwassenen als 
kinderen kan coachen. Ik bied persoonlijke 
begeleiding op maat. Leer-, ontwikkelings-, 
sociaal-emotionele en gedragsproblemen kan 

ik diagnosticeren en ik ben gespecialiseerd in 
de behandeling van leerproblemen bij kinderen 
in het primair en voortgezet onderwijs. Voorlopig 
heb ik plannen genoeg om mezelf en anderen 
te ontwikkelen.”

Carla geeft De MooiLaarbeekKrant-
KletskopPEN door aan Leo Raijmakers uit 
Aarle-Rixtel. Hij staat over twee weken in 
de krant.

Carla Blank -
Voorthuis

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
 (Beek en Donk)

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

Een meisje wordt soms ‘hij’ genoemd en ik 
moet wenn en aa n ‘ons mam’

Lieshout - De Seniorenvereniging/
KBO Lieshout biedt de gemeen-
schap van Lieshout een beweeg-
tuin aan ter gelegenheid van hun 
60-jarig jubileum. Deze beweeg-
tuin wordt ingericht op het terrein 
van woonzorglocatie Franciscushof 
van de Zorgboog in het centrum 
van Lieshout. Naar verwachting kan 
de beweegtuin eind juni in gebruik 
worden genomen. 

“De Zorgboog is overtuigd van het 
belang van bewegen”, vertelt Petra 
de Regt, directeur Wonen en Welzijn 
de Zorgboog. “Bewegen in het alge-
meen en bewegen voor senioren in 
het bijzonder dragen op een positie-
ve manier bij aan hun gezondheid. 
De Zorgboog integreert de beweeg-
tuin daarom graag in de voorzienin-
gen die we bieden op Franciscushof. 
We streven ernaar om zo snel mo-
gelijk het Zonnehof en de Hofkamer 
te renoveren, zodat de buitenruimte 
straks een mooi geheel vormt met de 
binnenruimte.” 

Juni gereed 
Diverse inwoners in Lieshout hebben 
hun bezorgdheid uitgesproken voor 
overlast van hangjeugd en vanda-
lisme. Petra de Regt: “We zijn ons 
daar terdege van bewust en hebben 
ons daarom ook uitgebreid laten 
voorlichten over de risico’s. Zowel de 
wijkagent als het jeugdwerk zijn van 
mening dat er nauwelijks hangjeugd 

is in Lieshout. Beide partijen hebben 
ons toegezegd dat zij direct actie zul-
len ondernemen als er toch sprake is 
van overlast. Daarmee is naar onze 
mening de weg vrij om dit mooie ini-
tiatief doorgang te geven. We hopen 
dat de beweegtuin in juni is ingericht 
en dat er veel ouderen gebruik van 
zullen maken.” 

Tekeningen bekijken 
Tijdens de Nationale Week van Zorg 
en Welzijn is er op donderdagmiddag 
17 maart vanaf 14.00 uur een open 
inloop in Franciscushof. Tijdens deze 
inloop zijn onder meer tekeningen 
van de inrichting van de beweegtuin 
te bekijken. Suggesties voor de inde-
ling van de tuin zijn dan of op een 
later moment van harte welkom. 

Bij de Zorgboog staan we klaar voor 
alle generaties. Iedereen, ongeacht 
welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan dien-
sten in zorg, wonen en welzijn. Van 
zwangerschapsbegeleiding, kraam-
zorg en jeugdgezondheidszorg tot 
gemaksdiensten, cursussen en ver-
pleging en verzorging. U vindt ons 
in een woonzorgcentrum bij u in 
de buurt, in onze thuiszorgwinkel 
in Helmond of we komen bij u aan 
huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 
Dagelijks zetten zo’n 2400 mede-
werkers en 1000 vrijwilligers zich in 
voor de zorg en dienstverlening aan 
cliënten en bewoners. 

Beweegtuin voor Lieshout op 
locatie de Zorgboog 

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Redacteur: Nikki Barten

Cliëntelisme 
Ronnes ziet dat cliëntelisme een 
groot probleem is in de (lokale) poli-
tiek. “Als je beleid hebt, moet je dat 
uitvoeren. Dat moet gehandhaafd 
worden. Ik weet dat ik nogal eens 
als boeman ben benoemd. Neem 
bijvoorbeeld het alcoholbeleid. Dat 
is gezamenlijk door de politiek ge-
maakt. Ik ben verantwoordelijk voor 
de uitvoering hiervan. Ik moet hierin 
handhaven. Als je namelijk iets af-
spreekt, moet je dat uitvoeren, ook 
als er pijnpunten aan zitten. Het ge-
volg is dat ik als de bullebak wordt 
gezien. Maar wat ik doe, is puur het 
beleid uitvoeren. Ik kan er wel tegen 
om kritiek te krijgen, maar ik vind 
ook dat personen die hier een me-
ning over hebben ruggengraat mo-
gen tonen.”  

Ook het ‘kunstgrasprobleem’ van 
Sparta’25 komt ter sprake. “We be-
ginnen vaak aan de achterkant. ‘Wij 
willen kunstgras dus moet er dat ko-

men.’ Maar we moeten juist kijken 
naar de uitgangspunten. We moeten 
de voorwaarden bekijken; het moet 
niet gaan over de gewenste uitkomst. 
De feitelijke situatie is geen meetlat 
of Sparta’25 wel of geen kunstgras 
krijgt. Als het beleid uiteindelijk dui-
delijk maakt dat er kunstgras moet 
komen, dan komt er dat. En anders-
om. Daarvoor hebben we beleid, dat 
gehandhaafd moet worden.” 

Cultuurverandering 
De burgervader heeft in Laarbeek 
tot een cultuurverandering proberen 
te komen. “Ik heb een andere weg 
laten zien, die waarschijnlijk beter is 
dan het pad dat genomen werd. Ik 
heb geprobeerd de lokale politiek 
vertrouwen te geven en heb het pro-
beren te veranderen om het beter te 
maken. Cultuurverandering ligt voor-

al bij de mensen zelf. Ik ben tevreden 
over hoe dat proces gelopen is.” 

Aanstelling nieuwe burgemeester
Naar alle waarschijnlijkheid wordt er 
nog voor de zomer een nieuwe bur-
gemeester aangesteld. Ronnes is hier 
positief over. “De nieuwe burgerva-
der kan dan nog 1,5 jaar werken met 
de huidige coalitie. In die periode kan 
hij of zij een duidelijk beeld krijgen 

over hoe de gemeente in elkaar zit 
en wat er speelt. Dat is heel goed.” 

Openbare afscheidsbijeenkomst 
Voor iedereen die wil, is er op 
woensdag 23 maart een openba-
re afscheidsbijeenkomst van Frans 
Ronnes. Deze vindt plaats in het 
gemeentehuis tussen 17.00 en 
18.00 uur. 

Cultuurverandering ligt 

vooral bij de mensen zelf

Vervolg voorpagina

“Als je beleid maakt, moet je dat ook 
handhaven” 
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In het voetlicht: Diëtistenpraktijk Zoeetje 
Locatie:  Leliestraat 24, Beek en Donk
Eigenaresse: Zoë Straatman 
Redacteur:  Iris Savenije 

Geen vieze poedertjes of crashdiëten: 
bij Zoeetje, de diëtistenpraktijk van Zoë 
Straatman, kun je zoals zij het prachtig ver-
woord ‘gewoon normaal doen’. Of je nou 
iets aan je eigen gewicht wilt veranderen of 
juist op verzoek van de huisarts komt: Zoë 
gaat graag een persoonlijk gesprek met je 
aan in haar gloednieuwe praktijk aan de 
Leliestraat in Beek en Donk. 

De diëtist: het is nog altijd geen geliefd 
woord, bekent ook de diëtiste zelf. “Ik heb 
het gevoel dat mensen zich nog steeds druk 
maken wanneer ze het woord horen. Ze zijn 
vaak bang dat ze van alles moeten en de 
lekkere dingen niet meer mogen.” Dit hoeft 
volgens Zoë echter niet het geval te zijn. 
Samen met de cliënt stelt ze na een een uit-
gebreid gesprek een voedingsplan op, dat bij 
zijn of haar levensstijl past. 

Voedingsplan
Tijdens één of meerdere persoonlijke 
gesprekken kijkt Zoë samen met de cliënt 
naar de persoonlijke situatie waar uiteindelijk 
het voedingsplan perfect op aan moet sluit-
en. “Ik wil weten wat mensen lekker vinden 
om te eten en wat juist niet. Het plan moet 
uitvoerbaar zijn, anders heb je er bij voorbaat 
niets aan.” Zo komen er genoeg mensen 
langs in de praktijk die het wekelijkse frietje 
liever niet op willen geven. “Dat hoeft ook 
niet, maar pak dan één snack en eet er wel je 
groente bij. De balans moet goed zijn.”

Bij ziekte en gezondheid
Bij Zoeetje kun je uiteraard terecht als je 
gezond bent, maar iets wil veranderen aan 
je lijf. Dat betekent afvallen en aankomen, 
maar bijvoorbeeld ook als je op sportgebied 
aan een nieuwe uitdaging begint. Daarnaast 
staat de diëtiste voor je klaar als je een 
te hoge cholesterol of bloeddruk hebt of 
bijvoorbeeld last hebt van het prikkelbare 
darm syndroom. Kortom: bij ziekte. Zoë 
heeft zich gespecialiseerd in diabetes door 
een post-hbo-studie op dit gebied te vol-
gen. “Door een gezonde levensstijl kunnen 
diabeten in sommige gevallen hun medi-
catie minderen of niet meer nodig hebben. 
Sommige mensen met een hoog choleste-
rolgehalte of bloeddruk kunnen door een 
gezonde leefstijl medicatie voorkomen of uit-
stellen”, vertelt Zoë.

Verzekering
Zoë is afgestudeerd aan de hbo-opleiding 
Voeding & Diëtetiek. Diëtist is een bescherm-
de titel en mag alleen na de afronding 
van eerdergenoemde opleiding gedragen 
worden. Sinds 1 januari 2013 zit dieet-
advisering weer in de basisverzekering. Het 
is daarbij wel slim om altijd een verwijsbriefje 
van de dokter mee te nemen naar de prak-
tijk. “Soms kan het ook zonder verwijsbriefje, 
maar dat is per zorgverzekering verschil-
lend”, legt de diëtiste uit. 

Zelfstandige praktijk
Zoë wist al wat ze wilde voordat ze was 
afgestudeerd: een eigen praktijk. Ze wilde 
geen deel uitmaken van een enorme organi-
satie. “Het is voor mij belangrijk dat mensen 
weten bij wie ze terechtkomen. Zo kun je een 

persoonlijke band met elkaar opbouwen. Als 
ik meer tijd voor mensen wil nemen, dan 
heb ik die mogelijkheid”, vertelt Zoë trots. 
Maar ook die tijd houdt, als het goed is, een 
keer op. “Mensen moeten uiteindelijk zelf 
de goede keuzes kunnen maken, hun eigen 
diëtist worden. Dat is het doel. Ook al zijn ze 
bij mij natuurlijk altijd welkom.”

Diëtistenpraktijk Zoeetje is te vinden op 
Leliestraat 24 in Beek en Donk. Zoë Straatman 

is tevens bereikbaar via het e-mailadres: 
info@zoeetje.nl of het telefoonnummer: 
06 - 28 81 68 44. Meer informatie vind je op 
www.zoeetje.nl en op de facebookpagina: 
www.facebook.com/DietistZoeetje  

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

IN HET VOETLICHT...  DIËTISTENPRAKTIJK ZOEETJE

Zoë Straatman

Quiznight Aarle-Rixtel 
afgesloten met een feestje

Aarle-Rixtel - De quiznight van de 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel gaat 
afgesloten worden met een mooi 
feestje, verzorgd door de eigen DJ’s 
Jorg en Rico. Beiden weten perfect 
hoe je een feest kunt bouwen in 
een tent. Na afloop van een avond 
vol spanning, strijd en sensatie is er 
dus alle ruimte om nog even lekker 
stoom af te blazen op de dansvloer.

Zoals inmiddels wel bekend, komt de 
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel er weer 
aan, in het weekend van 6 mei gaat 
dit evenement weer plaatsvinden. Al 
enkele jaren is het mogelijk om los 
van de dorpsfeesten enkel mee te 
doen met de quiznight op vrijdag-
avond, je doet dan dus niet mee met 
de andere onderdelen van de dorps-

feesten. Dit is een interactieve qui-
zavond, een beetje vergelijkbaar met 
een pubquiz, strijd en gezelligheid 
gaan hand in hand. Het grote verschil 
zit hem erin dat je nu samen met een 
volle tent strijdt voor het erepodium. 
Deelname aan de quiz is geheel gratis 
en voorbereiding vergt het niet. Het 
enige dat je hoeft te doen is je opge-
ven voor 11 april bij Rico Verbakel via 
0622603125 of ricoverbakel@gmail.
com. Heb je dus zin om met je club, 
vrienden, familie of collega’s een ver-
zorgd avondje te quizen geef je dan 
snel op. 

Na afloop van de quiz draait er een 
DJ zodat men de avond met een 
mooi feestje kunnen afsluiten!
Hopelijk tot in de tent.

Botenparade komt naar Laarbeek

SplasH!! breidt Juni Watermaand verder uit

Beek en Donk - Het Juni Watermaand 
evenement SplasH!! wordt dit jaar 
uitgebreid met een ludieke ‘Botenpa-
rade’. Vanaf sluis 6 in Beek en Donk 
varen deelnemers naar het eindpunt bij 
de Beekse brug. Langs de gehele route 
is plaats voor toeschouwers. 

Alles wat drijft en op welke manier dan 
ook kan varen is geschikt om mee te 
doen aan de botenparade. Hoe groter 
het lint aan boten op De Zuid Willems-
vaart, hoe meer vertier en plezier voor 
deelnemers en toeschouwers.  Deel-
nemen kan in de categorieën gemoto-
riseerd en ongemotoriseerd. In beide 
categorieën worden 3 prijswinnaars 
aangewezen. Het enige criterium is een 
zo ludiek mogelijk vaartuig te maken.

Botenparade 
Met de 11e editie van het zomerse 
evenement SplasH!! gaan de organise-
rende Teugelders van Ganzendonck, op 
zondag 26 juni iets geheel nieuws lan-

ceren. Het wordt een soort van carna-
valsoptocht, maar dan op het water. Ie-
dereen die iets creatiefs kan fabriceren 
wat blijft drijven en kan varen mag zich 
aanmelden. Hierbij kan gedacht wor-
den aan: rubberboot, kano, surfplank, 
kartonnen boot, roeiboot, waterfiets, 
plezierboot, speedboot, loveboat, een 
vlot, luchtbed, zwemband of een vaar-
tuig gemaakt van allerlei andere mate-
rialen. Uiteraard is het de bedoeling dat 
het vaartuig en de deelnemers ludiek 
worden aangekleed. Dit kan, net zoals 
bij de carnavalsoptocht, groots en uit-
gebreid (denk aan de optochtwagens), 
maar ook klein (denk aan individuele 
deelnemers en groepen). De Botenpa-
rade legt met hele lage snelheid, aan-
gegeven door de organisatie, het par-
cours af. Het publiek op de kade kan 
zo genieten van alles wat voorbijkomt. 
Aanmelden kan vanaf nu via www.
teugelders.nl (kijk bij Aanmelden/Web-
winkel en kies voor SplasH! Botenpara-
de). Naast dit nieuwe onderdeel zijn er 

andere activiteiten en muziek nabij de 
feesttent aan de Dijkstraat. 

Entertainment 
Ook in 2016 duurt SplasH!! 2 dagen. 
Zaterdag 25 juni staat in het teken van 
muziek en gezelligheid aan het kanaal 
bij de Beekse brug. In de SplasH!! feest-
tent is het die avond goed vertoeven. 
Indien nodig ook lekker verwarmd, 
wordt het genieten van muziek en een 
gezellige zomerse avond beleven aan 
de zuid-Willemsvaart. De Teugelders 
zorgen voor het nodige entertainment 
en muziek zodat ook de voetjes van de 
vloer kunnen. Hierover later meer infor-
matie via alle bekende media. 

De Teugelders willen met SplasH!! 2016 
een nog grotere bijdrage leveren aan de 
prachtige Juni Watermaand van Laar-
beek. De toegang is beide dagen gratis. 
Alle informatie komt de aankomende 
tijd beschikbaar op o.a. de website van 
de Teugelders.

CV De Raopers houdt kienavond
Lieshout – Carnavalsvereniging De Ra-
opers houdt op vrijdag 18 maart een 
kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan het Grotenhof. De avond begint om 
20.00 uur en de kleine zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom. 
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Bram de 
Greef 

Van een kennisje kreeg ik een 
facebookberichtje met de vraag of ik 
misschien iemand wist die haar twee 
hangbuikzwijntjes wilde overnemen, 
waarvoor zij allergisch bleek te zijn. 
Met zoveel facebookcontacten 
zou ik vast wel iemand vinden die 
ervoor wilde zorgen. Ik plaatste 
haar oproep op mijn site en binnen 
tien minuten kon ik haar verblijden 
met een alleraardigste boodschap. 
Kleine moeite, groot gebaar. Haar 
moddervarkens waren welkom in de 
Spaanse Jalónvallei (waarin ik woon) 
bij een ervarend-leren-opvangproject-
voor-jongeren maar er moest eerst 
nog een hekwerk om het landgoed 
gemaakt worden. Dat zou in een paar 
weken gefikst zijn en zolang zouden 
Buddha en Knorretje het vol moeten 
houden in LaNucia (omgeving 
Benidorm). Buddha en Knorretje? 
Noem ze Knor en Knar of Buddha 
en Soul maar deze naamcombinatie 

kon ik niet begrijpen. Maar goed… 
dit waren hun namen, hier moesten 
ze het mee doen. Toen het hekwerk 
zijn voltooiing naderde, kreeg ik van 
datzelfde kennisje wederom een 
facebookberichtje. Er was nóg een 
probleem. Of ik misschien iemand wist 
die haar twee hangbuikzwijntjes kon 
vervoeren want in de achterbak van 
een luxe Audi ging dat niet lukken. 
Met zoveel facebookcontacten zou 
ik vast wel iemand kunnen vinden die 
dat wilde doen. Ik plaatste ook deze 
oproep op mijn site en binnen tien 
minuten kon ik haar weer verblijden 
met een alleraardigste boodschap. 
Kleine moeite, groot gebaar. Iemand 
van een nabijgelegen meubelzaak 
had een grote bus en die wilde bij 
grote uitzondering wel twee varkens 
vervoeren. Ondertussen werd er 
hard gewerkt aan de omheining van 
het landgoed. Omdat mijn vakantie 
naderde, zat er voor mij maar één 
ding op. De nodige contacten met 
elkaar in verbinding brengen zodat 
alles geregeld kon worden tijdens mijn 
afwezigheid. Zogezegd, zo gedaan.

Terug van vakantie werd ik 
uitgenodigd om de hangbuikzwijntjes 
in hun nieuwe verblijfplaats te komen 
bewonderen en ik nam de uitnodiging 
dankbaar aan. Maar, eenmaal het 
nieuw geplaatste hekwerk door, 
was er geen Buddha of Knorretje te 

bespeuren! Werd ik nou in-het-ootje 
genomen? Zou een hangbuikzwijn 
tevoorschijn komen als ik ze roepen 
zou? Ohhh en daar stak hun dikke 
plofkop boven de modder uit. Mag 
ik even voorstellen: Buddha en 
Knorretje! Toen aanhoorde ik het 
eindverhaal. Het transport bleek toch 
niet zo makkelijk te zijn verlopen. 
Waarschijnlijk dachten Buddha en 
Knorretje dat hun laatste uur was 
geslagen en ze bij de slager zouden 
worden afgeleverd. Maar goed, 
uiteindelijk zaten ze in de bus en 
kwamen ze in de Jalónvallei aan, waar 
een prachtig landgoed lag te wachten 
met twee kuilen vol water. Voor ieder 
hangbuikzwijn een modderpoel. Mijn 
kennis blij, de jeugdigen van het 
jongerenproject blij en de bus kon 
gelukkig onbeschadigd terug naar de 
meubelzaak, dus ook daar waren ze 
blij. Ik was blij Buddha en Knorretje 
ontmoet te hebben. Adios.  

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

Luchtpost

Spanje

Moddervarkens!

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Vekoop, montage,
reparatie, renovatie. Bel of mail 
voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 06-
21862206

GEVONDEN
Op zondag 13 maart is er een bril 
gevonden in Lieshout op de brug bij 
Bouwcenter Swinkels, op het ‘padde-
stoelbankje’. Af te halen bij kantoor Moo-
iLaarbeek, Heuvelplein 3, Beek en Donk 

Rode bril gevonden op het Piet van Thiel-
plein, t.h.v. de schoenenzaak (3 maart). Af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Fietscomputer (cateye velo 5) gevonden op 
het Piet van Thielplein. Tel. 06-50227632

Huissleutel gevonden t.h.v. Nachtegaal-
laan Beek en Donk. Af te halen bij Antoni-
usplein 13 Beek en Donk

Gehoorapparaat gevonden op de parkeer-
plaats bij Jan Linders in Beek en Donk. Tel. 
0492-461079

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

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

Grindtegels, trottoirtegels en bandjes. Tel. 
06-13726945

Ik zou graag het boekje: ‘Beknopte woor-
denlijst van het Beek en Donks dialect’, van 

K.M Schmidt  en C Verschuren hebben. Is 
er iemand die het kwijt wil en mij er blij 
mee wil maken? Tel. 06-19026251

Te koop gevraagd:  koersfi etsen - race-
fi etsen, retro wielerkleding, folders/boeken, 
onderdelen, staat of merk niet allerbelang-
rijkst, 06-19421860, f.elzen@hotmail.nl

LES/CURSUS
Interpunctie: cursus assertiviteit te Veghel, 
6 dinsdagavonden voor €245,00.
Start in april 2016: info@interpunctie.nl of 
0413-310795

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de za-
terdag van de maand.19 mrt. / 16 april / 
21 mei van 10.30 tot 11.30 uur.

Kralenatelier op nieuwe locatie! In ‘Het 
Tuinatelier’ aan de Stompersstraat, 
St. Oedenrode. Dus..weer reparaties, 
kinderfeestjes & workshops. Alles op af-
spraak. Tel: 06-31230566

TE HUUR
Te huur: 300 m2 opslag-/praktijkruimte 
nabij centrum Beek en Donk. Voor meer 
info, tel. 06-43144594

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: damesfi ets in goede staat. Tel. 
0492-463386

Te koop bankstel 2 zits en een 2.5 zits. Leer 
met alcantara. Kleur blauw, in goede staat. 
Tel. 0492-382328

Te koop 3 bouwhekken met voet en klem-
men, €50,00. Tel. 0499-847831

Aanbieding: 30 stuks carpinesbomen  zuil 
geknipt, hoogte ca. 3 meter van € 65,- 
voor € 35,-, info 0413-472040

Sla, andijvie en alle soorten koolplanten. 
Alle soorten haagplantjes, alle soorten 
bomen, ook fruitbomen, alle soorten 
vaste planten, coniferen en heesters. Van 
Heesch Groencentrum, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode 0413-472020

VERLOREN
Rechter herenhandschoen verloren op de 
weekmarkt Piet van Thielplein. Lichtbruin, 
gebreid tussen de vingers. Wil de vinder 
aub bellen met 0492-463259

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Beek en Donk   
0492-462911

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

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

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

 

 

Ook in ons assortiment te huur:
 

Traktor met frees en houtversnipperaar

 

beeldende kunst - grafisch ontwerp

Crommenacker 4   Lieshout   www.atelier-xplore.nl 
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Het Oranje Fonds hield afgelopen weekend samen met duizenden organisaties in het land de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, NLdoet. Ook in Laarbeek waren vele vrijwilligers op de been tijdens dit 
actieweekend en werden anderen gestimuleerd een dag(deel) te helpen en hierdoor te ervaren hoe bijzonder 
en waardevol het verrichten van vrijwilligerswerk is. Een foto-impressie van een aantal organisaties die 
meededen aan NL Doet.

Yammas Mariahout

Ook bij Yammas in Mariahout werd flink de 
handen uit de mouwen gestoken. Hier werd 
druk geschilderd door jong en oud.

Vervangen dak dug-out ASV’33

Vrijwilligers vervangen tezamen het dak van een 
van de dug-outs bij voetbalvereniging ASV’33 in  
Aarle-Rixtel.

Ook in Laarbeek!

Aanleg theetuin IVN

Bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel is hard gewerkt om een 
theetuin te creëren met terras en prieel. 
Dit ten behoeve van onder andere het 
kikkerconcert tijdens de eerste zondag 
van juni, zodat er lekker beschut van het 
concert genoten kan worden.  

Verwendag De Regt & Zonnetij

Bewoners van De Regt in Beek en Donk en Zonnetij in Aarle-Rixtel 
genieten zichtbaar tijdens de Verwendag die de Zorgboog organi-
seerde. Zij mochten gebruikmaken van gezichts- en voetmassages, 
kapsters, nagelstylistes en het geheel werd muzikaal opgeluisterd 
door zanger Pierre van Dongen uit Handel.

Fotografen: Joost Duppen
     Marcel van de Kerkhof
     (Beek en Donk)
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Verzekeringen | Hypotheken | Financieringen | Betalen en Sparen
Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

         Uw verzekeringen vergelijken? Snel, makkelijk en geheel vrijblijvend!

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

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

www.koensterkennatuursteen.nl
ksterkennatuursteen@gmail.com

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken
- Keukenbladen

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

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

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

Gratis thuisbezorgd!

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 13,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

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

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

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

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

Wie weet wie dit 
zijn?
   
Weet jij het antwoord? Laat 
het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord 
hier volgende week te lezen!

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

Links op de foto is Christ van den Hoogenhof.
In het midden moeder Anna van den Hoogen-
hof-van Hoof uit de Deensehoek in Lieshout.
Rechts is haar schoonmoeder Opoe (Betje) van 
den Hoogenhof.
Zij woonde in op de Beemdkant bij haar dochter 
Anneke en schoonzoon Frans van den Elzen.  
Het is een traditionele kerkengangfoto.

Met vriendelijke groet,
Maria van de Aa-de Koning

De oude vrouw aan de rechterkant is volgens mij mevrouw Van den Elzen-Wal-
raven. Die woonde op de Beemdkant 2 samen met de familie Frans van den 
Elzen - Anna van den Hoogenhoff. De vrouw in het midden is mijn moeder 
Anna van den Hoogenhoff-van Hoof en het menneke aan de linkerkant dat 
ben ik, Christ van den Hoogenhoff. Toen woonden wij aan de Deensehoek nr. 
19. Deze mensen gaan volgens mijn inzicht naar de kerk in de straat die nu de 
Burgemeester van den Heuvelstraat heet. De foto is gemaakt net na de oorlog.

Groeten, Christ van den Hoogenhoff

Op de foto van vorige week staan mijn broer, moeder en opoe. Mijn broer heet 
Christiaan van de Hogehof, mijn moeder Elisabeth van de Hogehof – Walgra-
ven en opoe heet Anna van de Hogehof – van Hof.
 
Met vriendelijke groet, Johan van de Hogehof

Historische beelden
Dikkemik organiseert kleurwedstrijd voor Paasfeest

Aarle-Rixtel - Op Eerste Paasdag, 
zondag 27 maart, houdt folkloregroep 
Dikkemik uit Aarle-Rixtel weer het 
jaarlijkse Paasfeest op Croy. Naast het 
Paaseieren zoeken en het grote Paas-
vuur wordt er ook weer een kleurwed-

strijd gehouden voor kinderen uit de 
onderbouw van de basisscholen. 

Na afloop is er de uitreiking van de 
prijsjes die gewonnen zijn met deze 
paaskleurwedstrijd. De kleurplaten 

zijn bij de basisscholen verkrijgbaar. Ze 
kunnen tot en met vrijdag 25 maart 
worden ingeleverd via de brieven-
bus van Kouwenberg 37 (het nieuwe 
heemhuis).

Het snoeihout voor het grote Paasvuur ligt al te wachten

Beek en Donk – Op de maande-
lijkse liedertafel ’t Nachtpitje, op 
vrijdag 25 maart, is iedereen weer 
van harte welkom.

Vanaf 21.00 uur liggen de zang-
bundels weer klaar en starten de 
accordeonisten met hun muziek 
voor een gezellige avond vol lief 

en leed. Dit vindt plaats in Café 
Zaal De Tapperij aan de Kerkstraat 
in Beek en Donk.

Maandelijkse liedertafel ’t Nachtpitje

Aarle-Rixtel – Harmonie ‘De Goede 
Hoop’ houdt op zaterdag 19 maart een 
oudijzeractie. Tijdens deze dag is het 
mogelijk om oude metalen in te leve-
ren. Tussen 09.00 en 11.00 uur kun je 
terecht op het terrein tussen de Boe-
renbond en Grand-Café Stout aan de 
Dorpsstraat. 

Leden van de harmonie zijn hier aanwe-

zig om de materialen in ontvangst te ne-
men. Alle oude soorten metalen zijn wel-
kom. Daarnaast zijn ook elektrakabels, 
witgoed en oude computers welkom.

Indien de spullen te zwaar of te omvang-
rijk zijn om te brengen, komt een lid van 
de harmonie deze op de desbetreffende 
dag na 11.00 uur ophalen. Bel hiervoor 
Willem Verhoeven op het nummer 06-

38900299. Grotere partijen worden 
ook tussentijds opgehaald. Opgeruimde 
spullen waar je direct vanaf wilt, kunnen 
worden gedeponeerd op het eerder ver-
melde terrein. 

Het inleveren van het oud ijzer vindt 
iedere derde zaterdag van de maand 
plaats. De eerstvolgende keer is op za-
terdag 16 april. 

Harmonie ‘De Goede Hoop’ houdt oudijzeractie
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Boonacker Goud
volkoren- of tarwebrood

heel, gesneden

2.29

Kipfi let
kilo

6.99

Mona pudding
beker 450 ml.

50%
KORTING

Prijsvoorbeeld: Mona griesmeelpudding, 

beker 450 ml. van 1.41 voor 0.70

mijn slijterij

5.49

1+1
GRATIS

Bonduelle groenten
alle soorten 1/2 blikken

Bij aankoop van 2 blikken 50% korting
Prijsvoorbeeld: 2 blikken Bonduelle 
crispy maïs à 300 gram 

van 2.66 voor 1.33

Markant chips
naturel, paprika, bolognese 

of cheese onion
3 zakken à 200 gram

2.64

2.00
kilo 3.33

3 zakken

Bij aankoop van 3 zakken ontvangt 
u 1 Lock&Lock spaarzegel gratis.

Boomsma oud Friesche
beerenburger*

literfl es

13.99

Southern Comfort 
whiskey likeur of Glen 

Talloch whisky*
fl es 700/1000 ml.

19.99

beerenburger*

9.99

19.99
fl es 700/1000 ml.

13.49

W 11 - Aanbiedingen gelden van maandag 14 t/m zaterdag 19 maart 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

Bij aankoop van 4 pakken 50% korting
Prijsvoorbeeld: 4 pakken Pickwick green tea citrus 

à 1500 ml. van 6.44 voor 3.22

2+2
GRATIS

Pickwick ice tea
alle soorten

1+1

Marquis de 
Seillan wijnen*

rouge of blanc
fl es 750 ml.

2 fl essen van 15.98 voor 7.99

1.69

1+1
GRATIS

Ola Viennetta
per stuk 650 ml.

Bij aankoop van 2 stuks 50% korting. Prijsvoorbeeld: 

2 stuks Ola Viennetta vanille à 650 ml. van 4.56 voor 2.28
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Rabobank Peel Noord heeft 
samenwerken hoog in het vaandel 
staan. De collegiale samenwerking 
met diverse lokale makelaars is 

daarvan een goed voorbeeld. Deze keer treffen Marie-Louise 
Meulendijk, financieel adviseur van Rabobank Peel Noord en 
Paul Stienen, makelaar bij Van den Berk & Kerkhof Makelaars uit 
Aarle-Rixtel, elkaar. Samen leggen ze uit waarom het kopen van 
een nieuwbouwwoning aantrekkelijk is.

Waarom is nieuwbouw aantrekkelijk Paul?
“Omdat ‘nieuw ook echt nieuw is’ en ik weet waar ik over praat”, lacht 
Paul, “want ik woon zelf al 20 jaar in een nieuwbouwhuis.” Hij somt 
diverse voordelen op: “Nieuwbouw wordt veelal ‘kaal’ opgeleverd. 
Muren en vloeren moeten dan nog worden gedaan. Je kunt zowel 
woning als kavel naar eigen smaak afwerken en inrichten. Nieuw-
bouwwoningen zijn optimaal geïsoleerd, beschikken over een 
energiezuinige installatie en je hebt de eerste jaren nauwelijks on-
derhoudskosten. Een nieuwbouwwoning koop je ‘vrij op naam’; je 
betaalt geen overdrachtsbelasting en taxatiekosten. Je betaalt soms 

wel bouwrente maar deze is fiscaal aftrekbaar na ondertekening van 
de Koop-Aanneemovereenkomst (is de bouwrente in de verkoop-
prijs verwerkt, dan is deze niet fiscaal aftrekbaar). Bovendien ben je 
als koper goed beschermd omdat een nieuwbouwwoning vaak be-
schikt over GIW-garantie en die is 10 jaar geldig. GIW-garantie houdt 
in dat de aannemer garandeert dat de woning aan bepaalde bouw-
technische voorwaarden voldoet.” 

Marie-Louise, is het financieel gezien ook aantrekkelijk om 
nieuwbouw te kopen?
“Absoluut”, vertelt de financieel adviseur enthousiast: “De hypotheek-
rente is nog steeds laag en het woningaanbod is groot. Ook de ver-
anderde wet- en regelgeving maakt het juist nu nog de moeite van 
het overwegen waard om in te stappen. We zien ook echt een posi-
tieve beweging in de markt met een stijging in de verkopen van wo-
ningen, in alle lagen. De trend is dat ook veel starters toetreden tot 
nieuwbouw. Hun droom van een eigen huis kan worden gerealiseerd 
met een woningfinanciering aangevuld met bijvoorbeeld een ‘star-
terslening’ in de gemeente Laarbeek. Maar dit is niet de enige reden:

• In 2016 mogen ouders hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar een-
malig een belastingvrije schenking doen van €53.016,-, mits dit 
wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning.

• Vanaf 2017 worden de regels rondom schenking met betrekking 
tot de eigen woning verruimd. De schenking mag worden ver-
hoogd tot €100.000,- en hoeft niet per se meer alleen van de ou-
ders afkomstig te zijn. Dit kan voor starters nét het verschil maken.

• Tot 1 juli 2016 kom je nog in aanmerking 
voor Nationale Hypotheek Garantie bij 
een woningprijs tot €231.000,-. Na 1 juli 
wordt deze verlaagd naar €212.000,-. Met 
NHG krijg je extra zekerheid en een lage 
rente. 

• Op dit moment is de maximale hypo-
theekverstrekking nog 102% van de 
waarde van de woning. Deze wordt jaar-
lijks verlaagd met 1% totdat deze in 2018 
uitkomt op 100%. 

• Bij nieuwbouw (A++ woningen) kan on-
der voorwaarden de maximale financie-
ringsnorm worden verhoogd tot 106% 
van de marktwaarde (ook in combinatie 
met NHG). 

• In sommige gevallen kan bij A++ wonin-
gen de maximale lening verhoogd wor-
den met €9.000,- bovenop de maximale 
leencapaciteit (niet in combinatie met 
het ophogen van de maximale financie-
ringsnorm tot 106%). Voor kopers die maximaal willen lenen zoals 
starters, kan dit interessant zijn.

• Bij een zogenaamde ‘nulopdemeter-woning (per saldo geen ener-
giekosten) kan een financiering onder voorwaarden met €27.000,- 
worden verhoogd.” 

Ik ben geïnteresseerd in nieuwbouw. Hoe ga ik te werk?
“Stap 1: Ga je oriënteren”, vervolgt Paul. “Op de websites van de ge-
meente, Funda of het nieuwbouwproject zelf, vind je veel bruikbare 
informatie. Stap 2: Neem contact op met de verkopend makelaar 
van het nieuwbouwproject. Een makelaar is namelijk degene die 
potentiële koper(s) door het hele traject begeleidt. Dit gebeurt op 
dit moment (weer) volop waarbij de belangstelling voor ‘Het Klavier’ 
in Aarle-Rixtel opvalt. Helemaal ‘vers’ is het 
nieuwbouwproject ‘De Nieuwe Hees’ aan de 
Lage Heesweg in Beek en Donk dat we sinds 
deze week in de verkoop hebben. Maar ook 
in de gemeente Gemert-Bakel zijn diverse 
nieuwbouwprojecten te vinden.” 

Marie-Louise besluit: “Stap 3: Check via het 
online hypotheekdossier van de Rabobank 
alvast je financieringsmogelijkheden. Maak 
een afspraak voor een kosteloos oriëntatie-
gesprek of leg je vraag telefonisch of via de 
mail voor. Hierna volgt mogelijk het betaal-
de adviesgesprek. Dan kijkt een financieel 
adviseur van de Rabobank met je naar jouw 
‘totaalplaatje’ om jouw woonwensen op kor-
te én lange termijn te realiseren.”

Extra openstelling
Heb jij vragen op het gebied van nieuwbouw, wonen of anders? 
Maak dan snel een afspraak! Of loop geheel vrijblijvend en zonder 
afspraak op zaterdag 19 maart en zaterdag 2 april de kantoren van 
Rabobank Peel Noord in Beek en Donk en Gemert bin-
nen. Tijdens deze extra inloopspreekuren tussen 10.00 
en 14.00 uur kun al je vragen stellen.

Rabobank…een aandeel in elkaar

ZIN IN NIEUWBOUW? TIPS VOOR POTENTIËLE KOPERS! 

Nieuw is echt nieuw

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

Het Klavier

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

Heb je vragen? Kom naar de extra  
inloopspreekuren!

Timmer, metsel- en infrawedstrijden in 
Mierlo een groot succes
Op 8, 9 en 10 maart werden de regionale Timmer, 
metsel- en infrawedstrijden 2016 in Mierlo 
gehouden.

De Timmer, metsel- en infrawedstrijden Regio Zuid- 
en Oost-Brabant met als inzet ‘de zilveren troffel’, 
‘de zilveren hamer’ en ‘de infra wisseltrofee’, werden 
georganiseerd door het samenwerkingsverband voor 
bouwopleidingen; Bouw Infra mensen Mierlo.

Acht regionale VMBO-scholen vaardigden 38 
leerlingen af. Zestien timmerleerlingen, veertien 
metselleerlingen en acht infraleerlingen zijn drie dagen 
lang intensief bezig geweest en hebben hun uiterste 
best gedaan om hun opdracht goed uit te voeren. De 
timmerleerlingen maakten een vogelvoederplateau, 
de metselleerlingen metselden een
muur met rollaag en de infraleerlingen werkten 
aan een straatwerk met daarin het logo van Bouw 
Infra mensen Mierlo. De deskundige jury, bestaande 
uit vakmensen uit de bouw en infra, zijn elke dag 
aanwezig geweest om de leerlingen te begeleiden 
en te beoordelen. Na uitvoerig beraad hebben zij 
de uitslag bepaald. Donderdagavond werden onder 
grote belangstelling van zowel ouders als leerlingen, 
bedrijven en docenten op feestelijke wijze de 
wisseltrofeeën uitgereikt.

Onderstaand de uitslag:
Bij het timmeren ging ‘de zilveren hamer’ naar:

1e plaats: Martijn Swinkels uit Someren, leerling van 
het Vakcollege Helmond
2e plaats: Tijn van den Berg uit Mariahout, leerling 
van het Commanderij College
3e plaats: Thomas Bakermans uit Geldrop, leerling 
van het Varendonck College

Bij het metselen ging de ‘zilveren troffel’ naar:
1e plaats: Sander Janssen uit Someren, leerling van 
het Varendonck College
2e plaats: Jeroen Verhagen uit Beek en Donk, leerling 
van het Commanderij College
3e plaats: Koen van Berlo uit Heusden, leerling van 
het Varendonck College

Bij de infra ging de ‘infra wisseltrofee’ naar:
1e plaats: Tim van Asseldonk en Roy Wich, beiden 
uit Gemert, leerlingen van het Commanderij College
2e plaats: Dave van den Eijnden en Mees van Horrik, 
beiden uit Someren, leerlingen van het Varendonck 
College
3e plaats: Stef Tobben uit Someren en Kevin de Greef 
uit Helmond, leerlingen van het Vakcollege Helmond

Meer informatie over de opleidingen van Bouw Infra 
mensen Mierlo of Dé
Schildersvakschool Peelland, Goorsedijk 6 in Mierlo: 
T 0492-665505,
E info@bouwinframensen-mierlo.nl, 
www.bouwinframensen-mierlo.nl.

Advertorial

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

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

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

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

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

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

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

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

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

www.haarzaken.net

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

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

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

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

Vrijmarkt tijdens Oranjefestival
Beek en Donk – Speciaal voor kin-
deren is er op het nieuw opgezette 
Oranjefestival, op woensdag 27 
april, een vrijmarkt. Hier mogen 
kinderen uit Laarbeek  hun onge-
bruikt speelgoed , te kleine kleding 
of overbodige bling bling aanbie-
den. Wil jij tijdens deze vrijmarkt 
je spulletjes verkopen of ruilen te-
gen andere spulletjes dan is dit je 
kans. Wellicht kun je er een leuk 
zakcentje aan over houden. 

Je mag een mooi plekje uitkiezen 
in en om het Heuvelplein. Je mag 
hier gratis staan en voor de deel-
nemers is er ook nog een kleine 
verrassing. Graag wil de organisa-
tie weten of jij ook komt. Meld je 
even aan bij Ans, zij zorgt dat je 
een leuk plekje krijgt en er zo sa-
men een gezellige dag van maakt. 
Alvast veel plezier en verkoop-
geluk gewenst. Meld je aan via 
ansvdkerkhof@gmail.com
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Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

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

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

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

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

of kijk op www.zorgboog.nl

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

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

voor het betere onderhoud

Zondag 
20 maart
geopend 

van 12.00 
tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Openbare weg en plein: verboden voor evenementen? 
Ruim op tijd heeft de Supporters-
club De Lieshoutse Wielrenners 
een vergunning aangevraagd voor 
het organiseren van alweer de 61e 
Ronde van Lieshout op 1e Pinkster-
dag, zondag 15 mei aanstaande. 
Anders dan voorgaande jaren duur-
de het deze keer erg lang voordat 
het college uitsluitsel gaf. Waarom? 
Het college vond het nodig om 
eerst toestemming te krijgen van 
de plaatselijke supermarkt voordat 
ze vergunning verleende aan de 
Supportersclub. PNL zet hier vraag-
tekens bij. Is deze handelswijze van 
het college eenmalig, of is (wordt) 
dit nieuw beleid van het college?  

Geen evenementen meer waarbij 
de straat tijdelijk voor afgesloten 
moet worden? Met andere woor-
den: moeten verenigingen en orga-
nisaties die iets op – of nabij – de 
openbare weg willen organiseren 
voortaan vooraf toestemming vra-
gen en krijgen van alle winkels in de 
buurt, omdat anders het evenement 
niet doorgaat; het college geen ver-
gunning verleent. Het lijkt de om-
gekeerde wereld: het college sti-
muleert vrijwilligerswerk, stimuleert 
verenigingen om evenementen 
voor alle inwoners te organiseren, 
onderstreept het belang van eve-
nementen in Laarbeek, heeft beleid 

om Laarbeek actief op de kaart te 
zetten.  Laarbeek bruist; totdat het 
college de afweging moet maken 
tussen evenementen en het gemak 
van, te allen tijde, parkeren voor 
de deur.  Dan prevaleert het ge-
mak schijnbaar. Omdat deze han-
delwijze van het college niet alleen 
vragen oproept bij de verenigingen 
maar ook bij ons, hebben wij schrif-
telijke vragen gesteld aan het colle-
ge. Wij zijn benieuwd naar de ant-
woorden. De vragen kunt u vinden 
op onze website.

Fractie PNL
Pnllaarbeek.nl 

LEZERSPODIUM Frits Kaatee Quartet bij Wim 
Beeren Jazz Society 

Aarle-Rixtel - Ongecompliceerde, hevig 
swingende mainstream jazz, dat is wat 
het quartet van allround saxofonist Frits 
Kaatee het publiek bij Wim Beeren Jazz 
Society gaat voorschotelen, op woens-
dag 23 maart in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. De carrière 
van Frits beslaat inmiddels 65 jaar en 
voerde hem naar alle continenten.

Frits begon met musiceren op 11-jarige 
leeftijd als accordeonist in het orkest ‘The 
Sunny Boys’, waar hij medeoprichter van 
was. Zijn eerste klarinetlessen kreeg hij 
van Arie Ligthart, de toenmalige banjoist 
van de Dutch Swing College Band.
Hij speelde o.a. in de New Orleans Syn-
copaters, het orkest van Andy Star, Ted 
Easton’s Jazzband, The Dixieland Pipers, 
The Dixieland All Stars en de Dixieland 

Street Paraders . In 1995 kreeg Frits 
Kaatee de Duketown Award. Vele jaren 
speelde hij als vaste waarde in de Dutch 
Swing College Band. Ook hij is het le-
vende bewijs dat muziek je ‘eeuwig’ 
jong houdt. 

Line-up:
Frits Kaatee - saxofoons
Nick van den Bos - piano
Ludo Deckers - bas
Dolf Helge – drums

Het concert begint zoals gewoonlijk om 
20.30 uur. De entree bedraagt €8,00. 
Zij geven altijd het advies om voor de 
beste zitplaatsen tijdig aanwezig te zijn. 
www.wimbeerenjazzsociety.nl 
www.fritskaatee.nl

Openbare voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
Laarbeek – PNL houdt op maandag 21 
maart haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de commissiever-
gaderingen die in de week na Pasen 
gehouden worden.  

Op deze voorbespreking komen de pun-
ten aan de orde zoals die op de agenda 
staan, o.a. wijzigingen van de Begroting 
2016, bestemmingsplan groenstroken 
en uitvoeringsregels kunst-en cultuure-
ducatie. Tevens wordt de brief van de 
Supportersclub de Lieshoutse Wielren-
ners besproken, betreffende de moei-
lijkheden voor het verkrijgen van een 

vergunning voor de Ronde van Lies-
hout, omdat de Dorpsstraat in Lieshout 
daarvoor afgesloten moet worden. Een 
bestuurslid van de Supportersclub geeft 
de PNL hierover uitleg. 

De volledige agenda met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken bij ‘Meteen naar’ op ‘Bestuur 
en organisatie’ en dan op  ‘vergaderka-
lender/-stukken’.  Ook kunt u de gratis 
app ‘iBabs’ installeren op uw tablet, en 
daarbij de gemeente Laarbeek selecte-
ren. Bij emailadres én bij wachtwoord 

vult u beide keren ‘burger’ in. Voor uw 
PC: ga naar ibabs.eu, daarna naar ‘log 
in’, bij ‘site’ vult u Laarbeek in, bij email-
adres én wachtwoord vult u beide keren 
‘burger’ in. 

PNL nodigt u van harte uit om met hen 
mee te praten op maandag 21 maart, 
aanvang 19.30 uur, in het Dorpshuis te 
Lieshout.  Let op de veranderde aan-
vangstijd. De koffie en thee staan klaar.

Beek en Donk - Wat is er belang-
rijker dan je veilig voelen in je ei-
gen buurt, huis of op straat. Voor 
veel mensen is dit een onderwerp 
wat misschien wel dagelijks aan 
de orde is, het zich niet meer vei-
lig voelen. En dan is er meteen de 
vraag wat kan de Zorgboog hier-
aan doen. 

Daarom houden zij in samenwer-
king met de politie een bijeenkomst 

in het kader van buurtpreventie. 
Tijdens deze middag wordt er door 
de buurtbrigadier een presentatie 
gehouden, er is dan natuurlijk ook 
ruimte voor tips, ervaringen en om 
vragen te stellen. Op woensdag 23 
maart 14.00 uur bent u van harte 
welkom in de gasterij om hierover 
met elkaar te praten. De gasterij 
vindt u in De Regt, Otterweg 19 
Beek en Donk.

Veiligheid en buurtpreventie

Aarle-Rixtel - De raadscommissies So-
ciaal Domein (SD), Ruimtelijk Domein 
(RD) en Algemene zaken vergaderen 
op respectievelijk 29, 30 en 31 maart. 

Fractie en bestuur van de PvdA be-
reiden op donderdag 24 maart deze 

commissievergaderingen voor. Dit ge-
beurt in Multifunctioneelcentrum de 
Dreef. De avond begint om 19.00 uur. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom; de koffie staat klaar! 

Voor de onderwerpen die aan de orde 

komen, verwijst PvdA Laarbeek u naar 
de agenda’s van de commissieverga-
deringen. Deze zijn te vinden op de 
website van de gemeente Laarbeek en 
op de gemeentepagina in De Mooi-
LaarbeekKrant.

Beek en Donk - De volgende dans-
middag staat al weer voor de deur. Op 
dinsdag 22 maart wordt er in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
weer een dansmiddag gehouden.

Onder leiding van DJ Arie Wagelmans 
komen verschillende gezelschapsdan-

sen voorbij zoals de wals, sirtaki, cum-
bia, tango en een swing. Iedereen is 
welkom, men heeft geen partner no-
dig. De middagen zijn goed voor lijf en 
leden en houdt je jong! 

Wegens het enorme succes van deze 
dansmiddag beginnen zij voortaan 

om 13.30 uur. Dus vanaf 22 maart 
elke 14 dagen dansen in De Water-
poort van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort.

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek  

Dansmiddag in ontmoetingsruimte van De Waterpoort 
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Redacteur: Nikki Barten

De organisatie van Color Fun! heeft dit jaar 
een samenwerking gesloten met onderne-
mersclub Vier. Deze Laarbeekse stichting 
ondersteunt het evenement op verschillen-
de manieren. Op zondag 15 mei vindt de 
tweede editie van dit kleurrijke evenement 
plaats. 

Samenwerking Vier
In overleg met Vier worden er dit jaar twee 
goede doelen gesponsord. Pieter Kuhn, be-
stuurslid van Vier, vertelt: “De goede doelen 
zijn Tienerwerk Laarbeek en ‘Team Frans’, 
dat deelneemt aan de Alpe D’HuZes. Kar-
trekker van dit team is (Keurslager) Danny 
Megens, tevens lid van onze ondernemers-
club.” Pieter vertelt dat Vier nauwkeurig 
met het bestuur van Color Fun! gekeken 
heeft welke goede doelen gesteund zouden 
worden. “We wilden goede doelen in de 
sector ‘Zorg en Welzijn’. We wilden één echt 
lokaal goed doel. We kozen voor Tienerwerk 
Laarbeek. Dit is een overkoepelende stich-
ting van de vier Laarbeekse tienerwerken. Zij 
timmeren ontzettend hard aan de weg om 
het in Laarbeek zo goed mogelijk te maken 
voor de tieners. Het tweede doel is lande-
lijk, maar met een lokaal team: ‘Team Frans’. 
Danny Megens heeft zijn vader verloren aan 
kanker en besloot daarop deel te nemen aan 
de Alpe D’HuZes. Ook dit doel ondersteu-
nen wij uiteraard graag.” 

Helpende handjes 
Naast de financiële ondersteuning van de 
goede doelen ondersteunt Vier het evene-
ment door de organisatie helpende handjes 
te bieden. Dit gebeurt zowel in de organisa-
tie vooraf als tijdens het evenement zelf. Di-
verse ondernemers hebben zich aangesloten 

in een commissie. “Voor het evenement zelf 
proberen we zoveel mogelijk vrijwilligers op 
de been te krijgen om mee te helpen met 
dit kleurrijke evenement”, vult Pieter aan. 
Daarnaast sponsoren diverse ondernemers 
het evenement, zowel geldelijk als met ma-
terialen en/of diensten. 

Color Fun!
Op eerste pinksterdag, zondag 15 mei, 
vindt de tweede editie van dit kleurrijke eve-
nement plaats. Vorig jaar deden er al 750 
personen aan mee. Dit jaar streeft de orga-
nisatie naar minimaal 1000 deelnemers. Ria 
Tijssen, woordvoerder Color Fun!, vertelt: 
“Dit jaar is er 1 route van 3,5 kilometer. Je 
kunt ervoor kiezen om deze route te wan-
delen of hardlopend af te leggen. Je mag 
hem zo vaak lopen als je wilt. Gedurende de 
route word je bestrooid met kleurenpoeders. 
Zowel op de route als op het evenementen-
terrein is het één feestelijk geheel. ’s Avonds 
is er nog een feesttent waarbij de band ‘Link’ 
komt optreden. Deelnemen voor kinderen 
tot en met 12 jaar kost 7,50 euro. Iedereen 
die ouder is dan 12 jaar betaalt 15,00. Hier-
voor krijg je onder andere een shirt en een 
zonnebril. Op het terrein wordt een speciale 
kinder- en tienerarea ingericht. Kortom: het 
kleurrijkste evenement van Laarbeek mag je 
ook dit jaar zeker niet missen!” 

Wil je meer informatie of wil je je aan-
melden voor Color Fun!? Kijk dan op 
www.colorfunlaarbeek.nl. 

Color Fun! werkt samen met 
ondernemersclub Vier

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

Deelname Skill Heroes The Finals 
Helmond - Leerlingen van ROC ter AA, 
Dé Schildersvakschool Peelland en Bouw 
Infra mensen Mierlo doen mee aan Skills 
Heroes The Finals te Amsterdam. Van 17 
tot en met 19 maart zijn de Skills Heroes, 
de vakwedstrijden voor mbo’ers. Dit jaar 
doen er maar liefst 56 mbo-scholen mee 
in 34 vakrichtingen. 

Namens Bouw Infra mensen Mierlo, Dé 
Schildersvakschool Peelland en het ROC 
ter AA zijn een 5 tal leerlingen afgevaar-
digd. In de disciplines Metselen, Schilde-
ren, Straatmaker en Tegelzetten krijgen zij 
de kans om hun talenten te laten zien.

Jeroen van Doorn uit Someren strijdt op 
zijn vakgebied Schilderen voor de eer. 
Robin van Hoof uit Gemert gaat Metse-
len. Remco Kuijpers uit Deurne gaat de 

uitdaging met het tegelzetten aan. In de 
discipline Straatmaker heeft Bouw Infra 
mensen Mierlo zelfs twee deelnemers, 
Stef van Dommelen en Thomas van de 
Velden, beiden uit Geldrop. 

Drie dagen lang tonen zij hun allerbeste 
vakwerk op de wedstrijdvloer in de RAI 
te Amsterdam. Dit alles in de hoop om op 
19 maart bekroond te worden tot Neder-
lands Kampioen in hun vakgebied. 

De wedstrijden is voor het publiek toe-
gankelijk.

Advertorial
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Ophaaldata binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 17 maart 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Gemeente actueel

Doe komende zaterdag mee met de Landelijke Opschoondag!

Afscheid burgemeester Frans Ronnes,
woensdag 23 maart tussen 17.00 en 18.00 uur

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden Schoolstraat vertraagd door regenval
• Uitnodiging aan lokale hoveniers voor aanleg groen
• Cliëntondersteuning: ondersteuning bij het regelen van passende hulp of zorg
• Vacature Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) 

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

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

Op vrijdag 18 maart komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Heeft u meegedaan met NL doet? En ervaren hoe leuk het is om samen aan de 
slag te gaan?
Of heeft u helaas niet mee gedaan aan NL Doet, dan is hier de herkansing: doe 
mee met de Landelijke Opschoondag. 

Valt het u namelijk ook op dat er op de mooiste plekken rommel langs de weg ligt? 
Het is een doorn in het oog. Onze natuur kan zo aan het begin van de lente wel 
een opschoonbeurt gebruiken! Laarbeek sluit al enkele jaren aan bij de Landelijke 
Opschoondag. Dat is een initiatief van ‘Nederland Schoon’. Ook dit jaar zoeken we 
weer vrijwilligers die een zaterdagochtend zwerfafval gaan verzamelen. 

Gezellig samen aan de slag in de frisse buitenlucht om onze eigen omgeving 
weer mooi schoon te maken! Op 19 maart ruimen vrijwilligers zwerfvuil op langs 
paden en wegen in Laarbeek. En we hopen van harte dat u daar ook aan mee 
doet. De gemeente zorgt voor handschoenen, vuilniszakken en de afvoer van het 
verzamelde afval. We starten met koffi e en thee vanaf drie plaatsen: 
• Scouting Beek en Donk, IJsweg 1 in Beek en Donk
• Scouting Lieshout, Herendijk 7 in Lieshout
• IVN in Aarle-Rixtel, Beekseweg ongenummerd in Aarle-Rixtel (volg bordjes INV)
Na afl oop is er voor iedereen soep en een broodje. Daarom willen we weten 
hoeveel mensen er komen dus meld u aan!

Programma
9.15 uur  verzamelen en koffi e/thee
9.30 uur  vertrek 
11.30 uur  soep en broodjes

Wie pakt de handschoen op? 
Wilt u ook graag meedoen? Meldt u dan aan door een e-mail met naam en 
startplaats te sturen naar Lydia.bongenaar@laarbeek.nl. 

De heer Frans Ronnes moet om gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen als 
waarnemend burgemeester van de gemeente Laarbeek. Omdat dit onverwacht en 
abrupt is, is er al op woensdag 23 maart de gelegenheid om hem even de hand te 
schudden. Van 17.00 tot 18.00 uur bent u daarvoor welkom in de raadszaal van 
het gemeentehuis Laarbeek. Dit is overigens een ander tijdstip dan eerder door 
ons aangegeven was.

Ophaaldata buitengebied
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 Donk op dinsdag 
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Boomfeestdag Laarbeek; leren en doen!

Agenda’s raadscommissies

Op 16 maart was het boomfeestdag. De gemeente heeft vorig jaar de aanpak 
van boomfeestdag geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de oude aanpak niet 
educatief genoeg was. Er werden veel bomen en struiken geplant, maar er werd 
te weinig verteld over het belang ervan. Om de kinderen te leren dat ze zélf een 
bijdrage kunnen en moeten leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld 
heeft de boomfeestdag vanaf dit jaar een andere invulling gekregen. 

Lespakket en bomen planten
Laarbeek is een mooie, groene gemeente. Daar zijn we trots op en dat willen we 
zo houden; niet voor niets doen we dit jaar mee met de groenwedstrijd Entente 
Florale. Om kinderen meer over bomen en groen te leren, hebben we dit jaar de 
samenwerking gezocht met IVN Laarbeek. IVN heeft een lesprogramma verzorgd 
voor de leerlingen van de groepen 7 van de Laarbeekse basisscholen. Naast het 
educatieve deel is ook 
het oorspronkelijke 
onderdeel van 
deze dag overeind 
gebleven: het planten 
van een boom. Op 
die manier wordt het 
planten van bomen 
een stukje tastbaarder 
voor de leerlingen. De 
gemeente Laarbeek 
heeft elke basisschool 
een boom geschonken. 
Die zijn gisteren door 
de scholen geplant. 

Volgende week zijn er weer drie commissievergaderingen. De vergaderingen van 
deze raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U 
bent daarbij van harte welkom. De agenda’s vindt u hieronder. 

Agenda raadscommissie Sociaal Domein, dinsdag 29 maart 2016
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Uitvoeringsregels kunst- en cultuureducatie.
6. burgerinitiatieven in de openbare ruimte
7. Voorstel tot vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

gemeente Laarbeek 2016
8. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Agenda raadscommissie Ruimtelijk Domein, woensdag 30 maart 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 februari 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Stand van zaken bouwplannen.
6. Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
7. Aanleg glasvezel in witte gebieden.
8. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan groenstroken Laarbeek.
9. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Agenda raadcommissie Algemene Zaken, donderdag 31 maart 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Toelichting stand van zaken industrieterrein Bemmer
6. Voorstel tot wijziging van de tarieventabel Legesverordening 2016
7. Voorstel tot wijziging van de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 

Gemert-Bakel en Laarbeek 2015 en tot benoeming van de voorzitter en de 
leden van de gezamenlijke rekenkamercommissie. 

8. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming ODZOB.
9. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2016.
10. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Opschoondag 2015
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Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?
 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be- 
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenmiste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij- 
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening in 
te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleg-
gen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd.

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende evenementenvergunningen

Exploitatievergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Mariastraat Aarle-Rixtel afgesloten op 23 maart

Op woensdag 23 maart is de Mariastraat in Aarle-Rixtel de gehele dag 
afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. Deze afsluiting is nodig om 
reparatiewerkzaamheden aan het straatwerk uit te kunnen voeren. Het verkeer 
wordt via borden omgeleid. 

Vervallen bushaltes
In verband met de wegafsluiting vervallen de bushaltes Bosscheweg, Dorpsstraat 
en de Brug in Aarle-Rixtel vervallen op 23 maart tot en met 18.00 uur. In plaats 
van deze haltes kunt u die dag gebruik maken van de tijdelijke noodhalte Hoek 
Helmondseweg / Dorpsstraat. 

Locatie Werkomschrijving Activiteit
Pater Vogelsstraat 76, Beek en Donk slopen van opstallen slopen
Opstal 8, Aarle-Rixtel slopen schuur/verwijderen  slopen
 asbest
Broek 21, Mariahout verwijderen van asbest slopen
Bosven 2a, Mariahout verwijderen van asbest slopen

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning Splash 2016
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Stichting De Teugelders van Ganzendonck, Mevrouw 
C.H.F.J. Rovers, Leliestraat 22 5741 XW in Beek en Donk tijdens Splash 2016. 
Dit wordt gehouden op zaterdag 25 juni 2016 van 20.00 tot 0.45 de dag daarop 
volgend en op zondag 26 juni 2016 van 12.00 tot 18.45 uur aan de Dijkstraat in 
Beek en Donk (verzonden 14 maart 2016).

Drank- en Horecavergunning voor Atelier Vonk, Aarle-Rixtel
De burgemeester van Laarbeek heeft besloten vergunning te verlenen op grond 
van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan de heer en mevrouw van Veghel voor Atelier Vonk, Klokkengietersstraat 
1 in Aarle-Rixtel (verzonden 14 maart 2016).

Drank- en Horecavergunning braderie/jaarmarkt 2e pinksterdag Lieshout
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Gardistenbond de Raopers, de heer G. Verhoeven, 
Baverdestraat 55 in Lieshout tijdens een braderie/jaarmarkt in de Dorpsstraat, 
Floreffestraat en de Heuvel in Lieshout op 2e pinksterdag, maandag 16 mei 2016 
van 12.00 tot 17.00 uur (verzonden 14 maart 2016).

Drank- en Horecavergunning motorweekend 18, 19 en 20 maart 2016  
Aarle-Rixtel
De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Harley Davidson Club Liberator, Mevrouw Loomans-
Mennen uit Aarle-Rixtel tijdens een motorweekend gehouden op 18, 19 en 20 
maart 2016 in en rondom een loods/stal aan de Lieshoutseweg 74 in Aarle-Rixtel 
(verzonden 14 maart 2016).

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, ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend aan:
• Harmonie St. Caecilia voor het houden van diverse activiteiten ter gelegenheid 

van het 140-jarig bestaan van harmonie St. Caecilia in Lieshout op het grasveld 
aan de Floreffestraat op 8 juli 2016 van 17.00 tot 1.00 uur, 9 juli 2016 van 12.00 
tot 1.00 uur en 10 juli 2016 van 10.00 tot 22.00 uur (verzonden op 9 maart 2016),

• Stichting De Teugelders van Ganzendonck voor het houden van het muzikaal 
waterspektakel op zaterdag 25 juni 2016 van 20.00 tot 1.00 uur en een optocht 
van versierde boten door het kanaal op zondag 26 juni 2016 van 12.00 tot 
19.00 uur. Beide evenementen worden georganiseerd in en langs de Zuid-
Willemsvaart tussen sluis 6 en de Beekse brug (verzonden op 9 maart 2016),

• Albert Heijn Boeren Lentefeesten voor het organiseren van een open dag op 28 
maart 2016 van 11.00 tot 16.00 uur bij Vereijken kwekerijen, Peeldijk 8 in Beek 
en Donk (verzonden op 14 maart 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
Harmonie St. Caecilia voor het organiseren van een loterij in het feestpaviljoen aan 
de Floreffestraat in Lieshout op zondag 10 juli 2016 (verzonden op 9 maart 2016).

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.

• De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te 
wijzigen van de heer en mevrouw Vogels, op grond van artikel 2:28 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van Landgoed d’n Heikant, 
Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel (verzonden 14 maart 2016).

• De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te 
verlenen op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
voor het uitbaten van Atelier Vonk, Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel 
(verzonden 14 maart 2016).

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 ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Ingediend  Werkomschrijving
De Hei 25, Mariahout 17-02-2016  tijdelijke ontheffing pop-up restaurant
Den Hoek 10, Beek en Donk  07-03-2016  vergroten van een woning
Mariastraat 58, Mariahout  11-03-2016  plaatsen van gevelreclame
Pastoor vd Heuvelstraat 31,  14-03-2016  kappen van een boom
Aarle-Rixtel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Ingediend  Werkomschrijving
Pater Vogelsstraat 76, Beek en Donk  07-03-2016  slopen van opstallen
Boerdonkseweg 11, Beek en Donk  07-03-2016 slopen woning, opstallen en 
  inrichtingen
Julianastraat 19, Mariahout  07-03-2016 slopen van een berging
Bosven 2a, Mariahout 08-03-2016  verwijderen van asbest
Merellaan 9-11, Lieshout  10-03-2016  slopen van opstallen
Provincialeweg 2a, Lieshout  10-03-2016  verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie   Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Mariastraat 44, Mariahout  vervangen  bouwen  09-03-2016
  kozijnen/voordeur
Heieindseweg 1, Mariahout  vergroten van            bouwen 09-03-2016
  een woning
H. v. Herenthalslaan 10, Lieshout  bouwen van   bouwen  10-03-2016
  een tuinkamer
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen 
geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen 
bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden 
ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.
laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s 
ochtends- telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Hiervoor komt de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) in de plaats. 
Veel vragen zoals: Wat betekent deze wet voor u als werkgever of werknemer? 
Wat houdt de inspanningsverplichting in? Waar gaat de fiscus op letten en 
welke criteria zijn hierbij van belang? Hoe weet u welke modelovereenkomst 
op uw situatie van toepassing is? Hoe houdt u het zo eenvoudig mogelijk? 
Waar liggen de kansen en risico’s in de nieuwe wet?

Lindeboom Accountants & Belasting-
adviseurs  organiseert hiervoor de vol-
gende bijeenkomst, waarbij u zich 
in begrijpelijke taal in één avond laat 
bijpraten. Ga naar huis met meer dan 
tientallen tips waarmee u de volgende 
dag direct aan de slag kunt!

Zet de volgende bijeenkomst vast in uw 
agenda:

  Wanneer:  6 april a.s.
  Waar:      Café Thuis,
     Heuvelplein 6 
     Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘De Var verdwijnt per 
 1 mei definitief ’

Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd door 
Ton van de Sande RA. Ton is vennoot 
bij Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs en in het verleden 
heeft hij 12 jaar als Rijksaccountant 
bij de Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en u kunt zich 
aanmelden via het contactformulier 
op de website of een mail sturen 
naar info@lindeboomaccountants.nl. 
Er is beperkt plaats, dus meld u op 
tijd aan.

DE VAR VERDWIJNT 
PER 1 MEI DEFINITIEF

OPHEFFINGS- 
UITVERKOOP 

 VR 18 & ZA 19 maart 40% 

Schoenenzaak Heuvelplein  
Achter “De Lindeboom” Beek en Donk 

 VR 25 & ZA 26 maart 50% 
 VR 1 & ZA 2 april 60% 
 VR 8 & ZA 9 april 80% 

Dames, Heren,  
Jongens, Meisjes en Baby schoenen 

KORTING OP ALLES!!! 

Geopend van 10 tot 17 uur 

Pensioenen: feit en fi ctie
Onze pensioenen worden al jaren 
niet geïndexeerd en nu er ook 
nog een korting dreigt, is de roep 
om actie groot. Maar we staan 
er als ouderen niet best voor in 
de beeldvorming. De gedachte 
overheerst dat we welvarend zijn, 
fondsen er slecht voor staan en 
jongeren ons pensioen betalen. 
Feiten en fictie worden zozeer 
door elkaar gehaald, dat we 20 
grote bedrijfstakpensioenfondsen 
en de Pensioenfederatie hebben 
gevraagd zich uit te spreken over 
de volgende stellingen: waar of 
niet waar (en waarom dan niet)?

1. De Nederlandse 
pensioenfondsen hebben 
gezamenlijk een pensioen-
vermogen opgebouwd van 
1.300 miljard euro en hebben 
– ondanks drie grote crises 
– gemiddeld een rendement 
van meer dan 8 procent op 
beleggingen gehaald in de 
afgelopen twintig jaar.

2. De door De Nederlandse 
Bank vastgestelde (lage) 
rekenrente op basis waarvan 
pensioenfondsen hun fictieve 
rendement moeten berekenen, 
is de belangrijkste reden dat 
pensioenfondsen grote buffers 
moeten aanleggen.

3. Zonder de verplichte 
rekenrente, zouden 
de pensioenen van 
gepensioneerden en de premie-
inleg van werkenden op basis 
van de werkelijk gerealiseerde 
gemiddelde rendementen 
nu en in de afgelopen jaren 
geïndexeerd kunnen worden.

4. De lage rentes zijn onder meer 
het gevolg van de geldcreatie 
door de Europese Centrale 
Bank.

5. Pensioenfondsen worden 
door De Nederlandse Bank 
verplicht om een deel van 
het pensioenvermogen tegen 
uiterst lage rentes te beleggen 
in langjarige staatsobligaties.

6. Door de afgedwongen 
beleggingsstrategie in laag 
renderende, langjarige 
staatsobligaties, kan onze 
overheid de staatsschuld 
goedkoop financieren.

7. De nieuwe pensioenwetgeving 
heeft een langdurig negatief 
effect op de pensioeninkomens 
van alle deelnemers 
(gepensioneerd en actief).

8. Ons collectieve pensioenstelsel 
is weliswaar gebaseerd op 
de solidariteitsgedachte, 
maar heeft overigens als 
uitgangspunt dat elke 
deelnemer spaart voor zijn 
eigen pensioen. Het is in het 
huidige stelsel niet zo dat 
jongeren voor ouderen werken 
of andersom.

9. De gezamenlijke 
premieopbrengsten zijn jaar in, 
jaar uit hoger dan het bedrag 
dat aan pensioenen moet 
worden uitgekeerd.

10. Over twintig jaar komt het 
enorme pensioenoverschot 
door overlijden van 
rechthebbenden aan niemand 
meer toe.

Wordt vervolgd! 

Frans Slangen, voorzitter KBO-
Brabant 

Pensioenen: feit en fi ctie

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Op naar een duurzaam Laarbeek

CDA Laarbeek is blij met het ar-
tikel van de gemeente Laarbeek 
over duurzaamheid in de Mooi-
laarbeekkrant van 3 maart. Hierin 
presenteerden de programma-
begeleiders, Rianne Schwillens 
en Joan van Wetten, zich als 
enthousiaste ambassadeurs voor 
het bevorderen van duurzaam-
heidinitiatieven binnen de ge-
meente Laarbeek. Hiermee werd 
eindelijk de stilte rond deze plan-
nen doorbroken.
  
Vorig jaar heeft het college al het 
initiatief genomen en financiële 
ruimte geschapen voor de uitvoe-
ring van dit project. Duidelijk was 
dat het college het initiatief voor 
de ontwikkeling van de plannen 
bij de burgers wilde leggen. Zij 
zouden het initiatief moeten ne-
men. De concrete vormgeving 
liet echter op zich wachten. Met 
het opstellen van een toetsings-
kader wordt een eerste stap ge-
zet.

CDA Laarbeek hecht veel waar-
de aan het toekomstbestendig 
maken van Laarbeek. Het sti-
muleren van initiatieven binnen 

Laarbeek om dit te bereiken, jui-
chen wij daarom toe. Initiatieven 
die vanuit de bevolking ontstaan 
en daarmee reeds een draagvlak 
hebben, krijgen kansen.

Wij willen hierbij niet gaan voor 
initiatieven waarbij bijvoorbeeld 
de aanschaf van bestaande in-
stallaties voor energiebesparing 
wordt gesubsidieerd vanuit dit 
budget. Wel staan wij voor sti-
mulering van initiatieven die op 
termijn voor de Laarbeekse inwo-
ners, organisaties of verenigingen 
voordeel opleveren maar met een 
bijdrage uit dit budget makkelij-
ker van de grond komen. En dit 
hoeft niet perse een initiatief te 
zijn dat financieel een voordeel 
oplevert maar dit kan ook een 
initiatief zijn dat het woongenot 
vergroot, de natuur- of bedrijfs-
ontwikkeling bevordert of de uit-
straling van Laarbeek naar buiten 
verbetert. 

Wij roepen de inwoners van Laar-
beek daarom op gehoor te geven 
aan de oproep van de program-
mabegeleiders om uw duurzaam-
heidinitiatief bij hen kenbaar te 

maken. Hopelijk kunnen dan snel 
de eerste resultaten bekend wor-
den gemaakt waardoor voor een 
ieder een beeld ontstaat waar-
voor het duurzaamheidsbudget 
van €1.000.000 wordt ingezet. 
Wij zijn er van overtuigd dat de 
eerste initiatieven leiden tot een 
motivatie bij andere inwoners om 
in dit kader ook initiatieven te 
ontplooien. Initiatieven die leiden 
tot een nog beter Laarbeek om te 
wonen, te werken en te recreë-
ren.

Marcel van der Heijden
Fractievoorzitter CDA Laarbeek

LEZERSPODIUM

CDA fractiebijeenkomst
Laarbeek - CDA Laarbeek houdt op 
donderdag 24 maart om 20.00 uur 
haar fractie bijeenkomst in de Dreef 
te Aarle-Rixtel. Deze avond worden 
de agendapunten van de komende 
commissievergadering inhoudelijk 
besproken en getoetst aan het verkie-
zingsprogramma en coalitie akkoord. 

De bijeenkomst is er niet alleen voor 

CDA leden maar voor alle Laarbeek-
se burgers.  Op 24 maart komen de 
volgende punten aan de orde: aan-
leg glasvezel buitengebied, geza-
menlijke rekenkamercommissie met 
Gemert-Bakel, ontwerpbegroting 
ODZOB, bereikbaarheid Zuid-Oost 
Brabant en de verordening voorzienin-
gen huisvesting onderwijs. Verder kunt 
u natuurlijk altijd zaken aan de orde 

stellen waarvan u vindt dat ze de aan-
dacht van de politiek behoeven. Graag 
nodigt CDA u uit om aanwezig te zijn 
en met hen van gedachten te wisselen 
over de voornoemde agendapunten 
en wat mogelijk verder ter tafel komt.
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Bedrijf:  Tuincentrum Den Heikant
Eigenaar:  Edwin Brouwers
Locatie:  Tuincentrum Den Heikant, Aarle-Rixtel
Redacteur:  Suzan Mulder

Het zonnetje begint weer te schijnen, de dagen 
worden langer en de temperaturen lopen lang-
zaam op. Ook bij De MooiLaarbeekKrant hebben 
we zin om naar buiten te gaan. Dus vonden we 
het tijd voor een bak koffie bij Edwin Brouwers, 
eigenaar van Tuincentrum d’n Heikant in Aarle-
Rixtel. Hij verkoopt niet alleen groen en kleur 
voor in uw tuin, maar kan ook de aanleg of het 
tuinonderhoud van u overnemen.

Zijn jullie klaar voor de lente Edwin?
“Bij ons is het altijd hollen of stilstaan. Het druk-
ke seizoen komt er weer aan, want de zon be-
gint te schijnen en de mensen willen weer lekker 
aan de slag in de tuin. Maart is de beste maand 
om de tuin voorjaarsklaar te maken. Zo kunnen 
de borders worden bemest en gespit en zomer-
bloeiers zoals rozen en hortensia’s kun je in deze 
tijd het beste snoeien. Natuurlijk bieden wij bij 
Tuincentrum d’n Heikant een uitgebreid assorti-
ment aan tuinplanten en voorjaarsbloemen om de 
tuin na de kale winter op te fleuren. En straks zijn 
er ook weer onze zomerbloeiers uit eigen kweek. 
Wij zijn er helemaal klaar voor en hebben er zin in 
om onze klanten te helpen en te adviseren over 
de juiste keuzes passend bij hun tuin en wensen.”

Jullie verzorgen ook de aanleg en het onderhoud 
van tuinen?
“Net als met het tuincentrum hebben we ook met 
de aanleg van tuinen al ruim twintig jaar ervaring. 
Wij kunnen een compleet nieuwe tuin aanleggen, 
maar ook aanpassingen doen of het onderhoud 
verzorgen. Dat doe ik voornamelijk zelf. Bij het 
werk word ik ondersteund door een aantal vaste 
medewerkers. Ik kom altijd vrijblijvend bij de klant 
thuis om de bestaande tuin of situatie te bekijken 
en de plannen door te spreken. Wij kunnen alles 

verzorgen, van het aanleggen van borders en be-
planting tot het maken van een vijver, een terras 
of een overkapping. Voor sommige specialistische 
karweien werken wij daarbij samen met betrouw-
bare partners. Meestal hebben klanten al een tui-
narchitect ingeschakeld of zelf bedacht hoe ze de 
tuin in willen richten. Maar bij vragen denken wij 
graag mee en als er behoefte is aan een tekening, 
dan schakelen we een tuinontwerper in.”

Wat is jullie grote pluspunt als hoveniersbedrijf?
“De combinatie van ons tuincentrum met ons 
hoveniersbedrijf biedt onze klanten een groot 
voordeel. Voor planten en kleuren kunnen ze hier 
op ons bedrijf komen kijken en ideeën opdoen. 
Ik kan dan laten zien om welke planten het gaat. 
Ze kunnen zich er een beeld bij vormen en als het 
ware bijna ruiken en proeven hoe hun tuin straks 
wordt. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk om 
punctueel te werk te gaan. Wij komen op afspraak 

en laten van tevoren weten binnen hoeveel tijd de 
tuin klaar is, zodat onze klanten weten waar ze 
aan toe zijn.”

Heeft u ook zin in de lente? Loop dan eens 
binnen bij Tuincentrum d’n Heikant, Bakelseweg 
1, Aarle-Rixtel. Voor informatie over tuin-
aanleg of onderhoud neemt u contact op via 
telefoonnummer 0492-383167 of per e-mail: 
info@tuincentrumdenheikant.nl.

Edwin Brouwers

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

OP DE KOFFIE BIJ... TUINCENTRUM DEN HEIKANT

Aarle-Rixtel - De organisatie van 
Stichting ‘A pin for your thoughts’ 
kijkt vol trots terug op een suc-
cesvolle en drukbezochte lance-

ring van haar stichting tijdens 
de benefietavond op zaterdag 
12 maart in de Couwenbergh te 
Aarle-Rixtel.

De avond begon om 18.30 uur met 
een warm onthaal voor alle aanwezi-
gen door gastvrouw en presentatrice 
Betty (cabaretière Christel de Laat). 

Op vertoon van het toegangsbe-
wijs stond er voor iedereen een kop 
koffie of thee klaar en serveerde het 
team van Gabzz heerlijke mini-cup-
cakes, voorzien van het logo van de 
stichting. Na het openingswoord van 
loco-burgemeester Joan Briels volgde 
initiatiefneemster en oprichtster van 
de stichting, Loes van de Laar, met een 
prachtige en ontroerende speech over 
haar eigen IVF-traject. Haar persoon-
lijke ervaring was de aanleiding voor 
de oprichting van deze stichting die 
zich met name inzet voor het creëren 
van bewustzijn en het bespreekbaar 
maken van vruchtbaarheidsproble-
matiek. Jos Frederiks, psycholoog en 
coach bij Vidasense haakte hier naad-
loos op in met zijn bijdrage over het 
belang van goede communicatie en 
het sleutelwoord hierin: bewustzijn. 
Want om vruchtbaarheidsproble-
men bespreekbaar te maken is het 
essentieel het bewustzijn hiervan te 
vergroten.

Hierna werd het unieke ‘A pin for your 
thoughts’-speldje opgespeld bij op-
richtsters Loes van de Laar en Charlotte 
Hendriks en lanceerden zij de nieuwe 
website www.apinforyourthoughts.nl. 
Via deze nieuwe site kun je het unieke 

speldje zelf bestellen, hiermee steun je 
niet alleen direct andere initiatieven, 
zoals patiëntenvereniging Freya, maar 
draag je ook zichtbaar steun uit naar 
mensen met vruchtbaarheidsproble-
men. Daarnaast kun je op de website 
terecht voor toegankelijke informatie 
omtrent vruchtbaarheidsproblema-
tiek, gericht op vrienden, familie en 
kennissen van stellen met vruchtbaar-
heidsproblemen én is het mogelijk je 
eigen ervaringen te delen.

Na het officiële gedeelte volgde een 
gezellige avond waarop er volop werd 
geborreld, massaal lootjes werden 
gekocht voor de loterij en de diverse 
stands werden bezocht. Om 20.30 
uur begon de loterij waar presentatri-
ce Betty, op haar geheel eigen wijze en 
dankzij alle lokale ondernemers, maar 
liefst 38 prijzen mocht verloten. 

Het was een hele mooie, drukbezoch-
te avond met geweldige opbrengst 
van €2.500,00. Stichting ‘A pin for 
your thoughts’ bedankt alle aanwezi-
gen, sponsoren, vrijwilligers, De Cou-
wenbergh, Jos Frederiks, Joan Briels en 
Christel de Laat voor een onvergetelij-
ke avond met een prachtig resultaat. 

Succesvolle lancering Stichting ‘A pin for your thoughts’

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

www.schippersoptiek.com

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP 
DEZELFDE STERKTE BIJ AANKOOP 

VAN EEN COMPLETE BRIL.
Deze brillenglazen bieden uitstekende  

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

Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

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

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.
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Meer 
comfort. 
Minder 
energie.

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

beste in huis.  Door de slimme 
combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

combinaties van Nefi t bespaart combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de 
voorwaarden.www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

LAATSTE KANS!

Itho/Daalderop 
Base Cube 30/35 16 L CW 5

van € 2.365,- 
voor  € 1.900,-
Incl. B.T.W. en montage.

Geleverd inclusief: 
•  Honeywell Round modulation 

kamerthermostaat

• Hulpmaterialen excl. expansievat

• 5 Jaar All in garantie

• Direct uit voorraad leverbaar OP=OP

LAATSTE KANS!Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Beek en Donk - Ook dit jaar was het 
weer klussen geblazen bij de Boe-
merang tijdens NLdoet. Dit jaar was 
het voorraadhok aan de beurt. 

Om alle spullen netjes opgeruimd 
en achter slot en grendel te krijgen, 
heeft Dirk-Jan van den Hurk, eige-
naar van Van den Hurk interieurs, sa-

men met een collega een grandioos 
grote wandkast in elkaar geknutseld. 
Daarbij heeft hij de kast niet alleen 
gemaakt maar ook, op het gekregen 
geld van het Oranjefonds na, ge-
heel gesponsord. De vrijwilligers van 
De Boemerang willen via deze weg 
Dirk-Jan dan ook hartelijk bedanken 
voor dit enorme gebaar. 

NLdoet bij De Boemerang succes 
dankzij Dirk-Jan van den Hurk 

Scouting Beek en Donk meer zichtbaar door NLdoet

Beek en Donk - Wat hebben ze hard 
gewerkt tijdens NLdoet. Op zaterdag 
12 maart verzamelden de vrijwilligers 
zich om 8.30 uur bij de blokhut aan 
de IJsweg 1 te Beek en Donk. Onder 
het genot van een kop koffie worden 
de werkzaamheden voor die dag be-
sproken. De vrijwilligers zijn verdeeld 
in groepjes en zijn aan de slag gegaan 
met de geplande werkzaamheden:

Het plaatsen van een nieuw naambord 
met Scouting Beek en Donk. Het rei-
nigen, schuren en schilderen van de 
poort. Snoei- en onderhoudswerk-
zaamheden in de tuin. Het leggen van 
een stoep.

Ook kregen ze nog het idee om en-
kele vlaggenmasten te plaatsen bij de 
ingang. Dit betekend dat er nu ook 2 
vlaggenmasten zichtbaar zijn bij de in-
gang van het terrein. Wethouder Briels 
kon tijdens zijn bezoek aan de Scou-
ting dan ook meteen de Laarbeekse 
vlag zien wapperen. De scouting wil 
alle organisaties, Omroep Kontakt, De 
Vierbinden en de gemeente, bedan-
ken dat ze op bezoek zijn gekomen 
om hun activiteiten te bekijken. Na 
een goede lunch met soep en broodjes 
worst zijn de laatste werkzaamheden 
afgerond en kunnen ze terug kijken 
naar een zeer geslaagde dag. Het be-
stuur is dankbaar dat zij door initiatie-

ven als NLdoet deze werkzaamheden 
uit kunnen voeren. Deze financiële 
hulp kunnen zij als vereniging goed 
gebruiken. En als laatste wil het be-
stuur van de scouting alle vrijwilligers 
bedanken die zich ingezet hebben 
tijdens NLdoet. Voor meer informatie 
kunt u altijd op hun website kijken, 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Aanwezig op de foto: Joris Coolen, 
Tonnie van Dommelen, Jos Verhoeven 
en René Derksen.

Niet aanwezig op de foto: Eric Jansen, 
Annelies van Dommelen, Dirk van 
Bragt, Philip.

Beek en Donk – Bent u nog op 
zoek naar een mooie, goed ver-
zorgde reis? Seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk heeft, in sa-
menwerking met Jeanne Verhagen 
uit Boekel, een busreis gepland 
naar de Bodensee en de Romanti-
sche Strasse van 7 tot 14 juni. 

Indien u mee wilt met deze reis 
dien u zich aan te melden voor 

1 april. Leden van de KBO heb-
ben uitgebreide informatie en een 
aanmeldingsformulier ontvangen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij en 
om zeker te zijn dat er voldoende 
deelnemers zijn willen zij ook niet-
leden van de KBO de kans geven 
om in te schrijven. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar Stien 
van Duijnhoven 0492 468675 of 
naar Ina Staal 0492 775018.

KBO reist naar de Bodensee en de 
Romantische Strasse
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Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in 
ons Mooi(e) Laarbeek. Op zoek naar 
de MooiVerzamelaar van deze maand, 
belt De MooiLaarbeekKrant aan bij Ad 
en Diny Verhoeven.  Zij wonen in de 
Zr. Persoonsstraat in Mariahout. Vol 
trots vertellen zij over hun enorme 
verzameling ‘kontenkaarten’.
Echte verzamelaars

Ad en Diny Verhoeven zijn echte 

verzamelaars. Ze sparen van alles. 
Eendjes, Nederlandse munten, 
bankbiljetten uit de hele wereld, 
telefoonkaarten, eerstedagenveloppen, 
dieren-postzegels, horloges, wieler-
shirts, -petjes, -bidons, bierglazen van 
Bavaria en een enorme verzameling 
‘kontenkaarten’. Het hele huis ademt 
verzamelwoede. “Als ‘hullie’ ergens 

twee dingen van hebben, is dat 
meteen het begin van al weer een 
nieuwe verzameling”, zeggen vrienden 
en familieleden smalend over hen.

Kontenkaarten 
De aandacht van De MooiLaarbeek-
Krant gaat vooral uit naar de 
verzameling ‘blote konten’, zoals Ad 
zijn verzameling steevast noemt. Hij 
heeft zo’n 600 ansichtkaarten, keurig 
gerangschikt in ordners. De kaarten 
kocht hij op vakanties of kreeg hij van 
vrienden of familie toegestuurd vanuit 
alle hoeken van de wereld tot aan 
Mexico toe. “Misschien had je gedacht 
om hier een avondje softporno te 
bekijken”, grapt Ad. “Ik moet je 
teleurstellen!” En inderdaad, zo stelt 

De MooiLaarbeekKrant vast, het zijn 
vooral de achterwerken van dieren 
die de boventoon voeren. Varkens, 
paarden, koeien, apen, olifanten, 
schapen, kamelen, noem maar op. 
Honderden achterwerken.

Hier en daar toch een kaart met 
vrouwelijk schoon. Maar niet 

aanstootgevend. “Hoewel”, zegt Diny, 
“een paar zitten dicht bij het randje!” 
Vaak relativeert de begeleidende tekst 
het plaatje. Een kaart met de prachtige 
rondingen van een schaars bedekt 
vrouwenachterwerk heeft als bijschrift 
in het Frans: “Mieux vaut voir ça, … 
que d’être aveugle!“ (Je kunt beter 
zoiets zien, dan blind zijn!) En dat is 
ook weer waar. 

Enthousiast bladert Ad verder. Een 
ijsbeer heeft zijn achterwerk opzichtig 
richting camera gedraaid. Het 
uitnodigende bijschrift luidt: “Bekijk het 
maar…” Ook heel leuk is een kaart met 
daarop een groep apen, die opzichtig 
hun achterwerk tonen. Hier luidt het 
bijschrift: “Groeten uit Helmond. Van 

ons allemaal!” Een rij dikbilkoeien staat 
met hun achterwerk naar de camera. 
Het onderschrift: “Prettige Kerstdagen, 
een zalig uiteinde, en een goed begin.” 

Vakliteratuur
Ad en Diny staan niet alleen. Er zijn meer 
mensen geïnteresseerd in achterkanten. 
Dat blijkt uit enkele boekjes die Ad 

laat zien.  Eén boekje draagt de 
toepasselijke titel: ‘Achterkanten, 
billen in woord en beeld’. Prominente 
Nederlanders leverden een bijdrage: 
Simon Vinkenoog, Wilfried Finkers, 
Robert Long, Louis Paul Boon, Herman 
Pieter de Boer en Willem Wilmink. 
Een vluchtige inspectie leert dat het 
hier vooral gaat om achterwerken 
van - vooral - vrouwen. “Heel anders 
dan de humor die mijn kontenkaarten 
uitstralen”, zegt Ad. 

Oproep
Vroeger stuurden mensen elkaar een 
kaartje vanuit hun vakantieadres of 

vanuit een bezoek aan een dierentuin. 
Het idee was om daarmee een 
glimlach op het gezicht te toveren 
van een vriend, een kennis of een 
familielid. En ook de schrijver had 
daarbij de nodige voorpret. “Dubbele 
lol dus”, lacht Ad. “Helaas gebeurt 
dat steeds minder. Daardoor groeit 
mijn verzameling minder snel. Maar 
wie weet, word ik door dit artikel in 
De MooiLaarbeekKrant toch nog een 
bofkont?”, glimlacht Ad hoopvol. 
Lezers, die nog wat van zulke 
kaarten voor Ad bewaard hebben, 
kunnen contact opnemen via e-mail:
adverhoeven@planet.nl. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...

vrouwelijk schoon. Maar niet 

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

Dat blijkt uit enkele boekjes die Ad verzamelwoede. “Als ‘hullie’ ergens kaartje vanuit hun vakantieadres of 

Misschien had je gedacht om hier een 

avondje softporno te kijken, maar dan moet 

ik je teleurstellen!

Ad Verhoeven

KPJ Beek en Donk steekt de handen 
uit de mouwen tijdens NLdoet
Beek en Donk – De landelijke vrijwil-
ligersactie NLdoet werd op zaterdag 
12 maart gehouden. Ook KPJ Beek en 
Donk nam hieraan deel. 

Het was een mooie dag om met z’n 
allen de handen uit de mouwen te 
steken. Er lag een hele lijst met klusjes 
van groot tot klein te wachten om aan-
gepakt te worden. Zowel in als rond-
om het clubhuis de Zwink moest het 
nodige gebeuren. Van het vegen van 
de stoep tot het schilderen va de span-

ten en het hangen van deuren in het 
clubgebouw. De leden waren al vanaf 
8.30 uur in de weer om de klussen te 
klaren. Veel van deze werkzaamheden 
maken deel uit van de verbouwing van 
het clubhuis. De KPJ is hier al enkele 
jaren mee bezig en proberen dit zoveel 
mogelijk met eigen leden te doen. In-
middels zijn zij al een heel eind op weg 
en kunnen ze zegen dat ze trots op het 
resultaat mogen zijn. Na een dag klus-
sen kunnen ze terugkijken op een nut-
tige, maar zeker ook een gezellige dag. 

Aarle-Rixtel - Wat is er mooier dan een 
presentje uitgereikt te krijgen van een 
zeer jonge vrijwilligster. Op zaterdag 
12 maart is er in het kader van NLdoet 
weer volop geklust bij CENDRA in Aar-
le-Rixtel. 

De ruimte achter de keuken is omge-
bouwd tot een heus kantoor. Ook de 
disco is intussen voorzien van een nieu-
we geluidsinstallatie. De avond ervoor is 
er nog een grandioze disco gehouden 
waar de jongeren zich fantastisch heb-
ben vermaakt  met het dj-duo DANZA. 
CENDRA heeft dan geen Nick en Simon 
maar wel Nick en Rens die er weer een 
feest van hebben gemaakt. Verder is het 
digibord klaargemaakt voor de komen-
de voorlichtingsavonden. De vrijwilligers 
waren blij verrast met het snoeppotje dat 
hun door ViERBINDEN is uitgereikt door 
iemand van de toekomstige doelgroep.

Geklust bij CENDRA in het kader van NLdoet

Geslaagde NLdoet actie voor Flamingo’s
Mariahout – Vroeg in de ochtend 
was het nog fris op zaterdagochtend 
12 maart, maar de vrijwilligers die 
voor korfbalvereniging Flamingo’s de 
handjes uit de mouwen kwamen ste-
ken hadden het al snel warm. Het ma-
terialenhok op sportpark de Heibun-
ders werd onder handen genomen. 

Het doel was om na de NLdoet actie 
een mooie opgeruimde ruimte te heb-
ben die efficiënter is ingericht. En dat 
is gelukt. Om te beginnen werd de 
hele ruimte leeg gehaald en gepoetst. 
Daarna werd de nieuwe inrichting in 
orde gemaakt en de spullen gesor-
teerd en terug geplaatst. Ondertus-
sen waren vrijwilligers ook bezig om 
de sponsorborden rondom het veld 
schoon te maken zodat deze weer 
een nette uitstraling hebben rondom 
het korfbalveld als straks de veldcom-

petitie weer van start gaat. Aan het 
einde van de opruim- en opknap actie 
waren de vrijwilligers en bestuur te-

vreden over het schone en overzich-
telijke materialenhok. Een geslaagde 
NLdoet actie.

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

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

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

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

Violen
Top kwaliteit! Verkrijgbaar 
in diverse kleuren, groot- of 
kleinbloemig in 9 cm pot. 
Tray à 12 stuks
van € 5,99

Paastakken

STUNT!nu

€2.99

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

Het mooiste groen
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Bodembedekkers
Vele soorten verkrijgbaar in 9 cm pot! 
Draagtas à 6-stuks van € 9,95

Zaden
Nu alle soorten 
bloemen en groente 
zaden

Vele soorten verkrijgbaar in 9 cm pot! 
Draagtas à 6-stuks van € 9,95

Paasshow
Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

* goedkoopste gratis

Nu alle soorten 
bloemen en groente 

* goedkoopste gratis

nu

€1.99

nu

€5.99
nu

€1.25
*

* excl. vaas 
& versiering

2 + 1 
GRATIS

*

Italiaanse kruiden
Super kwaliteit in 14 cm pot!
€ 2,99 p/stuk
Super kwaliteit in 14 cm pot!
€ 2,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Groen als gras
Een groene 
grasmat heeft 
aandacht nodig, 
wij helpen u 
graag!

Groen als grasGroen als grasGroen als gras

Nu 20% korting op al onze gazon meststoffen!

Paastakken

€1.25
*

* excl. vaas 
& versiering

GRATIS

Italiaanse kruiden
Super kwaliteit in 14 cm pot!
€ 2,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Nu 20% korting op al onze gazon meststoffen!

Kronkelwilg 
80 cm hoog
5 - takken per bos
van € 1,99

Vastenactie voor een toilet in Ghana

Laarbeek – M.O.V. uit Aarle-Rixtel heeft 
al meer dan 10 jaar contacten met de be-
volking in Ghana. Ieder jaar ondersteu-
nen zij een project door geld op te halen 
in Aarle-Rixtel. Dit jaar bouwen ze een 
toilet voor de bevolking in de wijk Jeru-
zalem, een betere hygiëne zodat er min-
der ziektes voorkomen en de levensver-
wachting van de bevolking verbeterd. 

Kijk naar de foto, kunt u zich voorstellen 
dat u zo naar een toilet moet gaan? Door 
de vastenactie te steunen kan de bevol-
king een toiletgebouw bouwen. De col-
lectedagen zijn op zaterdag 19, maandag 
21 en dinsdag 22 maart. In alle Laarbeek-
se kerken kunt u een donatie in de collec-
tebus doen. U kunt ook storten op re-
keningnummer NL26RABO0166160393 
t.a.v. M.O.V. Aarle-Rixtel. 

Laatste restaurantavond 
Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Helaas heeft Savant 
culinair de beslissing moeten nemen 
om te stoppen met de restaurant-
avonden in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De laatste avond vindt 
plaats op dinsdag 29 maart.

Zij hopen u allen nog voor deze laat-
ste keer welkom te mogen heten 
vanaf 17.30 uur. Het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur. Inschrij-
ven en een plaatsje reserveren kan 
tot uiterlijk donderdag 24 maart 
15.00 uur. U kunt dit doen via het 

secretariaat van ViERBINDEN 0492-
328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.  

Voor 29 maart staat het volgende 
menu op het programma: champig-
non roomsoep met bieslook, kipfi-
let omwikkeld met spek, pepersaus, 
witlof met ham en kaas, gemengde 
groenten, gebakken krielaardappe-
len,  aardappelpuree en chocola-
de mousse met slagroom. Voor dit 
driegangenmenu betaalt u €13,50. 
Graag tot ziens op 29 maart.

Beek en Donk - Tuincen-
trum de Biezen in Beek 
en Donk is door de vak-
jury gekozen als winnaar 
‘kerstgroen’ voor beste 
kerstshow van Neder-
land 2015. Deze prijsuit-
reiking vond plaats op 
29 januari 2016 tijdens 
de internationale beurs 
‘Christmasworld’ in 
Frankfurt 

De motivatie van de 
vakjury:
Het binnenkomen bij 
Tuincentrum de Bie-
zen was als een warm 
groen bad! Geweldig 
sfeervol en tegelijker-
tijd knus. Het ‘groen’ 

overal zeer fraai gepresenteerd en 
perfect meegenomen in de kersts-
feer. Een prachtige waardering van 
de jury met opvallende hoge scores, 
voor het kerstgroen buiten een 10 
en voor het kerstgroen binnen een 
9. Met recht dus de winnaar van 
2015.
Meer dan vijftig tuincentra deden 
mee aan deze landelijke compe-
titie en alle medewerkers van De 
Biezen zijn ongelofelijk trots en blij 
met deze prijs. Zij zijn hierdoor ex-
tra gemotiveerd om er in 2016 weer 
een geweldige show van te maken. 
Maarten van den Heuvel heeft een 
mooie beker met oorkonde in ont-
vangst mogen nemen. Deze prijs 
is te bewonderen in de entree van 
Tuincentrum de Biezen.

Prijs gewonnen voor de beste kerstshow 2015
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Easter Egg Challenge Boemerang 18 maart
Beek en Donk – Tienerwerk de Boe-
merang houdt op vrijdag 18 maart 
van 19.30 tot 22.00 uur een heuse 
Easter Egg Challenge. 

Dus ben jij wel in voor een uitda-
ging, ben jij een echte handelaar en 
niet bang voor de paashaas? Geeft 

je dan snel op via www.boemerang-
beekendonk.nl. De vrijwilligers van 
de Boemerang vragen bij deze alle 
bewoners in de omgeving van de 
Otterweg voor hun begrip en me-
dewerking, het kan nl zo maar zijn 
dat er bij u wordt aangebeld met een 
vriendelijk verzoek.

CRAZY 88 Interactieve 
spelshow bij &RG-teens
Lieshout - Bij Crazy 88 gaat het 
om 88 bijzondere opdrachten. 
Party Jockey Tim organiseert deze 
superleuke interactieve spelshow, 
op vrijdag 18 maart, met als start-
punt de jongerenruimte in het 
Dorpshuis te Lieshout.  

Wie scoort in no-time zoveel mo-
gelijk punten door middel van 
het uitvoeren van bijzondere op-
drachten! Er zijn leuke prijzen te 
winnen, maar belangrijker nog:  
er staat een verrassing opgesteld 
voor het verliezende team. Wil je 
mee doen? Zorg er dan voor dat je 
een groepje vormt van 4 tot 7 tie-
ners en 1 ouder/begeleider en dat 
je herkenbaar bent als groep. Lukt 
dit niet dan worden er op de avond 
zelf groepen samengesteld. Je 
kunt je inschrijven via de website: 

www.energyteens.nl. Per groep 
is er minimaal één telefoon nodig 
welke foto’s en filmpjes kan 
maken en gebruik kan ma-
ken van Whatsapp. Aan 
deze activiteit zijn geen kos-
ten verbonden. Meer info zie 
www.energyteens.nl. 

De jeugdruimte is open vanaf 
19.30 uur, zorg dat je er op tijd bij 
bent om het allemaal mee te kun-
nen maken want voor je het weet 
is  het 22.00 uur en weer tijd om 
naar huis te gaan. 

Tienerwerk Laarbeek hét goede doel voor 
Color Fun! 
Laarbeek - De organisatie van Co-
lor Fun! heeft Tienerwerk Laarbeek 
uitgekozen als één van de twee 
goede doelen dit jaar. Dat houdt in 
dat er een bepaald bedrag van het 
inschrijfgeld overhandigd wordt 
aan het tienerwerk. Een heel leuk 
evenement, waarbij je ook nog 
eens je eigen club mee onder-
steunt!

Color Fun!
Op zondag 15 mei vindt de tweede 
editie van dit kleurrijke evenement 
plaats. Color Fun! bestaat uit een 
middag- en avondprogramma. Alle 
deelnemers kiezen ervoor om te 
hardlopen of te wandelen. Er is een 
route van 3,5 kilometer uitgezet 
door Beek en Donk. Tijdens deze 
route word je helemaal bestrooid 
met kleurenpoeders. Je loopt of 
rent de route zo vaak als je maar 
wilt. Een kleurrijke bende! Van de 
organisatie ontvang je onder ande-
re een shirt en een zonnebril. Op 
de route staan diverse muziekka-
pellen en – hopelijk – de nodige 

toeschouwers om jou/jullie aan te 
moedigen! 

Outdoor disco 
Na de route vindt er een feestavond 
plaats. Speciaal voor het tienerwerk 
wordt er dit jaar een tienerarea ge-
maakt, waarin de jeugd elkaar ont-
moet tijdens en na het evenement. 
Een DJ zal hier de leukste hits voor 
je draaien en uiteraard word je ook 
nu bestrooid met kleurenpoeders. 
Al met al: een kleurrijk feestje dat 
je zeker niet mag missen! 

Tienerwerk Laarbeek 
Vraag je je af wat de rol van Tiener-
werk Laarbeek hierin is? Logisch! 
Color Fun! heeft het tienerwerk 
uitgekozen als goed doel. Er zijn 
twee goede doelen. Het andere 
doel is ‘Team Frans’, dat deelneemt 
aan de Alpe D’HuZes. Een bepaald 
bedrag van het inschrijfgeld wordt 
overhandigd aan deze twee goede 
doelen. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer geld Tienerwerk Laarbeek 
van de organisatie ontvangt! 

Meedoen 
Tienerwerk Laarbeek wil daarom 
graag dat zoveel mogelijk tieners 
hieraan meedoen! Niet alleen voor 
het geld; het is ook nog eens super 
leuk! Daarnaast heeft de organi-
satie van Color Fun! ook nog veel 
hulp nodig. Zo zijn er bijvoorbeeld 
poederstrooiers, verkeersregelaars 
en sfeerbeheerders nodig. Kijk er 
daarom niet alleen naar om deel te 
nemen, maar ook of jouw vader, 
buurvrouw, oom of vriendinnetje 
mee wil doen of mee wil helpen! 

Meer informatie
Deelnemen aan Color Fun! kost voor 
kinderen tot en met 12 jaar 7,50 
euro. Voor iedereen die ouder is dan 
12 jaar kost het 15,00 euro. Kijk op 
www.colorfunlaarbeek.nl voor 
meer informatie. Tot ziens bij het 
meest kleurrijke evenement van 
Laarbeek! 

Hunt and hide bij &RG-Teens
Lieshout - De vrijwilligers van 
&RG-Teens  houden op zaterdag 9 
april een spannende Hunt and Hide 
tocht. Dit is een Laarbeekse activi-
teit, dus ook de tieners van Yam-
mas Mariahout, Boemerang Beek 
en Donk en Cendra Aarle-Rixtel 
zijn van harte uitgenodigd.

In groepjes gaan de deelnemers 
op weg door Lieshout. Onderweg 
moeten jullie verschillende op-
drachten vervullen. Maar pas op: 
er zijn jagers onderweg! 

Wil je mee doen? Zorg er dan voor 
dat je een groep vormt van 4 a 
5 tieners en één ouder/begelei-
der en dat je herkenbaar bent als 
groep.  Meld je voor 4 april aan via 
www.energyteens.nl.
 
Jullie worden om 14.00 uur ver-
wacht. Zorg dat je op tijd bent en 
kleed je passend. Rond 17.00 uur 
is deze spannende middag weer 
voorbij. 

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

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

Locatie: Croy

Ik ben er afgelopen week door 
diverse oplettende lezers op ge-
attendeerd dat er niet de juiste 
tekst bij de foto stond.
Kan gebeuren, daarom nu de foto 
met de juiste tekst!

De slipjacht
Twee weken geleden heb ik 
me het hele weekend op Croy 
vermaakt met wel heel diverse 
onderwerpen. Vroeg in de mor-
gen op pad om het licht bevroren 
landschap en de berijpte sneeuw-
klokjes die er op enkele plaatsen 
staan te fotograferen. En in de 
middag voor de eerste keer de 
slipjacht meegemaakt wat, zoals 
prachtig in de vorige MooiLaar-
beekkrant te zien en te lezen was, 
ook een heel fotogeniek onder-
werp is. In vroeger dagen werd 
er achter een losgelaten vos ge-
jaagd maar deze tijd is gelukkig 
al lang voorbij en nu wordt er 
een geurspoor getrokken waar 
de honden achteraangaan. Je 
kon oude tradities zien herleven 
en het was mooi om te zien dat 
zowel de paarden als de honden 
genoten en zich uit konden leven. 
Ik had de stoute schoenen aange-
trokken en was met de camera in 
de aanslag op het vers getrokken 
geurspoor gaan liggen. Even later 
zag ik de groep van ruim twintig 
bloedhonden op me af komen 
en links en rechts langs me heen 
stuiven en kon ik de foto´s maken 
die ik in gedachten had, je moet 
er ooit iets voor over hebben! De 
vos op de foto trekt zich van het 
spektakel niets aan en zit net als 
ik in het zonnetje te genieten van 
onze Mooie Laarbeekse natuur!
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Mooi UIT in Laarbeek

Aanmelden www.colorfunlaarbeek.nl

15 mei
2016

Een kant-en-klare quiz bestel je op 
kwizzy.nl! 
Heb je een vriendenweekend, familiedag, 
bedrijfsfeest, vrijdagmiddagborrel, week-
endje weg met de schoonfamilie of iets heel 
anders? Bestel dan een kant-en-klare quiz 
van Kwizzy.nl! Een avond vol spanning en 
hilariteit gegarandeerd!

Kwizzy.nl is in 2015 opgericht door Joey 
van der Leemputten. “Ik ben van kinds af 
aan al een spelletjesmens. Wat begon met 
het houden van quizzen voor vrienden, is 
uitgegroeid tot het opzetten en presenteren 
van een periodieke, professionele pubquiz in 
Café Thuis in Beek en Donk.” Mede daardoor 
heeft Joey van der Leemputten een groot 
bestand aan quizzen in zijn bezit.

Kant-en-klare quizzen
Of je nu op zoek bent naar een sportquiz, 
filmquiz, muziekquiz of de zeer populaire 
mixquiz. Kwizzy.nl bezorgt je altijd een quiz 
op maat. “Voordat ik een quiz in elkaar 
zet, vraag ik altijd wat de setting is van 
het deelnemersveld. Ook speciale wensen, 
bijvoorbeeld een rondje vragen over de stad 
Eindhoven, 50-jarigen of je bedrijf behoort 
tot de mogelijkheden”, aldus Joey van der 

Leemputten. Van een kleinschalig feest 
van 12 personen tot all-in event voor 200 
feestgangers of meer: Kwizzy.nl maakt van 
iedere gelegenheid een evenement waar nog 
lang over nagepraat wordt!

Wat krijg je als je een quiz bestelt?
Iedere quiz bestaat uit een powerpoint 
met vragen (incl. geluidsfragmenten), een 
invulformulier voor de teams, een powerpoint 
met antwoorden en een nakijkformulier. 
Optioneel met quizmaster, die de complete 
presentatie en de prijsuitreiking van de quiz 
verzorgt.

Bestellen of meer informatie?
Ben je nog op zoek naar een geschikte 
groepsactiviteit en wil je zelf ook graag 
deelnemen? Of heb je geen zin om dagen of 
zelfs weken te verspillen aan het zoeken naar 
leuke quizvragen? Geniet van een geweldige 
en spannende activiteit met één van de vele 
kant-en-klare quizzen van Kwizzy.nl. Ga naar 
Kwizzy.nl en bestel al een quiz vanaf €30,- ! 
En altijd op de hoogte blijven van de laatste 
acties en nieuwste quizzen? Volg Kwizzy.nl 
dan op Facebook!

Advertorial

Na vandalisme een nieuwe start voor 
Trimbaan Laarbeek

Mariahout - In het kader van NL Doet  is afgelo-
pen zaterdag door een aantal enthousiaste vrij-
willigers een begin gemaakt aan het herstellen 
en opknappen van Trimbaan Laarbeek. Na de 
vernielingen van vorig jaar is er door de vrijwil-
ligers hard gewerkt om nieuwe toestelborden en 
bewegwijzering te maken.

Met prachtig weer en veel hulp is zaterdag de 
bewegwijzering geplaatst. Werkgroep ‘Trimbaan 

Laarbeek’ van Zorg om het Dorp wil alle vrijwil-
ligers bedanken voor het meehelpen en Frietje 
Brabant voor het verzorgen van de lunch.
 
De komende weken zal nog hard gewerkt wor-
den om de toestelborden te plaatsen, de paden 
te egaliseren, bankjes te plaatsen en de storm-
baan uit te breiden. Alle hulp is hierbij van harte 
welkom en daarvoor kun je je opgeven bij Ton 
Leenders, 06-12398869.

De vrijwilligers van ‘Trimbaan Laarbeek’ hebben zaterdag hard gewerkt aan het herstel van de baan 

Aarle-Rixtel - Onlangs is er een nieuwe website 
met veel informatie over Aarle-Rixtel gelanceerd. 
Het adres van de site is www.aarlerixtel.info. Je 
vindt hierop veel informatie over allerlei activi-
teiten en excursies in dit dorp. 

Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van 
alle horecagelegenheden, verblijfsmogelijkheden, 
winkels , links ,etc ... Ook is er een aparte rubriek 
met algemeen nieuws en actualiteiten, die dage-

lijks wordt aangevuld. De site wordt extra ver-
fraaid met verschillende foto-albums die periodiek 
aangevuld worden. De webmaster is H. van Beek. 

Nieuwe website met informatie over 
Aarle-Rixtel
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De locatie van het Wit-Gele Kruis
Laarbeek – Bij het Zorg Advies 
Centrum van het Wit-Gele Kruis 
ervaren ze nog steeds dat een 
groot aantal inwoners van Laar-
beek hen niet weet te vinden. 

Het Zorg Advies Centrum van het 
Wit-Gele Kruis is te vinden aan de 
achterzijde van het Medisch Cen-
trum aan de Grotenhof in Lieshout. 
Iedere dag van 10.00 tot 11.00 uur 
zijn medewerkers aanwezig en dat 
is ook te zien aan de vlag die dan 
buiten hangt. Iedereen kan altijd 
vrijblijvend binnen lopen. Ook 
kunt u de website www.wit-ge-
lekruis.nl bezoeken. Hierop vindt 
informatie en een telefoonnummer 
voor dringende zaken. Het gebouw van het Wit-Gele Kruis in Lieshout 

IVN Laarbeek doet mee aan Landelijke Opschoondag 
Laarbeek - IVN Laarbeek doet dit 
jaar weer mee aan de Landelijke Op-
schoondag op 19 maart. In Laarbeek 
noemen ze dat de Zwerfvuildag 2016. 
Dit is een van de gelegenheden waar-
in het IVN zich wat nadrukkelijker 
inzet voor een schoner milieu door 
zwerfvuil in te zamelen. In samenwer-
king met de gemeente Laarbeek en de 
politie Gemert-Laarbeek zamelen ze 
zwerfvuil in langs wegen, in bossen, 
kanalen, sloten, in bermen en parken.

De oogst in voorgaande jaren was niet 
mis. De actie is niet alleen bedoeld 
om de gemeente Laarbeek schoon te 

krijgen. Natuurlijk is het ook een op-
roep om aandacht te vragen voor het 
gemak waarmee mensen zwerfafval 
achterlaten. De politie Gemert-Laar-
beek houdt die ochtend extra toe-
zicht op de verkeersveiligheid, met 
name op de plekken waar kinderen 
aan het opruimen zijn. De gemeente 
Laarbeek zorgt weer voor de nodige 
handschoenen, vuilniszakken, en wat 
prikkers. 

Vanaf 9.15 uur vertrekken ze van 
hun verzamelpunt ‘de Bimd’, hun 
clubgebouw aan een zijweg van de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel. Rond het 

middaguur sluiten ze af met soep en 
broodjes. Op grond hiervan is het be-
langrijk ongeveer te weten hoeveel 
deelnemers er komen. Kunnen jullie 
je dan ook massaal aanmelden op het 
mailadres: ivnlaarbeek@hotmail.com.

Denk er ook aan om zoveel mogelijk 
kinderen, man/vrouw, familie, buren, 
naaste bekenden en verre bekenden 
mee te nemen voor deze morgen 
zodat men Laarbeek een jaarlijkse 
schoonmaakbeurt kunnen geven. 
Mocht je ooit zien dat er afval wordt 
achtergelaten, dan kunt u dat melden 
bij de Milieupolitie (0900 88 44).

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

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

Tederheid
Boven op de boulevard. Zitten hand 
in hand. Twee oude mensen bij 
elkaar. Kijken naar het strand.
In de schaduw van het leven, in de 
kantlijn van de tijd. Veel verloren, 
maar gebleven, is de tederheid.

In gedachten hoor ik cabaretier 
Paul van Vliet dit nummer zingen. 
Ik zing het keihard mee. Het blijft 
rondspoken in mijn hoofd. Ik zie 
ze samen fi etsen. Haar dunne 
haren wapperen in de wind, hij 
draagt een pet tegen het fel-
le zonlicht. Hun zonnebrillen 
kleuren donker door het licht. Bij 
een winkel blijven ze staan. Zij 
doet een boodschap, hij past op 
de fi etsen. Hij rijdt auto, zij zit er-
naast. Ze steken bij een kapelletje 
een kaarsje op voor de kinderen 
en kleinkinderen en vertellen de 
buurvrouw dat ze het zo goed 
doen. Op bezoek bij de kinderen 
nemen ze zelf de koekjes mee 
en natuurlijk iets lekkers voor de 
kindjes. Als het zo uitkomt vouwt 
zij de was en maakt hij de puzzel 
in de krant. Kaapsviooltjes in de 
vensterbank of een orchidee. 
“Want die zijn zo dankbaar.” Ge-
boren voor de oorlog. De weder-
opbouw van Nederland aan den 
lijve meegemaakt. Uit een tijd dat 
Edah en Philips begrippen waren. 
Je je loon kreeg in een zakje en 

TV keek bij iemand uit de straat. 
Uit de tijd van de verzuiling en de 
Rooms-katholieke kerk. Tijdens 
hun leven is de maatschappij 
veranderd. Samen werden ze ou-
der. Na zijn pensionering samen 
fi etsen. Onbereikbaar, want het 
mobieltje werkt niet. In de mid-
dag warm eten zodat ze ’s avonds 
alleen maar een boterhammetje 
hoeven te maken. Op tijd klaar 
voor het NOS-journaal van acht 
uur. Eerder gaat de TV niet aan. 
Terwijl een pet-dragende man 
me met 20 kilometer per uur de 
weg afsnijdt en een oude dame 
bij de kassa stampij maakt over 
vijf cent die ze niet terug gekre-
gen heeft, denk ik onwillekeurig 
aan twee oude mensen die zich 
ook ‘schuldig‘ maakten aan deze 
gedragingen. Weemoed maakt 
zich van mij meester. Dat zullen 
twéé oude mensen niet meer 
doen. In het hospice mogen ze 
voorlopig samen een slaapkamer 
delen. Terwijl hij haar liefdevol 
onder de lakens stopt omdat ze 
het koud heeft en haar zo goed 
en zo kwaad als hij kan verzorgt, 
klinkt in mijn hoofd weer Paul van 
Vliet…

In de schaduw van het leven, in de 
kantlijn van de tijd. Veel verloren, 
maar gebleven, is de tederheid.

Gratis informatiebijeenkomst 
Rabobank Samen Bankieren
Laarbeek - Rabobank Peel Noord 
houdt op 31 maart en 5 april een 
informatiebijeenkomst Samen 
Bankieren. Samen met notaris 
Ties van Gulick en Harry van Rooij 
geeft de bank tips en handvat-
ten hoe u zelfverzekerd financië-
le keuzes kunt blijven maken als 
zelf bankieren geen optie meer is. 
Daarnaast informeert de bank hoe 
u uw dierbaren kunt ondersteu-
nen bij de dagelijkse bankzaken. 
Zo kunt u prettig en zelfstandig, 
of samen met iemand anders, uw 

bankzaken blijven regelen. Laat u 
informeren tijdens de bijeenkomst 
en meld u aan. U bent ook welkom 
wanneer u geen klant bent bij de 
Rabobank.

De bijeenkomst vindt plaats op 
31 maart in het Ontmoetings-
centrum Beek en Donk, Otter-
weg 29. U bent welkom vanaf 
13.00 uur. Het programma duurt 
tot 17.00 uur. Op 5 april bent u 
welkom in De Eendracht, St. An-
nastraat 60 Gemert. Ontvangst 
is om 18.30 uur, en einde om 
22.00 uur.

Deelname is gratis. Aan-
melden kan via e-mailadres 
seniorendesk.peelnoord@rabo-
bank.nl of telefoonnummer (0492) 
39 19 00, onder vermelding van 
uw naam, telefoonnummer en het 
aantal personen waarmee u wilt 
deelnemen.

Waarom moeilijk doen, als je het samen kunt?

Woon vrijblijvend een deelgenotengroep bij 
Lieshout - De begeleider van 
‘Contactgroep Laarbeek’, houdt 
op maandag 21 maart van 20.00 
tot 22.00 uur in het Franciscushof 
in Lieshout een avond voor men-
sen die langdurige stress, over-
spannenheid, burn-out, verlies 
van eigenwaarde en/of onbalans 
in draagkracht/draaglast ervaren. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Aan de basis van Contactgroep 
Laarbeek ligt de persoonlijke ont-
dekking van de begeleider dat je 
zelf en samen met ervaringsgelij-
ken, meer mogelijkheden hebt dan 
je aanvankelijk denkt. Opgetekend 
uit zijn ervaring: “Deelnemen aan 
een deelgenotengroep? In eerste 
instantie zag ik dit niet zo zitten, 
het voelde als een stap terug, voor-
al ook omdat ik al een klinische 
behandeling had gehad en het 
voor m’n gevoel toch allemaal wel 
moest weten en daarom dus ook 
maar ‘gewoon’ moest doen. 

Ik heb me met enige terughou-
dendheid aangemeld voor de zelf-
hulpgroep ‘Vermoeide Helden en 
Heldinnen’ en er bleek geen wacht-
lijst voor te zijn. Op mijn verzoek 
had ik een week later een kennis-
makingsgesprek met de begeleider 
van die contactgroep. Ik vond het 
al meteen een fijn gesprek; de be-
geleider bleek ook een ervarings-
genoot te zijn en hij vertelde eerst 
ook over zijn eigen herstelhistorie 
en de gevolgde behandeling hierin. 
Reden voor mij, toch enigszins ge-
reserveerd mee te gaan doen met 
die ervaringsgenotengroep.

Wat het mij vooral gebracht heeft, 
is steun terwijl je tegelijkertijd ge-
woon kan functioneren in je nor-
male leven. De groep was 1x per 
maand op een avond dus ik kon 
toen gewoon naar mijn werk blij-
ven gaan. Juist ook mijn ontwrichte 
situatie op het werk kon een on-
derwerp van gesprek zijn. Ik voelde 
me eerst heel schaamtevol dat ik 
daar zat, gefaald, ‘weer’ hulp no-
dig. Erkennen dat je het niet alleen 
kunt. Maar juist in die groep heb ik 
van deelgenoten geleerd dat her-
stel met ups en downs gaat en het 
niet per definitie betekent dat je 
helemaal genezen bent. Je leert je 
beperkingen accepteren en er beter 
of makkelijker mee omgaan. Iets 
wat ik vanuit de zorginstantie waar 
ik opgenomen was geweest totaal 
niet had meegekregen. Ik had daar 
heel erg de overtuiging opgevat 
dat je na je ontslag ‘beter’ zou zijn 
en klaar zou zijn voor terugkeer 
in de maatschappij. Uitbehandeld 
noemden ze dat. Ik vond het dan 
ook heel erg moeilijk te erkennen 
en aan mensen om mij heen te zeg-
gen dat ik het nog steeds lastig had 
en dat het qua uiterlijk dan mis-
schien wel beter ging maar ik me 
van binnen vooral heel erg rot en 
angstig voelde. Dit was erg ‘mijn 
geheim’ want het voelde alsof ik 
dan blijkbaar iets niet goed had ge-
daan. Nu achteraf kan ik heel goed 
inzien dat het logisch is dat je na 
een behandeling nog niet genezen 
bent; het is een eerste stap richting 
herstel. In de contactgroep heb ik 
dit geleerd van mijn deelgenoten 
door het uitwisselen van ervarin-
gen, soms tips en trucs.

Daarnaast gaf de contactgroep 
mij ook meer vertrouwen; echt te 
zien en te horen dat de begeleider 
en deelgenoten zelf ook door die 
dingen waren gegaan die ik mee-
maakte. Mensen die, zoals ze daar 
zaten, ik niets hoefde uit te leggen, 
die uit eigen ervaring wisten wat 
de beperking inhield en hun beper-
kingen ‘de baas’ waren geworden 
ieder op hun gewenste manier. Dat 
gaf me heel veel hoop dat het dus 
wel kon! 

Ook het contact met de groepsle-
den was fijn; in het begin vond ik 
het heel eng en ook wel moeilijk 
dingen te delen maar doordat an-
deren ook hun ervaringen vertellen 
is de drempel om ergens op in te 
haken net wat lager; er is zoveel 
dat je herkent bij elkaar en daar-
bij dus ook zoveel dat je van el-
kaar kunt leren. Hoe gaat de een 
om met die situatie, wat is de tac-
tiek van een ander die daar al wat 
verder in is? Ondertussen ben ik 
twaalf jaar verder en ben zelf be-
geleider van diverse deelgenoten-
groepen.”

Informatie 
Wilt u vooraf contact of uitgebrei-
dere informatie over zelfhulp en 
een zinvoller leven, dan kan dat 
via Ben Rooijakkers, e-mailadres: 
ben@zelfhulpverbindt.nl of tele-
fonisch mobielnummer 06 51 91 
56 57. Of kijk eens op website 
www.zelfhulpverbindt.nl.

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

NIEUW
 

IN HET ASSORTIM
ENT

KRÄNZLE 
Hogedrukreinigers
KRÄNZLE
Hogedrukreinigers

AGENDA 
TIP! 

2e paasdag 
geopend

10.00 - 16.00 uur

De beste keus voor zowel 
particulier als professional
Diverse uitvoeringen leverbaar.
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Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

ï Veel mogelijkheden (bijv. 

bourgondische tafel, amuses, 

barbecue)

ï Uitsluitend verse producten

ï verzorging compleet feest is ook 

mogelijk! (zowel op locatie als bij ons)

• €50,00 p.p. (all-in)
ï 10 tot 80 personen
ï Programma: 4 à 5 uur

KOOKWORKSHOPS

Brabants meest gezellige en complete kookstudio! 

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

Perfect voor bijv. een familiedag, 
bedrijfsuitje of verjaardagsfeest!
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Sportend Laarbeek
Tot op het laatst gewacht met het 
inleveren van mijn column, heeft niet 
het gehoopte resultaat opgeleverd. Had 
graag de titel ‘Boeruhhh, Boeruhhh’ 
hierboven geschreven, maar het is net 
wat anders geworden! Niet met minder 
respect geschreven, maar wel met een 
totaal andere lading.
Het is alweer meer dan 10 jaar geleden, 
dat het Hollandse voetbal op de kaart 
werd gezet. Afgelopen dinsdag was het 
zo’n avond, dat dat weer het geval was, 
alleen zonder resultaat.  De wedstrijd 
van PSV tegen Atletico kon alle kanten 
op en na 120 minuten voetballen, 
moest en zou de wedstrijd beslist gaan 
worden door het nemen van penalty’s. 
Ook dit ging gewoon gelijk op, net 
zoals in de wedstrijd, totdat invaller 
Narsingh, quasi nonchalant en in mijn 
ogen ook een veel te kort aanloopje 
nam, om de bal midden op de lat te 
schieten, waarna het door de tweede 
club van Madrid, genadeloos werd 
afgestraft. ‘En natuurlijk geven we hem 
niet de schuld, hadden ze het maar af 
moeten maken in de wedstrijd, kansen 
voor gehad. Geef hen maar de schuld, 
die deze kansjes om zeep hielpen!’ 
Maar zo werkt het niet! Je wint en 
verliest samen en vreugde en verdriet 
liggen dan dicht bij elkaar. 
Vooraf zouden velen voor een 
gelijkspelletje hebben getekend en 
vooral voor een één-ééntje. Maar een 
brilstand was ook niet slecht, nu nog 
afmaken in de penaltyreeks. En daar 
ging het helaas mis!
Ik ben dan toch benieuwd hoeveel 
mensen, die een andere club in de 
nationale competitie steunen en 
aanhangen, dan toch voor elke 
gescoorde penalty van PSV hebben 
zitten juichen! Want ik ken er, die als 
Ajax of Feyenoord voetballen, liever 

hebben dat deze ploegen verliezen, 
dan dat hun eigen cluppie wint! 
Ongelooflijk toch!
Nee, in internationale wedstrijden, 
waar Nederlandse clubs meedoen, dien 
je voor de ‘Hollanders’ te zijn. Goed 
voor het Nederlandse voetbal, goed 
voor de ontwikkeling van eventuele 
Nederlandse internationals. En dan 
zitten er mensen te hopen dat ze deze 
wedstrijd gaan verliezen? Is dat het 
geval, dan kan ik je melden dat je 
geen echte voetbalfan bent en alleen 
maar gewoon een afkeer hebt van een 
bepaalde club.
Ik weet dat de weg nog lang was naar 
de finale, ik weet dat we niet moeten 
overdrijven met het weer ‘op de kaart 
zetten van’, maar het Eindhovense 
voetbal was weer even terug. Het is nu 
maar hopen voor Cocu en zijn mannen, 
dat ze niet in één week alles vergooien. 
Er dient zondag aanstaande immers 
wel gewonnen te worden, tegen die 
club uit Amsterdam, die, lang geleden 
al weer, het Hollandse voetbal glorieus 
verdedigde! Want geen enkele trouwe 
PSV- supporter is zondag om half 7 
tevreden met alleen maar goed voetbal, 
mooie combinaties en dito kansen, als 
er verloren wordt! Dan maar niet met 
opgeheven hoofd, 
maar wél met 
3 punten en 
weten dat het 
kampioenschap 
in de pocket is!

R. van den 
Enden

opgeheven hoofd, 
maar wél met 
3 punten en 
weten dat het 
kampioenschap 
in de pocket is!

R. van den 
Enden

Met opgeheven hoofd...
COLUMNGezellige en sportieve reünie 

van ‘De Ganzeveer’

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel - Op donderdagavond 
10 maart organiseerde badmin-
tonvereniging ‘De Ganzeveer’ een 
reünie ter gelegenheid van het 40- 
jarig bestaan.

Helmond
De in 1977 opgerichte vereniging 
heeft op dit moment een ledenbe-
stand van 65 sporters waarvan 22 
in de leeftijd tot 18 jaar. Ze zijn een 

onderdeel van de Helmondse bond, 
een sub-organisatie van badminton 
Nederland. Zo spelen leden van 
deze club tegen leden van vereni-
gingen uit Beek en Donk, Gemert 
en veel andere clubs uit Zuid-
oost-Brabant. De nieuwe zaal op 
Suytkade in Helmond is de plaats 
waar deze competitiewedstrijden 
plaatsvinden. 

Ontstaan
De badmintonsport is waarschijn-
lijk afkomstig uit India, in het begin 
van de 19e eeuw Brits. Ook met 
het spel Hanetsuki in Japan bestaan 
overeenkomsten. De Britse vari-
ant van het badmintonspel werd 
‘Poona’ genoemd naar de gelijkna-
mige stad in het vroege India. De 
naam ‘Badminton’ heeft het spel 
te danken aan de plaats, waar het 
doorbrak in Engeland, namelijk op 
het landgoed met die naam van de 
hertog van Beaufort. Hoewel het 
spel eigenlijk gericht is op het in-
dividu, speelt de club in Aarle vaak 
met meer personen aan één kant 
van het net. 

Sportief
De club stelt zich ten doel lekker 
sportief bezig te zijn. Oscar Mar-
tens, Rob Boetzkes en Luc Musters 
zijn de jonge bestuurders van de 
club. Ook aangeschoven tijdens het 
gesprekje met uw redacteur is Ruud 
van de Weijer, oud lid en bezoeker 
van de reünie. Hij denkt over een 
terugkeer bij zijn oude club. Over 
het niveau van de leden is het be-
stuur duidelijk: “We kunnen ons ab-
soluut niet meten met de toppers in 
Nederland, ook al spelen wij samen 
in het eerste team”, volgens Oskar. 

Dat ‘samen’ doelt op zijn medespe-
ler Luc. Op de provocerende vraag 
van uw redacteur: “Badminton is 
toch een campingsport”, wordt 
erg tactisch door de bestuursleden 
gereageerd. “Het instapniveau van 
badminton is in vergelijking tot ten-
nis heel erg laag”, legt Oskar uit, 
“dat is dan ook de reden dat veel 
mensen wel een shuttle kunnen 
slaan en het op een camping kan 
worden beoefend. Als je op een 
grasveldje van een camping met 
bijvoorbeeld tennis-
ballen gaat slaan, 
vliegen die ballen 
alle kanten op.”

Belangstellenden 
welkom
Luc is VCL (Ver-
eniging Competi-
tie Leider) van de 
jeugdafdeling en 
zorgt ervoor dat 
alle activiteiten op 
een correcte manier 
worden geleid. De 
vereniging heeft erg 

veel jeugdleden en zorgt er door 
bezoeken aan de basisscholen voor 
dat de jeugd in contact wordt ge-
bracht met deze sportmogelijkheid 
in Laarbeek. Jeugdspelers zijn wel-
kom en mogen op een willekeurige 
donderdagavond vanaf 19.30 uur 
een keer binnenlopen om te kijken 
of de badmintonsport iets voor hen 
is. Er kan gebruik gemaakt worden 
van de aanwezige rackets en de 
eerste twee of drie keer is meedoen 
helemaal gratis. Dit geldt ook voor 
ouderen, maar dan vanaf 20.30 
uur.

Gezellig
De reünie werd bezocht door 25 
oud-leden, “een beetje teleurstel-
lend, maar niet minder gezellig” 
volgens voorzitter Oskar Martens. 
Het bestuur had een aantrekkelijke 
afwijkende trainingsavond geor-
ganiseerd met muziek en een ver-
rassend roulatiesysteem. Na afloop 
werden herinneringen opgehaald 
en ‘een gezellig glaasje gedronken’.

Herinneringen worden opgehaald en er 

wordt ‘een gezellig glaasje gedronken’

badminton

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

De jeugd was aanwezig bij de reünie 

Luc Musters in actie

De volwassenen die afkwamen op de reünie  
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Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op zoek naar: 

Meewerkend voorman montageafdeling 

In de uitdagende functie als Meewerkend voorman fungeer 
je als leidinggevende voor de assemblage afdeling en 
monteer je zelf mee aan de machines. Je bent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en veilige uitvoering van 
de werkzaamheden en ondersteunt hierbij de planning. 
Verder verricht je licht administratieve werkzaamheden. 

Functie-eisen 
• Een afgeronde MBO opleiding (richting 
Werktuigbouwkunde / Mechatronica), niveau 4 
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare 
functie bij voorkeur in de machinebouw 
• Goede kennis van productieprocessen en techniek 
• Leidinggevende capaciteiten 
• Flexibele klantgerichte instelling 
• Hands-on mentaliteit 
• Proactieve houding 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

Ervaren TIG lasser roestvaststaal 

Als Tig lasser ben je verantwoordelijk voor het 
samenstellen van hoogwaardige RVS constructies voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Bij elk project bepaal je zelf de 
juiste werkmethoden. 

Functie eisen: 
• Afgeronde MBO opleiding constructiebankwerker/lasser 
(niveau 2/3) 
• TIG lassen minimaal niveau 1 
• Minimaal 2 jaar recente werkervaring als lasser (RVS) 
• Van tekening kunnen bouwen en lassen 
• Ervaring met plaatwerk is een pre 
• Aanvullende lasdiploma’s zijn een pre 

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom. 

Ervaren allround monteur 

Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor het 
opbouwen en assembleren van onze machines en lijnen in 
onze  werkplaats. Incidenteel ben je daarnaast ook 
verantwoordelijk voor het installeren van de machines en 
het oplossen van storingen in zowel binnen- als 
buitenland. 

Functie-eisen: 
• Een afgeronde MBO opleiding (Werktuigbouwkunde / 
Mechatronica), niveau 3 / 4 
• Aantoonbare werkervaring op zowel werktuigbouwkundig 
als elektrotechnisch gebied 
• Raakvlakken met pneumatiek 
• Je kunt goed projectmatig werken 
• Goed in teamverband kunnen werken 
• Een flexibele instelling
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom.

Wij hebben te bieden: 
•�een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief 

- een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
- goede werksfeer in een klein en jong team 

•Opleidingsmogelijkheden 
•Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie

Hellings is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het produceren en assembleren van speciaalmachines en interne 
transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelen industrie. We beschikken over een ruime productie 
ruimte (1000 M2) en een ruime assemblage ruimte (2000 M2) waar alle projecten volledig opgebouwd en afgetest worden. 
Tevens zijn we bezig met verdere groeiplannen. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan Mevrouw C. van Riel,  info@hellingsmetaalenlastechniek.nl
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel 
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481 

�

Advertorial

Lieshout - Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van Badminton Club 
Lieshout is Henny Arends uitgebreid in 
het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig 
lidmaatschap. Henny is een van de leden 
van ‘het eerste uur’ én nog steeds actief 
voor, en betrokken bij, de vereniging.

Van actief lid … naar rustend lid
Op 1 maart 1976 schreef een jongeman 
zich in bij de lokale badmintonvereniging. 
Die jongeman was Henny Arends. Henny 
kwam bij de vereniging omdat zijn vrouw 
Marianne één van de medeoprichters 
was van Badminton Club Lieshout en 
badminton ook wel iets voor hem was. 
Nu, 40 jaar later, is Henny Arends nog 
steeds lid van Badminton Club Lieshout. 
Geen spelend lid meer helaas. Henny wil 
echter niet zomaar stoppen en heeft zijn 
lidmaatschap daarom laten zetten naar 
‘rustend lid’. ‘Rustend’ is Henny echter 
nog helemaal niet. Als vrijwilliger is Henny 
nog steeds erg actief als ‘de postbode van 
de vereniging’. Henny bezorgd de schrif-
telijke correspondentie naar alle leden en 
weet dan ook exact waar de leden wo-
nen. Tweemaandelijks brengt hij het, zeer 

gewaardeerde clubblad, ‘De Kijk op …’ 
naar alle leden die om een of andere re-
den niet in de sporthal zijn geweest. Hen-
ny is overigens niet alleen als vrijwilliger 
nog betrokken bij de vereniging: hij is ook 
regelmatig te vinden ‘op baan 8’ (de kan-
tine van sporthal ‘De klumper’). Dé plaats 
waar de badmintonners na afloop van 
hun inspanningen nog even nakaarten. 
‘Aan de bar’ met Hendricus en Adrianus 
is dan ook een bekend fenomeen binnen 
Badminton Club Lieshout.  

Bekende uitspraken
Henny is echter niet alleen bekend van 
zijn escapades buiten het badmintonveld. 
Óp het veld heeft Henny zijn strepen 
meer dan verdiend. Gedurende vele jaren 
heeft hij namens Badminton Club Lies-
hout deelgenomen aan de districtscompe-
titie en vele keren is hij kampioen gewor-
den. Ook op interne toernooien scoorde 
Henny regelmatig hoog. Henny blijft ech-
ter het meest bekend om zijn uitroepen 
tijdens de partijen. Zo roept hij steevast 
‘hoog op de backhand’ als hij een hoge 
service gaat geven. Voor de tegenstander 
dus ook duidelijk te horen waar de shuttle 

gaat komen. In praktijk zijn deze opslagen 
echter moeilijk te retourneren, omdat de 
uitroep de aandacht wegtrekt en de ti-
ming daardoor nogal ontregeld wordt. 
Een andere uitroep van hem is: ‘tussen de 
mennekes’ (soms omgebouwd naar ‘tus-
sen de ogen’), op het moment dat er een 
smash geplaatst wordt tussen de beide 
tegenstanders in. Ook hier geldt dezelfde 
problematiek bij de tegenstander en is de 

aandacht weg om de smash op te vangen 
en een goede return te geven. De gevleu-
gelde uitspraken zijn dan ook blijvende 
herinneringen aan Henny Arends op het 
badmintonveld. 

Verbondenheid
Inmiddels is Henny het rustiger aan gaan 
doen: geen lange kniebanden meer, geen 
antieke shirts van Badminton Club Lies-

hout uit de beginjaren meer en geen uit-
roepen meer bij een hoge opslag en ook 
niet meer bij een smash op het midden 
van het veld. Gelukkig is Henny nog wél 
steeds te vinden ‘op baan 8’ en doet hij 
nog regelmatig vrijwiligersdiensten zodat 
hij na 40 jaar nog steeds volop verbonden 
is met ‘zijn’ vereniging; Badminton Club 
Lieshout.

Henny Arends 40 jaar bij Badminton Club Lieshout 

Hennie Arends (midden, links) en zijn vrouw Marianne (uiterst links) worden toegesproken door voorzitter 
Stan van Vijfeijken (midden, rechts) tijdens de Algemene Ledenvergadering van Badminton Club Lieshout

Beek en Donk – Samen met BC de 
Ganzeveer en BC Lieshout heeft de 
Beek en Donkse badmintonvereniging 
de afspraak om op toerbeurt het Laar-
beektoernooi te organiseren. Dit jaar 
bestaat BC Mixed 55 jaar en is het plan 
opgevat om een nachttoernooi te orga-
niseren. Dat vindt in de nacht van 27 op 
28 mei plaats in sporthal D’n Ekker. Alle 
badmintonverenigingen in Laarbeek 
zijn uitgenodigd. Naast gezellige en 
ludieke badmintonwedstrijden wordt 
er ook een quiz gehouden en wordt er 
afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.

De voorbereidingen voor het nachttoer-
nooi zijn in volle gang. De vergunning 
van de gemeente is inmiddels binnen. 
En deze week hebben alle Laarbeekse 
badmintonverenigingen, groot of klein, 
per mail een uitnodiging ontvangen 
voor het nachttoernooi. In de komen-
de weken brengt het bestuur van BC 
Mixed ook nog posters rond waarmee 
binnen de verenigingen bekendheid 
kan worden gegeven aan het toernooi. 
Deelname aan het toernooi is kosteloos. 

Plezier staat voorop
Tijdens het badmintontoernooi komen 

naast gewone wedstrijden ook andere 
spelelementen aan bod. Wat er precies 
gaat gebeuren blijft nog geheim, maar 
dat het hilarische momenten oplevert 
staat vast. Gezelligheid is dan ook het 
centrale woord bij dit toernooi. En die 
gezellige sfeer is er ook in de kantine. 
Daar wordt tussen de wedstrijden door 
een quiz gehouden voor de deelnemers. 
Dit om niet alleen fysiek maar ook men-
taal bezig te zijn. De ervaring leert overi-
gens dat badmintonners tijdens een quiz 
net zo fanatiek zijn als op de baan. 

Gezamenlijk ontbijt
Het toernooi begint op vrijdagavond 27 
mei om 22.00 uur en wordt zaterdag-
ochtend 28 mei rond de klok van 6.00 
uur afgesloten. In de kantine wordt dan 
een ontbijt voor alle deelnemers geser-
veerd. Inschrijven voor het toernooi kan 

via de eigen vereniging of via een mail 
aan bestuur@bcmixed.nl. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bcmixed.nl en volg de vereniging 
op Facebook, Twitter en Instagram. 

Ludieke activiteit in kader van 55-jarig bestaan

BC Mixed houdt Laarbeek Nachttoernooi

Deelnemers van het laatste Laarbeektoernooi in 2013
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WAC staat garant voor voetbalplezier!

Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkerenDorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkeren

 MET HEERLIJKE HIGHTEA

24/7 ONLINE SHOPPEN
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLWWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

KOOPZONDAG
12.00 - 17.00 uur

20 maart

      

Redacteur: Rudy van den Enden
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk - Sinds 10 april 1972 - 
inmiddels dus al zo’n 44 jaar - biedt 
de Beek en Donkse zaalvoetbalver-
eniging het WAC wekelijks voetbal-
plezier, op dit moment aan zo’n 320 
leden.
 
Winter Avond Competitie
Elke donderdagavond spelen diver-
se ‘vriendenteams’, hun wedstrijden, 
verdeeld in twee klassen. Het techni-
sche voetbal, in combinatie met leuk 
gezelschap en gezelligheid nadien in 
de kantine van sporthal “den Ekker”, 
nodigt velen uit om deze donderdag-
avond vrij te houden om ‘te ballen’!

Bestuur vernieuwing
Het zijn niet diegene die komen voet-
ballen, maar juist die jongens, die het 
WAC nog niet gevonden hebben, die 
de bottleneck vormen voor het sterk 
verjongde bestuur. Sinds een jaar of 
vier zijn zij hierin gestapt, met als 
voorzitter Mikel Martens, die het niet 
over zijn hart kon verkrijgen dat het 
WAC op dat moment ten dode was 
opgeschreven. 

Tezamen met oudgediende Eric van 
Heijnsbergen (contactpersoon scheids-
rechters), Mark van Vijfeijken (pen-
ningmeester) en Joost Huijbers (Public 
Relations/website), geeft Mikel tijdens 
dit interview aan, dat nood wetten 
breekt en dat hij en anderen toen po-

sitief reageerden op de vraag van Joey 
van der Leemputten (secretaris), of ze 
niet het WAC een nieuwe glans en 
kans wilden geven. Met als gevolg een 
nieuw bestuur met heel veel enthousi-
asme, bezieling en beleving!

Klandizie 
Vooral die bezieling die zij hebben, 
willen ze uitstralen naar buiten toe. 
Dit willen zij graag overbrengen op de 
jeugd en ouderen, om in teamverband 
samen een potje te gaan voetballen en 
dan met name natuurlijk in den Ekker, 
op die donderdagavond. Na al een 
‘instuif’ te hebben georganiseerd met 
carnaval, zitten ze vol met ideeën, om 
nog meer reclame te maken voor hun 
WAC. Zo zal er op het einde van deze 
competitie weer een instuif zijn en wil-

len ze in de eerste week van mei hun 
medewerking verlenen aan een toer-
nooi, georganiseerd door ‘Alpedu6’, 
team Huijbers, ten behoeve van het 
goede doel uiteraard. En natuurlijk zijn 
dan de sponsoren ook van harte wel-
kom! Voor maar 500 euro contributie 
en dan nog een tenue voor, zeg maar, 
ook rond de 500 euro, ben je al verze-
kerd van een wekelijkse voetbalpartij, 
met gezelligheid nadien in de kantine. 
Wat wil je nog meer?

‘Vissen’, in die visvijver!
Met het openen van de nieuwe site 
“wacbeekendonk.nl” (ook als app op 
de telefoon of tablet), laten de be-
stuursleden zien alles serieus te nemen 
en worden in hun vergaderingen vele 

belangrijke dingen besproken. Zo pro-
beert men te achterhalen waarom er 
leden of teams stoppen (hoge leeftijd, 
sponsor stopt, te laat verjongen) en 
hoe dus weer nieuwe leden aan te trek-
ken. Fc. Avondrood, een ploeg van het 
eerste moment, zal zich helaas moeten 
terugtrekken, daar geen nieuwe (lees; 
jongere) leden zich aanmelden. Het 
bestuur vindt dat men hier van diverse 
teams ook meer verantwoording mag 
verwachten. Ook zij zelf kunnen er 
achteraangaan om nieuwe spelers bin-
nen te halen. ‘Hengel dus in je eigen 
omgeving en breid je eigen lijst uit’, is 
het advies van het bestuur. Want het 
zijn toch voornamelijk echte recrean-
ten, voetballers die net niet de selectie 
halen van een voetbalvereniging, die 
naar de zaal trekken.

Fusies?
Ook omliggende gemeenten hadden 
een zaalvoetbalcompetitie, maar bij-
voorbeeld Helmond en Aarle-Rixtel 
bestaat niet meer. ‘Ale’ is naar Lies-
hout vertrokken en beleeft daar weer 
een hele aardige competitie…op de 
vrijdagavond! En laat nou de donder-
dagavond ‘Heilig’ zijn voor het WAC 
in Beek en Donk, al 44 jaar!

Vele handen maken licht werk
Niet alleen de voetballeden en alle le-
den van het bestuur hebben het bes-
te voor met het WAC. Ook Hans van 
Gend, uitbater van de kantine in den 
Ekker, draagt zijn steentje bij, door mid-
del van het ‘open gaan’ en ‘klaarstaan’ 
voor de vereniging. Hier ziet men ook 
geen echte ‘kroegprijzen’, waardoor 
meerdere mensen blijven ‘plakken’ in 
de kantine aldaar. Ook zou men graag 

zien dat de gemeente hen een warm 
hart zou toedragen. Het bestuur geeft 
aan, dat men subsidie gaat aanvragen 
en hoopt dat het één en ander geho-
noreerd zal worden. Hiertegenover zet 
het bestuur natuurlijk al hun schouders 
eronder en zal het van al deze hulp 
dankbaar gebruik maken, dit alles ten 
behoeve van de vereniging, die voor 
eenieder zéér toegankelijk is en moet 
zijn!

Tot slot… 
Als laatste delen de geïnterview-
den nog gezamenlijk mede, dat 
in de maand mei, de zaal den Ek-
ker nog tot eenieders beschikking 
staat! “Wie wil er voetballen op de 
donderdagen in mei? Meld je aan: 
‘competitieleider.wac@gmail.com’ en 
wellicht tot ziens! Laat je zien!” 

De donderdagavond is 

‘heilig’ voor WAC, 

al 44 jaar!

zaalvoetbal

Het bestuur van de Beek en Donkse zaalvoetbalvereniging WAC
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WOENSDAG 16 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30   

The Revenant: 
19:45

Rokjesdag: 
15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45

DONDERDAG 17 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

VRIJDAG 18 MAART 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00  

Zootropolis: 
16:00

Robinson Crusoe 3D: 
16:00   

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
18:45

The Revenant: 
21:30

Rokjesdag: 
19:00 21:45

London has Fallen: 
21:45

The Divergent Series: Allegiant: 16:00 18:45 21:30 

ZATERDAG 19 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
18:45

The Revenant: 
21:30

Rokjesdag: 
19:00 21:45

London has Fallen: 
15:45 21:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 18:45 21:30 

ZONDAG 20 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

The Revenant: 
19:30

Rokjesdag: 
19:45

London has Fallen: 
15:45 19:45

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:30

MAANDAG 21 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

 
DINSDAG 22 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

Rokjesdag: 
20:00

WOENSDAG 23 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30    

The Revenant: 
19:45

Rokjesdag: 
15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 19:45  

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

BATMAN V 

SUPERMAN: 

DAWN OF 

JUSTICE 3D

VANAF 24 MAART:

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

10%
KORTING

20%
KORTING

30%
KORTING

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

PROFITEER NU
VAN 10-20-30% EXTRA KORTING 
OP ONZE TOCH AL VOORDELIGE 
G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N
PVC - HOUT - LAMINAAT

Grijp
nu uw
kans!

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

handbal

Drie B-klassers scharen zich bij de laatste vier van het bekertoernooi

Hurkmans Plaatwerk stunt in bekertoernooi
Beek en Donk - Het was een dave-
rende verrassing. Laat op de avond 
speelde B-klasser Hurkmans Plaat-
werk tegen A-klasser Lindeboom Ac-
countants & Belastingadviseurs. Kat in 
het bakkie, dacht de huidig nummer 2 
uit de A-klasse toen er na een kwartier 
spelen een 3-0 voorsprong op het sco-
rebord stond. 

Maar Hurkmans beschikte over een 
enorme dosis veerkracht en legde 
Lindeboom het vuur aan de schenen. 
Het kwam terug tot 2-3, waarna Lin-
deboom weer uitliep. De harmonica 
bleef doorgaan, totdat Hurkmans plots 
de leiding brutaalweg nam via K. van 
Deurzen: 6-5. Dankzij W. de Groot 
wist Lindeboom de penalty’s te halen, 
waarin ze alsnog het onderspit moes-
ten delven. De grootste verrassing in 
deze bekerronde was een feit: Hurk-
mans naar de laatste vier.

DK Garagebedrijf - BrabantTent 
Een andere B-klasser zou sowieso in dit 
selecte gezelschap mogen gaan bivak-
keren, aangezien DK Garagebedrijf en 
BrabantTent onderling zouden uitma-
ken wie op 21 april mag gaan strijden 
voor de prestigieuze beker. Brabant-
Tent had nog wel een appeltje te schil-
len met DK na de minieme competitie-
nederlaag kortgeleden. L. Zegers zette 

BrabantTent ook al snel op een voor-
sprong, maar het bleek alleen maar 
koren op de DK-molen te zijn. De ge-
broeders v. Bommel hadden het weer 
op hun heupen en gestaag bouwde DK 
de voorsprong uit. BrabantTent deed 
nog wel wat terug, maar verder dan 
5-3 kwam het niet. DK bekert verder.

Café Thuis - Meulensteen/Van  
Lieshout 
De derde B-klasser die zijn opwachting 
in de finaleronde mag maken is Café 
Thuis. Deze ploeg, die in 2016 de zeges 
aaneenrijgt, versloeg het vers gedegra-
deerde Meulensteen/Van Lieshout en 
op niet te mis verstane wijze. Meulen-
steen koesterde nog wel hoop na een 
vlot eigen doelpunt van Café Thuis, 
maar de zaak werd nog in diezelfde 
minuut rechtgetrokken. Met T. van 
Esch deze avond als ware uitblinker (5 
goals) liep Café Thuis als een TGV uit. 
Ook T. van Berlo deed nog 3 duiten in 
het zakje. Café Thuis liet Meulensteen/
Van Lieshout alvast merken dat ook de 
B-klasse geen speeltuin behoeft te zijn: 
11-2. 

Café-Zaal De Tapperij - Aben & Slag 
Advocaten 
Het laatste team wat op 21 april de 
finaleronde betreed is de huidig kop-
loper in de A-klasse: Café-Zaal De 

Tapperij. Zij rekenden af met Aben & 
Slag Advocaten. De B-klasser weerde 
zich dapper en kranig. Een achterstand, 
opgelopen in de eerste minuut, deer-
de Aben & Slag niet en T. Kuypers trok 
de stand gelijk. Desondanks bleken de 
kwaliteiten van De Tapperij toch te gor-
tig voor Aben & Slag, maar mocht het 
wel met opgeheven hoofd terugkijken 
op dit bekerduel. De Tapperij won dit 
duel met 3-1 en mag zich nu gaan me-
ten met drie B-klassers in de finaleron-
de van het WAC-Bekertoernooi. 

Bekertoernooi 
Zoals al eerder vernoemd vindt deze 
plaats op donderdag 21 april. Op deze 
avond besluiten ze het seizoen ook met 
een feestavond voor alle leden van 
het WAC. Tijdens deze avond worden 
de kampioenen, de topscorers en het 
sportiefste team tevens gehuldigd en 
kijken ze terug op een geslaagd zaal-
voetbalseizoen.

Bedo Heren 4 zet zegereeks voort

Beek en Donk - Met nog drie wed-
strijden te gaan trad Bedo Heren 4 
aan tegen het altijd lastige Niobe 
in Asten. De thuiswedstrijd werd 
met gewonnen met 32-21. Uit zou 
het lastiger worden. Maar uitein-
delijk kon Niobe het tempo niet 
bijbenen. 

Bedo nam een voorsprong en gaf 
deze niet meer af. Met 18-28 wer-
den de punten mee naar Beek en 
Donk genomen. Met nog twee 
wedstrijden te gaan staat Bedo 
met White Demons bovenaan 
maar heeft het betere doelsaldo. 
Heren 1 trad aan tegen Olympia 
uit Oss. Na drie verliespartijen in 

de laatste vier wedstrijden pakten 
de mannen van Bedo de draad 
weer op. Met 30-22 werd Olym-
pia aan de kant gezet. Ook Dames 
1 wist tegen Olympia de punten 
in Beek en Donk te houden. Aan-
staand weekend spelen zes teams. 
De thuiswedstrijden op zondag zijn 
in de Klumper in Lieshout. WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL, 06 - 203 80 151 

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

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

Advertorial

Binnenkort kunnen alle kids en tie-
ners die willen zingen,dansen en ac-
teren terecht bij de nieuwe  musical 
lessen: Musical & More! De lessen 
worden verzorgd door Desdemona 
Dance. Deze dans/musical school 
geeft al meer dan 25 jaar lessen in 
heel Brabant.  Elk jaar zal er dan ook 
een echte musical op de planken ko-
men! Zo brachten de leerlingen op 
andere locaties  afgelopen zomer  de 
drie biggetjes  en komen ze nu in juli 
met ANNIE! 
In Beek en Donk gaan we werken 
aan de musicals ‘Achtste Groepers 
Huilen Niet’ maar eerst starten we 
met de ‘Tovenaar van Oz’! Alle on-
derdelen zullen aan bod komen. De 

lessen worden gegeven door een do-
cente die haar sporen heeft verdiend 
in de musical cursus. Binnenkort zal 
er een proefles komen voor iedereen 
die interesse heeft. Er zullen 2 groe-
pen gestart worden: een groep voor 
kids vanaf  7 jaar en een groep voor 
tieners vanaf 12 jaar.
De lessen zullen  worden gegeven 
op dinsdagmiddag in het ontmoe-
tingscentrum. Vanaf 7 jaar ben je 
welkom op de musical cursus. 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op 
voor een kennismakingsles! Dit kan 
via email :info@desdemonadance.nl. 
Of bel 06-51034019. 

Nieuw in Beek en Donk:
musical lessen  voor kids!
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

Laat uw aangifte inkomstenbelasting  
vakkundig door ons verzorgen, of laat uw 

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

voetbal Knappe 1-2 overwinning bij Berghem Sport

Eerste overwinning dames Sparta’25
Beek en Donk - De dames van Spar-
ta’25 hebben zondag hun eerste over-
winning van het seizoen weten te be-
halen. Op bezoek bij Berghem Sport 
trokken ze na 90 minuten aan het 
langste eind: 1-2.

In de eerste helft golfde het spel heen 
en weer. De kansen waren voor beide 
ploegen op een hand te tellen en kwa-
men met name uit dode spelsituaties. 
Zo’n situatie leidde 10 minuten voor 
rust tot een voorsprong voor Berghem 
Sport. Uit een vrije trap werd de bal 
over de keeper geschoten, 1-0. 

Het geloof in een goed resultaat was er 
zeker bij de dames. Met een dubbele 
wissel werd er gestart aan de tweede 
helft. Sparta’25 kwam steeds beter 
in de wedstrijd en was op zoek naar 
de gelijkmaker. Die viel ongeveer 20 
minuten voor tijd. Uit een perfect af-
gemeten voorzet van Cindy Verheijen 
kopte Maaike van Linschoten de 1-1 
binnen via de onderkant van de lat. 
Deze terechte gelijkmaker gaf de da-
mes een extra dosis energie en er werd 
volop gestreden voor een 2e goal. 

In de 85e minuut werd het geduld 
en de vechtlust van de Sparta dames 

eindelijk beloond dit seizoen. Nicole 
Engels schudde de verdediging na een 
sublieme pass van Lidia Morais af en 
rondde in een één-op-één situatie met 
de keeper heel koelbloedig af: 1-2.

Met volle overtuiging en een geweldi-
ge teaminzet werd de voorsprong niet 
meer uit handen gegeven en voor het 
eerst dit seizoen konden de dames een 
feestje vieren op het veld! Het mag 
duidelijk zijn dat dit naar meer smaakt. 
Komende zondag treffen ze op het ei-
gen sportpark EVVC en gaan ze er we-
derom alles aan doen om 3 punten bij 
te schrijven.

Mariahout - Mariahout had, ge-
zien het spel tegen Brandevoort 
het idee om over Nederwetten 
heen te lopen. Al in de 15e minuut 
scoorde Tom van den Bogaard na 
een scrimmage voor het doel van 
Nederwetten de 0-1. Mariahout 
was heer en meester tot dat de 
scheidsrechter een rode kaart gaf 
aan Coen van Eijndhoven van 
Mariahout. Het wegduwen van 
een tegenspeler beoordeelde de 
scheidsrechter als een slaande be-
weging waardoor Mariahout met 
10 man kwam te staan.

Na deze tegenslag veerde Ma-
riahout weer op en weer uit een 
scrimmage voor het doel van Ne-
derwetten scoorde Freek Habra-
ken de 0-2 voor Mariahout. Hier-
na kwam Nederwetten meer in 
de aanval en keeper Rick van den 
Heuvel behoede van een aanslui-
tingstreffer. Terwijl iedereen rich-
ting de kantine ging voor de pauze 
kreeg Nederwetten een vrije trap 
op grote afstand van het doel. Een 
slecht genomen vrije trap van Arne 
Raaymakers werd gevaarlijk door 
een speler van Mariahout die de 
bal beroerd wist te raken. Hierdoor 
zelfs keeper Rick van den heuvel 

kansloos geworden en was de 1-2 
een feit. Dit was tevens de rust-
stand.

Na de rust kwam Mariahout fel uit 
het kleedlokaal en diverse kansen 
van Tim Barten en Guus van Bos-
beek werd door de keeper van Ne-
derwetten onschadelijk gemaakt.

Na een corner in de 70e minuut 
scoorde Bart Sengers de 2-2 uit 
het niets. Nederwettten voelde dat 
er meer te halen was en ging vol 
op de aanval. De in de basis de-
buterende Huib van Zutphen voor-
kwam met enkele goede ingrepen 
dat Mariahout op achterstand 
kwam. Ook een prima keepende 
van den Heuvel zorgde met fraaie 
reddingen dat Nederwetten op 
voorsprong kwam.

Een goed uitgespeelde coun-
ter bracht Mariahout op een 2-3 
voorsprong door een combinatie 
van Guus van Bosbeek en Tim Bar-
ten, laatst genoemde scoorde de 
winnende treffer. In een wedstrijd 
waarin vooral Mariahout het zich-
zelf heel moeilijk maakte was het 
uiteindelijk toch de terechte win-
naar.

Mariahout wint met 10 man

Mariahout – De dames van voet-
balclub Mariahout speelden zondag 
tegen Nooit-Gedacht uit Geffen. De 
inzet was om de 2e plaats op de rang-
lijst steviger in handen te krijgen. De 
warming-up werd met een stevig par-
tijtje afgesloten en daarin was al te 
zien dat de dames er klaar voor waren.

De wedstrijd die onder leiding stond 
van Dhr. Vermeulen en geassisteerd 
werd door Ton van Bussel kon van start 
gaan. Een fel startend Mariahout zet-
te meteen druk op Nooit- Gedacht die 
daardoor niet aan voetballen toe kon 

komen. Zelf creëerden ze wel enkele 
goede aanvallen, en scorings kansen 
maar het vizier moest toch nog even 
worden bijgesteld. In de 40ste minuut 
was het topscoorster Mara die met een 
droge schuiver (het had enkele dagen 
niet geregend) de verdiende 1-0 liet 
aantekenen, die ze ook meenamen 
naar naar de rust. 

De 2de helft waarbij Kylie ,Marsha 
Bouwmans verving, en ze zodoende 
ook moeder-dochter combinaties, za-
gen dit was nieuw in Mariahout. In 
de 53ste minuut was het Joyce die na 

een afstandsschot van Mara,  waarbij 
de keeper de bal niet onder controle 
kon krijgen en er als de kippen bij was 
om het af te ronden, 2-0,  De punten 
leken binnen nooit gedacht dat Nooit- 
Gedacht nog terug zou komen in de 
wedstrijd maar in de 69 minuut werd 
toch de aansluitingstreffer gemaakt 
2-1. Maar Mariahout liet zien waar-
om ze recht hadden op de 3 punten 
en zette er een tandje bij en was het 
aanvoerster Marsha zelf die aan alle 
onzekerheid een einde maakte door er 
in de 82 minuut na een dieptepass van 
Mara er 3-1 van te maken.

Dames VV Mariahout houden 2e plaats stevig vast

ELI strijdend ten onder tegen koploper MULO

Dreiging voor het MULO-doel. Op de voorgrond Sem Steenbakkers (11). In het midden Bram Donkers.

Lieshout - ELI heeft op sportpark De 
Braak niet voor een verrassing kunnen 
zorgen tegen de onbetwiste titelfavo-
riet MULO, dat dit seizoen al 80 maal 
het vijandelijke doel had getroffen en 
slechts 4 tegentreffers hoefde incas-
seren. 

De ploeg van Theo Donkers werkte 
hard en zette direct druk om een goe-
de opbouw te voorkomen. Toch was 
het de zeer gevaarlijke spits Kawarma-
la, die al na 5 minuten van heel dichtbij 
kon uithalen. Hij schoot echter over. 
De Lieshoutenaren bleven het eigen 
spel spelen en dat leidde na een kwar-
tier tot een grote kans voor Bram Don-
kers. Oog in oog met de MULO-doel-
man schoot hij tegen hem op, waarna 

de rebound van Stijn Donkers weer 
een prooi voor de doelman werd. Even 
later was het ELI-sluitpost Robin Evers, 
die een doelpunt wist te voorkomen. 
Na een half uur moest hij toch buigen. 
Na een verre ingooi ontstond een on-
overzichtelijke situatie in de ELI-doel-
mond, waarbij tenslotte Kawarmala 
doeltreffend was, 1-0. ELI bleef hard 
werken en ging op zoek naar de gelijk-
maker, die in deze fase zeker niet on-
verdiend zou zijn geweest. De 17-jari-
ge middenvelder Patrick Swinkels had 
daarbij bijna succes, maar zijn prachti-
ge afstandschot werd nog juist gepa-
reerd door de MULO-goalie. 

Na rust werd de Helmondse ploeg 
sterker en het was opnieuw de vaardi-

ge Kawarmala, die met een snelle actie 
de 2-0 binnenschoot achter de kanslo-
ze Robin Evers.  Met Sten van Bragt en 
David da Silva als wissels bleef ELI hard 
werken en zoeken naar een goed re-
sultaat. Tot een tegentreffer leidde dat 
niet, maar de ploeg was wel in staat 
om de gevaarlijke aanvallers in toom 
te houden en een derde doelpunt te 
voorkomen. In de slotminuut was 
het nog linksachter Aaron Hurkx, die 
zijn sterke optreden nog extra glans 
gaf. Zijn schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied werd bijna met een 
doelpunt bekroond. Ondanks deze ne-
derlaag kon ELI met opgeheven hoofd 
het veld verlaten en met vertrouwen 
uitzien naar de wedstrijd van zondag, 
thuis tegen laagvlieger LSV.

Gottenbos Elektrotechniek 
BV nieuwe sponsor F5 VV 
Mariahout

Voetbalplaatjes Plus-Sparta’25 Ruilbeurs
Beek en Donk - Spaar jij de PLUS 
Voetbalplaatjes? En je hebt je boekje 
nog niet vol? Op woensdag 23 maart 
houden ze bij Sparta’25 weer een ruil-
middag voor de PLUS Voetbalplaatjes. 
Deze ruilmiddag organiseert Spar-

ta’25 in samenwerking met de hoofd-
sponsor PLUS Van Balkom. 

Kortom, zorg dat je er bent op woens-
dag 23 maart, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Onderling kun je natuurlijk jouw dub-

bele plaatjes ruilen. Plus van Balkom is 
ook aanwezig en die zorgt ervoor dat 
jij jouw verzameling compleet kunt 
maken. Een leuke middag met leu-
ke verassingen. Iedereen die spaart is 
welkom. 
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg 

ons!

2e paasdag open van 
12.00 - 17.00 uur

Bezoek Tot uw Dienst op de Open dag van Zorg en welzijn

Op zaterdag 19 maart a.s. van 10.30 - 13.00uur neemt Zorgcoöperatie 
Tot uw Dienst deel aan de landelijke Open dag van Zorg en Welzijn. 
Iedereen is die dag welkom voor een kijkje op ons kantoor.
 
Tijdens de Open dag kunnen belangstellenden zich laten informeren over 
alles wat Tot uw Dienst voor u kan bieden.
 
Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de mogelijkheden van professionele 
zorg, verpleging, begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en HHT 
(10 euro p.u. zorg)? Laat u deskundig informeren onder het genot van een 
kopje koffie.

De wijkverpleegkundigen Monique Hubrechsen en Karin Spoorendonk staan 
voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden!
 
U bent van harte welkom op zaterdag 19 maart in de 
Klumper 2 in Lieshout.
 
De wijkverpleegkundigen van Tot uw Dienst
info@cooperatietotuwdienst.nl
Tel. 06-30640121

manders totaal kozijnen

Open Dagen op Zaterdag 19 en zondag 20 maart

Panovenweg 36 5708 | HR Helmond 0492 - 47 53 97
www.manderstotaal-kozijnen.nl

Uw pand in topconditie!
Zaterdag 19 maart van 11.00  - 16.00 uur 
Zondag 20 maart van 11.00 – 16.00 uur

Nu kozijnen met GRATIS HR++ beglazing

� KUNSTSTOF KOZIJNEN
� ALUMINIUM KOZIJNEN
� HOUTEN KOZIJNEN
� GEVELBEKLEDING
� DAKKAPELLEN vanaf € 3000,-

� VELUX DAKVENSTERS
� HORREN
� SPOUWMUURISOLATIE

√
√
√
√
√
√
√
√

Advertorial ASV’33 en Ysselsteyn in evenwicht: eindstand 0-0 

Aarle-Rixtel - Na 90 minuten voet-
ballen tussen ASV’33 en Ysselsteyn 
stond dezelfde stand op het scorebord 
als waar de wedstrijd mee begonnen 
was: 0-0. Beide partijen waren gedu-
rende de gehele wedstrijd aan elkaar 
gewaagd. Er waren aan beide zijde 
gedurende de gehele wedstrijd maar 
weinig echte kansen te noteren.

De eerste kans van de wedstrijd was 
voor Ysselsteyn, de spits probeerde de 
doelman van ASV’33 te verassen met 
een lobje, maar de bal ging over het 
doel. Dit was overigens ook de enige 
echte kans voor Ysselsteyn geduren-
de de eerste helft. ASV’33 was iets 
gevaarlijker door een kopbal van Nick 
Hendriks, en even later een kopbal van 
Ronny Heijmans, beide zonder het ge-
wenste resultaat. De beste kans was 
nog voor Thijs van Uden van ASV’33. 
Hij verscheen vrij voor de doelman van 
Ysselsteyn, maar die deed zijn werk 
prima en voorkwam een voorsprong 
voor ASV’33.

Na de rust eenzelfde spelbeeld, veelal 
speelde het spel zich af op het mid-
denveld,  maar Ysselsteyn probeerde 
vooral in het begin van de 2e helft 
met afstandschoten een voorsprong 
te nemen. Ook hierin ontbrak enige 
precisie. In de 50e minuut was Ronny 
Heijmans dicht bij de openingstreffer, 
uit een vrije schop, net buiten de het 
strafschopgebied, wist de doelman 
van Ysselsteyn de goed genomen vrije 
schop te keren.

Jammer in deze wedstrijd was dat de 
scheidsrechter deze middag niets tole-
reerde en door zijn optreden dan ook 
een echte wedstrijd in de weg stond, 
het telkens zeer theatraal ter aarde 
storten van Ysselsteynspelers leverde 
ASV’33 dan ook enkele gele kaarten 
op. Dit werd ASV’33 uiteindelijk ook 
nog eens noodlottig, Nick Hendriks 
kreeg in de 66e minuut zijn 2e gele 
kaart en kon de kleedkamers opzoe-
ken, net hij, die veelal zelf flink aan-
gepakt werd, werd dan ook slachtoffer 
van de dadendrang van de scheids-

rechter. Dus moesten de mannen van 
Han v Rosmalen met 10 man verder. 
Hierna was ASV’33 wederom dicht 
bij een doelpunt, een prima inzet 
van Ronny Heymans kwam heel ge-
lukkig in de handen van de doelman 
terecht. Het laatste kwartier werd Ys-
selsteyn gevaarlijker, maar Marnic van 
Rosmalen de doelman van ASV’33, 
voorkwam met een drietal goede 
reddingen een doelpunt. Beide teams 
konden uiteindelijk tevreden zijn met 
het gelijkspel, en jammer genoeg was 
de scheidsrechter van deze middag, in 
deze sportieve wedstrijd, de meest op-
vallende man.

Aanstaande zondag zal ASV’33 zeker 
de punten in eigen huis willen houden 
tegen het ook weer sterke Bruheze.
Opstelling ASV’33; Marnic v Rosma-
len, Robbert Mol, Bart Wilms, Rene de 
Vries, Pim Dubois, Mark Smits, Teun v 
Asten, Dennis Verbakel, Thijs v Uden 
(70e Michiel vd Steen), Nick Hendriks, 
Ronny Heijmans.

Tussenstand spaarvarkenactie ASV’33

Aarle-Rixtel - De spaarvarkenactie van 
de Aarlese winkeliers MCD, Van Brug 
Brood- en Banketbakkerij, Van den 
Heuvel Groente & Fruit, Slagerij He-
geman & Snoeperij Jantje is nu halver-
wege en de tussenstand is dat er ruim 
24000 muntjes ter waarde van ruim 
1200 euro zijn gespaard. Al een mooi 
bedrag voor de jeugd van ASV’33! 

Spaarvarkenactie
Elke klant ontvangt bij een besteding 

van 5 euro een spaarmuntje ter waar-
de van 5 eurocent. Dit spaarmuntje 
kun je direct doneren in de spaarvar-
kens bij de deelnemende winkels of bij 
het spaarvarken bij ASV’33. Er zijn ook 
‘verrassingsmuntjes’ in omloop, waar-
voor een klant elke dag ter plekke een 
leuke attentie ontvangt van de desbe-
treffende winkelier.

Kleurplaten
Er zijn kleurplaten verkrijgbaar bij ie-

dere deelnemende winkel. Elke ingele-
verde kleurplaat is 1 muntje waard, en 
voor de mooiste kleurplaat ligt iedere 
week een attentie klaar! De jeugd kan 
zo dus op een leuke manier bijdragen 
aan deze actie. 

De initiatiefnemers hopen uiteraard op 
een minstens zo mooie tweede helft 
van deze actie. Blijf dus sparen voor de 
jeugd van ASV’33, de actie loopt tot 
31 maart.

boksen Clubkampioenschappen bij 
Laarbeekse boksclub

Beek en Donk – De Laarbeek-
se boksclub houdt op zondag 20 
maart haar jaarlijkse kampioen-
schappen. Van groot tot klein be-
treden een veertigtal pupillen van 
de boksschool de ring. 

De wedstrijden beginnen om 
12.00 uur. De felbegeerde Wil 
Rutten-trofee wordt door me-
vrouw Rutten uitgereikt. Bezoe-
kers worden verwelkomd met een 
gratis kop koffie met gebak. Deze 
wedstrijden zijn vooral bedoeld 
om een ieder te laten zien wat de 
bokssport inhoudt.

NIEUWE BANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL EN VOORDELIG!

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

ELKE VAN DE VEN
DRUKWERK, LOGO & HUISSTIJL

Visualising dreams!

www.elkevandeven.nl

Visualising dreams!
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Belangrijke winst voor Sparta’25

René Brouwers duikend op weg naar zijn goal

Beek en Donk - Venhorst bleek een 
maatje te klein voor een veel sterker 
Sparta’25. De ervaring van Sparta’25 
op dit niveau en hogere niveaus was 
duidelijk zichtbaar. 

Na tien minuten spelen werd er een 
domme overtreding gemaakt op Spar-
ta’25-speler Elco van Schijndel en dat 
leverde Sparta’25 een strafschop op. 
Deze werd benut door Jaccy van den 
Enden. Sparta’25 kreeg nog diverse 
kansen om de score uit te bouwen 
maar de bal wilde er niet in. Venhorst 
kreeg wat kleine kansen maar werd 

nooit echt gevaarlijk. Het spel van bei-
de ploegen was niet al te best. Daar-
door bleef Venhorst in de wedstrijd. 
“Tot de 0-2 hadden we het geloof dat 
er iets in zat”, vertelde Venhorst-coach 
Willem van der Burgt aan de verslag-
gever. 

Overwinning 
In de tweede helft begon Sparta’25 
weer goed aan de wedstrijd. Een mooie 
voorzet van Jaccy van de Enden in de 
54e minuut werd keurig hard ingekopt 
door Ron Bouwers. In de 62 minuut 
was de hoop van Venhorst helemaal 

vervlogen toen man van de wedstrijd 
Jaccy van de Enden met en prachtige 
goal de 0-3 maakte. Sparta’25 kwam 
niet meer in de problemen. Een terech-
te overwinning voor de club uit Beek 
en Donk.

Kei van de Week 
Op basis van zijn goede wedstrijd uit 
tegen Venhorst van afgelopen zondag 
is Jaccy genomineerd als Kei van de 
Week volgens het Eindhovens Dag-
blad. Hopelijk heeft hij genoeg stem-
men gekregen om de Kei van de Week 
te worden.

Laarbeek United C en D hebben 
stijgende lijn te pakken

Laarbeek - Het C-team van Laarbeek 
United startte voortvarend tegen 
het hoog geklasseerde C1 team van 
UDI’19. Er werd goed georganiseerd 
verdedigd en zo weinig weggegeven 
in de eerste helft. 

Het Laarbeekse middenveld speelde 
sterk en creatief. Het lukte bij vlagen 
met zeer goed combinatievoetbal het 
de tegenstander moeilijk te maken. Dit 
resulteerde in een verdiende 3-0 voor-
sprong bij de rust. Vooral de 3e goal 
kwam uit een schitterde aanval. Na de 
rust kregen ze het moeilijker. Laarbeek 
United gaf wat kansen weg, wat leidde 
tot 2 tegengoals, uiteindelijk scoorde 
Daan zijn vierde goal van de avond, 
wat de eindstand op 4-2 bracht. Al 
met al een nuttige en leerzame avond. 
Team C Proficiat.

Tegelijkertijd speelde het D.-team op 
het hoofdveld van ELI tegen Rhode 
D1 , de onbetwiste koploper van de 

hoofdklasse J. De eerste helft had Rho-
de het initiatief. Laarbeek United had 
net wat te veel ontzag voor de tegen-
stander, wat ook terecht leidde tot een 
0-1 achterstand. Na een praatje in de 
rust waarbij de begeleiding vroeg om 
wat meer vertrouwen in eigen kunnen, 
tapte het D.-team uit een ander vaatje. 
Veel duels werden nu wel gewonnen 
en ze speelden meer op de helft van 
de tegenstander. Na nog enkele kan-
sen voor Rhode, die niet benut wer-
den, trok Laarbeek United verdiend, 
de stand gelijk. Een fantastische  aan-
val ingeleid door een pass van Tristan 
Hagedoorn naar Sam Klijsen, diens 
scherpe voorzet werd door een atten-
te Timo de Wit beheerst afgerond. In 
de resterende tien minuten kwam er in 
de stand geen verandering meer. Met 
de doelstelling van Laarbeek United in 
het achterhoofd ‘plezier hebben’, ‘be-
ter worden’ en ‘elkaar versterken’ kan 
er met trots worden teruggekeken op 
deze wedstrijd. Top gedaan mannen.   

tennis

Jeugdclubkampioenschappen 
TV De Raam

De winnaars van de Jeugdclubkampioenschappen 2016 van De Raam 

Lieshout – De Jeugdclubkampioen-
schappen van TV De Raam vonden 
afgelopen weekend plaats. Onder een 
heerlijke vroege lentezon werden vrij-
dag en zaterdag de poulewedstrijden 
gespeeld. Op zondag mochten de fi-
nalisten strijden in de spannende fi-
nales om de titel.

In de categorie Oranje waren Mike 
Swinkels en Tristan Hagedoorn te 
sterk voor Ruben Hagedoorn en Pepijn 
Relou. In de categorie Groen kunnen 

Hannes Boudewijns en Thijs de Wit 
zich voor een jaar lang clubkampioen 
noemen. In de categorie Geel haalden 
Niels Bouwdewijns en Maikel Eijke-
mans wederom de winst, nadat ze in 
de poule ook al van Dirk Vissers en 
Rick Barten gewonnen hadden. 

TV De Raam feliciteert alle deelnemers 
met de door hen behaalde resultaten 
en wenst hen veel tennisplezier toe in 
de voorjaarscompetitie.

Beek en Donk – Altijd al een keer wil-
len tennissen maar is het er nooit van 
gekomen? Kom dan op dinsdagavond 
22 maart naar T.V. ’t Slotje. 

Van 20.00 uur tot 21.30 uur geeft 
Hans Buddingh van Sport Events een 

tennisclinic. Voor tennisrackets wordt 
gezorgd. Wil je niet alleen komen, 
neem dan een buurman/vrouw, fa-
milielid of kennis mee. Iedereen is 
welkom! Opgeven kan via de email:
training@tv-slotje.nl

Tennisclinic T.V. ’t Slotje

handboogschieten Derde van Nederland 
compoundteam Strijd in Vrede

Beek en Donk - Een paar weken ge-
leden wist het compound team van 
Strijd in Vrede via de rayon kampi-
oenschappen zich te plaatsen voor het 
NK teams indoor. Dit kampioenschap 
werd gehouden in Middelbeers. Er 
waren 12 teams die zich gekwalifi-
ceerd hadden.  Acht teams zouden 
na de voorrondes doorgaan naar de 
finales.

De voorrondes werden geschoten met 
4 schutters per team, waarvan de sco-
re van de 3 hoogste geteld werden. 
Bij Strijd in Vrede ontbrak de reser-
veschutter.  Er werd door Twan van 
der Kruijs, Melvin van de Kerkhof en 
Stefan Kouwenberg gestreden om 
een plek bij de eerste acht. Na 30 tel-
lende pijlen was de eerste voorronde 
voorbij. De balans voor Strijd in vrede, 
Twan 285, Melvin 287 en Stefan 281 
punten. Hiermee stonden zij op een 

voorlopige vierde plaats. In de tweede 
ronde werd er een schepje bovenop 
gedaan. Je wil immers niet tegen de 
nummer 1 uitkomen voordat de finale 
begint. Twan schoot 290, Melvin 289 
en Stefan 280 punten. Met deze sco-
res was Strijd in Vrede opgeklommen 
naar de derde plaats. Dus door naar de 
finale-rondes. In de kwartfinaleronde 
werd geschoten tegen Sagitarius, een 
team uit Emmen. Het finale format is 
anders dan de voorrondes. Het is de 
bedoeling om 4 rondes te schieten, 
elke ronde binnen 2 minuten. Hierbij 
dienen 3 schutters van het team ieder 
2 pijlen te schieten.
Dit levert best wel een tijdsdruk op 
voor de meeste schutters. Met een 
achterstand in de eerste 3 rondes te-
gen Sagitarius was het bijna een ver-
loren zaak voor Strijd in Vrede. Maar 
zoals altijd, het venijn zit hem in de 
staart. De laatste ronde was met een 

call voor de scheidsrechter in het voor-
deel van Strijd in Vrede. Met 1 punt 
verschil waren zij door naar de halve 
finales. In de halve finale moesten zij 
het opnemen tegen het sterke team 
van Ons Genoegen uit IJsselsteyn. Die 
bleken een maatje te groot te zijn. Met 
een achterstand van 5 punten was de 
weg naar het goud over en moesten 
ze schieten om het brons. Hierbij was 
de tegenstander VZOD uit Veldhoven. 
Zij hadden hun partij verloren tegen de 
uiteindelijke winnaar OGIO uit Eindho-
ven. De strijd tussen VZOD en Strijd in 
Vrede was na de eerste ronde al in het 
voordeel van Strijd in Vrede. 3 punten 
verschil die Strijd in Vrede niet meer 
weggaf in de volgende rondes en zelfs 
uitbouwde naar 5 punten verschil. Dus 
een verdienstelijke derde plek, beker 
en medailles mee naar huis...

tafeltennis ATTC’77 wint derby van Een en 
Twintig

Aarle-Rixtel - Het gaat het eerste he-
renteam van tafeltennisvereniging 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel goed af in de 
tweede klasse. Deze week speelden ze 
in eigen huis tegen de nummer 2, Een 
en Twintig 1 uit Beek en Donk. 

Peter van den Eijnde opende de score 
voor Een en Twintig door winst op Jean 
Paul Kanters. Vervolgens liep ATTC uit 
naar een 5-1 voorsprong toen Een 
en Twintig weer wat terug kon doen, 
deze keer in de persoon van Jordi Ki-
vits. Hij won van Bart Boetzkes, die la-
ter ook nog verloor van Peter. William 
Vlamings speelde sterk en won al zijn 
wedstrijden voor ATTC. Met een 7-3 
overwinning op zak, staan de heren 
halverwege de competitie op een rian-
te voorsprong van 8 punten.

Het vijfde seniorenteam, spelende in 
de zesde klasse, moest ook aantreden 
tegen de nummer 2, Budilia 7. Er werd 
menig spannend potje gespeeld door 
Stephan Vergroesen, Vincent Braak 
en Werner Doensen. Helaas lukte het 
Stephan niet om te winnen, maar ge-
lukkig wisten Vincent en Werner op de 
beslissende momenten wel de wed-
strijden naar zich toe te trekken. Zij 
wonnen drie respectievelijk twee wed-

strijden en samen de dubbel met 12-
10 in de beslissende vijfde game. Door 
de 6-4 overwinning is Budilia gezakt 
naar de derde plek en is Unicum 9 tot 
op twee punten genaderd.

Omdat Hans van der Velden op de 
feestavond in december verhinderd 
was, werd hij op donderdag 10 maart 
gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap. Uit handen van voorzitter Mark 
Rovers ontving hij het beeldje van 
een tafeltennisser dat al menig lid van 

ATTC op de schouw heeft staan. Hans 
is een trouwe bezoeker van de recre-
antenavond op donderdag en hij heeft 
zich jarenlang als vrijwilliger ingezet 
voor de vereniging.

Alle uitslagen:
ATTC’77 1 – Een en Twintig          7-3
ATTC’77 2 – Bergeijk 4         5-5
Best 3 – ATTC’77 4        10-0
Budilia 7 – ATTC’77 5         4-6
ATTC’77 jeugd 1 – Valkenswaard 3  
         0-10

Hans van der Velden werd afgelopen donderdag gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 19 maart
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - SV Venray A2
15.00 S.V. Brandevoort A1 - Sparta’25 A2
15.00 SV Venray B2 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - ELI B1
14.30 Mierlo Hout B3 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - ZSV B3
13.00 Volharding C1 - Sparta’25 C1
13.00 NWC C3 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 D1 - Erp D1
11.30 Sparta’25 D2 - Erp D2
11.30 Sparta’25 D3 - Boskant D1
11.30 Blauw Geel’38 D9 - Sparta’25 D4
10.30 Rhode D6G - Sparta’25 D5
09.00 Erp E1  - Sparta’25 E1G
10.30 DVG E2G - Sparta’25 E2
09.15 Blauw Geel’38 E3 - Sparta’25 E3
09.15 Sparta’25 E4 - DVG E3G
09.15 Sparta’25 E5 - Heeswijk E3
09.15 Sparta’25 E6G - Blauw Geel’38 E8
09.00 Stiphout Vooruit E8 - Sparta’25 E7G
10.30 Erp F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - NWC F4G
09.15 ZSV F3 - Sparta’25 F3
09.15 Rhode F4 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - Bruheze F5
10.30 Sparta’25 F6 - Mariahout F4G
10.30 Sparta’25 F7 - Blauw Geel’38 F21
13.00 UDI’19 G1 - Sparta’25 G1
13.00 Constantia MB2 - Sparta’25 
MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 20 maart 
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 1 - BVV 1
10.00 Someren 4 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Boekel Sport 3
12.00 RKPVV 2 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - DVG 4
10.00 Sparta’25 6 - Boerdonk 2
12.00 SCMH 3 - Sparta’25 7
12.00 Blauw Geel’38 10 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Mariahout 5
11.00 Sparta’25 VR1 - EVVC VR1
 
Uitslagen 12-13 maart 
Senioren
Venhorst 1 Sparta’25 1          0 - 3
Sparta’25 2 Rood Wit’62 2  0 - 2
Nijnsel 3 Sparta’25 3  0 - 3
Sparta’25 4 Someren 6  3 - 2
Schijndel 5 Sparta’25 5  1 - 3
RKVV Keldonk 3 Sparta’25 6  1 - 1
Sparta’25 7 VOW 3  5 - 0
Sparta’25 8 MULO 3  2 - 4
Berghem Sport VR1 Sparta’25 VR1   
 1 - 2
Blauw Geel’38 Veteranen Sparta’25 
Veteranen  3 - 8
Laarbeek United o15 UDI’19 C1  4 - 2

Junioren
ST SSS’18/Holthees A1 Sparta’25 A1     
1 - 4
Sparta’25 B1 ST SSS’18/Holthees B1     
11 - 0
MVC B1 Sparta’25 B2  5 - 3
Sparta’25 B3 ELI B2  1 - 2
Someren B5G Sparta’25 B4  3 - 0
Sparta’25 C1 Nooit Gedacht C1G 
 11 - 0
Sparta’25 C2 Lierop C1  0 - 2
DVG C2 Sparta’25 C3  1 - 8
Blauw Geel’38 D2 Sparta’25 D1 1 - 0
Boekel Sport D2 Sparta’25 D2  1 - 1
Blauw Geel’38 D6 Sparta’25 D3  2 - 0
Sparta’25 D4 Venhorst D2  5 - 5
Sparta’25 D5 Erp D4  2 - 4
Sparta’25 E1G Gemert E1  1 - 6
Sparta’25 E2 Blauw Geel’38 E4  2 - 3
Sparta’25 E3 Gemert E5  1 - 3
Rhode E5G Sparta’25 E5  2 - 6
Nijnsel E2G Sparta’25 E6G  6 - 2
Sparta’25 E7G ZSV E5  4 - 3
Sparta’25 F1 DVG F2  8 - 0
Bavos F1 Sparta’25 F2  1 - 1
Sparta’25 F3 SVSH F1  1 - 0
Sparta’25 F4 Gemert F3  4 - 3
NWC F9 Sparta’25 F5G  1 - 0
Rood Wit’62 F7 Sparta’25 F6  10 - 5
Sparta’25 G1 Gemert G2  2 - 3

ASV’33
Programma Jeugd
Zaterdag 19 maart
15.00 ASV’33 A1 – SSE A1
15.00 Rood Wit’62 A2 – ASV’33 A2
15.00 ASV’33 B1 – Nijnsel B1
15.00 ZSV B2 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 B3 – Gemert B5
12.30 ASV’33 C1 – MVC’19 C1
12.30 ASV’33 D1G – Bruheze D3
13.00 ELI D2 – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E1 – Volkel E1
10.45 Stiphout Vooruit E3G – ASV’33 
E2G
10.30 ASV’33 E3G – Rood Wit’62 E3
09.45 S.V. Brandevoort E11 – ASV’33 
E5G
90.15 ASV’33 F1 – NWC F3
10.30 SVSH F1 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Deurne F4
09.15 ASV’33 F4 – Mifano F3
11.15 Neerkandia F2 – ASV’33 F5G

Programma Veteranen
Zaterdag 19 maart
16:30 ASV’33 – ELI

Programma Senioren
Zondag 20 maart
14.30 ASV’33 1 – Bruheze 1
11.30 ASV’33 2 – Avanti’31 2
11.30 ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3
12.00 RKPVV 3 – ASV’33 4
12.00 ASV’33 5 – Gemert 10
10.00 Mierlo Hout VR2 – ASV’33 VR1
10.00 Elsendorp VR1 – ASV’33 VR2

Uitslagen Jeugd
Woensdag 9 maart
ASV’33 E2G – ZSV E3G  10-2

Zaterdag 12 maart
MULO A2 – ASV’33 A1  2-3
ASV’33 A2 – Deurne A3  0-3
Lierop B1 – ASV’33 B1  4-4
ASV’33 B2 – Mariahout B1  0-3
Mifano B3 – ASV’33 B3  4-0
ZSV C1 – ASV’33 C1  2-1
ASV’33 C2G – SSE C1  0-6
Deurne D2G – ASV’33 D1G  2-10
ASV’33 D2 – Milheezer Boys D2G  0-6
Boekel Sport E1 – ASV’33 E1  1-3
NWC E6 – ASV’33 E3G  5-0
ASV’33 E5G – NWC E9  2-5
ASV’33 F2 – Stiphout Vooruit F4   8-4
Someren F4G – ASV’33 F3G 0-3
Mifano F2 – ASV’33 F4  2-3
ASV’33 F5G – Mierlo Hout F7G  4-6

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 12 maart
ASV’33 – Mariahout  3-3

Uitslagen Senioren
Zondag 13 maart
Ysselsteyn 1 – ASV’33 1  0-0
IVO 2 – ASV’33 2  2-0 
ASV’33 4 – Mierlo Hout 6  3-1
Erp 8 – ASV’33 5  0-3
ASV’33 VR1 – DVG VR1  4-2

ELI
Zaterdag 12 maart 
ELI A1 - WEC A1    3 - 6
ELI B1 - Neerkandia B1   4 - 1
ELI D1 - WEC D1    5 - 4 
ELI E2 - VOW E2    6 - 0
ELI F1G - Handel F1              11 - 2
ELI F4G - Deurne F6    1 - 0
ELI F5 - NWC F10    0 - 1
Sparta’25 B3 - ELI B2    1 - 2
Boekel Sport C3 - ELI C2   0 - 3
NWC D6 - ELI D2    4 - 2
Venhorst E1G - ELI E1G      13 - 0
Deurne F4 - ELI F2G    0 - 1
Bavos F3G - ELI F3    0 - 1

Zondag 13 maart 
Mulo 1 - ELI 1      2 - 0
Blauw Geel ’38  3 - ELI 2    6 - 4
Leunen 3 - ELI 3     0 - 0
ELI 5 - Nijnsel/TVE 7     2 - 2
ELI 6 - Schijndel/de Wit 8    2 - 2
Avesteyn Vr 1 - ELI Vr 1    2 - 3 

Zaterdag 19 maart 
14.30 ELI B2 - DVG B2
13.00 ELI C2 - Venhorst C2
13.00 ELI D2 - ASV’33 D2

10.30 ELI E1G - Irene E1
11.00 ELI F2G - Mifano F2
09.30 ELI F3 - Stiphout Vooruit F7G
14.30 Boskant A1 - ELI A1
14.30 Sparta’25 B2 - ELI B1
13.00 Blauw Geel’38/JUMBO C5 - ELI 
C1G
11.45 Boekel Sport D1 - ELI D1
09.00 Schijndel/DE WIT F2 - ELI F1G
09.30 Mifano F4 - ELI F4G
09.30 Mifano F5 - ELI F5

Veteranen:
16.30 ASV ’33 - ELI

Zondag 20 maart 
14.30 ELI 1 - LSV 1
11.30 ELI 2 - Mariahout 3
11.00 ELI 3 -  SJVV 2
10.00 MVC 4 - ELI 4
12.00 ERP 10 - ELI 5
11.00 Rhode 8 - ELI 6
11.00 ELI Vr 1 - Mierlo Hout Vr 1

Mariahout
Uitslagen
Zondag 13 maart 
Nederwetten 1 - Mariahout 1   2 - 3
DVG 2 - Mariahout 2    1 - 1
Erp 5 - Mariahout 4    5 - 1
Mariahout 3 - DVG 3    2 - 4
Mariahout VR1 - Nooit Gedacht VR3   
 3 - 1
Mariahout 5 - Boekel Sport 8   7 - 3
WEC 6 - Mariahout 6    4 - 0

Zaterdag 12 maart 
Rood Wit’67/Nyrstar A1 - Mariahout 
A1  0 - 1
Mariahout A2 - Boekel Sport A2   2 - 1
ASV’33 B2 - Mariahout B1   0 - 3
Bavos C2 - Mariahout C2   1 - 0
Mariahout C1 - Mierlo Hout C2  3 - 3
Mariahout F5 - SC Helmondia F4 0 - 1
Mariahout E3 - Boekel Sport E6   3 - 1
Mariahout E1 - NWC E2    3 - 7
Someren D3 - Mariahout D1   3 - 4
Mariahout F2 - Blauw Geel’38/JUMBO 
F14  0 - 1
Mariahout F4 - SPV F2    0 - 1
SCMH E1 - Mariahout E2   4 - 7
Gemert E10 - Mariahout E4   11 - 0
ZSV F1 - Mariahout F1    3 - 2
Rhode F7 - Mariahout F3   1 – 1

Zaterdag 19 maart 
11.00 Mariahout E4 - Avanti’31 E5
14.30 Mariahout A1 - Liessel A1
10.00 Mariahout F1 - SSE F1
14.30 Mariahout B1 - Deurne B2
10.30 SCMH F1 - Mariahout F2
13.00 Mariahout C2 - Gemert C5
10.00 Mariahout F3 - Venhorst F3
12.00 Mariahout D1 - S.V. Brandevoort 
D4
10.30 Sparta’25 F6 - Mariahout F4
09.00 Rood Wit’62 F8 - Mariahout F5
10.15 Sparta’18 E2 - Mariahout E1
10.30 Mariahout E2 - Blauw Geel’38/
JUMBO E7
09.45 Nijnsel/TVE Reclame E1 - 
Mariahout E3

Zondag 20 maart 
11.30 ELI 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - UDI’19/Beter Bed 9
12.00 Sparta’25 9 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Avanti’31 7
10.30 Handel VR1 - Mariahout VR1
14.30 Mariahout 1 - Boerdonk 1
11.30 Mariahout 2 - Bruheze 2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 9 en 13 maart
MW1 – Odisco MW1   13 – 11 
R1 – Altior R1    7 – 4 
Sen 1 – Emos 1   11 – 8 

Zondag 20 maart
Sporthal Schaijk
13.00 Emos 1 – Sen 1  

handbal
Bedo
Uitslagen
Acritas E1 – Bedo E-jeugd   23-9

Acritas D1 – Bedo D-jeugd    17-4
Bedo Heren C-jeugd – Rapiditas HC1   
 23-16
Acritas DS1 – Bedo Dames 2    27-10
Bedo Dames 1 – Olympia ’89 DS115-11
Niobe HS2 – Bedo Heren 4    18-28
MBDE/De Sprint HS2 – Bedo Heren 3   
 38-29
Achilles ’95 HS1 – Bedo Heren 2  32-28
Bedo Heren 1 – Olympia ’89 HS1  30-22

Programma
Zaterdag 19 maart 
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo E-jeugd – Lido E1 
11.00 Bedo D-jeugd – PSV Handbal 
D1 
De Borgh, Zevenbergen
20.05 Groene Ster HS1 – Bedo HS1
De Kraanvogel, Eersel 
20.15 Jupiter ‘75 HS1 – Bedo HS2 

Zondag 20 maart
De Klumper, Lieshout
10.00 Bedo Heren 4 – Bouwcenter 
Centen HVW HS3 
11.10 Bedo Dames 2 – PSV Handbal 
DS4 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 14 maart 
Henk Mastbroek - Henk van de Vegt     
2-0
Jan Verbakel - Tonny de Louw    2-0
Martien Swinkels - Hans van der Ligt     
0-2
Huub Biemans - Harrie Poulisse   2-0
Wim Swinkels - Henk Jansen    2-0
Jan Hesselmans - Theo van Rossum      
0-2
Antoon Smits - Cor van den Berg  0-2
Cor Verschuren - Herman v d Boom      
0-2
Joop Kerkhof - Pieter Rooijackers  2-0
Frits Poulisse - Ad van der Linden  2-0
Bennie Beerens - Jan van Dijk    0-2
Hans Heldoorn - Cor Oppers    0-2
Frits Tak - Hans de Jager    2-0
Mari Vereijken - Theo Verheijen   2-0
Rinie van den Elsen - Jaspert Swinkels   
 2-0
Evert Baring - Antoon van Osch    0-2
Piet van Zeeland - Antoon Wagemans  
 0-2

Uitslagen dinsdag 15 maart 
Ad Barten - Tonny de Louw    0-2
Henk Verhappen - Jan Verbakel   2-0
Joop Vereijken - Henk van den Bergh    
 0-2
Guus van de Elsen - Gerrit van Osch      
 2-0
Hans Wagelmans - Ad de Koning  0-2
Wim Swinkels - Jan van Neerven   0-2
Marinus Steegs - Antoon Rooijakkers    
 2-0
Lou Muller - Jan van Neerven    2-0
Bert van de Vorst - Jan van Hout   0-2
Mari Verbakel - Willie Vorstenbosch     
 2-0
Leo Migchels - Piet Goossens    0-2
Albert Kluijtmans - Frits Poulisse   0-2
Fons van der Linden - Henk Meerwijk   
 2-0
Tonnie Raaijmakers - Antoon 
Wagemans  2-0 
Biek Klaasen - Piet van Zeeland   2-0

Stand na 15 maart
A Klasse
1  Guus van de Elsen   26-39
2  Tonny de Louw   24-34
3  Joop Vereijken   27-31

B Klasse
1  Cor van den Berg   26-40
2  Harrie Bouwmans   26-33
3  Lou Muller    26-32

C Klasse
1  Piet Goossens   23-32
2  Bennie Beerens   24-31
3  Leo Migchels    23-30

D Klasse
1  Fons van der Linden   26-39
2  Frits Tak    28-36

3  Cor Oppers    28-34

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 11 maart
Arie van de Burgt – Jan van Grinsven     
3-0
Jan Crooijmans – Marcel Bekkers  2-0
Philip Oosthoek – Geert-Jan Otten 3-1
Dennis van Dommelen – Marcel 
Bekkers  2-0
Bart Jansen – Dave van de Burgt   3-0
Niels Schoonings – Bart Jansen    3-1

Stand per 11 maart
1. Geert-Jan Otten    18-42
2. Philip Oosthoek    18-37
3. Dennis van Dommelen   17-36
4. Bart Jansen     17-31
5. Arie van de Burgt    19-31

bridgen
Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslag woensdag 9 maart
A-lijn   
1. Heidi – Angela                      60,07%
2. Helma - Joke                          57,64%
3. Francien – Diana                        56,94%

B-lijn  
1. Margreet  -  José                  69,44%
2. Truus - Greet                        60,00%
3. Wilma -  Pieta                     58,33% 

Poort van Binderen
Uitslag woensdag 9 maart
1. Cellie en Jan                          58,33%
2. Wim en Erik                         57,50%
3. Nettie en Arno                    55,83%
4. Maria en Joos                        54,58%
5. Bets en Annie                        52,08%   

Uitslag dinsdag 15 maart
1. Marianne en Lenie                65,36%
2. Dorie en Cas                         59,64%
3. Ria en Gidi                         59,38%
4. Iet en Trees                          57,29%
5. Tonny en Jo                         56,25%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie ook 
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout 
Uitslagen donderdag 10 maart
1. Marie Louise en Kori            64,17%
2. Mari en Jo                         60,42%                                                                                                                                 
3. Gerard en Corrie                 57,92%
4. Lambert en Marianne          52,92%
4. Cellie en Leo                        52,92%

De volgende is zitting op donderdag 17 
maart om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 15 maart
1. Pieta en Jan                            61.67%
1. Riek en Kitty                       61,67%
2. Cor en Nelly                         57,08%
3. Bernadette en Diny              54,17%
3. Ine en Mien                         54,17%
5. Lilian en Pieta                       52,50%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 15 maart
½-½ Aloys Wijffelaars - Johnny v.d. 
Laarschot
Afgebroken Thijs Knaapen - Willy 
Constant
½-½ Frans v. Hoof - Dirk-Jan 
Gloudemans 
0-1 Hein v. Bree - André Bergman  

Programma 22 maart
Thijs Knaapen - André Bergman 
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot
Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars
Frans v. Hoof - Jef Verhagen
Chris v. Laarhoven - Hans Claas
Hein v. Bree - Dirk-Jan Gloudemans
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korfbal Flamingo’s 1 goed op weg

Anouk van Eijndhoven

Fotograaf: Ine Coolen

Mariahout - Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, speelde zondag 
13 maart de eerste van twee pro-
motie degradatiewedstrijden tegen 
Emos uit Schaijk, een thuiswedstrijd 
in de Klumper in Lieshout. Mariahout 
begon zeer voortvarend aan de wed-
strijd. 

In de tweede minuut zag Neeltje Berk-
vens de inspanningen van de felle start 
al beloond en opende de score middels 
een doelpunt van korte afstand. Een 
paar minuten later gaf de scheids-
rechter de eerste van vier strafworpen 
in deze partij aan Emos. Stand 1-1. 
Flamingo’s houdt het tempo hoog en 
Marloes van Lieshout treft doel van 
afstand en brengt haar ploeg op 2-1. 
Even later legt Anouk van Eijndhoven 
aan van een verre afstand en schiet 
raak. Zus Manon van Eijndhoven zet 
het volgende doelpunt op haar naam 
en zorgt voor een 4-1 voorsprong. Na 
12 minuten spelen zorgt Manon van 
Eijndhoven door haar felle doorloop-
beweging voor verwarring in de Scha-
ijkse verdediging. Neeltje Berkvens die 
in de aangeef stond komt daardoor 

helemaal vrij en scoort de 5-1. Een 
tweede strafworp toegekend voor 
doorspringen van een verdedigster 
op een vrije worp van een dame van 
Emos, wordt verzilverd, 5-2. De aanval 
van Flamingo’s is sterk in de rebound 
en meer in balbezit dan de tegenstan-
der. Het is nog 10 minuten tot de rust. 
Sanne Scheepers scoort een mooi af-
standsschot en even legt Martje van 
de Broek de bal in een vrije worp terug 
op Kim Vervoort, die raak schiet. Op-
nieuw volgt een strafworp in de aanval 
van Emos, De ruststand komt daarmee 
op 7-3.
Na de pauze vervolgt Flamingo’s het 
goed opgezette aanvalsspel dat al 
snel resulteert in een mooi balletje 
van Anouk van Eijndhoven op Sanne 
Scheepers. Sanne scoort van korte af-
stand 8-3. Even later scoort Emos haar 
eerste doelpunt van afstand, 8-4. Kim 
Vervoort heeft daarop haar antwoord 
klaar en treft ook doel van afstand. 
Emos houdt echter nog stand en komt 
dichterbij door twee maal doel te tref-
fen, waarvan een door een strafworp. 
Met nog 15 minuten speeltijd staat er 
een stand van 9-6 op het scorebord. 

Er volgt een time-out en een wissel 
aan Flamingo’s zijde. Vera Leenders 
komt binnen de lijnen in de aanval. 
De verdediging van Flamingo’s laat 
ondertussen alertheid zien en pikt er 
menig balletje tussen uit. Helaas kent 
de scheidsrechter een aanvalster van 
Emos tot drie keer toe een herhaling 
van een vrije worp toe, die deze dame 
uiteindelijk raak schiet en daarmee hun 
achterstand terug brengt naar twee 
doelpunten, 9-7. Kim Vervoort treft 
direct daarna nog maar een keer doel 
van afstand 10-7. Emos haakt aan 10-
8, maar ook Vera Leenders laat zien 
over een doeltreffend afstandsschot te 
beschikken en zet de stand op 11-8. Er 
is dan nog zo’n vijf minuten speeltijd te 
gaan. Flamingo’s blijft mooie aanvallen 
laten zien en heeft wat pech in de af-
werking. Meer doelpunten blijven uit. 
De eindstand van 11-8 is een belang-
rijke eerste overwinning in het promo-
tie/degradatie duel. Volgende week 
speelt Senioren 1 de return wedstrijd 
in Schaijk, om 13.00 uur in de sporthal 
de Eeght.

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

T.V. ‘t Slotje verzorgt schooltennisproject 

Beek en Donk - Meer dan 400 kinde-
ren kregen in de afgelopen weken de 
kans om het schooltennisproject te 
volgen: ‘Maak kennis met tennis’. Dit 
was speciaal voor de leerlingen van 

De Muldershof en Het Klokhuis. 
Tijdens dit project werd de gymles 
vervangen door een tennisles van 
de hoofdtrainer Jorg Gussenho-
ven van tennisvereniging ‘t Slotje. 

Achteraf kregen alle kinderen nog 
twee gratis proeflessen aangebo-
den. Opgeven daarvoor kan nog 
steeds via training@tv-slotje.nl of 
telefonisch via 06-28772291. 

Kinderen van De Muldershof en Het Klokhuis druk in de weer tijdens hun tennisles 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z
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Donderdag 17 maart
Expositie van Roosje 
(expressionistische portretten)
Van Schijndel Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 3, Beek en Donk

Vogels in het voorjaar, IVN 
presentatie door Gerard Compiet
20.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 18 maart
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Easter Egg Challenge
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 maart
Grote garagesale
9.00 - 13.00 uur, Wijk Strijp en 
omliggende straten, Aarle-Rixtel

Oefen Dressuur Nieuwe KNHS 
proeven
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Open dag Zorgcooperatie Tot uw 
Dienst
10.30 - 13.00 uur, de Klumper 2, 
Lieshout

Tafelvoetbaltoernooi
11.30 uur, Café-zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Kelder uitverkoop
13.00 uur, Conferentiecentrum de 
Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 20 maart
SPIRIT-wandeling lente
8.00 uur, Kamerven Lieshout

Gezinsviering
9.30 uur, O.L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Clubkampioenschappen T.V. De 
Ringen
10.00 - 15.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Open dag Daltonbasisschool ‘t 
Otterke
10.00 - 12.00 uur, Beverstraat 11, 
Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Woensdag 23 maart
Bijeenkomst Buurtpreventie in 
samenwerking met politie
14.00 uur, Gasterij De Regt, 
Otterweg 19, Beek en Donk

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

Donderdag 24 maart
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De Groof, 
Beek en Donk

Zaterdag 26 maart
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Skateswing
Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 27 maart
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Paasei party deel 1
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Maandag 28 maart
Kinderpaasviering
11.30 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

Paasshow bij Van Schijndel Wonen
12.00 - 17.00 uur, 
Wilhelminaweg 3, Beek en Donk

sound-light.nl

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Schrijf je snel in via www.colorfunlaarbeek.nl en wie weet win jij een gratis deelnameticket! Als jij uitgekozen wordt tot winnaar, wordt het deelnamegeld weer terug op je bankrekening gestort! 

Weekactie: Win een gratis ticket voor Color Fun!

worden 5 kaartjes t.w.v. €15,00 per stuk verloot!

Onder iedereen die zich inschrijft vóór zaterdag 19 maart 2016

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl


