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Beek en Donk - De verkeersremmen-
de bulten in wijk ‘De Voorbeemd’ 
werden afgelopen maandag, onder 
toezicht van de Beek en Donkse 
Dorpsraad en met hulp van bewo-
ners van deze wijk, verwijderd. Aan 
de hand van een burgerinitiatief 
kwam het college van burgemeester 
en wethouders tot het besluit om 
deze drempels - na 22 jaar daar op 
vier verschillende plekken gelegen 
te hebben - te verwijderen. 

Doortastend
Beschadigde auto’s en schrikreacties 
van bestuurders waren schering en 
inslag in ‘De Voorbeemd’, een grote 
woonwijk in Donk. De verkeersrem-
mende maatregelen in deze vorm 
werden verafschuwd door 98% 
van de inwoners van de wijk. De 
‘bulten’, zoals ze in de volksmond 
bekend stonden, zorgden voor veel 
geluidsoverlast. Heidi van Bommel 
vertelt: ”We hebben nu een lagere 
auto en hoewel die helemaal origi-
neel is, raken wij altijd die obstakels. 
Ik werd het zo beu, dat ik heb beslo-
ten er iets aan te gaan doen.” Samen 
met Mieke Wijffelaars en Rini van 
Dinther schreef ze enkele mails naar 
de gemeente. Hier werd in eerste 
instantie niet op gereageerd. Heidi 
besloot daarom naar Joep van Dijk 
te gaan, lid van de Dorpsraad Beek 
en Donk en tevens lid van de ver-
keerscommissie. Wethouder Frans 
van Zeeland was gevoelig voor het 
probleem van deze delegatie uit 
de wijk. Dorpsondersteuner Henrie 
Bouwmans prijst de vasthoudend-
heid van Heidi, Mieke en Rini. “Er 
zijn wel meer klachten geweest, 
maar deze mensen hebben echt 
doorgetast”, aldus Henrie. “Met vol-
doende argumenten, is toch dit re-
sultaat bereikt.”

Vertrouwen
Onder toezicht van Hans Leduc, die 
namens de gemeente Laarbeek aan-
wezig is, wordt de kraan in gereed-
heid gebracht. Aannemersbedrijf 
B.G.A. (Bestrating Grondwerk Aarle-
Rixtel) is verantwoordelijk voor 
het verwijderen van de obstakels. 
Wethouder Van Zeeland benadrukt, 
dat de verkeersremmende maatre-
gelen 22 jaar goed gewerkt hebben: 
“Maar op een gegeven moment 
breekt het moment aan, dat je zegt: 
We hebben er ook veel last van. 
In een half jaar tijd hebben de ge-
noemde initiatiefnemers samen met 

Henrie Bouwmans en de Dorpsraad 
de gemeenteraad kunnen overtui-
gen dat de ‘bulten’ meer kwaad 
dan goed doen. Maar maatregelen 
blijven nodig. Veel inwoners van de 
wijk rijden nog te hard.” Wethouder 
Van Zeeland vervolgt: ”Dit is een 
geweldig voorbeeld van buurtparti-
cipatie. Ik heb er alle vertrouwen in. 
Het is nu aan de bewoners om de ge-
meente ervan te overtuigen dat dit 
een goede zet is geweest. Spreek de 
mensen erop aan, dat ze zelf verant-
woordelijk zijn voor de veiligheid in 
de wijk”, besluit hij. 

Succes
De plaatsen waar de bulten lagen, wor-
den opnieuw ingericht, waarbij vooral 
met visuele middelen de snelheid wordt 
teruggebracht. Op de plaatsen, die nu 
ontdaan zijn van de ‘bulten’, komen 
grote ‘punaises’ te liggen, die het ver-
keer zullen moeten afremmen. Joep 
van Dijk van de Dorpsraad is blij met 
het resultaat en vindt het prima dat de 
gemeente meedenkt over de verkeers-
situatie. De preventieve snelheidssigna-
leringspaal in de wijken was het eerste 
grote succes van de gemeentelijke ver-
keerscommissie. In deze commissie zijn 
de dorpsraden vertegenwoordigd.
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Burgerinitiatief leidt tot verwijderen ‘bulten’ uit wijk ‘De Voorbeemd’

Wethouder Frans van Zeeland gaf het startsein met het verwijderen van de bulten onder toeziend oog van 
Joep van Dijk (l), Henrie Bouwmans (derde van links) en de drie wijkbewoners en tevens initiatiefnemers

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Niet meer jaarlijks 
zestien verschillende collectanten aan 
de deur om een bijdrage te vragen 
voor een bepaald goed doel, maar één 
collecte waarbij voor alle goede doe-
len tegelijk wordt gecollecteerd. Dat 
staat de inwoners van Beek en Donk 
vanaf 2016 te wachten. Een initiatief 
dat voortvloeit uit Dorpsraad Beek en 
Donk. 
 
Idee
Plaatselijke coördinatoren organise-
ren voor landelijke fondsen in Beek 
en Donk de grote landelijke collectes. 
Nu is een speciaal opgerichte stichting 
‘Gezamenlijke Collecte Week Beek en 
Donk’ opgericht, waarin maar liefst 16 
verschillende coördinatoren plaatsne-
men om de collectes gezamenlijk te la-
ten verlopen. Dorpsraad Beek en Donk 
ging voor de ontplooiing van dit idee 
aan tafel met de plaatselijke coördi-
natoren. Coördinator Martin Philipsen 
vertelt: “Wij zijn met veel goede doe-
len om tafel gegaan om te kijken of we 

dit concreet konden krijgen. We kre-
gen veel medewerking, zodoende is dit 
nu een feit.” 

Goed collecteren 
De goede doelen merkten allemaal dat 
het steeds lastiger is om genoeg collec-
tanten te vinden. Joep van Dijk, initia-
tiefnemer vanuit de Dorpsraad, vertelt: 
“Daarnaast is het voor de inwoners 
prettiger als zij maar één keer iemand 
aan de deur krijgen voor een collecte 
van een landelijke organisatie. Naar 
verwachting wordt er op deze manier 
meer geld opgehaald voor de goede 
doelen.” Martin vult aan: “Doordat 
veel goede doelen met het probleem 
kampen dat ze te weinig collectanten 
hebben, wordt er niet voor elk doel 
even goed overal gecollecteerd en 
zijn de opbrengsten dus minder. Vanaf 
2016 krijgen alle collectanten veel min-
der huizen, waardoor het ook voor hen 
beter te doen is en het hele gebied op 
een goede manier is afgedekt.” 

Krachten bundelen
Al in de eerste bespreking werd voor 

iedereen duidelijk dat voortgaan op 
deze wijze uiteindelijk alleen maar zou 
leiden tot versterking van de negatieve 
spiraal. Bundeling van krachten zou 
een oplossing kunnen bieden. Joep: 
“We hebben ervoor gekozen om eerst 
in Beek en Donk te starten. Mocht het 
hier goed lopen, kunnen we altijd nog 
kijken of dit ook in heel Laarbeek gere-
aliseerd kan worden. Heikel puntje tot 
nu toe daarin is dat niet in ieder dorp 
voor dezelfde fondsen een collecte 
wordt gehouden.” De heren sluiten 
ook niet uit dat inwoners uit Beek en 
Donk nu jaarlijks maar één keer iemand 
aan de deur krijgen. “Er zijn natuurlijk 
ook plaatselijke goede doelen of lande-
lijke collectes die toch liever hun col-
lecte apart blijven doen.”

Hoe werkt het?
Er komt vanaf 2016 per jaar één col-
lecteweek. Dit gaat volgend jaar me-
dio april plaatsvinden. “De collectant 
komt aan de deur en geeft een brief af 
waarop alle goede doelen staan en je 
in kunt vullen aan wie je hoeveel wilt 
doneren. Dit bepaal je helemaal zelf. 

Later in die week komt de collectant 
alle formulieren - met daarin contant 
geld – weer ophalen”, legt Martin uit. 
In de loop van het jaar kunnen inwo-
ners van Beek en Donk nog meer in-
formatie over dit nieuwe initiatief ver-
wachten vanuit de nieuwe stichting. 

Deelnemende collectes:
Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, 
Epilepsie Fonds, Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten, Hartstichting, 
Hersenstichting Nederland, KWF 
Kankerbestrijding, Longfonds, Maag 
Lever Darm Stichting, Nationaal 
Fonds Kinderhulp, Nederlandse 
Brandwonden Stichting, Nederlandse 
Rode Kruis, Nederlandse Stichting voor 
het gehandicapte kind, Nierstichting, 
Prinses Beatrix Spierfonds en het 
Reumafonds. 

Eén gezamenlijke collecte in Beek en Donk vanaf 2016

Het is bijna Moederdag! Verras jij 
jouw moeder met een stukje tekst en 
leuke foto in De MooiLaarbeekKrant?! 
De meest bijzondere inzendingen 
winnen een leuke prijs! Die natuur-
lijk bestemd is voor ... jouw moeder! 

Hoe doe je mee?
Mail een tekst van maximaal 75 woor-
den en een foto naar redactie@mooi-
laarbeek.nl voor maandag 4 mei. Op 
donderdag 7 mei zie je of jouw stukje in 
de krant staat en of je gewonnen hebt! 

Verras

je m
oeder 

voor M
oederdag!

Deze week ingesloten:
Erik Barten 

Tuin- en Parkmachines
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

Koningsdag 2015

Nog 2 weken: Color Fun!

Nieuw seizoen MuziektuinPodium

Verkeersexamens opa’s en oma’s

Pag. 14&15

Pag. 20&21

Pag.  6&7

Pag. 9
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www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Mark Barten
Nikki Barten
Ria Tijssen
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Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
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E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
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Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844
Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

HANNOVERSEDREEF

De Hannoversedreef loopt van de Starrenboslaan naar de Bosscheweg en ligt op het 
landgoed Eyckenlust. Het is een onverharde weg die slechts toegankelijk is voor voet-
gangers. Voorheen heette deze laan Abeelendreef. Een abeel is een soort populier.
De vraag is hoe het mogelijk is dat nu een weg in het buitengebied van Beek en Donk 
naar de grote Duitse stad Hannover is genoemd?  Daarvoor moeten we terug naar 
het midden van de 18e eeuw. Het waren toen roerige tijden in Europa en in Neder-
land. De Republiek der Verenigde Nederlanden was  samen met haar bondgenoten 
Engeland, Oostenrijk en Pruisen in oorlog met Frankrijk. Ook Beek en Donk kreeg 
zijn portie mee. Legeronderdelen uit allerlei landen sloegen hier hun (tijdelijke) kam-
pementen op en dat betekende voor de inwoners dat zij naast voedsel ook allerlei 
hand- en spandiensten, zoals het verlenen van diensten met paard en wagen, aan 
deze troepen moesten leveren. 
De langste tijd verbleven hier in de nabijheid van het kasteel Hannoveraanse troepen, 
vermoedelijk in de periode van juli tot en met september 1748. Dat de troepen in juli 
1748 naar Beek en Donk zijn gekomen, valt te concluderen uit het feit dat in die tijd 
de drost en schepenen gelasten dat er extra marktdagen gehouden moesten worden 
voor de soldaten: één in Beek en één op de Donk.  Dat de troepen in ieder geval tot 
september gebleven zijn, weten we vanwege het feit dat  op 6 juni 1749 Wilhelmus 
van Bragt, zoon van de ongehuwde moeder Margriet Willems van Bragt, werd ge-
boren. De pastoor voegde namelijk aan zijn notering in het doopboek toe: ‘Hanno-
verencis illigitime’. Wilhelmus was dus een onwettig kind van een Hannoveraan. Dit 
kind moet dus verwekt zijn rond september 1748.
Van alle tijden is het verschijnsel dat soldaten op zoek zijn naar meisjes, want wie weet 
waren ze niet meer in de gelegenheid om met een vrouw te verkeren. Zo sloeg deze 
Hannoveraanse soldaat een Beek en Donks dörske aan de haak met uiteindelijk voor 
haar verregaande consequenties.. De moeder bleef uiteindelijk met haar kind achter, 
want een soldaat, zeker een vreemde, trekt altijd verder. Ook dat is van alle tijden.

Martin Philipsen, 
Heemkundekring De Lange Vonder 

* Bron: Frans Leenders, Eyckenlust, kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008

Hannoversedreef 

Huidige namen vervangen door: 

Auto	   Bouwjaar	  
Opel corsa 2004	  

Opel corsa 1400 2007	  
Toyota Yaris 2007	  
Opel Combo 1300 cdti 2007	  

Ford Ka 1.2 2009	  

BMW 318i Automaat 2008	  
Suzuki Swift 1.5 5-deurs 2006	  

Kia Picanto 1.0 LX 2006	  
Peugot 107 Urban Move 2007	  

Volkswagen Golf Plus 1.6 2006	  

Ford Fiësta 1300 2007	  

Occasions

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie

Wij willen iedereen van harte bedanken voor het medeleven
en de steun na het overlijden van mijn man, vader en opa

Theo van der Vrande

* Deurne, 5 september 1929       † Beek en Donk, 12 maart 2015

Familie Van der Vrande, Beek en Donk

Dankbetuiging

Lieshout/Mariahout - De collecte 
van de Hartstichting Lieshout/
Mariahout heeft dit jaar in totaal 
€1.791,01 opgebracht.

De Hartstichting bedankt alle col-
lectanten voor hun inzet. Er zijn 

enkele collectanten bedankt met 
een bloemetje voor hun 10-15-
20 jaar collecteren. Anna van den 
Broek werd extra in het zonnetje 
gezet, zij collecteerde dit jaar voor 
de laatste keer, na 30 jaar collecte-
ren. Een mooie afsluiting.

Mooie opbrengst voor Hartstichting
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Meerderheid viert Koningsdag in eigen dorp 

Laarbekenaren willen niet ruilen met de Koning

 
 
 

 
 

LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 12.00-18.00 

Van Balkom | Piet van Thielplein 30 | 
Beek en Donk | 

Geldig in week 18 (zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei)  

Bavaria Bier
krat 24 fl esjes
max 5 kratten per klant 

11.18

6.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

OP KONINGSDAG GEOPEND
VAN 08.00 TOT 18.00 UUR

Mariahoutse trimbaan compleet 
vernield 
De werkgroep Trimbaan 
Mariahout schat de schade op € 
3000,00, maar ziet dat niet als het 
ergste. “Veel Mariahoutse vrij-
willigers hebben zich belangeloos 
ingezet om deze prachtige voor-
ziening voor iedereen mogelijk te 
maken. Deze is nu door iemand of 
meerdere personen nutteloos ver-
nield! Wij willen erg graag weten 
wie dit gedaan heeft!”

De trimbaan ligt in Mariahout 
tussen de Veghelse Dijk en de 
Rooijseweg, net voor sportpark 
De Heibunders. Heb jij iets ge-
zien of weet je meer hierover? Bel 
dan naar 06-11518194 (Henrie 
Bouwmans) of 06-39123603 
(Hans Roestenburg). Dit mag ook 
anoniem. 

Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek - Aankomende maandag 
kleurt ook Laarbeek weer oranje. 
Ongeveer de helft van de inwoners 
viert Koningsdag in eigen dorp. Iets 
meer dan de helft van de respondenten 
(57%) viert Koningsdag. Een kleiner 
percentage, 18% van de Laarbekenaren, 
gaat het waarschijnlijk alleen vieren als 
het mooi weer is. Een kwart van de res-
pondenten geeft aan niets te gaan doen 
voor Koningsdag. 

De niet-vierders
Waarom viert een kwart van de inwo-
ners geen Koningsdag? Het meren-
deel (44%) geeft aan niets met het 
Koningshuis te hebben. Andere res-
pondenten geven aan ‘helaas’ gewoon 
te moeten werken (19%) of gebruiken 
het extra lange weekend voor een va-
kantie (12%) of hebben andere plannen 
(14%). Als we kijken naar de uitslagen 
per dorp, blijken de meeste niet-vierders 
in Mariahout te wonen en de mensen 
die toch graag hun vrije dag aan de 

Koning benutten wonen voornamelijk in 
Beek en Donk. 

Programma Koningsdag
Nieuwsgierig naar wat er te doen is in 
Laarbeek op Koningsdag? Kijk op pa-
gina 14 en 15 in deze krant, op de eve-
nementenkalender (achterpagina) of in 
de krant van vorige week. 

Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek - Als ze Maxima er-
bij krijgen, wil de gemiddelde 
Laarbekenaar nog wel overwe-
gen om een dagje te ruilen met 
Koning Willem-Alexander, maar 
anders hebben zij er geen behoefte 
aan. Dit blijkt uit het burgerpanel 

TipMooiLaarbeek. Zestig procent zit 
hier absoluut niet op te wachten. ‘Te 
veel uiterlijk vertoon en te weinig 
privacy’, is de heersende mening. 

Voor één dag Koning zijn: ‘Wie wil 
dat nou niet?’, zou je bijna den-
ken. De inwoners van Laarbeek 
dus. Slechts een kleine kwart van de 

respondenten is nieuwsgierig naar 
het leven als Koning. En dan niet 
eens naar zijn werkzaamheden en 
koninklijke activiteiten, maar voor-
namelijk naar zijn vrouw: Koningin 
Maxima. Een dag als Koning 
Willem-Alexander betekent namelijk 
een dag met Maxima en die slaan de 
ja-zeggers zeker niet af. 

Vorig jaar gingen vele inwoners tijdens de Oranjemarkt als Koning Willem Alexander op de foto. Toch willen ze niet met hem ruilen

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Archieffoto Koningsdag 2014
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Beek en Donk - Ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan houdt Sparta’25 
op zondag 28 juni een grootse rom-
melmarkt. Naast een groot aantal kra-
men die via inschrijving kunnen worden 
bezet, beheert Sparta’25 ook een eigen 
kraam waarbij de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de vereniging.

De vraag is daarom wie er nog bruikbare 
spullen heeft die Sparta’25 op de rom-
melmarkt kan verkopen. Deze spullen 

kunnen op zaterdag 25 april en 2 mei 
tussen 9.00 en 12.00 uur aangeboden 
worden aan de organisatie, achter bij de 
kleedlokalen van sportpark ‘t Heereind. 
Om te voorkomen dat Sparta’25 met een 
heleboel onbruikbare spullen komt te zit-
ten, bepaalt de organisatie of de spullen 
worden aangenomen. In ieder geval zijn 
ze niet op zoek naar grote meubels en 
witgoed. Voor meer informatie over de 
vlooienmarkt kun je mailen met rommel-
markt@sparta25.nl.

Zaterdag 25 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Jan Leenders (Meulendijks mged), 
Martien van den Heuvel (mged), Wim van 
den Berg (mged), Hein en Nellie van Rooij-van 
Kemenade, Hein en Miet Vogels-van den Heuvel 
en hun kinderen en familie, Theo Berkvens (mged), 
Adriaan Leenders (mged), Marijn Lommerse 
(mged), Henk Gilsing en zwager Ad Koopmans, 
Willem Verbakel, voor een bijzondere intentie.

Zondag 26 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Martien van der 
Linden, Jes van Roij, Theo Vereijken (jrgt), Tot wel-
zijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Carel van den 
Biggelaar (mged), Jan Swinkels (jrgt), Lambertus en 
Gijsberta van Lierop-Martens en kinderen (Fund), 
Toon Bouw (mged), Joke van Dijnhoven-Swinkels 
(mged), Bart Coppelmans (mged), Marietje 
Migchels-van Uden (mged), Noud Vermeulen 
(mged), Harrie en Hanneke van Berlo-van den 
Berg.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Jaan Jansen-van de 
Burgt, Jeremy Doudart de la Grée, Anna en Liza 
Raaijmakers, Ouders Leenders-Borsboom en Ton 
van den Heuvel.

Maandag 27 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 28 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 29 april

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 30 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 1 mei 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
25 april t/m 1 mei 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Mei activiteiten in de Aarlese parochie

Schuur bij de Beekse kerk afgebrand 

Aarle-Rixtel – Diverse vieringen staan 
op het programma in de maand mei in 
de parochie Aarle-Rixtel. 

De meimaand wordt op traditionele 
manier geopend met een eucharis-
tieviering op zondag 3 mei om 9.30 
uur. Het Onze Lieve Vrouwegilde, het 
Sint Margarethagilde, Harmonie De 
Goede Hoop en Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel luisteren 
deze plechtigheid op. Na afloop trekt 
men in processie met het Aarlese Lieve 
Vrouwke in hun midden naar de kapel. 
Ze volgen daarbij ‘route 1856’ (zoals 
Mgr. Zwijsen dat in 1856 ook deed toen 
hij het wonderbeeldje van de kerk naar 
de gerestaureerde kapel terugbracht) via 
Dorpsstraat, Kouwenberg, Klokstraat, 
Kapellaan, Bosscheweg. Staande voor 
de kapel bidden, zingen en spelen ze 
voor ‘ons aller moeder’ en brengen haar 
weer terug op haar vertrouwde plekje.

Voor diverse gelegenheden kan men te-
recht in de kapel. Elke woensdagavond 
om 19.00 uur is wordt in de Mariakapel 
het rozenhoedje gebeden. Wilt u  uw 
moeilijkheden van u afschrijven en zo 
aan Maria kenbaar maken? Dat kan in 
(eventueel anoniem) het aantekenboek 
in de kapel. Wanneer u een behoeft 
heeft even alleen (met Maria) te zijn 
kunt u terecht in het stiltecentrum. In 
de kapel zijn boekjes, foto’s, kaarten en 
kaarsjes aanwezig. 

Het Mariacomité houdt dit jaar voor 
de 28-ste keer de Maria-/Meifeesten. 
Dank aan de vier verenigingen die elk 
jaar opnieuw hun enthousiaste mede-
werking verlenen. Evenzeer dank aan 
de Aarlenaren en oud-Aarlenaren die 
door hun aanwezigheid elk jaar getui-
gen van hun liefde voor het Aarles Lieve 
Vrouwke. Dat sterkt het comité om 
door te gaan!

In de maand mei zijn er diverse vieringen 
in de Parochiekerk en de Mariakapel.

Zondag 10 mei, 9.30 uur in de 
Parochiekerk. Eucharistieviering. 
Donderdag 14 mei 9.30 uur in de 
Mariakapel. Hemelvaartsdag. Vanwege 
de jaarmarkt wordt dit in de Mariakapel 
gevierd. Zondag 17 mei 9.30 uur in 
de Parochiekerk. Eucharistieviering. 
Dinsdag 19 mei 19.30 uur in de 
Mariakapel. Mariaconcert met kamer-
koor Sine Nomine o.l.v. Margot Pagels 
en Rob Rassaerts aan het orgel. Zondag 
24 mei 9.30 uur in de Parochiekerk. 
Eucharistieviering op het hoogfeest van 
Pinksteren. Maandag 25 mei 9.30 uur 
in de Parochiekerk. Eucharistieviering. 
Zondag 31 mei 9.30 uur in de 
Parochiekerk. Eucharistieviering en 
Eerste Communie.

Beek en Donk - De schuur voor de op-
slag naast de Michaëlkerk in Beek en 
Donk is dinsdagmiddag afgebrand. 
Rond 17.20 uur brak hier brand uit. 
Vermoedelijk was een ‘s middags 

gebruikte, oververhitte grasmaaier de 
oorzaak. 

De brand zorgde voor veel commotie in 
de buurt. Veel inwoners kwamen een 

kijkje nemen. Toen de brandweer arri-
veerde, was het vuur snel gedoofd. De 
kerk bleef gelukkig ongeschonden. De 
brandweer kon helaas niet voorkomen 
dat het schuurtje helemaal afbrandde. 

Eerste inzamelochtend 
jubileumrommelmarkt

‘Ik ben de goede herder.
De goede herder 

geeft zijn leven voor zijn 
schapen.

‘Ik ben de goede herder.
Ik ken de mijnen 

en de mijnen kennen Mij, 
zoals de Vader Mij kent 

en Ik de Vader ken’.

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

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

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

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

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

   

 

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl
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Jeugd van Lieshout en Mariahout geniet van de Wielerjeugdvijfdaagse

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

VERS VAN DE KOUDE 
GROND: ASPERGES

Vers van de koude grond, witte asperges van Aspergekwekerij van Rooi 

uit Mariahout: Vanaf nu verkrijgbaar bij ’t Verswarenhuys Beek en 

Donk. Heerlijk met asperge ham en de eieren van Lekker 'n ei uit 

Oirschot!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

VLEESWAREN DUO

100 gram Kip aan 't Spit + 100 gram 

Leverkaas

2 x 100 gram 250

Asperges

Asperges van Aspergekwekerij van Rooi uit 

Mariahout!

bakje, +/- 700 gram 695

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Sperziebonen  500 gram 1.99
Kanzi Appels   per kilo  1.99

Blauwe Druiven 500 gram 1.99
Sperziebonen  500 gram  1.99

Koningsdag Gesloten

Aanbiedingen
dinsdag - woensdag

Gesneden Andijvie

1 + 1 Gratis

per doos

1.99 

HOLLANDSE AARDBEIEN

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Lieshout - Deze week staat 
Lieshout iedere avond in het te-
ken van de Jeugdwielervijfdaagse. 
Kinderen van 0 tot en met 3 jaar 
en de basisschoolleerlingen van 
Lieshout en Mariahout mogen 
hieraan deelnemen. Meedoen kan 

op gewone fietsen, maar ook op 
crossfietsen en mountainbikes. De 
allerkleinsten doen mee met een 
skelter, step of bijvoorbeeld drie-
wieler. 

Nieuwsgierig naar de vijfdaagse? 
Vandaag en morgen kun je nog 
gaan kijken. Om 18.45 uur wordt 

gestart. Het parcours wordt ge-
vormd door de Floreffestraat, 
Hertog Janstraat, Coolhof en 
Balduinstraat in Lieshout. Vrijdag 
vindt de finale plaats. Iedereen 
krijgt dan een leuk prijsje voor zijn 
of haar prestaties deze week. 
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

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

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

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

Specialist in 
kozijnrenovatie
Van zowel houten als kunststof kozijnen.

Verkeersdiploma’s voor opa, oma 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – Met succes slagen voor het 
VVN-schriftelijk Verkeersexamen. Dat luk-
te afgelopen donderdag alle 24 leerlingen 
van groep 8 én ook de 13 aanwezige opa’s, 
oma’s én een oom. Een goede actie van de 
Bernadetteschool. Je bent nooit te oud om 
te leren én het is nog leuk ook!

Onvoorbereid of stiekem toch?
Op elke tafel ligt een potlood en een gumme-
tje klaar voor het schriftelijk Verkeersexamen 
van Veilig Verkeer Nederland. In de klas dit 
keer geen jongelui, maar opa’s en oma’s die 
uitgenodigd zijn door hun kleinkind om ver-
keersexamen te doen. Annie Swinkels (71) 

is oma van Senna en vertelt dat ze twee-
enzestig jaar geleden met lof slaagde voor 
haar verkeersdiploma. Ze vertelt: “Ik vind 
het leuk om mee te doen. Ik rijd auto, dus 
ik moet er nog wel iets van weten, maar ik 
kan goed een flater slaan.” Opa Bert (74) en 
oma Annie (71) Renders uit Gerwen vertel-
len dat ze door kleinzoon Tim uitgenodigd 
zijn: “We hebben niets voorbereid maar wel 
allebei ons rijbewijs.” Op de vraag wat ze 
doen als ze onverhoopt niet slagen, vertelt 
opa Bert: “Dan ga ik mijn kennis wel bijspij-
keren.” Over Tim bestaat geen twijfel: “Die 
gaat het vast wel redden!”

Aan de slag
Opa’s en oma’s, opgegroeid met school-
bord met krijt, staan verwonderd te kijken Swinkels

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

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

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

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

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

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

ACTIE:
Volledige badkamer 
(showroommodel)
(douchecabine, sproeier, 
toilet, wastafel, spiegel/
kastje & handdoekhaken) 

van € 3.659,-

voor

€ 1.500,-

én kleinkind op Bernadetteschool

naar het digibord in groep 8. Leerkracht 
Joost legt uit dat hij daarop alle verkeers-
situaties kan nabootsen om zo de leerlingen 
goed te kunnen voorbereiden. “Hadden wij 
dit vroeger maar gehad”, verzucht een opa 
voordat hij begint met het examen. De kop-
pies gaan naar beneden om ingespannen te 
werken aan de 35 vragen … met een enkele 
instinker. 

Opa Bert en oma Annie: 
“We hebben niets voorbereid, 

maar wel allebei ons 
rijbewijs”

Geslaagd!
Oma Bekkers (84) is uitgenodigd door 
Maud en Luuk. Ze vertelt dat ze het exa-
men heel interessant en moeilijk vond. 
“Ik kruiste maar aan wat ik zou doen.” 
Als later directeur Leo Donkers komt 
vertellen dat iedereen geslaagd is, zijn er 
trotse en blije gezichten. Misschien zelfs 
wat opluchting. Bijzonder is dat de kin-
deren persoonlijk het diploma uitreiken 
aan opa, oma of oom. Henk Dekkers, 
opa van Rik, merkt trots op: “Dit diplo-
ma mag gezien worden.” Als er één ding 
duidelijk geworden is, is dat ‘een leven 
lang leren’ op deze manier vorm krijgt. 
De opa’s en oma’s verlieten enthousiast 
de school en zijn nog lang niet uitge-
leerd. 



Donderdag 23 april 20158 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantPuzzelpagina

...

Puzzelpagina

Woordzoeker
AFSPRAAK

ASPIRANT

AUTOMAAT

BARBECUE

BIOSCOOP

CONTRACT

DENDEREN

KINDEREN

KORSTJES

MANIEREN

MARATHON

MINISTER

NOTEBOOK

ONGEPAST

OPTICIEN

PRIKBORD

QUARTAIR

RECLAMES

RECYCLEN

SCHILDER

SCHULDIG

TRANSFER

UITLOPER

VRIENDIN

WEBSITES

ZEKERING

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSPRAAK ASPIRANT AUTOMAAT
BARBECUE BIOSCOOP CONTRACT
DENDEREN KINDEREN KORSTJES
MANIEREN MARATHON MINISTER
NOTEBOOK ONGEPAST OPTICIEN
PRIKBORD QUARTAIR RECLAMES
RECYCLEN SCHILDER SCHULDIG
TRANSFER UITLOPER VRIENDIN
WEBSITES ZEKERING

Vers van de koude grond, witte asperges van Aspergekwekerij van Rooi uit Mariahout: vanaf nu verkrijgbaar 
bij ’t Verswarenhuys Beek en Donk. Asperges zijn Mooi en Gezond. Asperges zijn namelijk rijk aan het 
aminozuur asparagine. Uit onderzoek is gebleken dat asparagine de nierfunctie stimuleert. Ook heeft 
asparagine een positief effect op leverstoornissen, chronische reuma en jicht. 
Asperges passen door hun vocht afdrijvende werking ook goed in een 
dieet. In ’t Verswarenhuys vindt u naast de Asperges van van Rooi de 
lekkerste asperge ham en de eieren van Lekker ’n ei uit Oirschot om de 
maaltijd compleet te maken. ’t Verswarenhuys,, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Asperges van Aspergekwekerij van Rooi uit Mariahout

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Wim Kluijtmans

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Wilma van der Weijst

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuHard

2 7 8

8 6 3 9

9 2 3

4 7

1 7 5 6

5 2

8 3 4

5 2 9 3

4 2 1

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Gebakken banaan met chocolade-kokos truffels

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Gebakken banaan:
• 50 gr 

amandelschilfers
• 4 grote bananen,
• 75 gr boter 
• 50 grsuiker 

Kokostruffels:
• 1 dl slagroom
• 200 gr chocolade, 

puur
• 3 el geraspte kokos 

(droog)
• 20 gr boter
• 2 el rum
• 4 tl kristalsuiker

Gebakken banaan: 
Rooster de amandelschilfers in een droge pan goudbruin. Halveer de 
bananen eenmaal in de lengte en eenmaal in de breedte. Verwarm 
de boter in een pan, voeg de suiker toe en bak de bananen rondom 
goudbruin op een laag vuur gaar. Keer ze regelmatig. Laat ze iets af-
koelen en bestrooi met de amandelschilfers.

Kokostruffels:
Breng de slagroom op een zacht vuur aan de kook. Zet het vuur uit 
en los de in stukjes gebroken chocolade op in de slagroom. Meng de 
kokosrasp erdoor. Voeg de boter en de suiker toe. Laat de boter al roe-
rend smelten. Voeg de rum toe en roer goed om. Giet het mengsel in 
een stalen kom en laat het afkoelen in de koeling. Roer het regelmatig 
om. Rol er, als het mengel stijf genoeg is, met koude handen bolletjes 
van Ø 3 cm van. Rol de truffels vervolgens door de kokosrasp.

Tip: lekker met een bolletje bananenijs erbij!

Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Drempels De Voorbeemd

Do
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y 
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n 
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Ook leuk ... In plaats van koekhappen, doet de schut Koningsschieten
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Het eerste 
MuziektuinPodium van dit jaar staat 
voor komende zondag op het pro-
gramma. In de Muziektuin treden 
dan muziekgroep ‘Nooit Gedacht’, 
‘Vrouwenband Permanent’ en ‘Transito’ 
op. Er staan dit jaar 8 concerten gepland 
op de kiosk in hartje Beek en Donk, met 
per keer drie groepen. Het laatste con-
cert vindt plaats op 27 september.

Afwisseling
De Stichting MuziektuinPodium heeft 
zich als doel gesteld om voor ieder 
wat wils te brengen. De optredens zul-
len dan ook een grote groep mensen 
moeten kunnen aanspreken. “We heb-
ben buurtorkesten, koren met een wat 
klassieker repertoire, maar ook muziek-
groepen, die onder andere volks-, jazz-, 
wereld-, pop- of rockmuziek brengen”, 
aldus Cees van Welie, voorzitter van de 
stichting. Ook de grootte van de groe-
pen wisselt. De organisatie streeft naar 
twee grotere groepen op de kiosk en 
een kleinere groep in de buurt van het 
paviljoen. “Het karakter is vooral onge-
dwongen”, vertelt Cees. “Soms komen 

er opmerkingen van mensen, dat er 
door de muziek heen wordt gepraat, 
maar dat is inherent aan dit soort eve-
nementen. Elk concert duurt van 13.00 
uur tot 17.00 uur. We zijn de buurt erg 
dankbaar voor hun medewerking en 
stoppen daarom op tijd met de mu-
ziek.”

Doel
De in februari 2013 opgerichte stich-
ting stelt zich als doel de naam van de 
Muziektuin eer aan te doen. Daarnaast 
willen ze groepen een podium bie-
den om op een unieke manier naar 
buiten te treden. Dit jaar krijgen acht 
keer drie groepen de mogelijkheid 
om op te treden. Het spits wordt af-
gebeten door muziekgroep ‘Nooit 
Gedacht’ uit Gemert. Als tweede komt 
‘Vrouwenband Permanent’ op het 
podium en de eerste muziekzondag 
van 2015 wordt gecompleteerd door 
‘Transito’, een groep die wereldmuziek 
maakt. Initiatiefnemer Peter Ronkes 
Agerbeek haalde deze groep naar Beek 
en Donk om de noodzaak van hulp aan 
Syrische vluchtelingen onder de aan-
dacht te brengen. Transito ondersteunt 
dit initiatief.

Toekomst
Heel veel nieuwe dingen wil de stichting 
niet gaan ondernemen. Wel zouden ze 
graag zien, dat er nog meer verschei-
denheid kan worden gebracht. Daarom 
hierbij ook de oproep voor eventuele 
dansgroepen om hun kunnen te tonen 
tijdens deze concerten. Ook groepen 

die gericht zijn op jongeren of die be-
staan uit jongeren, worden van harte 
uitgenodigd contact op te nemen voor 
een optreden in een volgend jaar. Rini 
van Hoof, penningmeester, maar ook 
de geluidsman van de groep, heeft 
nog een vraag. “Graag zouden wij in 
contact komen met een vrijwilliger, die 

verstand heeft van geluid regelen. We 
hebben net genoeg mensen op dit mo-
ment, maar er hoeft maar iets kleins te 
gebeuren en we hebben een groot pro-
bleem.” Belangstellenden kunnen via 
de site contact opnemen. Voor meer 
informatie over de concerten: www.
muziektuinpodium.nl. 

Het nieuwe seizoen van het ‘MuziektuinPodium’ gaat weer van start

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

Cees van Welie (l) Rini van Hoof (r) hebben veel zin in het nieuwe seizoen

Redacteur:   Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk – Op 1 mei 1965 zag 
turnvereniging De Ringen in Beek en 
Donk het licht. Henk Hendriks, toen-
malig Nederlands Kampioen Ringen 
Zwaaien, zag de mogelijkheid om zijn 
droom, het oprichten van een turnver-
eniging in Beek en Donk, waar te ma-
ken en pakte die kans. Op de Otterweg 
werd een gymzaal gebouwd. Komende 
maand staat de turnvereniging  stil bij 
het 50-jarig bestaan. De festiviteiten 
begonnen afgelopen weekend met de 
clubkampioenschappen. 

Ontstaan 
Samen met de eerste voorzitter van 
de vereniging, de heer Claassen en de 
heer Verschuren ging Henk aan de slag. 
Samen zorgden zij ervoor dat De Ringen 
een feit werd. De naam refereert na-
tuurlijk aan het favoriete toestel van de 
toenmalig Nederlands Kampioen. Van 
oorsprong dus een jongensvereniging, 
maar meteen uitgebreid met de meis-
jes. Het ging voorspoedig met de ver-
eniging. Met enige regelmaat brachten 
de talenten medailles mee naar Beek 
en Donk. De zusjes Hendriks, Winnie 
Muller, Jose Donkers en later de zus-
jes Knufman, om er maar een paar te 

noemen. Met de jongens duurde het 
iets langer, maar met David Müskens, 
Robbert Beekmans en Gideon van Loon 
kwamen er ook medailles bij de jongens 
binnen de vereniging.
 
2015 
De vereniging heeft momenteel jon-
gens- en meisjesgroepen, een talen-
tengroep en wedstrijdgroepen jongens 
en meisjes. Van de jongens gaan er 
volgende week 3 naar het Nederlands 
Kampioenschap 4e divisie in Twello. 
Koen Janssen, Philip van Bommel en 
Tim van de Rijdt nemen allemaal deel 
aan de meerkamp. Dat betekent dat 

zij op alle onderdelen turnen: vloer, 
sprong, ringen, brug, rekstok en paard. 

Feest 
Ook na 50 jaar is de vereniging nog 
altijd ‘flexibel’ en volop in beweging. 
Zoals bij de meeste vereniging, kan ook 
De Ringen nog bestuursleden gebrui-
ken en vrijwilligers voor speciale da-
gen, zoals het clubkampioenschap. Op 
30 mei vindt er een groots feest plaats 
voor alle leden. Ook oud-leden en be-
stuursleden worden benaderd voor een 
gezellig samenzijn om deze mijlpaal te 
vieren. 

Ambities 
Voorzitter Jan Vereijken roemt de sfeer in 
de club, maar heeft nog wel ambities om 
de club te vergroten en uit te bouwen, zo-
dat niet alleen leden tussen de 5 en 15 jaar 
oud zich aan de vereniging binden, maar 
ook oudere leden. “We zijn gestart met 
een 15+ groep en hopen over een tijdje 
leden te hebben tussen de 5 en de 80 jaar. 
De ultieme droom is een eigen turnhal 
waar we iedereen kunnen bedienen van 
de wedstrijdgroep tot de recreatieve tur-
ner, zonder telkens te moeten opbouwen 
en afbreken”, vertelt hij. Deze droom 
deelt hij met trainers van het eerste uur 
Franka van de Coer en Harrie Swinkels. 

Turnvereniging De Ringen viert het 50-jarig bestaan 

Jasper Vogels doet zijn uiterste best op het onderdeel ‘ringen’

Clubkampioenen Marnix Vereijken en Meike Simons
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Bezoek ook onze website:

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

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

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Rundergehakt
500 gram

2.99 1.89
kilo 3.78

    
Op zondag 26 april 

van 10.00 tot 13.00 uur:
Omroep Kontakt live vanuit Lieshout 

met verslag van de Oranjeloop 
 

Op Maandag 27 april 
van 11.00 tot 17.00 uur:

Omroep Kontakt live vanaf het 
Heuvelplein in Beek en Donk

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

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

www.driessenbouwservice.nl
0620978305   bmt.driessen@gmail.com

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
WWW.KRINGLOOPWINKELLAARBEEK.NL    

INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Jan Bosveld stopt als dirigent van 
St. Caecilia 
Lieshout - Jan Bosveld stopt als 
dirigent bij het harmonieorkest 
van Harmonie St Caecilia. Tijdens 
het uitwisselingsconcert met 
Fanfare St Cecilia uit Zijtaart, af-
gelopen zondag, werd uitgebreid 
stilgestaan bij het afscheid.
 
Bosveld volgde zes jaar geleden 
dirigent Eric Swiggers op. Onder 
leiding van Bosveld behaalde het 
orkest meerdere muzikale hoog-
tepunten. Zo zette de vereniging 
twee succesvolle promsconcerten 
neer. Op het concours van 2011 
haalde het orkest een eerste prijs 
met 87,42 punten. 

Tijdens het Herfstwindconcert in 
De Vereniging in Nijmegen gooide 
het orkest hoge ogen met het door 
Bosveld geschreven stuk ‘Seven 
Deadly Sins’. Het orkest won 
met dat stuk de concertwedstrij-
den in het Duitse Dotternhausen 
en vorig jaar ook de Jumbocup. 
Het harmonieorkest kijkt dan ook 

terug op zes muzikaal fantastische 
jaren.
 
Om een frisse wind door het 
harmonieorkest te laten waaien 
maakt Jan plats voor een nieuwe 
dirigent, wie dat wordt is nog niet 
bekend. De vereniging start bin-
nenkort met de sollicitatieproce-
dure. Ook de slagwerkgroep van 
St Caecilia is opzoek naar een 
nieuwe dirigent.

Amusementsavond in Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – In de ontmoe-
tingsruimte van Zonnetij speelt 
op donderdag 7 mei blaaskapel 
Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel. 
De blaaskapel bestaat 38 jaar en 
speelt vlotte polka’s en walsen, 
maar ook staat populaire en so-
listische muziek op het program-
ma. 

Door hun voorliefde voor 
Tsjechische blaasmuziek is de 

kapel in het verleden vaak naar 
Tsjechie afgereisd voor een aan-
tal optredens. Op een van deze 
reizen werd Stefan, de bassist, 
verliefd op Katka, zangeres bij 
een bevriende blaaskapel. Nu 
zingt Katka alweer bijna 15 jaar 
bij de Zwarte Fanfare samen 
met de dirigent Mart Kusters. 
Verder hebben ze ook reizen ge-
maakt naar Duitsland, Oostenrijk, 
Luxemburg, België, Italië en de 

Verenigde Staten van Amerika. 
De Zwarte Fanfare speelt van 
19.30 tot 22.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Door de 
belangeloze medewerking van 
de Zwarte Fanfare is de toegang 
gratis. De Ontmoetingsruimte 
van Zonnetij is gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is van harte welkom.

Aarle-Rixtel – De laatste liede-
rentafel voor de vakantie staat 
alweer voor de deur. Deze wordt 
gehouden op donderdag 30 april 
in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij aan de Heindertweg 78 
in Aarle-Rixtel. De avond is mede 
georganiseerd door ViERBINDEN.

Samen gaan ze zingen onder be-
geleiding van het eigen orkest 
‘Sun Shine’.  Liederenbundels 
zijn voor u aanwezig. De avond 

begint om 19.30 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
welkom op deze gratis toeganke-
lijke avond. Ze gaan er een gezel-
lige laatste avond van maken en 

zijn dan in september weer terug. 
Voor meer informatie bel 0492-
534726 of via e-mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

Liederentafel ’t Zonnetje in Zonnetij

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel – Jarenlang zag je hem 
fietsen, op zijn bakfiets of transport-
fiets. Isidoor Roijackers uit Aarle-
Rixtel was met zijn lange witte 
engelenhaar en dito baard een mar-
kante en fotogenieke verschijning. 
Zijn portret hangt hier en daar nog in 
een lokaal café. Wie kent hem nog? 
Wat was hij voor een man? Zijn ne-
ven Jan en Roland Roijackers halen, 
met behulp van talrijke plakboeken 
en bewaardozen van en over ome Is, 
herinneringen op.

Bedrijfsongeval
Als tweede oudste groeide Isidoor, in 
1923 geboren aan de Bosscheweg, 
op in een gezin met zes kinderen. Op 
veertienjarige leeftijd werkte hij als 
leerling-spinner in een textielfabriek 
in Helmond. Jan legt uit: “Hij ging 
met zijn vader mee naar Raymakers. 
D’n eerste mocht naar het seminarie, 
d’n tweede moest gaan werken.” Een 
jaar later overleefde de jonge Isidoor 
ternauwernood een bedrijfsongeval. 

Roland vertelt: “Tien dagen lag hij in 
kritieke toestand in het ziekenhuis. 
De familie mocht door een raam ge-
tuige zijn toen hij bediend werd.” 

In zijn vrije tijd lokte het avontuur. 
Samen met zijn broer maakte hij 
voetreizen door Limburg en zwom 
hij veel in het Wilhelminakanaal. Jan: 
“Ome Is kon heel goed zwemmen. 
Hij liep ook wel eens over de bodem 
naar de andere kant van het kanaal 
met een steen in zijn hand.” 

Wapenindustrie
Als gevolg van de zogenaamde 
Arbeitseinsatz, waarbij Nederlandse 
mannen in de Tweede Wereldoorlog 
in Duitsland te werk werden gesteld, 
belandde Isidoor in ’43 in de wapen-
industrie te Osnabrück. Roland licht 
toe: “Onze vader, Nol, moest ook 
naar Duitsland maar die werkte bij 
een hovenier. Ze kregen geen kans 
elkaar op te zoeken.” In mei ’45 
stond Isidoor weer bij zijn ouders op 
de stoep. Roland vervolgt: “Hij had 
geen schoenen meer aan. Over zijn 

tijd in Duitsland heeft hij nooit iets 
verteld.”

In de jaren ’40 verhuisde de familie 
Roijackers naar de Kapelpad. Isidoor 
en broer Nol, de laatste met vrouw 
en kinderen, bleven daar wonen tot 
’82. Naast hun banen in ploegen-
dienst, bij Raymakers en het spoor, 
werden ze hovenier. Roland: “De tui-
nen deden ze erbij. Ze hadden alle-
bei een eigen bakfiets.” Jan vult aan: 
“Hij was oersterk. Met een volle bak-
fiets naar Helmond, dan heb je het 
hard te halen.”

Creatief
Isidoor was ook creatief. Naast een 
jarenlange muzikale carrière bij har-
monie ‘De Goede Hoop’ en de 
‘Farmersband’ stond hij diverse ke-
ren in de ton op lokale kletsavonden 
en werd hij regelmatig gevraagd om 
bruiloften en partijen op te luisteren 
met komische voordrachten. Ook 
schreef hij zijn hele leven filosofische 
gedichten. Roland vertelt: “Wij von-
den overal briefjes met spreuken en 
gedichtjes.”

Zijn uiterlijk veranderde in de zesti-
ger jaren langzaamaan van dandy 
naar markant. Isidoor liet haren en 

baard groeien. De reden hiervan was 
volgens Jan niet precies duidelijk: “Hij 
zei dat hij zijn baard pas af zou scheren 
als de oorlog in Vietnam afgelopen zou 
zijn. Volgens mij was het ook om een 
litteken te verbergen dat hij ooit had 
overgehouden aan een ongeluk.”

Verzamelaar 
“Hij gooide niks weg”, aldus Jan. “Hij 
bewaarde alles wat hij tegen kwam: 
glazen, boeken, dozen tandenbor-
stels en glazen ogen, een skelet, en-
zovoorts. In ’82 verhuisde hij naar de 
Brabantlaan. Daar werd het nog meer. 
Hij woonde tussen zijn bewaarspullen.” 
In die tijd werd Isidoor ook doodsgra-
ver. Daar had hij volgens Roland geen 
moeite mee: “Ome Is zei altijd: er heeft 
er nog nooit ene wat teruggezegd.”

In het café bij Leo van den Heuvel, 
Dikke Miet of ’t Vensterke, had hij 
volgens Roland altijd aanspraak: “Hij 
was een belezen man, hij kon met 
iedereen een gesprek aangaan. Hij 
stond ook bekend om zijn vaste kreet: 
‘laatste!’”

Markant 
Isidoors markante uiterlijk blijft niet 
onopgemerkt. Hij wordt diverse ke-
ren gefotografeerd. Zijn karakteris-
tieke portret staat in diverse foto-
boeken. Ook wordt hij gecast voor 
de verfilming van ‘Het vrouwtje van 
Stavoren’. Roland: “Schooltelevisie 
zocht een schipper met het profiel van 
Ome Is. Toen zijn we twee dagen in 
Stavoren geweest voor opnames. Dat 
vond hij heel leuk.”

Overleden 
In 2000 overlijdt ‘vrije geest’ Isidoor 
aan een herseninfarct. Jan: “Hij heeft 
gelukkig geen lijdensweg gehad.” 
Naast de vele plakboeken en bewaar-
dozen zijn beide neven ook blij met de 
mooie herinneringen aan hun oom. 
Roland: “Hij nam ons vaak mee op 
uitstapjes. Hij was gehecht aan zijn fa-
milie.” Jan: “Ome Is was een ‘alleen-
ganger’ die niet zonder mensen kon.”

dEzE wEEk: dEzE wEEk: dEzE wEEk: iSiDooR rOiJacKerSiSiDooR rOiJacKerSiSiDooR rOiJacKerS

‘Farmersband’ stond hij diverse ke-
ren in de ton op lokale kletsavonden 
en werd hij regelmatig gevraagd om 
bruiloften en partijen op te luisteren 
met komische voordrachten. Ook 
schreef hij zijn hele leven filosofische 
gedichten. Roland vertelt: “Wij von-
den overal briefjes met spreuken en 

Zijn uiterlijk veranderde in de zesti-
ger jaren langzaamaan van dandy 
naar markant. Isidoor liet haren en 

baard groeien. De reden hiervan was In het café bij Leo van den Heuvel, tijd in Duitsland heeft hij nooit iets baard groeien. De reden hiervan was baard groeien. De reden hiervan was 

Links neef Roland en rechts neef Jan met in hun 

handen één van de vele plakboeken over ome Is

Dat het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk een gezellige 
plaats is om samen te komen 
hoeft niet in de krant. En dat het 
centrum steeds bekender wordt 
ook niet per se. Maar dat er nog 
steeds mensen uit Laarbeek, en 
dan ook nog uit Beek en Donk, 
zijn die nog nooit in het Ont-
moetingscentrum zijn geweest, 
is jammer. Beheerster Marij Ver-
voort zou daarom graag wat meer 
bekendheid willen geven aan de 
mogelijkheden binnen het Ont-
moetingscentrum.

Steeds grotere toeloop
Directeur ViERBINDEN facilitair 
Hennie Antonis en hoofdbeheers-
ter Marij Vervoort benadrukken 
allebei dat de toeloop van bezoe-
kers de laatste tijd behoorlijk in de 
lift zit. “De laatste maanden zitten 
alle zalen overdag en ’s avonds 
meestal vol. En sinds september 
2013 hebben we de bibliotheek 
in ons pand, waar ook veel be-
zoekers op afkomen. Gemiddeld 
zitten we aan 800 bezoekers per 
week die in het Ontmoetings-
centrum komen. En waarom ook 
niet? Iedereen is hier welkom, van 
jong tot oud. Al is het maar om 
even een krantje of een boek te 
lezen. Of een kaartje te leggen, te 
biljarten of een kop koffie te drin-
ken.”

Voornamelijk gericht op sociale 
activiteiten
“Er zitten tientallen verenigin-
gen hier in het gebouw. Zoals het 
zangkoor, buurtverenigingen, de 
KBO,  biljartclubs, politieke par-
tijen en de Kindercarnaval heeft 
hier zijn residentie. Maar ook de 
GGD maakt gebruik van onze 
voorzieningen. Ook Omroep 
Kontakt heeft hier zijn studio’s. 
Het gebouw gaat steeds meer le-
ven”, aldus Marij. “In principe op 
sociale leest geschoeid: iedereen 
is hier welkom. Ook bedrijven zijn 
zeker welkom om een zaal te hu-
ren voor een vergadering of pre-
sentatie”, voegt ze eraan toe.

Gericht op een kleine portemonnee 
”Het is een gemeenschapshuis 
voor de bevolking. Iedereen moet 
hier een huiskamergevoel hebben. 
En daarbij denken we zeker aan 
de portemonnee van de mensen 
of verenigingen die het niet breed 
hebben. Zo kost de huur van een 
zaal voor 10 personen maar 7,80 
EUR per dagdeel. Daarnaast was 
er ook al een voorlopige aan-
vraag om als dagbesteding en-
kele ruimtes te huren voor een 
theatercursus voor mensen met 
een beperking”, vertelt Hennie. 
Het Ontmoetingscentrum biedt 
ook ruimte voor Tienerwerk dat 
volledig gerund wordt door vrij-

willigers. Ook de handenarbeids-
ruimte biedt mogelijkheden voor 
schilderen en het knutselen van 
bloemstukjes voor Kerst of Pasen. 
Twee avonden in de week wordt 
de ruimte gebruikt door handar-
beidgroepen en al meer dan 15 
jaar wordt de ruimte al gehuurd 
voor de poppencursus

Nieuwe ideeën zijn altijd nuttig
In het Ontmoetingscentrum is ie-
dereen, iedere vereniging welkom. 

Het is zeker de moeite waard om 
een keer een kijkje te nemen. Ook 
al ben je er nog nooit geweest, als 
je de foyer binnenkomt en het ge-
bouw bekijkt, zul je direct merken 
dat het centrum veel meer te bie-
den heeft dan je in eerste instan-
tie misschien dacht. “Als mensen 
uit het dorp vragen hebben over 
de mogelijkheid om zalen te hu-
ren in het Ontmoetingscentrum, 
dan kunnen ze altijd telefonisch 
contact opnemen met het Ont-

moetingscentrum (0492 465181). 
Of ze kunnen natuurlijk ook altijd 
binnenlopen. De deuren staan al-
tijd open en de koffie staat altijd 
klaar”, benadrukt Marij. “Als ze 
komen kijken leren ze ook ineens 
de mogelijkheden kennen voor 
hun eigen vereniging. Naast de 
foyer hebben we de beschikking 
over acht grote en kleine zalen, 
met capaciteiten variërend van 10 
tot 250 personen.”

GEMEENSCHAPSHUIZEN

Iedereen is altijd welkom in het Ontmoetingscentrum

Beheerster Marij Vervoort en directeur ViERBINDEN facilitair Hennie Antonis aan de bar in het Ontmoetingscentrum

ViERBINDEN.NL
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De Groene Long
Routes vanaf startplek

De Spartaan: 4,1 km
Routes vanaf startplek

De Spartaan: 4,1 km
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BEEK EN DONK – Veel mensen 
wandelen, joggen of gaan hardlopen. 
Midden in Beek en Donk ligt een 
mooie groene trimroute, die misschien 
niet bij iedereen bekend is. Reden om 
deze trimbaan in de kijker te zetten. 
De route biedt varianten van 0,45 tot 
4,1 kilometer. Alle rondes lopen door 
de natuur in ‘De Groene Long’. Vier 
routes starten op de hoek Otterweg/
Nachtegaallaan, schuin tegenover 
Zorgcentrum De Regt. De kortste 
route, ‘het Roekenrondje’ start op de 
kruising IJsbaanlaan/Lage Heesweg.

Joan Briels, wethouder sociaal domein: 
‘Als fanatiek hardloper kan ik de 
trimroute van harte aanbevelen. De 
uitgezette routes lopen door een 
prachtig stukje natuur, echt de moeite 
waard om te ontdekken.’

In Laarbeek zijn verschillende 
mogelijkheden om je professioneel 
op weg te laten helpen met een 
verantwoorde looptraining. Zowel bij 
verenigingen als bij sportcentra kun je 
hiervoor terecht. Voor de liefhebber: 
de route is opgenomen in de app’s 
RunKeeper, Runtastic en Endomondo. 
Deze applicaties zijn te gebruiken 
op je smartphone en zijn gratis te 
downloaden.

Ontdek trimbaan 
De Groene Long

Laarbeek in beweging
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Waren wij hier en daar nog wat aan 
het schoonmaken, opruimen en in 
orde maken voor als onze eerste 
gasten zouden komen, brak het 
Semana Santa weekend (oftewel 
Paasweekend) aan in Spanje. Een 
hele ‘happening’ hier! Alle Span-
jaarden hebben vakantie en het zou 
het drukste weekend van het jaar 
zijn op de wegen van en naar de 
‘Costa’s’. Nou, en ook wij hebben 
dat geweten en (gelukkig) als kers-
verse B&B-beginnelingen hier een 
graantje van mee mogen pikken. 

Het begon met een reservering 
van 2 gezinnen met 2 baby’s. Hey, 
dachten wij, da’s lekker. De eerste 
boeking en meteen 2 kamers be-
zet. Ons was verteld dat we zelden 
Spanjaarden te gast zouden krijgen 
in onze B&B. Wat denk je, 2 Spaan-
se gezinnen, dus ook qua Spaanse 
taal werden we gelijk op de proef 
gesteld. Gelukkig voor ons sprak 
één van hen ook een beetje Engels, 
dus dat maakte de druk qua taal al 
iets minder groot. Nog geen dag la-
ter volgde de volgende boeking wat 
betekende dat wij de eerste nacht 
van het paasweekend op één kamer 
na volgeboekt waren en wij dus ge-
lijk ‘vol’ aan de bak moesten. Nu 
zijn wij in principe niet heel gauw 
zenuwachtig, maar we voelden bei-

den toch enige ‘gezonde’ spanning 
toen onze allereerste gasten de 
parkeerplaats op kwamen rijden. 
Hebben we aan alles gedacht? 
Zouden ze het wel naar hun zin 
hebben? Doet het warme water en 
de verwarming op de kamers het 
goed? Zouden ze het ontbijt lekker 
gaan vinden? En nog zo van alles 
spookte er door ons hoofd. Maar 
alles verliep gelukkig vlekkeloos. 
De gasten waren blij verrast met 
de prachtige kamers, de locatie van 
onze B&B en ook over het ontbijt de 
volgende ochtend ontvingen we de 
nodige complimenten. 

Intussen hadden we voor de 2e 
nacht wederom 3 nieuwe reserve-
ringen binnen gekregen … dus na 
het ontbijt en het uitchecken van 
de gasten moesten er in een rap 
tempo 3 kamers klaargemaakt wor-
den voor de nieuwe delegatie. Zo, 
dat was me het dagje wel zeg. Was-
sen, strijken, schoonmaken, bedden 
opmaken, gauw wat boodschappen 
doen en om 13.00 uur meldden de 
eerste nieuwe, wederom Spaanse, 
gasten zich bij onze receptie. Maar 
ook deze tweede ronde verliep he-
lemaal goed. Wij hebben ons eerste 
‘Semana Santa’-weekend overleefd, 
de vuurdoop gehad en wij zijn een 
fantastische ervaring rijker. Onze 

gasten hebben ervan genoten, en 
wij ook! 

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

spanje

En toen werd ’t Pasen……

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:

Michel Groenveld

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur bij Café Zaal vd Burgtm.u.v. vakanties. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis!

CAFÉ

Wij zijn te vinden op 
de Koningsmarkt!

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

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

AANGEBODEN

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

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

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

Geel kenteken van brommer of scooter 
gevonden op de Lekerstraat (Beek en 
Donk). Eigenaar kan bij juiste meld-
ing kenteken bellen naar 0492-468109

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

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

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

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

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

Gezocht: poetshulp in buitengebied Boerdonk. 
Voor een dagdeel per twee weken. Liefst op 
maandag, dinsdag of vrijdag. Interesse? Mail 
naar poetseninboerdonk@gmail.com

OVERIG
Nieuwe Desso Tapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf € 0.25 p. tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06- 23034594 
ACTIE: Vrijdag 24 en zaterdag 25 april 
krijgt u 10% korting op uw volledige 
aankoop. Zaterdag geopend van 9:00 tot 
12:00 uur. Dinsdag en zondag gesloten.

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

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

TE KOOP

Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

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

Tuintafel met marmeren blad (grijs). 
Onderstel ook grijs van kleur. Voor de 
hoogste bieder. Tel. 0492-536714

Pétanque ballen, 2 maal 3 stuks lang gebrui-
kte. Samen €7.50 en 3 stuks OBUT MATCH 
ID Premier Pétanque ballen, deze zijn 1 jaar 
gebruikt. €75.00. Tel. 0499-473053
 
Fietskar, moet iets opgeknapt worden, met 
nieuwe trekhaak voor op fi etsendrager. 
€15.00. Tel. 0499-473053
 
Solide Kinderbedje in (krib-vorm) van Beu-
kenhout. Lengte 105 cm, totale hoogte 90 
cm , breedte 55 cm en diepte 35 compleet 
met matrasje. €20.00. Tel. 0499-473053

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

Rode lederlook kinderjas met witte sjaal en 
zwarte doodshoofdjes erop. Verloren bij 
Molenveld (Beek en Donk). Graag terug-
bezorgen op Wieken 19 in Beek en Donk.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Verhuisbericht
Vanaf 1 mei is 
Nachtegaallaan 2b
onze nieuwe locatie!  

Attentiv Slaets V.O.F.     Heuvelplein 91     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

StreekwinkeL 
Croy

Asperges

CROYLAAN 8 AARLE-RIXTEL

LANDGOEDCROY.NL/STREEKWINKEL  

HEERLIJKE ASPERGES VAN CROY
WE KUNNEN ZE OOK VOOR U 

SCHILLEN

OOK DIVERSE SOORTEN LEKKERE 
APPELS EN PEREN UIT EIGEN 

BOOMGAARD

CADEAUMANDJES MET 
CROY PRODUCTEN

VANAF  14 APRIL T.M. HALF JULI

DINSDAG 9.00-12.30 13.30-17.30
WOENSDAG  13.30-17.30
DONDERDAG  13.30-17.30
VRIJDAG 9.00-12.30 13.30-17.30
ZATERDAG 9.00-16.00

Openingstijden
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Vol programma Koningsdag Lieshout
Lieshout – Het Oranje Comité 
Lieshout heeft een programma 
voor Koningsdag (maandag 27 
april) in elkaar gezet. Allerlei on-
derdelen passeren deze dag, zoals 
een voetbalwedstrijd, muziek en 
knutselen. Ook met slecht weer 
gaat het programma gewoon 
door. 

De dag begint om 13.30 uur met 
de opening van Koningsdag. De 
voorzitter van het Oranje Comité, 
Jolanda van Hout, houdt een 
welkomstwoord met  aanslui-
tend de openingsparade door de 
Harmonie. De kinderen kunnen 
meelopen met hun zelfgemaakte 
instrumenten. Natuurlijk met prijs-
jes voor de mooiste instrumen-
ten.  Tegelijkertijd starten de jeu 
de boules wedstrijden waarvoor je 
vanaf 13.00 uur in kan schrijven. 

Om 14.00 uur start het overige 
programma met o.a. knutselen, 
schminken, diverse springkussens, 
suikerspinkraam, blikgooien, grab-
belton, stok vangen, jenga en kan 
je rondrijden in een echte brand-
weerwagen. Op dit tijdstip start 
ook het straatvoetbal. 

Tussen 13.00 en 20.00 uur is er 
bij Bavaria Brouwerij Café een 
groot terras waar je kan genieten 
van drankjes, muziek en de activi-
teiten er omheen. Bij slecht weer 
worden de activiteiten naar bin-
nen verplaatst. Om 15.30 uur is 
er live muziek met de band alive@
nine. De prijsuitreiking van het 
straatvoetbal staat gepland rond 
16.30 uur. Deelname aan deze ac-
tiviteiten, georganiseerd door het 
Oranje Comité, is geheel op eigen 
risico.

Veel activiteiten in Aarle-Rixtel tijdens Koningsdag
Aarle-Rixtel - Koningsnacht bij De 
Vrienden en Deja Vu. De festiviteiten 
beginnen op zondagavond 26 april 
in de Aarlese horeca. Alle cafés in 
Laarbeek mogen de hele nacht open 
blijven. Bij ‘Deja Vu’, vanaf 20.00 uur, 
treedt de Tilburgse coverband MAAZ 
Undercover op. Bij dorpscafé ‘De 
Vrienden’, vanaf 19.00 uur, zorgt een 
DJ voor gezellige en feestelijke mu-
ziek. Gratis entree.

Vrijmarkt, foto’s en spelletjes op het 
kerkplein
Vanaf 10.00 is het feest op het 
Kerkplein! Kinderen kunnen hun speel-
goed, boeken, cd’s en andere spulletjes 
verkopen op de vrijmarkt. Maar er is 
natuurlijk ook plek voor goocheltrucs of 
knikkers raden, zelf gebakken koekjes 
of grabbeltonnen. Ook zijn kinderen als 
‘straatmuzikanten’ actief. Ze brengen 
hun instrument mee, zoeken een plekje 
uit op het kerkplein en gaan gezellig 
muziek maken. Voor de kerk maakt de 
fotograaf  foto’s van kinderen als prins 
of prinses. Daarnaast zijn er (gratis) 
spelletjes, zoals  spijkerpoepen, eierlo-
pen, blikgooien, koekhappen of de bal 
door het kleinste gat schieten of slaan. 
Alle verkopers en bezoekers worden 
ook uitgenodigd om mee te helpen bij 
het maken van een koninklijk schilderij.  

Fietsenoptocht met harmonie
Om 12.30 uur is een versierde fietsenop-
tocht, onder begeleiding van harmonie 
‘De Goede Hoop’. Deelnemers kunnen 

zich van 10.30 tot 12.00 inschrijven bij 
de jury. De optocht start bij De Vrienden 
en via de Dorpsstraat, Wilhelminalaan, 
Goossensstraat, Termeerstraat, 
Phaffstraat, Heindertweg (langs 
Zonnetij), Dorpsstraat gaat deze weer 
naar het kerkplein. Voor iedere deelne-
mer ligt een verrassing klaar. De mooi-
ste, gekste en leukste fietsen verdienen 
bovendien een prijs. Aansluitend speelt 
de harmonie het Wilhelmus. 

Vele activiteiten in de dorpskern
Van 13.30 – 17.00 uur is er van alles 
te beleven. Aarlese verenigingen en 
ondernemers leveren hun bijdrage. Zo 
zijn er optredens van kinderen/orkest-
jes, die meedoen aan ‘Muziek = Cool’ 
van Harmonie De Goede Hoop. Op de 
kiosk zijn optredens van OJO, het leer-
lingenorkest, La Banda en ‘het Oranje-
orkest’.  Kinderen van dansschool Dédé 
verzorgen enkele dansdemonstraties.  
De Eendracht biedt jong en oud de 
gelegenheid om te boogschieten en 
Heemkundekring Barthold van Heessel 
verzorgt verschillende Oud-Hollandse 
spelen. Bij schaakclub SCAR kan ieder-
een een potje schaken, op het grote 
buitenschaakbord. Motorclub Liberator 
verzorgt rondritten en het spel: de 
Harley koe. Voetbalvereniging ASV 
regelt het doelschieten. Cendra houdt 
een DJ-contest. De beste drie DJ’s krij-
gen elk een half uur ‘draaitijd’. Zij strij-
den om de hoofdprijs: vrijkaartjes voor 
Wish Outdoor. Verder staan er vele 
spellen en zijn er nog activiteiten, zoals 

een ritje met de huifkar, schminken en 
diverse luchtkussens, gesponsord door 
Rabobank Peel Noord. 
  
Live optredens bij OJA
Bij OJA kan men vanaf 14.00 uur te-
recht voor muziek, een hapje en een 
drankje. Vanaf 15.00 uur treden de 
Hoodoo Monks op, een band die al op 
vele festivals heeft opgetreden, zoals 
Moulin Blues, Cajun Moon en Misty 
Fields. Hoodoo Monks is een duo dat 
bestaant uit Boogaloo T en Benito 
Burnette. Zij spelen voornamelijk songs 
uit de late fifties Chicago blues hoek 
en het is vooral de passie en beleving 
die de reputatie van het tweetal doet 
groeien. Muddy Waters, Howlin’ Wolf, 
Junior Wells en Juke Boy Bonner komen 
in ‘n super eerlijke en pure uncut jaren 
2000 Blues versie voorbij.

Vanaf 16.30 uur staat Big Ritch and the 
Blacksmith Company op het podium. 
Deze band zoekt zijn heil in de 50’s & 
60’s style Blues en spelen nummers van 
o.a. Freddie King en Little Charlie & the 
Nightcats. De uitmuntende harpsolo’s 
van Big Ritch, ondersteund door de 
opzwepende ritmes van the Blacksmith 
Company staan garant voor een stam-
pende, dampende en dansende tent. 
Het programma wordt vanaf 18.30 uur 
afgesloten door The Pretty Faces uit 
Schijndel. De leden hebben willen zich 
met deze band vooral richten op het 
plezier van het muziek maken. 

Sinds 1999

Koningsdag, laatste dag voorjaars 
Sale!! Alle schoenen buiten in de 

kraam, 50% KORTING !!

Buitenverkoop Oranje Tompoezen

Shoes4You Laarbeek, Heuvelplein 
10c Beek en Donk

Vele Koningsaanbiedingen 
op de Oranjemarkt

SQLab Zadels

10%
Korting

Ook voor een compleet verzorgde 
barbecue of reepjespan

Zaterdag 25 april 
90’s party 
Zondag 26 april 
DJ Bon Jaski
Koningsdag 
Foute Vinyl show

ALLEEN OP KONINGSDAG 25% KORTING 
OP ALLE MERKEN ZONNEBRILLEN

* NIET I.C.M. ANDERE ACTIE’S

OOK OP KONINGSDAG 
OPEN VAN 

10.00 – 17.00 UUR

Passage, Heuvelplein

Oranjemarkt
Koningsdag maandag 27 april    Heuvelplein, Beek en Donk  

11.00 tot en met 17.00 uur

BOEDEL TOTAAL

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

Om deel te nemen hieraan, hoef je 
geen lid te zijn van de vereniging. 
Er worden drie rondes gespeeld. 

Voor de winnaars zijn leuke prijzen 
te winnen. De start is om 13.30 
uur. Het Oranjecomité sponsort 
dit toernooi gedeeltelijk. Mocht 
het weer heel slecht zijn, wordt er 
uitgeweken naar de overdekte jeu 
de boules-hal op het Sportpark in 
Mariahout.
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Een aandeel in elkaarEEN OERGEZELLIGE ORANJEMARKT LAAT HET HEUVELPLEIN BRUISEN 

Beek en Donk - De Oranjecommissie houdt op Ko-
ningsdag weer een oergezellige Oranjemarkt op het 
Heuvelplein. De Oranjecommissie bestaat uit verte-
genwoordigers van winkeliersvereniging Beekvlied,  
horecaondernemers van het Heuvelplein en de Stich-
ting Oranjecomité Beek en Donk. Maarten van Stip-
hout, voorzitter van winkeliersvereniging Beekvlied en 
Martje Terlingen bedrijfsleider van Café Thuis, vertellen 
enthousiast over de plannen.

Beekvlied: samen ondernemen
“Bij onze winkeliersvereniging zijn ongeveer twintig onder-
nemers aangesloten”, vertelt Maarten. “Dat zouden er meer 
kunnen zijn”, beaamt hij. “Maar lid of geen lid, de onder-
linge samenwerking van de ondernemers brengt het Heu-
velplein tot leven”, vult Martje aan. Ook Rabobank Peel 
Noord is lid van Beekvlied. Jaarlijks is de winkeliersvereni-
ging betrokken bij één groot evenement: de Oranjemarkt. 
Maarten en Martje zeggen dat er ideeën zijn om door het 
jaar heen de activiteiten op het Heuvelplein uit te breiden.

Gezellige traditie 
De traditie van de Oranjemarkt bestaat al vanaf 1971. In een 
lang lint worden marktkramen opgesteld. Maarten vertelt: 
“Heel speciaal is de vrijmarkt voor kinderen. Die kunnen 
ook een kraampje aanvragen om hun spullen uit te stallen 
of zoeken gezellig een plekje met hun kleed op de grond. 
De Oranjemarkt trekt ieder jaar veel bezoekers.”

Om 12.30 uur is iedereen welkom en wordt de Oranjemarkt 
geopend door Maarten. Op het bordes van het voormalige 
gemeentehuis worden de gedecoreerden in het zonnetje 
gezet. Het Antoniusgilde en het Leonardusgilde bren-
gen samen een indrukwekkende vendelgroet. Koninklijke 
Harmonie Oefening en Uitspanning staat garant voor een 
mooie serenade, hèt teken voor de inwoners van Beek en 
Donk om zich naar het Heuvelplein te spoeden. Daar tref-
fen zij, naast de marktactiviteiten van jong en oud, ook de-
monstraties aan van oude ambachten. Voor de kinderen is  

ballonnenclown Frody aanwezig. Verder kan de jeugd zich 
vermaken op een springkussen of  in een draaimolen en 
voor ‘waaghalzen’ is er zelfs bungyjump.

Voor iedereen
Martje vertelt dat er op Koningsdag nog meer activiteiten 
zijn, op en rondom het plein: “Café Thuis opent haar deuren 
om 11.00 uur. In de achtertuin kunnen de kinderen genie-
ten van een speeltuin met springkussen en ‘s middags heb-
ben we oergezellige muziek van de Foute Vinylshow.” Bij 
Café/Zaal Van de Burgt is ook van alles te doen. Zo kunnen 
de kinderen voor de middag genieten van een clown en 
een goochelaar. ’s Middags draait daar DJ Robin en Remco. 
In Café-Zaal de Tapperij is het van 13.00 tot 18.00 uur coun-
trydansen met livemuziek van de Black Hills. Winkeliers aan 
het Heuvelplein hebben hun deuren openstaan.

Een aandeel in elkaar
“Financieel ‘wijzer’, wordt de winkeliersvereniging niet van 
de Oranjemarkt“, zegt Maarten. “Maar dat hoeft ook niet. 
Ons voornaamste doel is om het Heuvelplein bruisend te 
houden en een plek te zijn waar inwoners elkaar ontmoe-
ten.” Samen met ondernemers aan het Heuvelplein maakt  
Rabobank Peel Noord de Oranjemarkt kostendekkend en 
geeft zo invulling aan haar doel de dorpskern levendig te 
houden. Het is volgens Maarten ook een mooi voorbeeld 
hoe bank en ondernemers een aandeel nemen in elkaars 
belangen en zo bijdragen aan een beter ondernemerskli-
maat op het Heuvelplein. “Lachende derden zijn de bezoe-
kers van de Oranjemarkt. Die kunnen op Koningsdag ge-
nieten van een prachtig evenement op een gezellig plein”, 
glundert een trotse voorzitter. “Hopelijk met héél mooi 
weer”, vult Martje aan.

Oproep
Kinderen kunnen een kraam reserveren via het volgende 
e-mailadres: oranjemarktbeekvlied@hotmail.com. “Wij ho-
pen heel veel inwoners te verwelkomen tijdens Konings-
dag op het Heuvelplein”, besluiten Maarten en Martje. 

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Martje en Maarten zijn klaar voor de Oranjemarkt

Ook vorig jaar was de Oranjemarkt een groot succes

Koningsdagactiviteiten in Mariahout Geen Aarlese Koningsdag zonder muziek!
Mariahout - In Mariahout staat men al weer te 
trappelen van ongeduld om ook dit jaar weer 
deel te nemen aan de verschillende activiteiten 
op het Oranjeplein.  Dit jaar staat er, met me-
dewerking van de brandweer, een  spetterend 
´brandweerspektakel´ op het programma.

Als je kinderen vraagt wat ze interessante beroe-
pen vinden, dan hoort het bij de brandweer wer-
ken daar zeer zeker bij. Vandaar dat er dit jaar 
gekozen is voor het thema ‘brandweerspektakel’. 
Kinderen van de onderbouw en bovenbouw van 
de basisschool gaan in diverse activiteiten aan der 
lijve ondervinden wat het is om een echte stoere 
brandweerman of -vrouw te zijn. In spectaculaire 
en soms ongewone activiteiten, waar uiteraard 
ook water aan te pas komt,  word kennis gemaakt 
met de brandweer. Dus let op: denk aan droge 
kleding, je kunt misschien nat worden!

Om 11.45 uur wordt de Koningsdag feestelijk 
geopend met medewerking van harmonie St. 

Caecilia en wordt de vlag gehesen. Daarna brengt 
het gilde St. Servatius een vendelgroet brengen. 

Van 11.15 uur tot 11.45 uur kunnen de kinde-
ren inschrijven. Wil je meedoen aan dit stoere 
evenement, kom dan op tijd. Gedurende de ac-
tiviteiten kan er genoten worden van een lek-
kere pannenkoek gebakken door een enthousiast 
team.  Tussen de spellen door is er een demo van 
de brandweer te zien. Zij gaan laten zien wat je 
samen als team kunt bereiken. Daarnaast is er dit 
jaar gezorgd voor een prachtig terras waar ieder-
een gezellig van een drankje en hapje kan genie-
ten, zodat je niets hoeft te missen. Ook voor de 
kleinsten zijn er deze dag verschillende activitei-
ten waaronder o.a. een luchtkussen en schmin-
ken. Daarnaast kunnen ze lekker mee toeren in 
een huifkar door een gedeelte van Mariahout. 
Voor de senioren wordt er jeu de boules gespeeld 
op de banen op het Oranjeplein. Genoeg te bele-
ven op Koningsdag 2015 in Mariahout, voor jong 
en oud. Zorg dat je het niet mist.

Aarle-Rixtel - Wie aan Koningsdag denkt, denkt 
aan vrijmarkt, Oud-Hollandse spelen, gezellige 
terrasjes, vlaggen en natuurlijk ook aan muziek. 
Muziek is onlosmakelijk verbonden met deze 
feestdag en daarom laten Muziek=COOL én 
Harmonie De Goede Hoop zich zeker horen in het 
centrum van Aarle-Rixtel op 27 april.

Tussen 10.00 en 12.00 uur tijdens de vrijmarkt 
op het kerkplein mogen muzileerlingen van 
Muziek=COOL een zakcentje bijverdienen als 
straatmuzikant. Zij kiezen zelf of zij als solist gaan 
optreden of juist in een groepje samen met klasge-
nootjes. Of allebei. Ook de keuze voor de liedjes 
die gespeeld worden, wordt overgelaten aan de 
kinderen zelf.

Om 12.30 uur is de optocht met de versierde fiets-
jes. Deze wordt begeleidt door de harmonie en de 
slagwerkgroep. Muzileerlingen van Muziek=COOL 
mogen aansluiten bij de harmonie om mee te lo-
pen. Na de optocht en de prijsuitreiking is er om 

13.30 uur op het kerkplein een Muziek=COOL-
optreden door zoveel mogelijk muzikanten uit de 
groepen 6 t/m 8 van de drie Aarle-Rixtelse basis-
scholen. Dit orkest speelt enkele speciaal voor 
Koningsdag gearrangeerde nummers onder leiding 
van meester Dirk.

Daarna vervolgt De Goede Hoop haar programma 
bij de kiosk op de Kouwenberg. Hier treden ach-
tereenvolgens op: OJO o.l.v. Louis van de Weijer, 
het Leerlingenorkest samen met de Muzikanjers, 
het Opleidingsorkest en La Banda, allemaal o.l.v. 
Paul van de Veerdonk. Tussendoor wordt het pro-
gramma aan elkaar gespeeld door het speciaal voor 
Koningsdag samengestelde Oranje-orkest. De ge-
noemde Muzikanjers is een groep van zo’n twintig 
kinderen die met veel plezier de Muziek=COOL-
lessen volgen en nu 6 keer samen met het 
Leerlingenorkest extra gerepeteerd hebben voor dit 
optreden. Zij laten rond 14.40 uur met trots horen 
wat ze de laatste weken geleerd hebben en hopen 
op een groot publiek.  En op mooi weer natuurlijk!

De Muzikanjers

Koningsdag Mariahout in 2014
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Wie doet dat nog, zijn huis een naam ge-
ven? Dat vroeg De MooiLaarbeekKrant 
zich af. Een fikse wandeling door 
MooiLaarbeek moet antwoord geven 
op deze vraag. Wat blijkt? De traditie is 
nog springlevend. En de namen? Ze zijn 
mooi en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig als 
altijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze 
keer aan bij Huize ‘ Zandloper’, Hugo 
Thijssensplein 24 in Beek en Donk.

Ondewerp
De bewoners zijn  Peter Schröer en Marie-
José Ackens. Zij wonen hier met hun twee 
kinderen: Robin en Eline. Eline woont in-
middels in Breda op kamers. Peter werkt 
’s maandags thuis. Hij schrijft dan ge-
schiedenismethodes voor het Voortgezet 
Onderwijs. Daarnaast is Peter als ge-
schiedenisleraar verbonden aan het Dr.-
Knippenbergcollege. Van geboorte is 
hij een Utrechter maar vóór hij kon pra-
ten verhuisde hij al met zijn ouders naar 
Meerveldhoven. “Dat verklaart meteen 
mijn Brabantse tongval”, lacht hij .
 
Het huis
Het huis is gebouwd tussen 1990 en 1992. 
De familie Schröer zijn niet de eerste be-
woners. Pas in november 1995 streken zij 
vanuit Gemert hier neer. “Die naam heb-
ben wij erop gezet”, gaat Peter verder. 
“Vragen over de naam krijgen we eigenlijk 
nooit. Soms blijft er wel eens een voorbij-
ganger staan voor ons huis. Die leest de 
naam, haalt zijn schouders op en loopt 
verder.”

Zandloper
Nieuwsgierig als altijd, wil De 
MooiLaarbeekKrant weten waar die naam 
‘Zandloper’ toch vandaan komt. “Er zijn 
vier verklaringen”, zegt Peter geheimzin-
nig. “Toen wij hier kwamen wonen, heb-
ben we rondom ons huis veel opnieuw be-
straat. De afgegraven zwarte grond heb ik 
met de kruiwagen afgevoerd naar iemand, 
wat verderop. Wijkbewoners hebben mij 
als ‘zandloper’ dus ontelbare keren, langs 
zien lopen.” De tweede verklaring is sym-
bolisch. Peter vertelt: “De zandloper is 
het symbool van tijd. Een zandloper moet 

omgekeerd worden om de tijd door te la-
ten lopen, maar de tijd zelf is onomkeer-
baar.” Het symbool van de zandloper is 
afgebeeld in het prachtige gebrandschil-
derde raam aan de voorkant van het huis. 
Daarnaast wil het toeval dat elk lid van het 
gezin, jarig is onder een ander teken van 
de dierenriem in vier verschillende jaarge-
tijden. Ook deze tekens van tijd staan op 
de zijgevel van het huis.” De derde verkla-
ring heeft alles te maken met Peters be-
roep. “Als geschiedenisleraar loop ik met 
mijn leerlingen door de tijd. En zo zit er 
dus ook iets van mijn beroep in de naam 
‘Zandloper’.” De vierde en laatste verkla-
ring is een leuke toevalligheid. “Zelfs ons 
huisnummer heeft iets met tijd te maken. 
Vierentwintig uren is een etmaal.” 

Tevreden
Na deze uitvoerige uitleg bedankt De 
MooiLaarbeekKrant Peter voor het be-
schikbaar stellen van zijn kostbare tijd en 
keert tevreden huiswaarts.
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Snoeptomaatjes
Maaltijdsalade*

Minneola’s

Oranje 
rozen**

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. **Geldig t/m 26 april. *Uit de koeling

PRIJSVERLAGINGEN

6 blikken 
van 0.33 l.

Schultenbräu pilsener

Met oranje fondant. 400 g.

Oranje koffi ebroodjes

504 g.

Peper spekburgers*

800 g.

Curry braadworsten*

Appelcompôte Knakworsten

Verse kaas*Greenbridge
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Huize ‘Zandloper’ Beek en Donk 

Peter Schröer 

Werkgroep verkeer overlegt met gemeente

Opvoering bevrijdingsrevue door de Aarlese Revue

Aarle-Rixtel - Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, on-
derdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, over-
legt woensdag 29 april met de gemeente. De bij-
eenkomst is in De Dreef en begint om 20.00 uur. 

De Werkgroep Verkeer heeft 25 maart j.l. in de 
Dreef een vooroverleg gevoerd. De 12 aanwezigen 
hebben toen de open en nieuwe punten bespro-
ken. Het aangepaste actieschema is vervolgens aan 
de gemeente en politie gestuurd. Op dit moment 
zijn er 24 openstaande punten. In de komende 

bijeenkomst wordt met de gemeente besproken 
hoe deze knelpunten aangepakt kunnen worden. 

Wilt u weten welke punten er op de lijst staan 
vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag 
van het vooroverleg aan. Naar dit e-mailadres 
kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeers-
situaties sturen. En als u interesse heeft om mee 
te praten over dit soort zaken laat dan van u ho-
ren of kom naar de bijeenkomst van Werk-groep 
Verkeer Aarle-Rixtel.

Aarle-Rixtel/Helmond - In de Gaviolizaal in 
Helmond wordt ter gelegenheid van 70 jaar 
landelijke bevrijding een bevrijdingsrevue op-
gevoerd op woensdag 6 en donderdag 7 mei 
door de Aarlese Revue.

Deze revue is in september bij de herdenking 
van de bevrijding van Helmond  ook opgevoerd, 
met geweldig succes, dus een reprise bij de lan-
delijke festiviteiten was een logisch gevolg. Vele 

mensen vroegen om herhaling en die worden 
nu op hun wenken bediend.

De kaartverkoop is in volle gang. Haal snel uw 
kaartjes als u erbij wilt zijn op een van de vol-
gende adressen:
Snoeperij Jantje (Kerkstraat 4, Aarle-Rixtel) of 
Drogisterij Jo Ceelen (Heuvelplein 26, Beek en 
Donk). De entree bedraagt €5,00. Dit is inclusief 
koffie of thee. De avond begint om 19.50 uur. 
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Bezoek ook onze website:

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

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

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Hollandse bloemkool
per stuk

1.79 1.39

ook voor starters
bij het uitvliegen!

Koppelstraat 7 Beek en Donk
t: 06 - 400 98 040  |  www.boschmantaxaties.nl

OZ.
andré
boschman
taxaties

Miniconferentie ‘De zorgzame samenleving’ Drukke meimaand voor KBO 
LieshoutLaarbeek – De miniconferentie met 

als thema ‘De zorgzame samenle-
ving’ vond op donderdag 16 april 
plaats in het gemeentehuis van 
Laarbeek.  De initiatiefnemers van 
deze conferentie waren Hein Maas 
(Politieke Partij De Werkgroep) 
Toon Brouwers (PNL) en Wim van 
Hest (voorzitter WMO-raad; zie 
ook bijgaande foto). 

Het doel van deze conferentie was 
om met o.a. leden van de WMO-
raad-, de raadscommissie Sociaal 
Domein, raadsleden en overige te 
brainstormen. In dit geval over wat 
met een mooi woord heet ‘de kan-
teling’ en ‘transitie van jeugd en 
ouderenzorg’ die is ingegeven door 
de Wet op de Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). Wim van 
Hest trad tijdens de conferentie op 
als dagvoorzitter. 

De hamvraag voor deze conferen-
tie was: Komen visies van betrok-
kenen en belanghebbenden over-
een? Maar vooral... hoe kunnen 
die elkaar versterken. “De WMO 
raad wil vooral dat de burger de 
verandering begrijpt”, aldus Wim 
van Hest. “Daarom hanteert de 
WMO-raad bij voorkeur niet de 
begrippen ‘kanteling’ en ‘transitie’ 
maar ‘De Zorgzame Samenleving’ 
“. Dit bij meer vraag naar zorg en 
minder geld ter beschikking. Wim 
lichtte ook toe dat een WMO-
raad per gemeente verplicht is. 
Deze adviseert formeel het col-
lege. De WMO-raad in Laarbeek 
bestaat uit afgevaardigden van alle 
Dorpsraden. Deze mensen weten 
perfect wat er in de Laarbeekse ge-
meenschappen speelt. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten. 

De miniconferentie was niet be-
doeld om politiek te bedrijven, 
maar vooral ideeën uit te wisselen. 

Uit de conferentie die middag bleek 
dat Laarbeek al stappen maakt in 
de goede richting. Laarbeek heeft 
een groot netwerk van vrijwilli-
ger- en professionele organisaties. 
Weten van elkaar wie doet wat, 
waar en wanneer wordt steeds be-
langrijker. Dit met als doel om de 
begeleiding en ondersteuning te 
bieden daar waar het hard nodig. 
Hiermee voorkom je dat mensen 
vastlopen of buiten de boot (drei-
gen te) vallen. 

Dat het met elkaar zoeken blijft 
naar de meest optimale mogelijk-
heden bleek uit twee voorbeeld-
praktijksituaties die tijdens de 
conferentie besproken werden. 
Conclusie: Er zijn geen standaard 
oplossingen voorradig. Het blijft 
met elkaar de puzzel in elkaar pas-
sen om tot het juiste maatwerk te 
komen. 

De overheid doet een beroep op 
het zelf oplossend vermogen van 
burgers, tenzij... En vooral om recht 
te doen aan wat ‘tenzij’ inhoudt 
zullen we gezamenlijk op moeten 

blijven trekken om de middelen zo-
danig te verdelen dat ze de juiste 
mensen toekomen. Zo kunnen ook 
de zwakkeren in de samenleving 
participeren, of te wel mee blijven 
doen. Politieke Partij De Werkgroep 
was tijdens de miniconferentie ook 
breed afgevaardigd door Raads- en 
commissieleden. Het thema ‘Een 
Zorgzame Samenleving’ staat bij 
De Werkgroep hoog op de agen-
da. De uitdaging is om nu die zorg-
zaamheid concreet in te gaan vul-
len. Het wijkteam in Aarle-Rixtel is 
daar een voorbeeld van. 

Laarbeek kent in z’n algemeen-
heid een sociale cultuur waarvan 
De Werkgroep vindt dat men daar 
zuinig op moeten zijn en deze zo 
mogelijk moeten proberen te ver-
sterken. Dat kan alleen door de 
handen ineen te blijven slaan!

Lieshout - Fietsen is een gelief-
de bezigheid bij de Lieshoutse 
Senioren. Er wordt dan ook gedu-
rende het hele jaar op de eerste 
en derde woensdag van de maand 
gefietst. Toch is het een goede ge-
woonte bij het vooruitzetten van 
de klok het fietsseizoen te openen. 
Dat was dit jaar op 1 april gepland. 

De weersomstandigheden waren 
echter zo bar en boos dat bij hoge 
uitzondering de fietstocht niet 
doorging. De opening van het fiets-
seizoen is daarom verplaatst naar 
woensdag 6 mei. Vertrek is om 9 
uur bij het Dorpshuis. Aanmelden is 
niet nodig, fiets gewoon mee. En als 
je een IKEA-pas hebt, neem die dan 
mee, want het gezelschap gaat bij 
de meubelgigant ontbijten.

Dit jaar bestaat KBO Lieshout 60 
jaar. Dat wordt gevierd met allerlei 
activiteiten. Op vrijdagavond 8 mei 
is er een Jubileum Super Kienavond 
in het Dorpshuis. Deze keer zijn er 
sterk verhoogde geldprijzen te win-
nen. Ook is er een loterij. Aanvang 
20.00 uur.

Op woensdag 20 mei is er een extra 
Jubileum Fietstocht. Een route van 
ruim vijftig kilometer start om 10.00 
uur bij het Dorpshuis. Iedereen , 
jong en oud, kan deelnemen. U 
fietst in groepjes die u zelf kunt sa-
menstellen, maximaal tien fietsers 
per groep. Leden betalen een bij-
drage van 3 euro, niet-leden 5 euro. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
de Inloop.

De jubileumcommissie van KBO 
Lieshout wil in september een ju-
bileumboek uitgeven. Om dit te 
bekostigen wordt er een grote ju-
bileumloterij gehouden. De leden 

kunnen boekjes met tien loten krij-
gen om die te verkopen. De boekjes 
zijn bij de Inloop verkrijgbaar.

De laatste lezing kunstgeschiede-
nis van dit inmiddels alweer derde 
seizoen is  geweest. De aanwezi-
gen genoten van de Barok, waar-
over met veel enthousiasme verteld 
werd door mevrouw Ine Pels. Veel 
aandacht was er voor Johannes 
Vermeer, Jan Steen en Rembrandt. 
Ook volgend jaar is er weer een 
serie lezingen. Dan komen stromin-
gen van de achttiende eeuw tot de 
moderne tijd aan bod. Ook als u de 
vorige series niet hebt bezocht, kunt 
u gewoon instromen. Opgeven kan 
bij de Inloop. 

Naast het feit dat de 
Seniorenvereniging KBO Lieshout 
haar 60 jarig Jubileum viert, be-
staat de Jeu de Boulesclub Ons 
Genoegen op 16 mei 25 jaar. Ons 
Genoegen is al jaren onderdeel van  
Seniorenvereniging KBO Lieshout, 
maar heeft een eigen bestuur en 
opereert vrijwel geheel zelfstandig. 
Om dit jubileum luister bij te zet-
ten houdt de club voor haar leden 
op zaterdag 16 mei bij en in het 
Dorpshuis een feestelijk toernooi. 
Aanvang 11.00 uur. Eindtijd 19.00 
uur. Kijkers zijn van harte welkom.

De Inloop is iedere dinsdagochtend 
van 10 uur tot half 12 en ’s avonds 
van 19 tot 20 uur. Loop gezellig 
binnen voor informatie, aanmelding 
of zo maar een kop koffie en een 
praatje.

Wim van Hest, voorzitter WMO-raad
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Laarbeek - Buggy rijden en Schotse 
spelen. Dat staat op de agenda van 
Vier, ondernemersclub Laarbeek. Op 
zaterdag 2 mei vindt deze dagactivi-
teit plaats in Elsendorp. Kun jij goed 
boogschieten? Of ben je toch beter 
in buggy rijden? Ervaar het met een 
delegatie van Laarbeekse onderne-
mers! 

Activiteit 
Na de presentatie van Vier, op zondag 
15 maart bij Van Koningsbrugge, is dit 
de volgende activiteit op de kalender 

van deze vernieuwde ondernemers-
club. Alle Laarbeekse ondernemers 
zijn van harte welkom om hieraan 
deel te nemen. De activiteit kost 60 
euro voor mensen die met eigen ver-
voer komen en 70 euro voor de on-
dernemers, waarvoor Vier het vervoer 
regelt vanuit Laarbeek. 

Naast boog- en blaaspijpschieten en 
buggy rijden kun je op deze dag ook 
meedoen aan de Gladiator game, 
bijlwerpen en het bungeebasketbal. 
Het programma loopt van 13.00 tot 

19.30 uur. Er wordt afgesloten met 
een barbecue. 

Aanmelden
Interesse om mee te gaan? Kijk op 
www.vierlaarbeek.nl voor meer in-
formatie. Aanmelden kan ook via die 
website!

In gesprek met: Marieke de Groot 
Locatie:  Korenmijt 19b, Beek en Donk 

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

Bedrijvigheid genoeg op industrieterrein 
‘De Bemmer’ in Beek en Donk. Tijdens het 
aanbellen bij Marieke de Groot valt de mooi 
aangelegde tuin op. “Tuinen aanleggen is 
de specialiteit van mijn man. Hij is de ei-
genaar van Top-Gardens”, vertelt Marieke. 
Aan de keukentafel praten we gezellig over 
de werkzaamheden van Marieke. Ze geeft 
workshops bloemschikken maar dat blijkt 
niet het enige te zijn.

Top-Flowers, zo heet jouw nieuwe bedrijf. 
Die naam past bij Top-Gardens. Zijn de be-
drijven met elkaar verwant?
“Ze hebben zeker met elkaar te maken”, 
verklaart Marieke. “Twintig jaar lang deed 
ik ervaring op in een bloemenzaak. Ik wilde 
graag zelfstandig zijn. We kwamen erachter 
dat Top-Flowers een perfecte aanvulling is 
voor ons hoveniersbedrijf. Mooie bijkom-
stigheid is dat ik naast mijn gezin mijn eigen 
tijd kan indelen.”

In de naam Top-Flowers zit het woordje 
‘bloemen’. Wat ben je van plan met bloe-
men te doen?
“Werken met bloemen is mijn passie”, lacht 
Marieke. “Regelmatig geef ik workshops 
bloemschikken, maak persoonlijke rouw-
boeketten, grafwerk en bloemen rondom trou-
werijen. Plantenbakkenservice is een nieuw 
idee van ons. Persoonlijke bloemwerken mak-
en met en voor mensen vind ik inspirerend. Ik 
begeleid mensen in thematische, persoonlijke 
workshops. De klant is koning. Hij bepaalt op 
welke manier ik de workshop invul.”

Een groepje vriendinnen wil bij jou een 
workshop volgen. Wat kunnen ze van Top-
Flowers verwachten?
“Gezelligheid en creativiteit”, vertelt 
Marieke met een glimlach. “Ik ontvang 
deelnemers aan een groepsworkshop met 
koffie, thee en iets lekkers. Bloemstukken, 
van klassiek tot modern,  zijn aanwezig 
zodat mensen inspiratie op kunnen doen 
bij het vervaardigen van hun persoonlijke 
bloemstuk. Voor hapjes en drankjes kan 
ik zorgen.” Marieke gaat verder: “ Ik ont-
vang gezelschappen tot 15 personen.  Over 
prijzen en catering kan overlegd worden. 
Ongeveer twee en een half uur duurt de 
workshop. Natuurlijk hoef je niet met een 
groep te komen. Individueel aansluiten bij 
een workshop is ook mogelijk.”

Persoonlijke aandacht voor de klant. Zeer 
belangrijk bij rouwen en trouwen. Wat is 
jouw persoonlijke touch? 
“Informatie van en over de klant is heel be-
langrijk. In gesprekken kom je te weten wat 
iemand wil. Laatst maakte ik voor een jager 
een bloemstuk met allerlei natuurlijke mate-
rialen. Het geheel plaatste ik op een boom-
stronk”, vertelt Marieke trots. “Corsages op 
een trouwerij zijn heel feestelijk. Ik maak ze 
voor de jongste gasten ook heel lekker. Een 
verstopte lolly zorgt ervoor dat de kinderen 
tussendoor even lekker kunnen sabbelen. 
Heel handig als ze even stil moeten zijn.”  

Eerder sprak je over bloembakkenservice. 
Kun je uitleggen wat dit voor iets is?
“Mensen genoeg met een tuin of een balkon. 
Wij bieden een service om bloembakken te 
vullen met seizoensplanten. zomergoed,  
heide,  planten met besjes. In ieder seizoen 
kunnen wij je tuin opfleuren”, legt Marieke 

uit. “We bekijken de tuin en houden reke-
ning met alle wensen van de klant. Bestaande 
potten kunnen we reinigen en vullen. We 
leveren ook nieuwe potten die we aan het 
einde van het seizoen weer ophalen.” Met 
ideeën genoeg voor een fleurige tuin of huis-
kamer verlaat De MooiLaarbeekKrant ‘De 
Bemmer’.

Samen met Top-Flowers creatief aan de slag 

of wil je meer informatie over dit bedrijf? 
Kijk op www.Top-Flowers.nl of mail naar 
info@Top-Flowers.nl. Bellen kan ook: 
06-34541382.

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...  TOP-FLOWERS

Marieke (r) druk in de weer tijdens een workshop ‘bloemschikken’

Ondernemend Laarbeek gaat buggy rijden 

Tentoonstelling kinderen de Raagten

Beek en Donk - De kinderen uit 
groep 3 van Kindcentrum de 
Raagten zijn, in het kader van 
Veilig Leren lezen, weken bezig 
geweest om een mooie tentoon-
stelling voor te bereiden.

Hiervoor brachten alle kinderen 

hun verzameling mee en hebben 
daar informatieformulieren over 
ingevuld. Op die manier kreeg 
iedereen informatie over de her-
komst en waarom het kind juist 
dit had gespaard. Op dinsdag 21 
april mochten de ouders een kijkje 
komen nemen op deze speciale 

tentoonstelling die druk werd be-
zocht.

Donderdag 23 april sluit de ten-
toonstelling en nemen de kinderen 
hun ‘schatten’ weer mee naar huis, 
waarna iedereen terug kan kijken 
op een geslaagd project. 

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

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

APRIL OUTLET MAAND
SUPER SALE

KINDERSCHOENEN VANAF € 29.00

50%KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE*

DAMES- / HEREN & KINDERSCHOENEN

*NIEUWE COLLECTIE UITGEZONDERD

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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ColorFun! 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Hoveniersbedrijf
Theo Teunisse

Meld je t/m 5 mei aan via: www.colorfunlaarbeek.nl

sponsor een 
Laarbeekse vereniging

naar keuze!

hardlopen of
wandelen
2.5 of 5 km

met kleurenpoeders!

Feestavond
vanaf 19.00 uur
met Live band

gratis entree!
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Beek en Donk - Parkeren van au-
to’s kan op de daarvoor bestemde 
plaatsen aan de openbare weg. 

Op de parkeerplaatsen, gelegen 
naast evenemententerrein de 
Raagten aan de Otterweg in Beek 
en Donk, zijn iets minder dan 100 
parkeerplaatsen beschikbaar. 
Een grote parkeerplaats is gelegen 
tegenover Sportpark ’t Heereind 
aan de Heereindsestraat 10 in 
Beek en Donk. Vanaf hier is het 
een korte wandeling naar het eve-
nemententerrein (via het pad, aan-
gegeven met de rode laijn). 
Fietsers, bromfietsers en scooters 
kunnen geparkeerd worden op het 
terrein zelf. Hiervoor is een afge-
bakend terrein beschikbaar.

Let op: Parkeren geschiedt op ei-
gen verantwoordelijkheid. De 

organisatie van Color Fun! kan op 
geen enkele manier aansprakelijk 
worden gesteld van vernielingen, 

diefstal of andere schade. 

Parkeren met Color Fun!

Color Fun! zoekt vrijwilligers

Sportshop Laarbeek shirtsponsor Color Fun!

Beek en Donk – Bas Roos van Beek en Donk – Bas Roos van 
Sportshop Laarbeek is druk be-
zig met de voorbereidingen in zijn 
sportzaak aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk. De Laarbeekse sport-
winkel heeft zich geconformeerd als 
sponsor van Color Fun!. Dit is een 
nieuw Laarbeeks evenement dat 
plaatsvindt op zaterdag 9 mei op 
het evenemententerrein in Beek en 
Donk. Tijd voor koffie en een ‘spor-
tief’ gesprek!

Waarom hebben jullie ervoor geko-
zen om Color Fun! te sponsoren? 
“Wij zijn een sportzaak die in 
Laarbeek voornamelijk bekend staat 
als een zogenaamde ‘voetbalzaak’. 
Dit vanwege het feit dat we leve-
rancier zijn van een groot aantal 
voetbalclubs in en buiten Laarbeek. 
Wat veel Laarbekenaren niet weten, 
is dat we ook een compleet assorti-
ment voor running in huis hebben. 
Onderdeel van Color Fun! is een run 
(van 2,5 of 5 kilometer) die ’s mid-
dags plaatsvindt; een goed moment 

om eens te belichten dat wij ook om eens te belichten dat wij ook 
op het gebied van running van alle op het gebied van running van alle 
markten thuis zijn.”markten thuis zijn.”

Hoe herkennen we jullie tijdens 
Color Fun!?
“Iedere deelnemer ontvangt een 
T-shirt met ons logo erop. Bovendien 
zullen we naast het parcours te vin-
den zijn in onze eigen stand. Hierin 
zal niet alleen een greep uit ons run-
ningassortiment te vinden zijn, maar 
je kunt ook met al je vragen over 
running bij ons terecht.”

Waarom kiezen jullie ervoor om je 
ook op hardlopen te focussen?
“Running is ‘hot’ en we merken dat 
een groeiende groep klanten ons al 
weet te vinden. Deze groep is zeer 
gevarieerd; van de recreatieve loper 
tot aan de marathonloper. We heb-
ben een compleet assortiment hard-
loopartikelen in onze winkel. Daarin 
specialiseren we ons vooral in hard-
loopschoenen en dan met name van 
de vier grote merken: Nike, Asics, 

Mizuno en Adidas. Maar wanneer 
een klant op zoek is naar een spe-
cifiek merk of een bepaald soort 
schoen, denken wij met de klant 
mee en kunnen we ervoor zorgen 
dat de klant krijgt waarnaar hij op 
zoek is. Zo hoeft de klant Laarbeek 
niet per se meer uit om goed uitge-
rust de weg op te gaan.”

Wat kan een klant van jullie ver-
wachten?
“Een passend en deskundig advies!” 

Bas weet waarover hij praat, want 
behalve het behalen van een cursus 
om deskundig te kunnen en mo-
gen adviseren, ‘bindt’ hij zelf ook 
gemiddeld twee keer per week zijn 
hardloopschoenen onder. Bovendien 
is hij een samenwerkingsverband 
aangegaan met Lifestyle Center 
Laarbeek. Dit sportcentrum start 
eerdaags met een beginnerscur-
sus hardlopen, genaamd ‘Ready to 
Run’. “Alle deelnemers van deze 
cursus ontvangen bij aanschaf van 

een paar runningschoenen gratis 
Falke sokken van ons”, besluit Bas. 

Heeft u vragen en/of denkt u dat 
Sportshop Laarbeek ook iets voor u 
kan betekenen? Neem dan contact 
op met Bas (0492-450499) of ‘ren’ 
naar de website: www.sportshop-
laarbeek.nl. Op de website www.
colorfun.nl kunt u zich aanmelden 
als deelnemer aan de color run en 
vindt u alle informatie over dit nieu-
we evenement.  

Bas Roos sponsort de shirtjes voor Color Fun! en heeft ook een groot 
assortiment aan hardloopschoenen in zijn zaak Sportshop Laarbeek

In gesprek met: Bas Roos, mede-eigenaar van Sportshop Laarbeek Sportshop  
            Laarbeek is één van de hoofdsponsors van Color Fun! 

Redacteur:       Mariëlle de Beer  

Laarbeek – Color Fun! is op zoek naar 
vrijwilligers. Color Fun! op 9 mei 
heeft veel vrijwilligers nodig om het 
geheel te laten slagen. Dus ben je vrij, 
wil je niet meedoen, maar wel mee 
helpen, meld je dan aan via 
info@colorfunlaarbeek.nl. 

Er zijn nog mensen nodig die mee het 
verkeer regelen, met poeders strooien 

of mee willen op- of afbouwen. De or-
ganisatie wil op 8 mei opbouwen en 
op 10 mei afbouwen. Ook jeugd vanaf 
14 jaar kan meehelpen. Lijkt het je leuk 
om met een groep enthousiastelingen 
mee te helpen meld je dan aan voor 
dit kleurrijke evenement van Laarbeek. 

Mail naar info@colorfunlaarbeek.nl of 
kijk op www.colorfunlaarbeek.nl.

De poeders van Color Fun!

Band Link op Color Fun!

Color Fun! aanwezig op Oranjeloop en Oranjemarkt

Laarbeek – De kleurenpoeders worden 
gemaakt van natuurlijk gekleurd mais-
zetmeel. Het is niet schadelijk voor de 
gezondheid en geheel biologisch af-
breekbaar. 

Het kleurenpoeder is meestal goed te 
verwijderen. De organisatie raad aan om 
kleding te dragen waarvan je het niet erg 
vindt als die wat extra kleur krijgt. Als 
bescherming krijgt iedere deelnemer een 
zonnebril, omdat je net zoals alle soor-
ten stof ook deze poeder niet in je ogen 
wil krijgen. Wil je zelf foto’s maken, dan 
raad de organisatie aan om je camera/
telefoon te beschermen. De fotografen 

van Color Fun! maken op veilige afstand 
foto’s. 

Doe je mee met de loop die overgaat in 
een kleurrijke feestavond, ga dan niet 
tussendoor even douchen en omkleden. 
Ook in de feesttent wordt nog met de 
kleurenpoeders gestrooid. Dus ook voor 
de mensen die naar het kleurenfeest ko-
men, trek niet je beste kleding aan, er 
wordt met poeders gestrooid. Meedoen 
of bezoeken van deze dag is geheel op 
eigen risico. De organisatie is niet aan-
sprakelijk voor schade die mede door 
kleurenpoeders wordt veroorzaakt.

Laarbeek – Na een sportieve middag 
gaat Color Fun! over in een kleurrijke 
avond. Op het evenemententerrein 
start om 19.00 uur de feestavond in een 
feesttent. Trek niet je allerbeste kleding 
aan,  er wordt in de avond wederom met 
kleurenpoeders gestrooid. 

Deze avond is voor iedereen toegankelijk 
ook al doe je niet mee met de loop. Naast 
een dj treed de coverband ‘Link’ voor u 
op. Zij brengen een breed repertoire ten 

gehore.  Link bestaat uit 8 muzikanten 
uit verschillende delen van Brabant. De 
band beschikt over zowel een mannelijke 
als een vrouwelijk leadvocalist die beiden 
hun sporen in de entertainmentwereld 
hebben verdiend. Met songs van de ja-
ren 70 tot heden, van dance classics tot 
rock, het repertoire van Link zorgt altijd 
voor een overvolle dansvloer. Ook op 
deze avond geldt dat de organisatie niet 
aansprakelijk is voor schade mede ver-
oorzaakt door de kleurenpoeders. 

Lieshout /Beek en Donk – Color Fun! 
is aanwezig op de Oranjeloop in 
Lieshout op zondag 26 april. Hier kun 
je inschrijven als deelnemer of vrij-
williger. Ook is het mogelijk om door 
te geven als je wil sponsoren op wat 
voor manier dan ook. De organisatie 
is aanwezig van 9.00 tot 11.00 uur. 

Een dag later, 27 april, staat Color 
Fun! op de Oranjemarkt in Beek 
en Donk. Voor het kantoor van De 
MooiLaarbeekKrant staan zij met 
een kraam. Ook hier is het mogelijk 
om nog in te schrijven als deelne-
mer, vrijwilliger of sponsor. Ook kan 
je bij de kraam kans maken op een 

gratis startbewijs. Wil je weten wat 
je daarvoor moet doen? Kom dan op 
Koningsdag tussen 11.00 en 17.00 uur 
naar de Oranjemarkt.

De poeders van Color Fun!
Color Fun! : nog twee weken! 

Inschrijvingsperiode Color Fun! bijna gesloten
Laarbeek – ColorFun! komt snel 
dichterbij. Je kunt nu nog zo’n kleine 
twee weken inschrijven tijdens de 
voorinschrijving. Tot en met 5 mei 
kan je dus inschrijven voor €15,00, 
waarvan €5,00 naar de vereniging of 
stichting in Laarbeek gaat.

Mocht je om een of andere reden je 
niet ingeschreven hebben, dan kun 
je op de dag zelf nog inschrijven. 
Dan zijn de kosten echter €17,50. 
Voor dit bedrag krijg je een t-shirt 
en een zonnebril. Ook worden hier 
de kleurenpoeders van bekostigd. 

Je hebt een leuke kleurrijke, spor-
tieve en muzikale middag met aan-
sluitend een kleurrijke avond in de 
tent op het evenemententerrein.

Inschrijven kan via de website 
www.colorfunlaarbeek.nl. 
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Medewerkers voor de afdeling Operations (M/V)  
voor 40 uur per week  

 

Voor de afdelingen Productie en Logistiek zoeken wij enthousiaste collega’s die gemotiveerd zijn om te werken in een dynamische omgeving.  

Als medewerker van een van deze afdelingen ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor een gedeelte van het proces. De werkzaam-
heden die je uitvoert zijn verschillend van aard. Als Productiemedewerker kun je o.a. ingezet worden op de stort-, meng- of verpakkingsafdeling. Als 
Logistiek medewerker zorg je o.a. voor de interne goederenstroom en kun je ingezet worden als orderverzamelaar, heftruckchauffeur, reachtruck-
chauffeur of werk je bij inkomende of uitgaande goederen. 

Wij zoeken collega’s die: 
 Inzet en motivatie tonen; 
 Affiniteit met voedingsmiddelen hebben; 
 Netjes en zorgvuldig werken; 
 Weten wat het betekent om hygiënisch te werken. 
 

Huijbregts Groep world class powder blending in food. 
Huijbregts Groep mengt op kwalitatief hoogwaardige wijze poedergrondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie en  
behoort hiermee tot de wereldtop. Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.huijbregts.nl 
 

Heb je interesse? Mail dan je CV vóór 11 mei 2015 naar Sandra Manders.  
sandram@huijbregts.nl  

Nationale Straatvoetbaldag in Laarbeek
Laarbeek - De 8e editie van de ‘5 mei: 
Nationale Straatvoetbaldag’ staat 
voor de deur en het belooft ook dit 
jaar weer een groot feest te worden. 
Stichting Vierbinden en Tienerwerk De 
Boemerang (Beek en Donk) slaan de 
handen ineen om er een mooi, spor-
tief en succesvol evenement van te 
maken! 

De Nationale Straatvoetbaldag draait 
om meer dan alleen de sport zelf. Deze 
dag staat in het teken van samenspel, 
respect, plezier en vrijheid. Zo worden 
buurtbewoners, jongeren en vrijwilli-
gers actief betrokken bij zowel de voor-
bereidingen als de uitvoering. Hiermee 
proberen Vierbinden en De Boemerang 
inwoners van Laarbeek, jong en oud, 

op een ongedwongen manier met el-
kaar in contact te laten komen in een 
sportieve setting. Naast het straatvoet-
baltoernooi is er namelijk voor iedereen 
wat te beleven op deze dag!

De straatvoetbaldag vindt plaats 
op de parkeerplaats bij het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. Het toernooi wordt gespeeld in 
de volgende categorieën: 6 t/m 9 jaar 
(gemengd), 10 t/m 12 jaar (jongens 
óf meisjes), 13 t/m 15 jaar (jongens óf 
meisjes), 16 jaar en ouder (jongens óf 
meisjes). Voor iedere categorie vinden 
de wedstrijden plaats gedurende een 
bepaald deel van de dag. De winnaars 
die voortkomen uit de voorrondes op 
5 mei stromen door naar de landelijke 

finale van dit kampioenschap. Deze fi-
nale vindt plaats op zaterdag 13 juni in 
Amsterdam.

Aanmelden
Je kunt zelf een team samenstellen 
van minimaal 5 en maximaal 8 spe-
lers en een leider (minimaal 20 jaar, is 
verplicht). Je mag zelf een leuke naam 
voor je team bedenken. Meld je team 
aan via de website van de SVBN. Ga 
daarvoor naar: www.svbn.nl/aanmel-
den. Of stuur een e-mail naar John 
van de Kimmenade: jvdkimmenade@
vierbinden.nl. Vermeld in de e-mail: de 
naam van het team, de leeftijdscatego-
rie (6-9/10-12/13-15/16+), de groep 
(jongens/meisjes/gemengd), de naam 
van de leider en de namen en geboor-
tedata van alle spelers.

Het is ook mogelijk om jezelf individu-
eel in te schrijven. De organisatie be-
kijkt dan of er plek voor je is om mee 
te doen bij een bestaand team of een 
extra team.

Verder zijn er op de speeldag zelf nog 
enkele vrijwilligers nodig. Wil je graag 
meehelpen tijdens de straatvoetbal-
dag, stuur dan een berichtje naar John 
van de Kimmenade: jvdkimmenade@
vierbinden.nl. Alle informatie over de 
Nationale Straatvoetbaldag is terug 
te vinden op de website van de SVBN 
(www.svbn.nl).

Wie weet waar dit was? 

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

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen: 

Die boerderij staat aan de Heieindseweg 3  in Mariahout 
Groetjes Noud Maas 

De foto is volgens mij van de boerderij 
van de fam. Geffen uit Mariahout.
Gr. Franca Verbakel

Dit woonhuis is van opa en oma Jan 
van Geffen en Anna van Geffen-Ver-
bakel. Het huis staat in Mariahout op 
de Heieindseweg  3. Mijn moeder is 
een van de 6 kinderen en is in dit huis 
geboren.
Groeten, Karin Rovers-Engelen

Ja, die kennen we, een aantal weken 
geleden hebben we de sleutels in ont-
vangst mogen nemen. Vanaf het mo-
ment dat we het zagen waren we verkocht en wisten het zeker: hier gaan we ons 
droomhuis van maken. We gaan een mooi stuk nieuwe geschiedenis aan dit huis 
geven. Heieindseweg 3, Mariahout.
Met vriendelijke groet,
Mark van Doorn & Tessy Janssens

Historische beelden

De foto is volgens mij van de boerderij 

Dit woonhuis is van opa en oma Jan 
van Geffen en Anna van Geffen-Ver-
bakel. Het huis staat in Mariahout op 
de Heieindseweg  3. Mijn moeder is 
een van de 6 kinderen en is in dit huis 

Ja, die kennen we, een aantal weken 

ment dat we het zagen waren we verkocht en wisten het zeker: hier gaan we ons 

G E R W E N

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

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

GERANIUMS 
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN - KUIPPLANTEN

EASYPOT HANGPOT MET WATERRESERVOIR 27 CM

VANAF 25 APRIL WEER VOLOP 
TOMATEN-, KOMKOMMER- EN PAPRIKA-

PLANTEN (GEËNT) 
+ DIVERSE GROENTEPLANTEN

KONINGSDAG GEOPEND!
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Maatschappelijke stage en 
kindervakantieweek Lieshout

Iets doen voor elkaar!

De Belangenvereniging huurder/
bewoners van De Burcht, De Regt 
en De Oever in Beek en Donk 
vertegenwoordigt de zelfstan-
dige huurders van de apparte-
menten aan de Beverstraat en de 
Hermelijnstraat in Beek en Donk. 
De Belangenvereniging wil nu het 
gebouw van De Oever toegankeli-
jker maken door het aanleggen van 
een bredere stoep met fi etsenrek-
ken. Toestemming van de grondei-
genaar is er al, maar de faciliteiten 
nog niet.

Fietsen 
Ben Rooijakkers, zelf woonachtig 
in de Burcht en actief voor de 
Belangenvereniging, vertelt: “Bij het 
opleveren van de nieuwe apparte-
mentsgebouwen zijn alle faciliteiten in 
de gebouwen zelf voorzien en rondom 
de gebouwen zijn mooie struiken en 
heggetjes geplant. Maar bij de ingang 
van De Oever is veel te weinig plaats 
voor fi etsen. De bezoekers plaatsen 
ze daarom voor de brievenbussen en 
de toegangssensor. Zeker als er veel 

Belangenvereniging wil De Oever 
toegankelijker maken

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
bezoek is, met een verjaardag of op 
zondag bij de opa’s en oma’s, dan is 
het ooit onmogelijk binnen te komen, 
in het bijzonder voor de bewoners op 
een scootmobiel, in een rolstoel of met 
een rollator.”

Toestemming 
“We hebben een tijdje geleden een 
aanvraag ingediend bij De Zorgboog, 
die eigenaar is van de grond rondom 
De Oever, om een extra stuk stoep met 
wat fi etsenrekken aan te mogen leggen 
op hun grond, aan beide kanten van 
het huidige toegangspad van elk drie 
bij twee komma vier vierkante meter. 
Daar hebben we nu wel de toestem-
ming voor gekregen, maar we hebben 
er de materialen en de mankracht niet 
voor en ons verenigingsbudget is te 
beperkt om daar geld aan uit te kunnen 
geven”, legt Ben uit.

Hulp 
“Dus nu hopen we op wat bijval vanuit 
de gemeente. We zijn op zoek naar 
mensen die zich geroepen voelen de 
handen uit de mouwen te steken en 
te helpen bij het aanleggen van de 
nieuwe stoep. De fi etsenrekken die we 
willen plaatsen hebben we nog staan, 

maar we hebben dan weer geen tegels 
of tegelbanden voor de afwerking. 
Bovendien staan er planten op het stuk 
dat we opnieuw aan willen leggen en 
we vinden het zonde een paar jaar na 
de aanleg daarvan de planten meteen 
weg te gooien, dus zouden we ze 
graag laten verplaatsen naar ergens 
anders in de tuin rondom onze mooie 
woongebouwen.”

Indien u zich geroepen voelt de 
Belangenvereniging uit de brand te 
helpen of indien u meer informatie 
wilt, neem dan contact op met Ben 
Rooijakkers via rofakta@gmail.com of 
telefonisch via 0651915657.

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Gevraagd

Een vrijwilliger die een 94-jarige mevrouw 
uit Aarle-Rixtel van en naar het eetpunt kan 
begeleiden. Mw. woont in Zonnetij en gaat 
naar het eetpunt in Zonnetij, maar deze is in 
een ander gebouw.

Gevraagd

Zorghoeve de Malbergh te Beek en Donk 
zoekt iemand die de oogst uit hun boom-
gaard zelfstandig kan verwerken. Bijv. 
maken van appelmoes, jam, producten 
op zoet/zuur, appeltaart, etc.

Gevraagd

Basisschool De Muldershof is op zoek naar 
een vrijwilliger die het tuinonderhoud 
voor zijn rekening wil nemen. Denk aan 
grasmaaien, bladeren harken en eventueel 
wat snoeiwerk. Frequentie in overleg.

Ben Rooijakkers

Lieshout - Vanaf schooljaar 2011-2012 is de 
maatschappelijke stage verplicht voor alle 
middelbare scholieren. De maatschappelijke 
stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk 
doen tijdens hun middelbare schoolperiode. 
Dat is goed voor anderen en voor hun per-
soonlijke ontwikkeling. Veel scholen hebben 
maatschappelijke stage al opgenomen in het 
onderwijsprogramma.

Bovenstaand bericht ben je als jongere waar-
schijnlijk al op je school (op posters of in de 
les) tegengekomen. Menigeen mag of moet 
aankomend schooljaar (een deel van) de 
maatschappelijke stage volgen.

Kindervakantieweek Lieshout heeft zich hier-
op al goed voorbereid. Vorig jaar hebben 24 
scholieren de maatschappelijk stage met suc-
ces en plezier bij hen doorlopen. Voor school-
jaar 2015/2016 hebben ze op dit moment nog 
plaats voor jullie! De stages melden ze aan bij 
www.Steunpuntvrijwilligerswerklaarbeek.
nl. Deze zijn t.z.t. te zien voor jullie (mocht 
je nu al meer willen weten). Voor de 
Kindervakantieweek 2015 (welke plaatsvindt 
van 24 augustus t/m 28 augustus) hebben ze 
maximaal 30 plaatsen beschikbaar voor jon-
geren welke de maatschappelijke stage bij hen 
willen invullen.

Wat moet je daarvoor doen? Simpel, even on-
derstaande 4 vragen voor jezelf beantwoor-
den en checken op school. 1. Wil ik 5 dagen 
(totaal ca. 40 uur) de handjes uit de mouwen 
steken, en kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 
jaar begeleiden tijdens een leuke, sportieve en 
actieve doe-week? 2. Kan ik in teamverband 
werken? 3.Vind ik het niet erg om vies te wor-
den? 4. Heb ik op school aan de stagebegelei-
der gevraagd of deze stage toegestaan wordt?

Gelukt? En interesse? Neem dan contact op 
met Kindervakantieweek Lieshout. Zij zor-
gen ervoor dat je als groepsbegeleider op een 
groepje kinderen wordt ingedeeld. Uiteraard 
wordt je als leid(st)er niet in het diepe gegooid, 
maar staan er in ieder geval 1 a 2 leiders meer 
op je groepje welke al enkele jaren ervaring 
hebben met de Kindervakantieweek.

Wil je je aanmelden, of wil je meer informatie? 
Stuur dan een mailtje naar mas@kvwlieshout.
nl . Wil je je aanmelden dan kun je meteen het 
formulier ‘Overeenkomst MAS’ invullen en 
meesturen, dan hebben zij meteen de beno-
digde informatie en krijg je zo spoedig moge-
lijk bericht terug van hen deelname.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Deze week: Mia Philipsen uit Beek en Donk
Vrijwilligerswerk: Mia werkt 16 jaar als 
vrijwilligster bij de Wereldwinkel. Ze is col-
lectant voor de Hartstichting, Nierstich-
ting en Amnesty International. Ze zit in het 
bestuur van het Beek en Donks gemengd 
koor. Ze was voorzitter van Amnesty Inter-
national. Voor de Leonardusparochie was ze 
lector, bereidde kinderen voor op de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel, zat 
bij de werkgroep gezinsdiensten en bij de 
versiergroep.

Wereldwinkel
Samen met haar man Martin zet Mia zich al 
jaren in voor de Beek en Donkse gemeen-
schap. Mia vindt het leuk om met mensen 
om te gaan. Twee keer per maand  staat 
ze in de Wereldwinkel. Enthousiast vertelt 
ze over de bijzondere producten die ze 

verkopen. Ze legt uit welke goede doelen 
men steunt. De inkoop van de producten 
wordt door de vrijwilligers zelf gedaan. “In 
grote hallen, tegenwoordig alleen nog in 
Culemborg, staan alle producten in kleinere 
kamertjes opgesteld”, legt Mia uit. “Iedere 
Wereldwinkel stelt zijn eigen assortiment sa-
men. De producten zijn verdeeld in food en 
non-food.” Mia hoopt dat reguliere winkels 
meer Faire Trade-artikelen gaan verkopen. 
“Het zou fantastisch zijn als de Wereldwin-
kel uiteindelijk overbodig wordt.”

Collecteren
Hoewel het aantal collectanten in Beek en 
Donk de laatste jaren is teruggelopen, blijft 
Mia dit met hart en ziel doen. “Mensen zijn 
altijd aardig. Ik neem ze niets kwalijk als ze 
niets geven”, zegt Mia vrolijk. “We zijn nu 
bezig met het vullen van tassen met ben-
odigdheden voor de collectant.” In de hal 
laat Mia de tassen van de Hartstichting zien. 
Elke collectant krijgt een tasje met daarin in-
formatie, legitimatie, tijden, 
nieuws en een klein cadeautje. De verze-
gelde collectebus zit ook in het pakket. “Er 
zijn plannen om zestien grote landelijke go-
ede doelen in één collecte te combineren. 
Hopelijk gaat de samenwerking lukken. We 
willen de mensen niet telkens lastigvallen”, 
aldus Mia.

Zingende moeder en oma
Ziekenbezoeken en ‘hand- en spandiensten’ 
zijn werkzaamheden die Mia voor het ge-
mengd koor Beek en Donk doet. Enthou-
siast vertelt Mia over de korendag die door 
haar koor georganiseerd wordt. Mia is de 
trotse oma van vier kleinkinderen. “Voor 
hen en mijn eigen kinderen heb ik alle tijd 
van de wereld.” En dat kan De MooiLaar-
beekKrant heel goed begrijpen.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Start afvalproef Voorbeemd
• Laarbeek viert Nationale Sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK – Vanwege de feestdagen zijn er een diverse dagen waarop het gemeentehuis en 
ook de milieustraat gesloten zijn. Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten:
• maandag 27 april (Koningsdag)
• maandag 4 mei
• dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• donderdag 14 mei (Hemelvaart)
• vrijdag 15 mei
• maandag 25 mei (Pinksteren)

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

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Beverstraat Beek 
en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de ver-
keersmaatregel te treffen tot instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Be-
verstraat in Beek en Donk.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 18 april 2015 tot zaterdag 30 mei 2015 ter inzage in 
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebben-
den schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Tuinstraat 28 Beek en Donk 03-04-2015 plaatsen van een dubbele carport
Sluisweg 7 Lieshout 03-04-2015 aanpassen oevers en aanleg poelen
Barthold van Heesselstr 14 Aarle-Rixtel 09-04-2015 kappen van een boom

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Tuinstraat 28 Beek en Donk 03-04-2015 slopen van een tuinhuisje
Bosrand 12 Lieshout 07-04-2015 verwijderen van asbest
Veghelsedijk 13 Mariahout 07-04-2015 slopen van een bijgebouw
Brabantlaan/Kempenstraat
/Meijerijstraat Aarle-Rixtel 07-04-2015 verwijderen van asbest
Lindenlaan/
Oude Bemmerstraat Beek en Donk  07-04-2015 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.

LAARBEEK - Op donderdag 23 april is het zoals iedere zes weken raadsvergadering. Vooraf-
gaand aan de reguliere raadsvergadering is er een kennismakingsgesprek tussen álle raadsle-
den die Laarbeek rijk is. De Jeugdgemeenteraad gaat dan namelijk op bezoek bij de ‘grote’ ge-
meenteraad van Laarbeek. Tijdens dit gesprek vertellen de raadsleden waar ze op dit moment 
allemaal mee bezig zijn. Zo zullen de Jeugdgemeenteraadsleden wat meer vertellen over de 
drie projecten waar ze dit jaar mee bezig zijn.

Vriendjes, vriendinnetjes, opa’s en oma’s: iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig 
te zijn. De bijeenkomst start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Laarbeek. De 
gewone raadsvergadering start om 19.30 uur.

Agenda ‘gewone’ Raadsvergadering
In de raadsvergadering worden naast de vaste agendapunten de volgende onderwerpen be-
handeld.

Onderwerpen waarover die waarschijnlijk als hamerstuk behandeld worden:
7.   Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Fietsverkeer 2015. 
8.   Ontwerpbegroting 2016 ODZOB en meerjarenraming 2017-2019.

Onderwerpen die waarschijnlijk inhoudelijk besproken worden:
9.   Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Nieuwenhof 2014.
10. Voorstel tot aanpassing van de grondprijzen van bouwgrond.

De burgemeester heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het verruimen van de ope-
ningstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 
de gemeente Laarbeek (APV) aan Landgoed D’n Heikant, Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel. Deze 
ontheffing geldt tijdens een besloten feestavond voor 120 gasten op zaterdag 6 juni 2015 
van 22.00 tot 01.00 uur de dag daarop (verzonden 13 april 2015).

Café Thuis heeft een ontheffing geluidsvoorschriften gekregen ten behoeve van een school-
bal van het Commanderij College op donderdag 28 mei 2015 van 18.30 tot 1.00 uur in het 
café en in de tuin van café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk. 
Gelet op het feit dat het schoolbal is verzet naar woensdag 27 mei 2015, geldt deze onthef-
fing op 27 mei 2015 van 18.30 tot 1.00 uur.

BEEK EN DONK - Op de Baron van Leefdaelstraat in Beek en Donk stond enige tijd een onbeheer-de 
auto. Het betreft een personenauto merk Renault, kleur zwart, met kenteken 98-HP-XB. 
Op grond van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek is het 
verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet 
kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. 
De auto is al op 22 januari 2015 verwijderd. Wij verzoeken de eigenaar van de auto zich te melden 
bij de gemeente. Als dit niet gebeurt, zal de auto vernietigd worden.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Circus Kastello voor 
het geven van circusvoorstellingen op 13 t/m 16 mei 2015 tussen 14.00 en 20.00 uur en op 17 
mei 2015 tussen 13.00 en 17.00 uur op evenemententerrein De Raagten achter het ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg in Beek Donk (verzonden 13 april 2015).

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.

• In verband met de Oranjeloop in Lieshout is de Dorpsstraat, Broeksteeg, de Heuvel en 
een gedeelte van de Molenstraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voet-
gangers. Deze maatregel geldt op zondag 26 april 2015 van 8.00 tot 14.30 uur.

• In verband met koningsdagactiviteiten in Lieshout zijn de Heuvel, een gedeelte van de 
Dorp-straat en een gedeelte van de Molenstraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Tevens geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Papen-
hoef en Burgemeester van den Heuvelstraat. Deze maatregel geldt op maandag 27 april 
2015 van 9.00 tot 22.00 uur.

• In verband met diverse activiteiten op Koningsdag is het Heuvelplein in Beek en Donk af-
gesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 
27 april 2015 van 7.00 tot 20.00 uur.

• In verband met het plaatsen van een overkapping t.b.v. een terras wordt het Oranjeplein 
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van vrijdag 24 
april 2015, 8.30 uur tot maandag 28 april 2015, 12.00 uur.

• In verband met Koningsdagactiviteiten, zijn de volgende straten in Aarle-Rixtel afgeslo-
ten voor alle verkeer behalve voetgangers:

 een gedeelte van de Dorpsstraat, tussen de Mariastraat en de Klokstraat; Kouwenberg;
een gedeelte van de Heindertweg, tussen de Phaffstraat en de Dorpsstraat;
een gedeelte van de Schoolstraat, tussen de Goossensstraat en de Heindertweg;
een gedeelte van de Klokstraat, tussen de Kapellaan en de Kouwenberg.

Ook geldt er een verbod om stil te staan op een gedeelte van de Janssensstraat, tussen de Lies-
houtseweg en de Bosscheweg en een gedeelte van de Bosscheweg, tussen de Jans-sensstraat 
en de Klokstraat.
Deze maatregelen gelden op maandag 27 april 2015 van 8.00 tot 20.00 uur. De afsluiting van 
de Schoolstraat geldt tot 21.30 uur.
• In verband met het countrydansen in de Kerkstraat in Beek en Donk is deze straat afge-

sloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op maandag 27 april 
2015 van 11.00 tot 18.00 uur.

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

Op vrijdag 24 april komt wethouder Buter aan het woord. 

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

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gemeentehuis gesloten

Verkeersbesluiten

Aanvragen omgevingsvergunning

Jeugd en Raadsvergadering op 23 april

Ontheffing sluitingsuren

Wijziging kennisgeving incidentele festiviteiten

Onbeheerde auto

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gemeente actueel
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
De Melter 2 Lieshout herbouwen van een berging bouw/planologie  09-04-2015
Molenstraat 39 Lieshout veranderen van een woning bouwen 09-04-2015
Vogelenzang 34 Lieshout starten dagopvang ouderen planologie       09-04-2015
Ahorn 19 Mariahout plaatsen van een overkapping bouw/planologie  09-04-2015
Lijsterstraat 25 Lieshout plaatsen overkapping/berging bouwen        10-04-2015
Opstal 3a  Aarle-Rixtel tijdelijk bewonen garage bouwen       10-04-2015
Burg. Mostermanslaan 28 
 Lieshout bouwen van een hondenhok bouwen        13-04-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
bovenstaande regel)

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

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
Mgr. Verhagenstraat 20 Beek en Donk  verwijderen van asbest slopen
Veghelsedijk 13 Mariahout verwijderen asbest/ sloop bijgebouw slopen
Bosrand 12 Lieshout verwijderen van asbest     slopen
Brabantlaan/Kempenstraat
/Meijerijstraat Aarle-Rixtel verwijderen van asbest     slopen
Lindenlaan 42 t/m 50
/Oude Bemmerstraat 65 Beek en Donk verwijderen van asbest     slopen

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

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Een eend heeft zich boven in een knotwilg genesteld. Deze foto 
is genomen op het IVN terrein in Aarle-Rixtel door Gerrit Otten 

uit Aarle-Rixtel.

Een eend heeft zich boven in een knotwilg genesteld. Deze foto Een eend heeft zich boven in een knotwilg genesteld. Deze foto 

Mooi Gespot

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Winterkoninkje

Offi cieel mag ik volgens de Ned-
erlandse taal geen winterkoninkje 
zeggen maar moet het winterkoning 
zijn. Toch vind ik bij het zien van dit 
kleine frêle vogeltje dat winterkon-
ing er niet bij past. Bij winterkon-
ing krijg ik het beeld voor ogen van 
onze koning Willem Alexander op 
de lange latten in de sneeuw van 
Oostenrijk.

Na de laatste weken weinig op pad 
te zijn geweest heb ik afgelopen 
weekend nog eens in de boshut van 
Noud Biemans gezeten. De natuur 
komt echt weer tot leven; het was 
fl ink druk met vogels voor de hut. 
Na een paar uurtjes gefotografeerd 
te hebben had ik 17 verschillende 
soorten voorbij zien komen. 

Dit winterkoninkje had heerlijk ge-
badderd en zat zich tussen de opko-
mende begroeiing droog te schud-
den. Doordat hij zo dichtbij zat en 
een groot diafragma te gebruiken is 
de omgeving mooi vervaagd en is 
alleen het winterkoninkje scherp. 

Door het mooie zachte licht krijg 
je de pastelachtige tinten, het was 
weer genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!
  www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
boshut Noud Biemans  



Donderdag 23 april 201526 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

  Wij bezorgen u een goedgevulde brunchplank v.a. 
17.50 p.p. of geniet van een groots moederdagdiner       
   uit uw eigen keuken! “Hanskookt uw kok aan huis”   
   doet de voorbereidingen. De kinderen dekken 
de tafel, schenken het apéritief en vader serveert 
zonder stress een verfi jnd menu uit eigen keuken 
waar allen van meegenieten. 3 of 4- gangen   
keuzemenu v.a. € 24,50 
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Oranjebar Oranjebar 

Oranje bar Oranjeplein 7 MariahoutOranjeplein 7

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

Vrijdag 24 april

ZATERDAG 25 APRIL

ZONDAG 26 APRIL

Maandag 27 APRIL

Artiestenavond (Nederlands- en Engelstalig)
Gratis entree

Darttoernooi, aanvang 20.00 uur

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

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

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

Oranjebar Mariahout

Mooi UIT in Laarbeek

Nieuw programma van Ons Tejater
Lieshout - Binnen enkele weken is het programma 
van Ons Tejater voor het seizoen 2015-2016 terug 
van de drukker. Het wordt dan net als vorig jaar, 
weer met de MooiLaarbeekKrant verspreid.

De werkgroep is apetrots! Er komt weer een sei-
zoen aan waarin u volop vermaak en plezier kunt 
hebben. Het heeft wel de nodige inspanning ge-
kost om tot dit resultaat te komen. Laarbeek is een 
erg actieve gemeente, met veel culturele gebeur-
tenissen. De werkgroep heeft zich tot taak gesteld 
met alles rekening te houden, zodat u niet uit twee 
activiteiten hoeft te kiezen. Daarmee is de planning 
een hele opgaaf geweest: maar het programma 
staat er.

De opening van het seizoen is voor Tinkers, 
Drinkers, Dreamers. Op 3 oktober maken zij hun 
opwachting. Veel liefhebbers van Ierse muziek 
kunnen hier weer volledig opgaan in de muziek die 
deze groep brengt. Ze zijn een bekende van Ons 
Tejater en hun kwaliteiten zijn alom geroemd. Dit 
belooft een prachtige start te worden.

Drie weken later, op 24 oktober, komt Leon van 
de Zanden een try-out doen van zijn nieuwe show. 
Hij hoeft geen introductie. Ons Tejater is er altijd 
nog trots op, dat Leon graag naar Lieshout komt. 
Daar waar hij als kleine cabaretier zijn eerste stap-
pen zette.

De Middelbare Meiden komen op 7 november. 
Gegarandeerd plezier. En niet alleen voor dames, 
maar ook voor heren is hun show aan te bevelen.

Evenals twee jaren geleden, komt de Cabaretpoel 
weer met Vier Keer Leuk. Een opmerking die toen 
gemaakt werd: “Als je een artiest wat minder vindt, 
heb je er altijd nog drie die je wel aanspreken.” En 

dat is ook de bedoeling. Jong, aanstormend caba-
rettalent gaat de zaal veroveren. Dat alles op vrij-
dag, 11 december.

Zaterdag 30 januari wordt speciaal: er komt een 
muziek/dansavond. Ging u vroeger naar zaal Slaats 
om te dansen: u kunt deze nostalgische momen-
ten terughalen op 30 januari. De naam van het or-
kest is nog niet bekend, maar de invulling van de 
avond wel: nostalgische dansmuziek (maar ook om 
te luisteren) uit de jaren 60-70-80. Noteren in uw 
agenda!

Als carnaval voorbij is, is er op 3 april de kinder-
voorstelling. En wat voor een!! Toneelgroep ‘Maan’ 
uit Son en Breugel, komt met hun nieuwe voorstel-
ling. Het is professioneel wat zij brengen. Op alle 
fronten. Het decor, het spel, de inzet. Zeer indruk-
wekkend. Doe uw (klein-) kinderen een plezier en 
zorg dat u erbij bent.

Jan Strik, de bekende tonpraoter, heeft tegenwoor-
dig een eigen show. Met drie collega’s zorgt hij 
voor een avondvullend programma. Cabaretesk en 
komisch. Als u echt wilt lachen: kom naar Jan Strik 
op 9 april.

Het slotoptreden is voor Rob Scheepers. Hoe vaak 
is hij Brabants kampioen tonpraoten geweest? Hij 
heeft het roer omgegooid en komt (met een try-
out) zijn nieuwe cabaretprogramma brengen. U 
heeft er vast een heleboel over in de kranten gele-
zen. Zeker ook een aanrader.

Dit alles komt in de folder die binnenkort in uw 
brievenbus valt. Aan de website wordt hard ge-
werkt, die is samen met de folder klaar. Reserveer 
tijdig, dan bent u zeker van uw plaats. Zo gauw de 
website klaar is: www.vierbinden.nl/onstejater.

‘Turn’ in Laarbeek
Laarbeek - Een groepje Laarbeekse jongeren 
houdt op zaterdag 13 juni, samen met Café Zaal 
De Koekoek, een feest onder de naam ‘Turn’, dit 
feest is bedoeld voor de jongere (stap)generatie 
uit Laarbeek en omstreken. 

De reden achter het opzetten van dit initiatief is 
volgens een van de organisatieleden dat ze al een 
tijdje merken dat er steeds meer festivals voor-
bij komen, en er voortaan ieder weekend iets te 
doen is. Dit niet alleen qua festivals maar ook in 
de kroegen. Mede hierdoor gaan jongeren steeds 
verder weg op stap. Dit was voor de organisatie 
een doorn in het oog, dit betekende namelijk dat 
het steeds minder gezellig wordt in de plaatselijke 
kroegen. Ze vonden dat ze hier iets aan moesten 
doen en kwamen zo op het idee om een feest 
te organiseren in de zaal van De Koekoek.  De 
prioriteiten van dit feest zijn dan ook een podium 

bieden voor plaatselijke en lokale dj’s om hun 
skills te kunnen showen, de bezoekers een me-
morabele belevenis te geven en dit allemaal door 
een geweldige sfeer, een goede podiumaankle-
ding en alles voor een zo laag mogelijke prijs. 
De kaartjes zijn dan ook in de voorverkoop voor 
€7,50 te koop en aan de deur voor €10,00. 

Voor meer informatie zoals wanneer de kaartver-
koop start, welke DJ’s hun kunsten ten gehore 
brengen en alle overige informatie kun je terecht 
op www.Facebook.com/turnlaarbeek.

MuziektuinPodium met Benefi et
Beek en Donk - Transito weet zich verzekerd van 
een plaats tijdens dit benefiet dat gewijd wordt 
aan de deelname van Peter Ronkes Agerbeek aan 
de Nacht van de Vluchteling. Enkele andere muzi-
kanten zijn nog bezig te proberen hun  agenda’s 
om te gooien. 

26 april – 15.00 uur 
Het moest ook allemaal wel erg snel? Peter lacht 
vaag maar legt helder uit: “Tja, het borrelde spon-
taan in me op. Doel is zoveel mogelijk geld bijeen 
te brengen voor Syrische vluchtelingen. Toen bleek 
dat er nog een plaats vrij was tijdens het eerste 
Muziektuinpodium, kon ik die kans niet laten lo-
pen, toch?”

Dure artiesten
Tim van Asten en zijn wereldmuzikanten van 
Transito zullen niet goedkoop zijn. Dus dat mag 
wel een aanzienlijke pet worden waarmee je rond 
gaat? Ronkes Agerbeek: “Dat zou normaal wel het 
geval zijn. Maar Tim en zijn mannen wandelen niet 
mee op 15 mei maar willen toch hun bijdrage leve-
ren. De Stichting MuziektuinPodium Beek en Donk 
zorgt voor de geluidsinstallatie. De overige kosten 
neemt Transito voor eigen rekening, Daar staan 
wat consumpties tegenover. Wat er wordt opge-
haald, is dus voor de volle 100% voor de Stichting 
Vluchteling.”

Rijmcoupons te koop
Met de pet rond is niet altijd een bron van suc-
ces. Gebeurt er nog iets anders? “Die pet blijft toch 
het belangrijkste middel. Maar mensen kunnen ook 
Rijmcoupons kopen vanaf €10. Ze kunnen worden 

ingewisseld tegen Sinterklaasgedicht, een liefdes-
lied of een jubilarishulde.”

En de 40 km?
Het lijkt dat we hier een pijnlijk onderwerp aan-
snijden. Peter: “Dat vereist nog wat training, ja. 
Totnogtoe deed ik 25 km aan één stuk. Maar in-
middels ben ik er zeker drie keer per week mee be-
zig. Gokken of ik het haal doet het ook goed in de 
vriendenkring. Nu inzetten en het bedrag verdub-
belen als ik over de eindstreep kom. Ze lachen nu. 
Maar ik zal ze verbazen!”

Streefbedrag nog het zelfde?
“Na 4 keer verhogen nu dus € 1.800. Maar daar zit 
ik nog maar een dikke € 100 van af. Daarmee sta ik 
op de 3e plaats van de Top5-wervers. Wie nu al wil 
bijdragen – dat kan via www.nachtvandevluchte-
ling.nl/peterronkesagerbeek. En natuurlijk krijgt ie-
dereen een persoonlijk dankwoordje op die pagina. 
Wie wil daar de eigen naam niet bij zien?”
Voor vragen kan te allen tijde contact worden 
opgenomen met Peter Ronkes Agerbeek via mail 
info@petertbd.nl of tel. 06-53362942.
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Moederdag
in de Brabantse Kluis

10 MEI

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

Brunch
Van 10.00 - 12.30 uur
Van 13.00 - 15.30 uur

Dinerbuffet
Van 17.00 - 19.30 uur

Brunch € 24,50Kinderbrunch 0-2 jaar gratis 3-11 jaar € 12,50 Dinerbuffet € 31,50Kinder dinerbuffet0-2 jaar gratis3-7 jaar € 10,008-12 jaar € 14,50

Mooi UIT in Laarbeek

1-JARIG BESTAAN
27
APRIL

KONINGS
DAG

Heuvelplein passage
Beek en Donk

april   
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IJssalonDe Verrassing

Armand & The Kik in Openluchttheater 
Mariahout

Mariahout - De bekendste Nederlandstalige 
bietband en ’s landsch hardnekkigste protest-
zanger bundelen hun krachten. Samen zijn ze 
de studio ingedoken om een album te maken 
dat deze zomer nog verschijnt. En met dit al-
bum verschijnen ze op vrijdag 21 augustus in 
Openluchttheater Mariahout!

“Bob Dylan maakte ooit het album ‘Another 
Side of Bob Dylan’. Zo moet men het zien: een 
coveralbum met de liedjes die men misschien 
niet van mij kent.” Armand noemt onder meer 
zijn teksten uit de beginjaren, geïnspireerd door 
de Britse Angry Young Men beweging en de 
Amerikaanse Beat Generation. Armand: “Het 
wordt een leuke potpourri.” Het zijn bewerkin-
gen van de minder bekende, maar zwaar onder-
schatte Armand-liedjes. Met een behandeling 
zoals ze die volgens hen altijd hadden moeten 
hebben. Een ding is zeker; met zo’n supergroep 
moet dat wel een succes worden.

Armand
Armand speelde al in diverse bandjes voordat 
hij in 1965 zijn eerste solo-single uitbracht. In 
de zomer van 1967 brak Armand door met het 

nummer ‘Ben Ik Te Min’. De zanger staat sinds 
zijn vroege carrière bekend als protestzanger. 
Maar er is ook een groot oeuvre naast zijn poli-
tieke en sociaal-maatschappelijke teksten. 

The Kik
Neerlands bekendste Nederbietband The Kik 
brak door met de hit ‘Simone’. De afgelopen 
drie jaar toerde de band langs clubs en festivals 
en deed onder meer Lowlands en Parkpop aan, 
tevens waren zij de huisband van de De Wereld 
Draait Door. Zanger Dave von Raven maakte fu-
rore in het TROS-programma ‘De Beste Zangers 
van Nederland’. De hertaling van Chef’ Special’s 
In Your Arms (Schuilen Bij Jou) werd een pu-
blieksfavoriet en verkozen tot de beste cover in 
de ochtendshow van Giel Beelen.

Kaartverkoop
Armand & The Kik spelen op vrijdag 21 augus-
tus om 20.30 uur in het openluchttheater. Wil je 
deze avond niet missen? Wees er dan snel bij! 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.oltm.nl of via 
de verkoopadressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. Beleef meer!

Armand en Dave von Raven samen in het Openluchttheater

Lieshout maakt zich op voor de Oranjeloop

Lieshout – De Oranjeloop, de ouder-kindloop en 
de scholenloop staan zondag 26 april op het pro-
gramma in Lieshout. Runnersclub Lieshout tekent 
voor de organisatie van alweer de 28ste editie. 
 
Voor de start van de Oranjeloop is het aan de kin-
deren om hun krachten met elkaar te meten. Om 
9.30 uur is er een gezamenlijke warming-up, ge-
geven door Maike van Veggel bij de kiosk, daarna 
kunnen de jongsten met papa of mama, of mis-
schien wel opa of oma een klein rondje van 500 
meter afleggen nabij de kiosk. Aansluitend is het 
de beurt aan de basisschoolleerlingen. Inschrijven 
kan vanaf 9.00 uur bij de kiosk, kosten €1,00. 

Om 11.00 uur gaat dan de Oranjeloop van start 
met vele deelnemers uit Laarbeek en omgeving, 

voor hun 5, 10 of 15 kilometer en de halve mara-
thon. De Oranjeloop krijgt dit jaar een internatio-
naal tintje, door de inschrijving van een dertigtal 
Belgen. Natuurlijk verschijnen ook veel leden van 
Runnersclub Lieshout aan de start. Inschrijven 
kan tot 10.30 in sporthal de Klumper aan de 
Papenhoef in Lieshout, kosten €7,00. De eerste 3 
lopers op elke afstand ontvangen een prijs, daar-
naast wordt het verbeteren van het parcoursre-
cord beloond met €50,00. 

Rond de kiosk zijn een aantal activiteiten, zoals 
een springkussen, schmink en livemuziek van  
percussiegroep Slagkracht. Door Running Team 
Laarbeek worden er wafels gebakken, opbrengst 
voor de Roparun. Omroep Kontakt verzorgd een 
live reportage, vanuit hun mobiele studio. 

Archieffoto van de scholenloop van vorig jaar. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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www.hellohelmond.nl

ONTDEK DUTCH 
TECHNOLOGY IN 
HELMOND CENTRUM

Helmond culinair op  
Koopzondag 26 april

Iedere laatste zondag van de maand is het 

koopzondag. Dus ook op zondag 26 april.  

Op die dag zijn niet alleen de winkels 

geopend, er staat ook een mooie culinaire 

verrassing  op het programma. 

Openingstijden
Tijdens de koopzondag zijn de winkels open van 

12.00 uur tot 17.00 uur. Ruim de tijd dus om de 

zomercollectie te komen passen of gezellig een 

drankje te doen op het terras.

Diverse horecazaken serveren hapjes
Op deze culinaire zondag zullen verschillende 

gastheren en –vrouwen van diverse horecazaken 

door de stad lopen om het publiek te voorzien 

van de lekkerste specialiteiten uit eigen keuken. 

Deze culinaire hoogtepunten worden verzorgd 

door ’t Parlement en restaurant Pannenkoek 

Enzo aan de Steenweg, Lokaal42 op de Markt, 

Roka aan de Kerkstraat, Charlee Browns Place 

aan de Noord-Koninginnewal en het onlangs 

geopende restaurant Se7en.  

Interactieve kookdemonstraties 
Op het Carat Paviljoen op de Markt gaat de 

chef van het onlangs geopende restaurant 

Se7en, Djailany van de Laarschot, aan de slag 

met stikstof. Daarmee bereidt hij  verschillende 

 gerechten op een unieke wijze. Hij zal het 

publiek vragen hem hierbij te assisteren. 

Natuurlijk kan er ook geproefd worden.

Koningsnacht
Na een hele dag shoppen én het proeven van 

verschillende culinaire lekkernijen gaat het feest 

in de avond nog even door tijdens Koningsnacht. 

Op en rond het Havenplein vinden de meeste 

activiteiten plaats.

Culinaire hoogtepunten  
uit eigen keuken

‘Moeder van het Jaar 2015’  

Op zondag 10 mei is het weer Moederdag. De dag 

waarop moeders in het zonnetje worden gezet. 

In het centrum van Helmond wordt op zaterdag  

9 mei een oude traditie in ere hersteld. Dan wordt 

de Moeder van het Jaar gekozen.

Waarom is jouw moeder de beste van het jaar? 
Misschien staat ze altijd klaar voor anderen en wil 

ze het beste voor iedereen, misschien heeft ze een 

moeilijk jaar achter de rug, of bakt ze gewoon de 

lekkerste taarten. Elke moeder is bijzonder, dus kan 

ook elke moeder voor de titel ‘Moeder van het jaar in 

aanmerking komen.

Op zaterdag 9 mei zet Helmond centrum de moeders 

in het zonnetje en wordt bekend wie de titel in 2015 

mag dragen. Daarnaast stellen de ondernemers in de 

stad een mooi prijzenpakket beschikbaar dat ze haar 

op een leuke manier overhandigen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dus ken jij dé moeder die de titel  
‘Moeder van het Jaar 2015’ verdient? 
Nomineer haar dan voor 1 mei en vertel waarom 

jij vindt dat zij in het zonnetje mag worden gezet. 

Dat kan op verschillende manieren. Ben je goed in 

knutselen, tekenen, fotograferen, zingen, filmen of 

schrijven?  

Stuur je nominatie naar moeder@hellohelmond.nl,  

via de website www.liefstemoedervanhetjaar.nl  

of stuur deze naar Gerard van Hal Fotografie, 

Kerkstraat 46, 5701 PM Helmond. Deelname is 

gratis. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door 

ondernemers in Helmond centrum.    

Helmond staat bekend om haar prachtige kasteel, 

gezellige winkelstraten, leuke restaurants en 

sfeervolle kanaalomgeving. Maar wist je dat 

in Helmond ook wordt gewerkt aan slimmere, 

veiligere en schonere auto’s? En dat ze er werken 

aan het eten van de toekomst? Op de Automotive 

Campus en het Food Tech Park wordt de toekomst 

vormgegeven door middel van toptechnologie. 

Kom en ontdek deze Helmondse technologie in 

Helmond centrum. 

Helmond is onderdeel van  van Brainport. Als slimste 

regio van de wereld levert onze regio topprestaties in 

de hightech industrie. Daar zijn we ontzettend trots 

op! Hoe trots? Dat laten we in de maand mei zien in 

het centrum van Helmond. In mei wordt het centrum 

gedomineerd door het vrolijke ruitmotief  van de 

Dutch Technology Week. 

 

De versieringen en de afbeeldingen in de   etala-

ges zijn niet alleen mooi, het kunnen stiekem ook 

verborgen puzzelstukjes zijn. Voorafgaand en tijdens 

de Dutch Technology Week kun je met een speciale 

app op je smartphone de afbeeldingen scannen. 

Zoek en vind alle vijf de afbeeldingen en kom naar de 

Hotspot, de High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 

6 juni, voor het laatste puzzelstukje. 

Ontdek Food, Automotive en 
Mechatronica tijdens de Dutch 
Technology Week van 31 mei 
t/m 6 juni. 

Zondag 10 mei is het weer
moederdag!
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In gesprek met: Theo Opheij & Paul van Alphen
Locatie:  Everbest 60, Beek en Donk

Redacteur:  Mark van den Heuvel

Zo’n twintig jaar geleden, in januari 1995, 
richtte Theo Opheij zijn bedrijf Opheij 
Hekwerken op, in die tijd nog gevestigd 
in Boerdonk. Drie jaar later was het bedrijf 
dusdanig gegroeid dat hij op zoek moest 
naar een nieuwe locatie. Op dat moment 
besloot hij zich te vestigen aan de Everbest 
op het bedrijventerrein Bemmer in Beek en 
Donk. Dat bleek een goede zet, want nu, 
rond het twintigjarig bestaan van het be-
drijf, wordt het weer stilletjes aan tijd om 
aan uitbreiden te denken.

Hoe was het idee ontstaan om voor jezelf 
te beginnen?
“Voordat ik voor mezelf begon, werkte ik 
voor een ander bedrijf dat eveneens gespe-
cialiseerd was in hekwerken en omheinin-
gen. Het was iets dat me goed lag en enorm 
aansprak, maar op een gegeven moment 
wil je toch net dat beetje meer en begin je 
verder te denken”, vertelt Theo. “In het 
begin was ik nog alleen, maar al snel had ik 
meer werk dan ik aankon en zag ik mezelf 
genoodzaakt personeel aan te nemen.” 
Paul van Alphen, een van de vaste mede-
werkers van Theo, vult aan: “Momenteel 
zijn we met een tiental medewerkers en 
zijn we actief door heel Nederland, van 
Amsterdam tot Nijmegen en van Limburg 
tot Zwolle, en daarbuiten.”

Wat bieden jullie aan jullie klanten en 
waarom kiezen ze voor jullie?
”We bieden een totaalpakket, wat wil 
zeggen dat we onze klanten volledig wil-
len ontzorgen. Sommige klanten komen 

binnen met een duidelijk beeld van wat 
ze willen en hebben er al goed over nage-
dacht, maar er zijn ook een heleboel klan-
ten die er nog niet uit zijn”, vertelt Theo. 
“Wij helpen hen dan met het uittekenen 
van de plannen, het kiezen van de mate-
rialen en het volledige ontwerp.” Paul pikt 
daaropin: ”We specialiseren ons in sierhek-
werk, maar in principe bieden we alles aan 
op het gebied van hekwerken en omhei-
ningen, poorten en zelfs automatisering, 
zoals automatische openingsmechanismes 
en systemen voor intercoms.” Theo besluit: 
”We houden onze service graag laagdrem-
pelig. We nemen ieder project aan, of het 
nu gaat om een enorm project voor een 
gemeente of een groot bedrijf, of om een 
klein project voor een particulier. We willen 
altijd meedenken en we geven advies waar 
nodig.”

Terugkijkend op de twintig jaar die je nu 
bezig bent, kun je een paar projecten op-
noemen die je vooral zijn bijgebleven?
Theo herinnert zich: “Een paar jaar geleden 
kregen we de vraag om een enorme villa 
in Marbella in Spanje te voorzien van om-
heiningen, balkons en poorten. Toen zijn 
we zo’n vijf weken in Spanje gebleven en 
dat project was een hele uitdaging. Maar 
wel een leuke ervaring. Verder hebben we 
een groot aantal omheiningen gemaakt 
in een aantal van de nieuwe buurten in 
Brandevoort en hebben we het terrein bij 
de brandweerkazerne in Lent in Gelderland 
volledig opnieuw aangelegd. Dergelijke 
projecten zijn natuurlijk leuk om te krijgen, 
maar uiteindelijk zijn we gewoon graag be-
zig met ons werk, dus groot of klein, we 
zullen altijd er altijd honderd procent voor 
gaan.”

Wat zie je voor je bedrijf nog voor de toe-
komst?
“Momenteel zijn we eigenlijk weer op een 
punt gekomen dat we uit zouden kunnen 
uitbreiden. De bestellingen komen volop 
binnen en of we nu een groot aantal kleine 
projecten hebben of iets minder grotere 
projecten: we zijn altijd druk bezig. We 
hebben de mogelijkheid van verhuizen naar 
een grotere locatie al overwogen, maar we 
blijven in ieder geval in Beek en Donk. Het 
bevalt ons hier goed en de mensen kennen 
ons hier.”

Wilt u meer informatie over het bedrijf 
of wilt u een offerte aanvragen? Neem 
dan zeker contact op met Theo Opheij via 
info@opheijhekwerken.nl of telefonisch 
via 0492-361979. Of neem een kijkje op 
de website van het bedrijf: www.ophe-
ijhekwerken.nl. Maar uiteraard mag u ook 
altijd eens binnenstappen in het mooie be-
drijfspand aan de Everbest.

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

IN GESPREK MET...  OPHEIJ HEKWERKEN  

Gouwe Ouwe Rit vanuit Aarle-Rixtel

Het bedrijf van Theo Opheij groeit na 20 jaar nog steeds

Aarle-Rixtel - Oldtimer Bromfietsclub 
‘De Bromvliegers’ houdt zondag 26 april 
vanuit Aarle-Rixtel alweer het tweede 
evenement van het toerseizoen: De 
‘Gouwe Ouwe Rit’. Iedereen met een 
goedverzekerde bromfiets of Solex van 
tenminste 20 jaar oud kan deelnemen aan 
deze prachtige toertocht. Samenkomst en 
inschrijving bij De Dreef, gelegen aan de 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel.

Het is alweer de twaalfde keer dat lief-
hebbers van oldtimer bromfietsen en 
rijwielen met hulpmotor neerstrijken 
in Aarle-Rixtel. Organisator Henk van 
Lierop is één van de vele clubleden uit 
Laarbeek die bij De Bromvliegers (met 
450 leden over heel Nederland) is aan-
gesloten. Hij is blij dat er in zijn gemeente 
gestart gaat worden. “We zijn bijzonder 
blij met deze drukbezochte rit die sinds 
2004 deel uitmaakt van de “Brabantse 
Bromfiets Dagen. Onze leden komen 
uit alle windstreken en met name uit 
Zuidoost Brabant. Niet-leden zijn uiter-
aard ook van harte welkom want hoe 
groter de opkomst, des te mooier het 
evenement. We hebben er alles aan ge-
daan om een mooie route te maken door 
het Brabants landschap over een afstand 
van ongeveer 80 kilometer met onge-
veer halverwege een pauzeplaats”. 

Snelheid speelt bij deze toertocht geen 
enkele rol, samen genieten van de mooie 
omgeving is het brommermotto van 
De Bromvliegers. Mocht u tijdens deze 
rit met pech komen te staan dan kunt 
u gebruik maken van de bezemwagen 
die achter de deelnemers aan rijdt. De 
inschrijving is geopend van 09.00 tot 
10.30 uur en bedraagt €7,00, dit is in-
clusief een consumptie bij de startplaats, 
verzorging op de pauzeplaats en een 
leuke herinnering voor aan de bromfiets 
(zolang de voorraad strekt).

De Gouwe Ouwe Rit is onderdeel van de 
‘Brabantse Bromfiets Dagen’ waarbij later 

in het jaar ook ritten georganiseerd wor-
den vanuit Zijtaart, Rosmalen, Veghel/
Mariaheide en Eindhoven. Bij mooi weer 
verwachten ze rond de 300 deelnemers. 
Publiek is van harte welkom om te ko-
men genieten van de aanwezige oldti-
mers. Hiervoor zijn de volgende tijden 
interessant: vanaf 9.00 uur verzame-
len de bromfietsliefhebbers zich bij De 
Dreef. De start vindt plaats om 11.00 
uur. Tussen 14.30 en 15.30 uur worden 
de bromfietsen en Solexen weer terug 
verwacht in Aarle-Rixtel. Kom dus ge-
rust even een kijkje nemen en geniet 
van al die Zündapps, Kreidlers, Puchs, 
Solexen enz. Voor meer informatie kunt 
u bellen met Henk van Lierop, tel. 0492-
463210, of kijk op de website van De 
Bromvliegers: www.bromvliegers.nl.

Nieuwe 
collectie
Virmundtstraat 9 Gemert 

0492 369700
Like us on facebook.

by J.P. Fashion for men

Mooie mannenmode in Gemert  

Winkelen onder het genot van 
een hapje en een drankje 

2e broek halve prijs
by J.P.  Virmundtstraat 7 Gemert 0492 387072

Gratis parkeren achterom - like us on facebook
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OPEN DAG

PLAATSGEBREK?

DE KOFFIE STAAT KLAAR!

ZONDAG 3 MEI
VAN 12.00 – 17.00 UUR

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

RUIMTES VANAF 9M3 TOT 60M3

HUUR VANAF €54,- P/MAAND

Bezoek ook onze website:

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

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

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Robijn vloeibaar wasmiddel
fl acon 560/700 ml.

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

black velvet à 700 ml. van 13.50 voor 6.75

1+1
GRATIS

Overzichtstentoonstelling Kunstroute 
Laarbeek in ’t Oude Raadhuis

Op voeten en fi etsen naar school

Examenleerlingen sluiten schooltijd in stijl af 

Social Sofa in speeltuin ‘t Renneveld

Beek en Donk - In ‘Het Oude Raadhuis’ is een 
overzichtstentoonstelling ingericht waarbij alle 
24 deelnemers aan de Kunstroute Laarbeek 
2015 ieder één werkstuk laten zien. Het Oude 
Raadhuis is daarmee een goed startpunt voor 
de rondgang langs de kunstenaars. Aan de hand 
van de route en de geëxposeerde stukken kan 
de bezoeker een selectie maken van de kunste-
naars die later bezocht kunnen gaan worden.

De Kunstroute Laarbeek is een rondgang door 
de gemeente Laarbeek langs de deelnemende 
kunstenaars. Deze kunstenaars, van amateur tot 
professioneel, hebben hun atelier/werkplaats 

opengesteld voor het publiek 
en ze zijn zelf aanwezig. Het 
thema van deze editie: ‘Kunst-
werk in wording’. Iedere deelnemer laat op zijn 
eigen wijze zien hoe hun kunstwerk tot stand 
komt. Zowel in het Oude Raadhuis als bij de 
deelnemers is een plattegrond verkrijgbaar, 
waarop de route en een overzicht van de deel-
nemers staan. 

De expositie loopt gelijk met de openingstijden 
van de kunstroute: zaterdag 25 en zondag 26 
april 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag 2 en zon-
dag 3 mei 11.00 tot 17.00 uur.

Aarle-Rixtel - De kinderen van de Heindert 
hebben afgelopen maandag terecht een lekker 
ijsje verdiend. In de 10 schooldagen daarvoor 
hebben ze laten zien dat ze heel goed ‘Op 
voeten en fietsen naar school’ kunnen! 

Alle kinderen hebben massaal meegedaan met 
deze actie en hun best gedaan om zoveel mo-
gelijk lopend of fietsend naar school te komen. 
We zijn heel blij dat de ouders hier zo enthou-
siast aan hebben meegewerkt! En natuurlijk 
hebben ook de leerkrachten en overig perso-
neel van de Heindert actief meegedaan. Het 
was ook mogelijk om de auto verder weg te 
parkeren en lopend naar school te komen. 

De actie ‘Op voeten en fietsen naar school’ is 
van Veilig Verkeer Nederland. Fietsen en lopen 
bevordert de zelfstandige mobiliteit en dat is 
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Jonge kinderen kunnen lopend of fietsend 
naar school worden gebracht. Door de dage-
lijkse routine leren zij gevaarlijke situaties te 
herkennen en ermee om te gaan. Als zij ouder 
worden, leren zij geleidelijk aan om zelfstandig 
aan het verkeer deel te nemen. Als meer kin-
deren fietsend of lopend naar school komen, 
vermindert het aantal auto’s bij de school, 
waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. 

En daarnaast is de extra beweging natuurlijk 
ook gezond!

In de week voor de start van de actie is eerst 
een nulmeting gedaan: voordat de kinderen of 
de ouders uitleg over de actie hadden gekre-
gen, is gemeten dat 67% van de kinderen en 
het personeel al fietsend of lopend naar school 
kwam. Gelukkig werkte het weer die dag ook 
goed mee. Op dinsdag 7 april zijn we met de 
actie begonnen en kregen alle kinderen die 
met de fiets of lopend naar school kwamen bij 
aankomst op het schoolplein een stickerkaart 
met daarop hun eerste verdiende sticker. Elke 
dag was een sticker te verdienen en werd de 
score voor iedereen zichtbaar in de hal van de 
school bijgehouden. Het streefgetal van 650 
stickers werd al heel snel ingehaald. Het hoog-
ste percentage dat op één dag is gemeten,  
was 91%! In totaal hebben de kinderen en het 
personeel in 10 dagen 1080 stickers gehaald, 
wat ongeveer neerkomt op 85% van de kin-
deren en personeel dat dagelijks met de fiets 
of te voet naar school komt. Een topprestatie! 

Dit resultaat moest natuurlijk gevierd worden 
met een lekkere versnapering en leuke activi-
teit. Met een  quiz werd op een speelse manier 
de verkeerskennis getest.  

www.kunstroutelaarbeek.nl

Beek en donk

aarle rixtel lieshout

 mariahout

Kunst-werk in wording

20
15

25-26 april
2-3 mei

Lieshout - Eind augustus staat er, zoals de plan-
ning er nu uitziet, een prachtige social sofa in 
speeltuin ’t Renneveld aan de Ruitjensakker.
 
Afgelopen zaterdag gaf Anne van de Ven 
uit Aarle-Rixtel een workshop mozaïek aan 

belangstellende, ‘plakkende’ buurtgenoten.  Het 
ontwerp oogt fris en vrolijk en de handen van 
de buurtkinderen zijn allemaal terug te vinden 
op de bank.

Laarbeek/Gemert – Deze periode zijn spannende 
tijden voor de examenkandidaten. De zenuwen 
zijn nog niet verdwenen, nadat de examens achter 
de rug zijn. Hebben ze het wel of niet gehaald? 

Bij het vmbo en het praktijkonderwijs van het 
Commanderij College (Gemert en Laarbeek) kun-
nen die zenuwen vlak voor de uitslag nog even ver-
geten worden. Op woensdag 27 mei en donderdag 
28 mei vieren alle eindexamenleerlingen van vmbo 
Gemert, vmbo Laarbeek en praktijkonderwijs feest 
tijdens het galabal. 

Alle kandidaten van het Commanderij College 
vmbo-pro kunnen die avonden nog even uit hun 
dak gaan tijdens een groot bal. In Gemert lopen de 

kandidaten (en introducés) op donderdag 28 mei 
over de rode loper bij Time-Out vanaf 19.30 uur. 
In Laarbeek vieren de examenkandidaten feest op 
woensdag 27 mei vanaf 19.30 uur bij Café Thuis. 
Traditioneel arriveren de kandidaten op ludieke wij-
ze.  Examenkandidaten mogen een introducé mee-
nemen. Leerlingen van vmbo Gemert mogen twee 
introducees meenemen. De leerlingen hebben hun 
geldige schoolpas 2014-2015 én toegangsbewijzen 
bij zich. Ouders, verzorgers en andere belangstel-
lenden zijn natuurlijk van harte welkom om de 
feestelijke aankomst te bewonderen. 

De diploma-uitreiking vindt plaats op woensdag 1 
en/of donderdag 2 juli op de schoollocatie van de 
kandidaat. 
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Geen basisschool zonder eenzame 
gymtassen aan de kapstok of verd-
waalde werkbladen slingerend door 
een verlaten hal. Jaarlijks, wekelijks 
en dagelijks, zodra de goedgevulde 
jeugdbollen huiswaarts keren met 
nieuwe wijsheden en vaardigheden, 
komen de meesters en juffen tot de 
ontdekking dat één van diezelfde 
vaardigheden nog wat oefening nodig 
heeft. Het keurig achterlaten van de 
eigen werkplek of het mee naar huis 
nemen van spullen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon, wanneer de zo-
emer eenmaal luidruchtig schelt en de 
kinders doet trillen van opwinding. In 
een rotvaart vertrekken de leerlingen, 
nadat meester of juf het bekende rie-
deltje op het eind van de middag net 
heeft aangeheven: ‘Jongens en …’ 
… zzzoef, men weet genoeg. Stoelen 
worden provisorisch aangeschoven 
om maar zo snel mogelijk bij de kap-
stok te zijn, de jas weg te grissen en 
in volle sprint de speelplaats over te 
roetsjen, vrijheid! 
‘Hilke, kom je even terug, je tafel is 
nog niet opgeruimd! Hilke, hallo?’ 
Maar geen Hilke meer te bekennen, 
die had even belangrijkere zaken aan 
haar hoofd. Dan maar naar Teun. 
‘Teun, je gymtas, die hangt nog aan 
het haakje! Teun, Teun, Teueueuen?’ 
Gevlogen, was hij ook maar zo snel 
in zijn zelfstandig werken. ‘Pleun, je 
verkeersexamenbrief ligt nog op de 
kapstok. Freek, waar is Pleun heen?’ 
‘Die moest snel weg, meester’, beant-
woordt Freek beleefd de vraag. Ge-
lukkig zijn er ook nog kinderen die 
tijd genoeg hebben! ‘Ow, oké, weet 
je ook waarom?’ ‘Iets met appen om 
half 4, maar ik weet het niet precies. 
Doei meester’, en Freek verdwijnt ook 
door de deur. De meester kijkt lich-
telijk verbouwereerd naar de kapstok. 
De verkeersbrief voor Pleun, enkele 
bananen die zich in het stadium pre-

ontbinding bevinden, het huiswerk-
boekje van Rutger, een tweetal jas-
sen, drie gymrugzakken ongelukkig 
liggend op de linoleumvloer en nog 
een goedgevulde tas van een zojuist 
opgeruimde la … ‘Freek, waar ben 
je, je vergeet nog je tas?’ Maar het is 
alweer te laat. De spullen worden bij 
elkaar gegraaid en op de verzamelplek 
gelegd. Daar bevinden zich tradition-
eel de Tupperware-bakjes van Suzan, 
die elke donderdag weer mee naar 
huis gaan. Ook een Nike-schoentje, 
maatje 34 staat te wachten op de 
rechtmatige eigenaar. Vreemd, het is 
er maar eentje! Er hangt een lekker 
warme sjaal, een vestje van de zus van 
(‘ze heeft toch nog niets gemerkt’) en 
het geheel wordt afgemaakt door een 
x aantal gymtassen. Maar niet open-
maken, gevaar voor bedwelmende 
geuren. Ach, dat maakt de kids niet 
uit, aantrekken en gymmen maar. 
‘Meester, dat is gewoon een nieuw 
type deo, maak je niet druk!’
Tsja, basisschooljeugd en hun spullen. 
Alles moet ge-
leerd wor-
den, laten 
we maar 
zeggen.  

Mees 
Joost

Gevonden voorwerpen

‘Hilke, kom je even terug, je tafel is 
nog niet opgeruimd! Hilke, hallo?’ 
Maar geen Hilke meer te bekennen, 
die had even belangrijkere zaken aan 
haar hoofd. Dan maar naar Teun. 
‘Teun, je gymtas, die hangt nog aan 
het haakje! Teun, Teun, Teueueuen?’ 
Gevlogen, was hij ook maar zo snel 
in zijn zelfstandig werken. ‘Pleun, je 
verkeersexamenbrief ligt nog op de 
kapstok. Freek, waar is Pleun heen?’ 

lukkig zijn er ook nog kinderen die 
tijd genoeg hebben! ‘Ow, oké, weet 

Alles moet ge-Alles moet ge-
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den, laten 
we maar 
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Mees 
Joost

COLUMN

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

  Tel. 0499-421469Tel. 0499-421469T

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Kruisboogschieten met &RG-teens bij St. Servatius 
Gilde
Lieshout -  De tieners van &RG-teens 
van groep 6 tot en met de leeftijd van 15 
jaar zijn uitgenodigd op de Beemdkant 
bij Sint Servatius Gilde in Lieshout op 
vrijdag 8 mei. Tijdens deze avond kan je 
zelf onder andere kruisboog- en buks-
schieten en er zijn nog meer spannende 
dingen te beleven. 

Weer of geen weer, de jeugd kan die 
avond vermaakt worden. Leuk om met 
je Lieshoutse vrienden en vriendinnen 
actief bezig te zijn. Kom lekker sportief 
gekleed. Vergeet niet je pasje mee te ne-
men. Alle verdere benodigdheden wor-
den beschikbaar gesteld. Deze avond is 
alleen voor de &RG-Teens en &RG-Plus 
leden. Je bent lid als je een pasje hebt 
en het is geschikt voor jongens én meis-
jes. Er worden geen inschrijfformulieren 
op de basisscholen in Lieshout uitge-
deeld. Je kunt je inschrijven via www.
energyteens.nl. Dit geldt ook voor de 
leerlingen van het voorgezet onderwijs 
t/m 15 jaar. Het is van belang om vroeg-
tijdig te weten met hoeveel deelnemers 
er rekening gehouden moet  worden, 
daarom dien je jezelf in te schijven voor 
3 mei en gelijktijdig de bijdrage van 
€1,50 over te maken op rekeningnum-
mer NL79RABO0105065153, t.n.v. 
Vierbinden/Tienerwerk Lieshout onder 
vermelding van Kruisboogschieten met 
de volledige naam van het deelnemende 
kind. Je wordt verwacht om 19.00 uur. 
Belangrijk is dat je op tijd bent! Om 
21.30 uur is deze bijzondere avond weer 
voorbij. 

Leerlingen OBS Het Klokhuis zijn trapvaardig
Beek en Donk - Alle leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van OBS 
Het Klokhuis in Beek en Donk en 
Lieshout hebben woensdag 15 
april deelgenomen aan het project 
‘Trapvaardig’. 

De kinderen van groep 7 hebben 
middels trapvaardig geleerd om 
veiliger aan het verkeer te kunnen 
deelnemen als fietser, iets wat zeker 
van pas komt bij de cursus die zij in 
groep 8 gaan krijgen zodat ze ‘brug-
klasproof’ zijn. Leerlingen in groep 
8 worden ‘brugklasproof’ gemaakt 
door ze te leren fietsen met de ba-
gage die ze ook naar de brugklas 
meenemen, zoals een rugzak met 
boeken. De organisatie is erg tevre-
den dat alle kinderen hun diploma 
hebben behaald. Het was een ge-
slaagde dag.

OBS het Klokhuis naar regiofi nale KNVB Voetbaltoernooi 

Beek en Donk - OBS het Klokhuis 
heeft woensdag 15 april meegedaan 
aan het jaarlijkse KNVB scholen voet-
baltoernooi. Bij aankomst stond het 
team van groep 7/8 een zwaar pro-
gramma te wachten met een aantal 
pittige wedstrijden. De eerste wed-
strijd eindigde in een 0-0 gelijkspel, 
waarmee alle kansen nog open waren.

Zowel de tweede, derde als vier-
de wedstrijd werden gewonnen 
met 1-0. Door een aantal fraaie 
goals van Jan de Jong van Beek 
en Donk, Jarco Kocken en een 
benutte penalty van Sam Klijsen 
stonden ze in de laatste wedstrijd 
oog in oog tegen de nummer 2 uit 
de poule. Na 12 minuten spelen 

was het nog steeds 0-0 en wisten 
ze zich, als eerste van de poule, te 
plaatsen voor de volgende ronde. 
De regiofinale wordt gespeeld op 
20 mei.  Heren, super gefeliciteerd 
met dit resultaat. De school is trots 
op jullie. Zet hem op in de volgen-
de ronde.
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk 
Heuvelplein 11
0492-463591

www.janlinders.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag:  08.00 - 20.00 uur
Vrijdag:     08.00 - 21.00 uur
Zaterdag:    08.00 - 20.00 uur
Zondag:    10.00 - 19.00 uur

Ruimste openingstijden van Beek en Donk

www.janlinders.nlActies geldig t/m 
zondag 26 april 2015

2+1
= 3 HALEN 2 BETALEN

Het lekkerste vers uit het zuiden
StreekwekenStreekweken

Alles van Bavaria
fl es, blik, tray of krat
0.39-14.64
Prijs per liter vanaf 0.81   

Al onze supermarkten zijn
met Koningsdag open!

Elke zondagopen van10.00 - 19.00
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

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

Dagboottocht Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk

Oproep aan PGB zorgverleners/budgethouders

Hobbymiddag bij Zonnebloem Mariahout

Beek en Donk - De dagboottocht van de 
Zonnebloem vond  plaats op vrijdag 17 april en 
deze ging naar de Biesboch met de Zilvermeeuw 
2. Om 8.00 uur stonden de eerste gasten klaar 
op het Piet van Thielplein, daarna naar Dorus 
van de Elsenhof en via de Hermelijnstraat naar 
de laatste opstap bij de Michaëlkerk. 

Met 49 gasten en medewerkers en 3 vrijwil-
ligers vertrokken ze naar Drimmelen, waar ze 
om 10.45 aankwamen. De gasten konden een 
mooie plaats bij het raam uitzoeken en toen ie-
dereen aanwezig was vertrok de boot richting 

Biesbosch. De Biesbosch is een uitzonderlijk 
mooi natuurgebied, is altijd in beweging. Het 
is een verrassend paradijs geworden voor elke 
natuurliefhebber. Het eten en drinken op de 
boot was keurig geregeld en de Vrolijke 5 uit 
Mariahout zorgde voor de muziek. Rond 17.00 
uur waren ze weer terug in Drimmelen en met 
nog een lunchpakketje voor onderweg begon de 
terugreis. De gasten hebben genoten. Dank aan 
de organisatie en de vele vrijwilligers, die ervoor 
gezorgd hebben, dat het een onvergetelijke dag 
is geworden.

Lieshout - De Dorpsraad Lieshout wil zich 
inzetten voor zorgverleners die niet of slecht 
worden uitbetaald door middel van een PGB 
en hun salaris van de SVB krijgen. Krijgt u 
zorg of verleent u zorg en heeft u  problemen 
met de uitbetaling vanuit het PGB, meldt u 
zich dan aan bij de Dorpsraad; info@dorps-
raad-lieshout.nl

Deze problemen kunnen te maken hebben 
met  de zorgcontracten, declaraties, infor-
matie overdracht of nieuwe regelgeving. De 
Dorpsraad denkt met u mee met het zoeken 
naar een oplossing. Zij kunnen u wijzen op 
een aantal mogelijkheden. Met uw melding is 
er ook zicht op de omvang van de problema-
tiek. U kunt uw problemen doorgeven en ook 
welke acties er al ondernomen zijn. Mogelijk 
dat de Dorpsraad kan helpen.

Mariahout - Gasten en vrijwilligers van 
de Zonnebloem kwamen woensdag 15 
april bij elkaar voor een creatieve mid-
dag. Iedereen had een uitnodiging ont-
vangen waarin men kon opgeven of ze 
een memobord wilde maken of een haan 
wilde beschilderen.

Vrijwilliger Ad Donkers had in de voor-
gaande weken al diverse hanen uitge-
zaagd, terwijl door de ontspanningsgroep 
spullen werden ingekocht en verzameld. 
Bij Mariet Vogels mochten ze diverse 

lappen stof en dergelijke ophalen en Van 
Dommelen verpakkingen was zo vriende-
lijk voor lint te zorgen. In de voormiddag 
werd alles vast in gereedheid gebracht, 
zodat eenieder bij aankomst direct aan de 
slag kon. Er werd hard gewerkt, waarbij 
door het heerlijke warme voorjaarsweer 
menig zweetdruppeltje viel. Maar het 
resultaat was ernaar! Geen enkel me-
mobord was hetzelfde, net zo min als de 
hanen. Met trots en tevredenheid werd 
er dan ook huiswaarts gegaan met een 
uniek werkstuk.
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Een aandeel in elkaar

Wij wensen u een gezellige Koningsdag 2015!

Onze medewerkers vieren Koningsdag graag met hun familie en vrienden. 

Toch kunt u veel van uw dagelijkse bankzaken tijdens deze feestdag ook 

via internet regelen, waar en wanneer het u uitkomt.

Maandag 27 april zijn de kantoren van Rabobank Peel Noord gesloten

toch gewoon uw
bankzaken regelen!

Met Koningsdag zijn
wij gesloten

Ouderenavond Dorpsfeesten 2015

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker Beek en Donk

Koperen jubileum Zanggroep Zingiz

Jaarvergadering C.V. De 
Heikneuters

Collecte Oranje Fonds 2015

Kienavond bij De Raopers

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

Er staat jullie weer een avond met 
veelbelovend vermaak te wachten. 
De entree is gratis en de eerste koffie 
met cake zijn ook gratis. Daarnaast 
wordt er een gratis loterij gehouden. 
De organisatie van deze avond is in 
samenwerking met de KBO. 

Dus mocht je zin hebben in een ge-
zellige avond vermaak kom dan op 
woensdag 29 april naar de Dreef. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur, om 
20.00 uur start het programma en 

om 22.30 uur is de avond afgelo-
pen.

Beek en Donk - Bevolkings-
onderzoek Zuid heeft van 17 no-
vember tot 12 december 2014 in 
Beek en Donk het bevolkingson-
derzoek borstkanker uitgevoerd. 
Voor dit onderzoek worden alle 
vrouwen tussen 50 en 75 jaar uit-
genodigd. 

Er zijn 1.557 vrouwen uit Beek en 

Donk  uitgenodigd en er hebben 
1.281 vrouwen deelgenomen aan 
het onderzoek. Dit betekent een 
opkomstpercentage van 82,27%. 
Er zijn 43 vrouwen doorverwezen 
voor nader onderzoek, omdat er 
een verdachte afwijking is gevon-
den. Pas na verder onderzoek in 
het ziekenhuis blijkt of het gaat om 
een goedaardige of kwaadaardige 

afwijking. Door het bevolkingson-
derzoek kan borstkanker in een 
vroeg stadium ontdekt worden. 
Dit verhoogt de kans op genezing. 
Bovendien is vaker een borstspa-
rende operatie mogelijk. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Tonny Wijnands

Beek en Donk - Zanggroep Zingiz  
viert zondag 26 april haar 12,5 jarig 
jubileum met een jubileumconcert in 
het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De dames van de zanggroep 
zijn (onder leiding van dirigent Heidi 
de Louw) de laatste weken druk bezig 
geweest om de laatste puntjes op de 
‘i’ te zetten. 

Voor de trouwe bezoekers komen 
er bekende nummers voorbij, maar 
ook een aantal nieuwe nummers die 

speciaal voor dit concert ingestu-
deerd zijn, passeren de revue. Naast 
Zanggroep Zingiz laat ook Koorklas 
KiKo van zich horen tijdens dit concert. 
Er worden zelfs een aantal gezamen-
lijke nummers ten gehore gebracht. 
Koorklas KiKo viert dit jaar in oktober 
hun 10-jarig jubileum. Het concert be-
gint zondag om 14.30 uur en is voor 
iedereen gratis toegankelijk. Ze hopen 
vele muziekliefhebbers te mogen ont-
vangen.

Mariahout - C.V. De Heikneuters sluit 
het carnavalsseizoen 2014/2015 af 
met de Jaarvergadering. Deze jaar-
vergadering wordt gehouden op 
maandag 18 mei om 20.30 uur in het 
Buurthuis aan de Bernadettestraat in 
Mariahout. 

Bij deze nodigen zij alle leden en be-
gunstigers uit om hun jaarvergadering 
bij te wonen. Dit jaar is in het bestuur 
aftredend en niet herkiesbaar Riny 
de Groot en Henk van Duijnhoven. 
Nieuwe leden voor het bestuur kun-
nen zich opgeven bij een van de be-
stuursleden, tot aanvang van de ver-
gadering.

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse collecte 
plaats van het Oranje Fonds vindt 
plaats in de week van 27 april. 

Met de opbrengsten van deze col-
lecte steunt het fonds projecten van 

culturele verenigingen. Collectanten 
van harmonie De Goede Hoop gaan 
in die week in Aarle-Rixtel langs de 
deuren. Zij hopen op uw royale bij-
drage, waarvoor alvast hun hartelijke 
dank.

Lieshout – Carnavalsvereniging 
De Raopers houdt op vrijdag 24 
april een kienavond.

Het kienen wordt gehouden in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof 

in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom om 
mee te doen.

Vernielingen op het kerkhof in Lieshout
Lieshout - Op het kerkhof in 
Lieshout zijn vorige maand 2 
dennenbomen voor de helft in-
gezaagd bij de stam, mogelijk 
met de bedoeling deze te laten 
omwaaien. Gelukkig werd deze 
vernieling geconstateerd door de 
vrijwilligers die zorg dragen voor 
het onderhoud van het kerkhof.

Vanwege het gevaar van omvallen 
op de graven, moesten de bomen 
professioneel worden gerooid; dit 

was een flinke kostenpost plus dat 
het aanzicht van en op het kerkhof 
op deze manier wordt verstoord. 
De vrijwilligers en het parochiebe-
stuur zijn geschokt door deze ver-
nielingen en hopen dat iemand de 
vandalen, die dit hebben veroor-
zaakt, gezien hebben of weten wie 
het is of zijn. Mocht dit het geval 
zijn, dan vragen zij u om dit te mel-
den bij de politie (kan ook bij: meld 
misdaad anoniem) of het parochie-
bestuur (0492-461216), zodat de 

onkosten verhaald kunnen wor-
den. Het is te zot voor woorden 
dat bezoekers van kerkhoven alert 
moeten zijn op vernielingen op 
een plek waar je je dierbaren wilt 
gedenken, betreuren of herinne-
ren; het parochiebestuur spreekt 
de hoop uit dat dit een éénmalig 
voorval is, zodat naar de toekomst 
toe het kerkhof een plaats is en 
blijft van grafrust en gedenken.
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BROUWERS QUALITY PETFOOD
DE STATER 16  |  LIESHOUT  |  0499-421916  |  WWW.PETGIGANT.NL 
BROUWERS QUALITY PETFOOD

VERKOOP AAN PARTICULIER 

TEGEN

GROOTHANDELSPRIJZEN 

OOK VERKOPEN WIJ

KANT EN KLAAR VERS VLEES

COMPLEET ASSORTIMENT

HONDEN- EN KATTENVOER

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

Zondag 
26 april 

KOOPZONDAG 
van 10.00 

tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. 
Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijs-

winnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor 
(Heuvelplein 3 in Beek en Donk). De winnaar krijgt 
per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 11: Zwembad De Koppelen en 
Lifestyle Center Laarbeek in Beek en Donk 

Weet jij waar deze foto van is? 

Lifestyle Center Laarbeek in Beek en Donk Lifestyle Center Laarbeek in Beek en Donk 

Winnaar:   Marlies Jacobs

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Kouwenbergs kerkje vraagt boeken

Sint Servatius Gilde op bezoek bij hun Koning

Aarle-Rixtel – Het Kouwenbergs 
kerkje houdt zondag 10 mei en op 
Hemelvaartsdag 14 mei weer de jaar-
lijkse boekenmarkt. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan de res-
tauratie van het kerkje.

Deze boekenmarkt trekt jaarlijks hon-
derden belangstellenden. Het aanbod 
van boeken is dan ook erg divers, van 
Romans tot naslagwerken, van mo-
derne tot klassieke literatuur. Om deze 
boekenmarkt weer mogelijk te maken 
is het bestuur van het kerkje op zoek 

naar mensen die hun boeken aan dit 
doel af willen staan. Mensen die boe-
ken aan willen bieden kunnen dit mel-
den via tel. 0492-381851 of per email: 
kouwenbergskerkje@onsbrabantnet.
nl. De boeken worden thuis opge-
haald.

Lieshout - De Gildebroeders van 
het Sint Servatius Gilde gingen za-
terdag 18 april op bezoek bij het 
Koningspaar Cor en Toos van Vegchel 
om een vendelhulde te brengen ter 
ere van de verjaardag van Cor. 

Na wat opstartproblemen konden de 
vendeliers laten zien dat ze de prijs 
van Brabants kampioen echt ver-
dienden. Na de vendelhulde bood 
Cor, zoals gebruikelijk bij het Gilde, 

een zilveren schild aan. Na het offi-
ciële gedeelte bleef het Gilde en hun 
partners nog enkele uren napraten. 
Echter niet al te lang, want zondag 
stond er op de beemdkant te Lieshout 
een kringwedstrijd wipschieten op 
het programma. Dit Gilde treffen is 
elke keer weer voor de schutters een 
verbroedering. Er werd op verschil-
lende onderdelen geschoten, o.a. 
de vrije hand, personeel, bejaarde, 
Puistschieten. 

De volgende prijzen werden door 
het Lieshoutse Gilde behaald:
Jos Kuijpers eerste prijs vrije hand. 
Ruud Mijnsbergen eerste prijs be-
jaarde. Gerard van de Linde behaal-
de in de zelfde categorie een 2e prijs. 
Frits Vorstenbosch wist twee prijzen 
in de wacht te slepen bij het puist 
schieten. Zo zie je maar weer dat het 
Lieshoutse Gilde meer kan dan al-
leen vendelen.

Het Koningspaar Cor en Toos van Vegchel
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Gratis parkeren!

meivakantie? 

filmpje pakken!

p

voor het complete filmprogramma,  

online reserveringen en tijden: 

www.industrybioscoop.nl

of bel 0413 - 82 09 90

industry service bioscoop veghel ncb-laan 52a

avengers: age of ultron 3d: 
18:45 22:00

bears: 

16:00

bloed, Zweet & tranen: 
19:00 21:45

divergent series: insurgent 3d: 
18:45

fast & furious 7: 

19:00 22:00

Home 3d: 

16:00

kidnep: 

16:00

michiel de ruyter: 

21:30

shaun Het schaap: de film: 
16:00 

ZaterdaG 25 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:30 18:45 22:00

bears: 

15:45

bloed, Zweet & tranen: 
19:00 21:45

divergent series: insurgent 3d: 
18:45

fast & furious 7: 

19:00 22:00

focus: 

21:30

Home 3d: 

13:15

kidnep: 

13:15 15:45

paddington nl: 

13:30

shaun Het schaap: de film: 
13:30 15:30

ZondaG 26 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:30 19:30

bears: 

13:30

bloed, Zweet & tranen: 
19:45

de boskampi’s: 

15:30

fast & furious 7: 

19:30

focus: 

19:45

Home 3d: 

13:15 15:45

kidnep: 

13:15 15:45

shaun Het schaap: de film: 
13:30

maandaG 27 april 2015 - Gesloten!

dinsdaG 28 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30

kidnep: 

11:15 13:30 15:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

woensdaG 29 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30 15:30

kidnep: 

11:15 13:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

donderdaG 30 april 2015

avengers: age of ultron 3d: 
15:45 19:45

bears: 

14:00 16:15

bloed, Zweet & tranen: 
20:00

de boskampi’s: 

16:15

de ontsnapping: 

20:00

fast & furious 7: 

19:45

Home 3d: 

11:00 13:30 15:30

kidnep: 

11:15 13:30

paddington nl: 

11:00

shaun Het schaap: de film: 
11:15 14:00

vrijdaG 24 april 2015

vanaf 28 april t/m
 10 mei 

vroeGe voGels 

kortinG!
alle films voor 12.00u: 

€5,50*

ex. 3D en lange films toeslagen
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PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

MINDER MOOI....

een afvalberg voor je huis 
De start van de afvalproef in De Voorbeemd 

zorgde in de Burgemeester Seelenlaan voor een 
Minder Mooi uitzicht. “Je zult het maar voor 
de deur hebben staan. Ik verheug me al op de 
zomerse temperaturen. De hele straat is er nu 
al klaar mee”, aldus de bewoner van het huis 

‘achter’ de afvalberg. 

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
LUCHTHAVENVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

200 Scouts zonder leiding overleven expeditie Ghana!

‘Samen Sterk’ voor minimagezinnen in Laarbeek

Lieshout/Mariahout – Scouting 
Regio Helmond organiseert 
jaarlijks de Regionale Scouting 
Wedstrijd (RSW). Het thema van 
de RSW van 2015 was Expeditie 
Ghana. Ruim 200 jongeren van 11 
tot 15 jaar, waaronder 18 leden 
van Scouting Lieshout-Mariahout, 
onderverdeeld in één meisjes team 
en twee jongens teams, hebben 
aan dit evenement deelgenomen. 

Tijdens deze Regionale Scouting 
Wedstrijd, gehouden van 10 tot 
12 april op het terrein van ‘De 
Zandbergen’ in Stiphout, zijn de 
scouts volledig op zichzelf aange-
wezen; de leiding kampeert op on-
geveer 300 meter afstand en mag 
géén hulp bieden.  De organisatie 
heeft voor de scouts een aantal op-
drachten bedacht en een onafhan-
kelijke jury beoordeeld nauwlet-
tend alle activiteiten en uitvoering 
van de opdrachten.
 
Op vrijdagavond werden de scouts 
door leiding en ouders ‘achterge-
laten’ op  een verlaten bosperceel 
(er is géén elektra en beperkt wa-
ter beschikbaar). Elke groep van 
5 tot 7 deelnemers kreeg van  de 
organisatie een plekje in het bos 
toegewezen.  Na toewijzing was 
het aan iedere groep scouts om 
alle benodigde materialen (tent, 

pionierpalen, touwen, keukentje, 
aankleding, slaapspullen, water, 
etc.) gezamenlijk naar hun plek te 
verplaatsen door het losse zand. 
Daarna moest gezamenlijk de tent 
netjes opgezet worden en werden 
de bedden klaar gemaakt voor 
de nacht. Het programma van de 
vrijdagavond bestond verder uit 
de opening door de Explorers van 
Scouting Stiphout, een avondspel 
en natuurlijk een kampvuur. Na een 
drukke en spannende eerste dag 
bleef het, na het kampvuur,  nog 
lang onrustig op het kampterrein.

Zaterdag om 7.30 uur werden alle 
scouts gewekt door de organisatie 
en startte de jury weer direct met 
de beoordeling van alle activiteiten. 
Na het, door de scouts zelf verzorg-
de, ontbijt moest een tafel gepio-
nierd (met hout en touw een ob-
ject bouwen), waarop gekookt en 
gegeten kon worden. ’s Middags 
stond er een flinke wandeltocht op 
het programma, waaraan door di-
verse scouts flinke blaren werden 
overgehouden. 

Later, tijdens de bereiding van het 
diner ging bij een aantal Scouts van 
Scouting Lieshout – Mariahout het 
spreekwoordelijke lampje uit. Het 
gevolg hiervan was dat de bereide 
nasi niet helemaal het gewenste 

resultaat opleverde en dat al sla-
pend de afwas werd gedaan.  Na 
het avondspel was het op zater-
dagavond dan ook vroeg rustig in 
de tenten. 

Zondag was alweer de laatste dag 
van de RSW – Expeditie Ghana. Na 
het ontbijt begonnen de scouts met 
het gezamenlijk opruimen van de 
tenten, gepionierde keukens en an-
dere bouwwerken. Na het laatste 
spel was er nog een stevige lunch, 
verzorgd door de organisatie, ter-
wijl de jury de eindklassering voor 
de RSW 2015 opmaakte.

Rond 14.00 uur was de prijsuitrei-
king waarna de scouts, moe van 
alle inspanningen, weer verenigd 
werden met hun trotse ouders en 
leiding. De drie teams van Scouting 
Lieshout – Mariahout hebben een 
super prestatie neergezet tijdens 
deze RSW en veel geleerd voor 
RSW 2016, waar nu al door een 
aantal scouts reikhalzend naar uit-
gekeken wordt.

Agenda:
Tot en met zondag 10 mei: Jaarlijkse 
loterij t.b.v. het jaarlijkse  kamp en 
activiteiten voor de leden.
Woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei: 
Zeeroverkamp voor alle speltakken 
bij de Kuilen in Mill.

Laarbeek - Een Facebookgroep die 
zich sterk maakt voor de minima in 
Laarbeek en omstreken. Dit doet 
een groep mensen door middel 
van Facebook waar zij 3x per week 
versproducten aanbieden van 
een plaatselijke supermarkt die 
hen daarin steunt met o.a. brood, 
groenten, fruit, zuivel, vruchten-
sappen, toetjes, salades, bloemen, 
etc. Naast deze producten krijgen 
zij diverse artikelen aangeboden 
zoals spellen, kleding, speelgoed, 
schoonmaak artikelen, cosmetica 
en andere producten.

Van deze producten worden mooie 
pakketten gemaakt zodat men 
deze via de Facebookgroep ‘Samen 
sterk in Laarbeek’ aan kunnen 
bieden en waar men om kan lo-
ten. Voor kleding is de groep een 
ruimte aan het inrichten om daar 
de leden te ontvangen en waar ze 
dan o.a. kleding kunnen uitzoeken. 
Zij maken ruim 60 gezinnen per 
week blij met versproducten waar 

zij een heerlijke maaltijd van kun-
nen maken en voor een hele week 
brood. De Facebookgroep maakt 
zich voornamelijk sterk voor inwo-
ners van gemeente Laarbeek maar 
mensen uit de omgeving zijn ook 
welkom. De ophaal- en afgiftepun-
ten voor het ophalen en brengen 
van producten zijn in Lieshout en in 
Helmond. 

Bent of kent u gezinnen of alleen-
staanden die het moeilijk hebben, 
tijdelijk of langdurig, die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken, die door het bezuinigen op 
voedsel die ze bij van de groep krij-
gen daarmee hun lasten of schuld 
kunnen inlossen? Meld u of dit ge-
zin aan via info@samensterkinlaar-
beek.nl. Bent u een ondernemer of 
particulier en u wilt wat doen voor 
deze mensen in uw gemeenschap? 
Alles is van harte welkom, schoon-
maakartikelen, levensmiddelen, 
decoratieartikelen, speelgoed en 
kleding. Een financiële bijdrage is 

ook welkom, waar zij hoognodige 
artikelen zoals toiletpapier voor ko-
pen en zij overleggen het bonnetje 
met u als donateur. Een financiële 
bijdrage voor de organisatie, die 
zich vrijwillig en kosteloos inzetten 
terwijl ze zelf ook in de minima-
groep behoren, is ook welkom. Zij 
gebruiken dit voor brandstof voor 
het 3x in de week ophalen en weg-
brengen van vers artikelen. Maar 
ook voor bijvoorbeeld pr-artikelen 
voor de groep voor het drukken en 
verspreiden van reclame, ook dit 
wordt 1 op 1 overlegd. De groep 
vrijwilligers vindt de giften en ba-
ten voor de leden het belangrijkst. 
Zonder vervoer staan zij niet meer 
sterk. 

Wilt u hen steunen? Like en deel de 
pagina op Facebook ‘Samen sterk 
in Laarbeek’. Of kijk op  www.sa-
mensterkinlaarbeek.nl. Voor vragen 
en opmerkingen kun je hen mailen 
via info@samensterkinlaarbeek.nl.
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keukens, badkamers en interieur

www.iesra.nl

GRATIS huisbezoek en advies - inclusief 3D ontwerp 

Uw complete project van A-Z door ons verzorgd

IESRA

MAANDACTIE: 25% KORTING op onze tegels en houten vloeren van hoogwaardige kwaliteit

Openingstijden
Di t/m za: 10.00 - 17.00u
En op afspraak

Wij maken tijd voor u
op een moment dat het 
u uitkomt.

IESRA keukens, 
badkamers en interieur

Vincent van Goghstraat 46
5671GZ  Nuenen
T  040 - 218 40 00
M 06 - 51 87 83 03
www.iesra.nl
mieke@iesra.nl

Boerdonk herdenkt oorlogsslachtoffers

Boerdonk kopje onder tegen SVSH

Boerdonk - De kinderen van groep 7 
en 8 van basisschool Sint Nicolaas uit 
Boerdonk en de dorpsraad van Boerdonk 
gaan op 4 mei de oorlogsslachtoffers 
herdenken. Groep 7 en 8 hebben het 
oorlogsmonument in Boerdonk ge-
adopteerd en mogen zich adoptieklas 
noemen. Zij zijn al druk bezig met het 
thema oorlog. 

Samen met de dorpsraad hebben ze een 
programma opgezet voor 4 mei. Zij nodi-
gen iedereen in Boerdonk uit om samen 
met hen de oorlogsslachtoffers te her-
denken bij het Lancaster monument aan 
de Bosscheweg. 
Men verzamelt om 19.15 uur voor de 
Hazenpot. Mensen die moeilijk ter been 
zijn kunnen plaats nemen in de huifkar. 
Dan lopen ze in stille tocht naar het 
kerkhof waar de kinderen van groep 

7 en 8 een bloem leggen en een groet 
brengen aan Harrie van de Akker en aan 
de Indië veteranen. Hierna trekt de stille 
tocht weer verder, route Pastoor van 
Schijndelstraat, Geluckweg, Veerstraat, 
Bosscheweg. Om 19.55 uur komt men 
aan bij het monument, er staan stoelen 
waar u op kunt gaan zitten. Er volgen om 
20.00 uur 2 Minuten stilte. De wethou-
der geeft een toespraak en de kinderen 
lezen gedichten voor waarna er bloemen 
gelegd worden. The Last Post wordt ge-
speeld en het Wilhelmus wordt ten ge-
hore gebracht. Men loopt met z’n allen 
weer terug naar de Hazenpot waar voor 
iedereen een kopje koffie of thee klaar 
staat. De Dorpsraad hoopt u allen te mo-
gen begroeten om samen met hen nog 
eens stil te staan bij al die mensen die in 
de oorlog hebben gevochten, geleden en 
zijn gestorven.

Volop activiteiten tijdens Koningsdag in Boerdonk
Boerdonk - Nederland viert op 27 april 
voor het tweede jaar Koningsdag. Dit 
laten ze in Boerdonk natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang heeft spe-
ciaal voor de Boerdonkse kinderen van 
0 jaar t/m groep 8 een gezellig ochtend-
programma georganiseerd.

Het programma start om 9.00 uur met 
de ‘Rollende Oranje Parade’. Alle kinde-
ren zijn van harte uitgenodigd om een 
parcours door Boerdonk af te leggen met 
versierde fietsen, skelters, skateboards 
en ander rollend materieel.  Uiteraard 
zijn ouders, familieleden en alle an-
dere belangstellenden welkom om de 

kinderen enthousiast toe te juichen. De 
start en finish is bij gemeenschapshuis  
Den Hazenpot. Na de parade wordt voor 
iedere leeftijdsgroep een leuke activiteit 
georganiseerd. Kinderen uit groep 0, 1 
en 2 gaan met de huifkar naar een mooie 
speelplek. Om 9.30 uur staan de huif-
karren klaar bij evenemententerrein ’t 
Weike; rond 11.30 uur arriveren zij weer 
bij Den Hazenpot.  Voor kinderen van de 
groep 3 t/m 8 wordt vanaf 9.30 uur een 
fantastisch spellencircuit uitgezet. Met 
een variatie aan leuke, actieve spelletjes 
vermaken de kinderen zich uitstekend.  
Voor alle kinderen ligt er een knipkaart 
klaar en na afloop zijn er mooie prijzen 
voor de deelnemers. 

Speciaal voor de niet schoolgaande 
kinderen staat de Winnie de Pooh-
grabbelton klaar! Vanaf 10.00 uur mo-
gen zij komen grabbelen.

Niet alleen de kinderen, maar ook ou-
ders en belangstellenden zijn van harte 
welkom bij Den Hazenpot om te komen 
kijken naar de activiteiten.  Onder het 
genot van een lekkere kop koffie of thee 
kan men gezellig kletsen, genieten van 
de gezellige drukte en, hopelijk, genie-
ten van het mooie weer. Om Boerdonk 
een feestelijke uitstraling te geven, ho-
pen ze dat iedereen om 8.30 uur de vlag 
uithangt. 

Boerdonk – Phoe phoe.. Dit was wat 
de spelers en toeschouwers dachten 
na het laatste fluitsignaal. Een wed-
strijd om snel te vergeten en niet 
omdat dat hij verloren was, dat kan 
altijd wel een keer gebeuren. Het 
was zo’n wedstrijd van al voetbal-
len ze nog heel de dag dan... De 
tegenstander was SVSH dat slechts 
13 punten had, maar daarvan had-
den ze er drie bij Boerdonk gehaald. 

Het begon eigenlijk niet verkeerd 
met een schot net voorlangs, maar 
in de 6e minuut was het al 1-0 voor 
SVSH. Een diepe bal waar de verde-
diging zich op verkeek, en de spits 
kon zo vrij voor de keeper de 1-0 
binnen tikken. Een paar minuten 

later weer dezelfde situatie, maar nu 
kon keeper Mark Opheij wel redding 
brengen. Of het de warmte was of 
er staat niks meer op het spel, hier-
na werd het een matte partij, waar 
Boerdonk tweemaal gevaarlijk was. 
Eén keer via een kopbal van Daan 
Dortmans, die net onder de lat werd 
weggetikt, en eenmaal William 
Verhoeven, die uit een corner bijna 
raak kopte. Het was tekenend voor 
de wedstrijd dat dit de enigste wa-
penfeiten waren na 45 minuten 
voetbal. 

De tweede helft werd er niet be-
ter op. Slechts 1 schot tussen de 
palen van Boerdonk, overigens 
schitterend ingeschoten en gered. 

SVSH had het betere van het spel 
en had nog wat kleine kansjes maar 
was ook nooit echt gevaarlijk. 

Volgende week komt de kampioen 
America, op bezoek dan moet er ze-
ker anders gespeeld worden om een 
positief resultaat te halen.

3 teams maken kans op kampioenschap
Boerdonk - Volgende week kunnen drie 
teams van RKSV Boerdonk  kampioen 
worden. Als eerste de jongste voetbal-
lers van Boerdonk  F1. Zij zijn in 2014 
al najaarskampioen geworden en kun-
nen nu ook voorjaarskampioen worden. 
Aanstaande zaterdag hebben ze een uit-
wedstrijd tegen Blauw-Geel. 

Als tweede de meiden en jongens van 
D1. Voor hun staat zaterdag een thuis-
wedstrijd tegen Blauw-Geel op het pro-
gramma. Als ze die wedstrijd winnen 
kunnen ze de kampioensvlag al gaan 
hijsen. Als laatste Boerdonk 2. Zondag 

spelen ze in Haps en bij een overwin-
ning zijn ze ook kampioen. Dus kom al-
lemaal om deze jongens en meisjes aan 
te moedigen, ze kunnen jullie steun goed 
gebruiken. En mocht u zaterdag en/of 
zondag de muziek wat harder horen, 
dan hebben ze een feestje.

D1
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Mariahout - De jaarvergadering 
van Zorg om het Dorp Mariahout 
werd op 13 april voorafgegaan 
door een foto/filmpresentatie over 
de vrijwilligers die actief zijn in het 
Lourdescomplex in Mariahout. 

Zowel in als rondom de Lourdeskerk 
vindt er wekelijks veel activiteit 
plaats. Van het schoonhouden van 
de kerk, park en kerkhof als het 
onderhouden van de Lourdesgrot 
en het openen en sluiten van de 
accommodatie. Tevens het voorbe-
reiden van de liturgie bij allerlei vie-
ringen. Deze mooie impressie was 
samengesteld door Jan Jansen. 

Tijdens de jaarvergadering passeer-
den een grote aantal werkgroe-
pen de revue. Zorg om het Dorp 
is een vereniging die voor jong 
en oud klaar staat. De organisatie 
van Koningsdag, Sinterklaas of de 
Kermis worden als vanzelfsprekend 
ervaren, maar zijn toch altijd moge-
lijk dankzij de inzet van velen. Het 
bestuur probeert de belangen van 
Mariahoutse inwoners zo goed mo-
gelijk bij de gemeente Laarbeek te 
behartigen, zodat het een levens-
loopbestendig dorp blijft. 

Henk Hulsen werd in het bestuur 
gekozen en zal de functie van secre-
taris overnemen. Zorg om het Dorp 
bedankt de voormalige secretaris 
Ger Aarts voor haar grote inzet, en 
dat na al elf jaar het voorzitterschap 
voor haar rekening te hebben geno-
men. 

Harold de Louw presenteerde het 
nieuwe open Processieparkplan, 
dat tot stand is gekomen door een 
commissie van afgevaardigden van 
het Openluchttheater, de parkwerk-
ploeg en Zorg om het Dorp. Ook 
de ervaren parkwerkers hebben 
hun steentje bijgedragen. Dit mooie 

plan, dat het huidige Processiepark 
een open plek van ontmoeting laat 
worden, met behoud van de religi-
euze waarden, werd onlangs door 
Lars Eeuwes aangeboden aan Ton 
van de Wijdeven (oud parochiebe-
stuur) en Ria Lindeman (voorzitter 
Zorg om het Dorp). Lars heeft, als 
laatstejaars student HBO Tuin- en 
Landschapsinrichting, de huidige 
gesloten situatie in het park omge-
toverd tot een mooi open geheel, 
met zichtlijnen op de beelden en 
kerk, welke tot het cultureel erf-
goed behoren. Zorg om het Dorp 
hoopt toestemming te krijgen van 
het nieuwe parochiebestuur om dit 
plan stap voor stap te kunnen rea-
liseren. Het heeft er vertrouwen in, 
dat het bijdraagt aan de (religieuze) 

leefbaarheid in het dorp en voor ve-
len uit de omgeving.

De avond werd afgesloten door 
oMase, welke een leuk sketch-
je bracht over ‘inburgering in 
Mariahout’. Het was een mooie 
avond met veel bezoekers die onder 
de indruk waren hoe actief iedereen 
in deze gemeenschap is. 

Wilt u ook lid worden van Zorg 
om het Dorp, download dan het 
inschrijfformulier van de website 
www.zorgomhetdorp.nl. (Nieuwe) 
leden krijgen een actie bon ter 
waarde van €7,50 bestemd voor 
activiteiten in Mariahout. Deze is af 
te halen in het dorpsservicecentrum 
in het Buurthuis, op woensdag van 
16.00 tot 20.00 uur.

APK

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Het komt wel eens voor, dat je een 
gebrekkig product aanschaft. 
De wet bepaalt, dat je als afnemer 
tijdig moet klagen bij de leverancier 
van het product.
Over de klachtplicht heeft de Hoge 
Raad onlangs een belangrijke 
uitspraak gedaan, met name op het 
punt van wie wat moet  bewijzen 
in een discussie.  De afnemer moet 
bewijzen, dat en wanneer hij over 
het gebrek in het product heeft 
geklaagd. Als de afnemer in dat 
bewijs slaagt moet de leverancier 
aantonen, dat de afnemer te lang 
gewacht heeft met klagen. Daarbij 
zijn twee momenten van belang: 
de afnemer heeft het product 
na aanschaf niet snel genoeg 
op gebreken onderzocht en de 
afnemer heeft na de ontdekking 
van het gebrek niet op tijd bij de 
leverancier geklaagd. 

Tip voor afnemers: onderzoek het 
aangeschafte product na aankoop 
op eventuele gebreken en klaag zo 
spoedig mogelijk na ontdekking 
van een gebrek.
Tip voor leveranciers: spreek 
concreet met afnemers af binnen 
welke termijn zij moeten klagen na 
afname van het product. 

Meer weten over dit onderwerp?
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl. 
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

NIET TEVREDEN? KLAAG OP TIJD! 

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Thematische workshops
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

Kom maar 
Achterom dag 
Zondag 26 april 2015, 

Sint-Oedenrode
van 11.00 tot 17.00 uur

Routes te verkrijgen bij de 
deelnemende bedrijven.

Bijzonder geschikt voor een 
leuke fietstocht, maar ook met 

de auto prima bereikbaar.

Deelnemende bedrijven: 
- Hoeve Strobol

- de Beleving
- Hoveniers, Tuincentrum & 
Countrystore Peppelhoeve

- Domaine Les Damianes
- Melkveehouderij Bekkers

Drukbezochte jaarvergadering Zorg om het Dorp

HEUVEL 6, LIESHOUT   0499-421231  PROFILEDECONCURRENT.NL

50%
KORTING

OP ALLE ACCESSOIRES 
BIJ AANKOOP VAN EEN 
NIEUWE FIETS.

Lars Eeuwes biedt het nieuwe plan Processiepark aan

Goedkopere bouwgrond voor iedereen?
PNL gaat in de komende raads-
vergadering een motie indienen 
om de grondprijs voor alle bou-
wers tijdelijk te verlagen. Dit 
doen wij naar aanleiding van het 
collegevoorstel aan de gemeen-
teraad tot het enkel verlagen van 
de bouwgrondprijs  met € 39,00/
m2  excl.  BTW voor beleggers 
die willen beleggen in huurhui-
zen boven de sociale huurprijs-
grens van  € 710,00. PNL is van 
mening dat ook bijvoorbeeld de 
jonge Laarbeekse zelfbouwers, 
die samen een tweekapper willen 
bouwen, ook voor een korting in 
aanmerking moeten kunnen ko-
men. 

PNL fractie 

LEZERSPODIUM

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Mariahout - Koploper Oranje Zwart 
speelde zondag tegen de nummer laatst 
Mariahout. Van een groot krachtsver-
schil was geen sprake. In het begin 
een aanvallend Oranje Zwart, maar dit 
resulteerde niet tot gevaarlijke momen-
ten. De goed leidende scheidsrechter 
Hermsgens keurde 2 buitenspelgoals 
van de Helmondse ploeg af.

Mariahout kwam er zo nu en dan gevaar-
lijk uit. Op een pass van Geert van Doorn 
schoot Luuk Leenders bovenkant lat. De 
ruststand was 0-0. In de 18e minuut na 
rust kwamen de Helmonders door een 
ongelukkige eigen goal van Wim van de 
Heuvel op voorsprong. Mariahout liet 
het hier niet bij zitten en ging succesvol 
op jacht naar de gelijkmaker. Een prima 
voorzet van Luuk Leenders werd door 
Guus van Bosbeek knap binnen gekopt: 
1-1. Koploper Oranje Zwart was hierna 
even het spoor bijster en Mariahout wil-
de doordrukken op jacht naar de voor-
sprong. Helaas werden enkele mogelijk-
heden niet goed uitgespeeld en in een 
tegenactie scoorden de Helmonders wel. 
Een voorzet die door iedereen werd ge-
mist, werd op waarde geschat door Toon 
van Lierop. Hij scoorde met een zweef-
duik de bevrijdende 2-1 voor Oranje 
Zwart.  Hierna kwam zij niet meer in de 
problemen. 

Mariahout speelt de komende twee we-
ken nog twee finales. Doordat de andere 
uitslagen niet gunstig waren, hebben de 
Marianen klasse behoud niet meer in ei-
gen hand.

 

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

7.695,-
Incl. composieten werkblad,

combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast 

en afzuigkap.

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET ONZE RUIME COLLECTIE!

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

KONINGSDAG 
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Sportend Laarbeek
voetbal Mariahout heeft het niet meer in eigen hand

Keven Ketelaars kijkt, onder toeziend oog van Wim van den Heuvel, geconcentreerd wat de speler van Oranje Zwart gaat ondernemen



Donderdag 23 april 2015 41
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Het talent van deze week, Maud Tollens , kan zijn bon tot 
donderdag 30 april ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Rectifi catie
Per abuis stond bij het talent van vorige 
week, Bert Manders, als vereniging BC 
Mixed vermeld. Dit moest Badminton Club 
Lieshout zijn.

Maud Tollens

Maud Tollens uit Aarle-Rixtel, lid van R&TC 
Buitenlust, behaalde in de jeugdronde van 
Tilburg een prachtige 2e plaats. 

R&TC Buitenlust 
Maud Tollens
R&TC Buitenlust 

ELI op zoek naar nieuwe kantinebeheerders

Lieshout - De huidige beheerders van 
de gezellige ELI-kantine, Lia en Toon 
Donkers, hebben aangegeven, dat ze 
aan het einde van dit seizoen na 6 ½ 
jaar stoppen. 

Daarom is het bestuur op zoek naar 
mensen, die hét trefpunt van de gehele 
vereniging willen beheren. Als je hier-
voor belangstelling hebt of je wilt na-
dere informatie dan kun je –uiteraard 

geheel vrijblijvend- contact opnemen met 
Monique Donkers, tel. 0499–423012 
of met een ander bestuurslid. Natuurlijk 
neemt ELI ook afscheid van Lia en Toon. 
Dat gebeurt op zaterdag 13 juni. 

Belangrijke overwinning voor 
Sparta’25

Beek en Donk - Na maanden te 
strijden tegen degradatie en/of 
de nacompetitie lijkt Sparta na 
een paar goede overwinningen 
een goed gat te hebben geslagen 
met de onderste ploegen. Sparta 
staat nu 7e en maakt zelfs kans 
op de laatste periode. ‘De bal is 
rond’, wordt wel eens gezegd. 

Sparta’25 boekte in de thuis-
wedstrijd tegen Best Vooruit een 
belangrijke overwinning. Sparta 
begon deze keer wel goed aan 
de wedstrijd. In de eerste mi-
nuut verzuimde Jaccy van den 
Enden Sparta op 1-0 te zetten. 
Hij had een haarscherpe voorzet 
van Michiel Koot zo maar voor 
het binnen tikken. Een kwartier 
later was het wel raak. Ruud Jan 
Happé schoof de bal beheerst on-
der de doelman van Best Vooruit 
in het doel, 1-0 voor Sparta’25. 
In de 30e minuut maakte Frank 
Dankers in het eigen strafschop-
gebied een overtreding op een 
aanvaller van Best Vooruit. 
Scheidsrechter Bierings wees re-
soluut naar de stip. De penalty 
werd beheerst binnen geschoten, 
1-1. In het verdere verloop van de 

eerste helft waren beide ploegen 
niet bij machte om deze score een 
andere wending te geven.

Ook in het eerste gedeelte van de 
tweede helft bleef het spel rom-
melig. In de 74e minuut zette in-
valler Elco van Schijndel de spar-
tanen op een 2-1 voorsprong. Het 
was aan Philippe Cleutjens te dan-
ken dat de gasten een paar minu-
ten later niet de 2-2 aan konden 
tekenen. Hij redde op miraculeuze 
wijze de bal van de lijn. In de 82e 
minuut was het opnieuw Elco van 
Schijndel die trefzeker was. Met 
de 3-1 kroonde hij zichzelf tot 
matchwinnaar.

Sparta kan de laatste wedstrijden 
met minder druk uitvoetballen en 
wie weet, zich belonen met een 
plek in de nacompetitie voor pro-
motie… of is dit een beetje te veel 
van het goede.. 

Vriendjesdag Sparta’25 super gezellig

Beek en Donk - Onder prachtige 
weersomstandigheden is op 18 april 
de vriendjesdag 2015 gehouden 
voor de Spartaantjes en de Mini F.

Zo’n 70 jongens en meisjes wa-
ren om 9.00 uur op het hoofdveld 

present, waar ze in groepjes werden 
gedeeld om vervolgens een parcours 
af te leggen van voetbalspelletjes en 
partijtjes. Door deze dag zijn er weer 
zo’n 35 jongens en meisjes voor de 
eerste keer in aanraking gekomen 
met de Mini F en Spartaantjes groep, 

met voetbal en met Sparta’25. Alle 
ouders die geholpen hebben om 
deze ochtend tot een groot succes te 
maken: hartelijk dank! De kids waar-
deren dit enorm (en Sparta’25 ook 
natuurlijk!)

Lieshout - Ruim 20 kinderen grepen 
de uitnodiging aan om een keer te 
voetballen bij ELI. De jeugdtrainers 
van de mini’s, F- en E-teams hadden 
een aantrekkelijk trainingscircuit uit-
gezet zodat de ‘vriendjes’ konden 
proeven van het plezier dat ruim 
honderdzestig jongens en meisjes 
van 5 tot 18 jaar iedere week bij ELI 
beleven. 

Het NOC*NSF organiseert van 18 
tot en met 25 april de Nationale 
Sportweek. Deze week is er in heel 
Nederland extra aandacht voor sport 
en bewegen. Voetbalvereniging ELI 
vervroegde de actie met een week 
om zo de Lieshoutse wielervijfdaagse 
niet in de wielen te rijden. Alle jeugd-
spelers van ELI mochten op woens-
dag 15 april een vriendje of vriendin-
netje meenemen om mee te trainen. 

Na een serie oefeningen met drib-
belen, passen en ‘afwerken op doel’, 
konden de pupillen zich uitleven in 
een echte wedstrijd. “Wij maken er 
dan een geweldige voetbalavond 
van!” schreven de organisatoren 
vooraf op de uitnodiging en dat is 

het ook geworden. De kinderen ont-
dekten dat voetbal bij ELI hartstikke 
leuk is.

Ruim 20 mini’s van 5-6 jaar en 60 F- 
en E-pupillen van 7-11 jaar trainen 
iedere woensdag van 18.15 tot 19.15 
uur op sportpark ’t Luijtelaar. Voor de 
mini’s organiseert ELI regelmatig, sa-
men met de andere verenigingen in 

de buurt, wedstrijdjes op zaterdag-
ochtend op een klein veld met kleine 
goals. Plezier staat daarbij voorop. De 
spelers van 7 jaar en ouder spelen op 
zaterdagochtend competitie. Naast 
het voetbal organiseert ELI regelma-
tig spelactiviteiten voor de jeugd. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust 
eens kijken. Elk kind mag vrijblijvend 
4 keer gratis meetrainen. 

‘Breng een vriendje mee’ groot succes 
bij ELI

Vriendjesdag bij ELI

ASV’33 keert na één seizoen terug naar 4e Klasse
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zijn ver-
blijf in de 5e klasse kunnen beperken 
tot 1 seizoen, afgelopen zondag werd 
door een 3-0 winst op Olympia Boys 
uit Ommel promotie afgedwongen. 
ASV’33 stelde heel snel orde op zaken 
door binnen 20 minuten een 3-0 voor-
sprong op het scorebord te brengen, 
waarbij de wedstrijd eigenlijk al ge-
speeld was. 

Al na 9 minuten was het raak, Ruud de 
Brouwer speelde zich schiterend vrij  en 
gaf ook de doelman van Olympia Boys 
geen enkele kans op zijn schot. Olympia 
Boys wist zich geen raad met de ASV 
voorwaartsen, die kansen bleven creë-
ren, en nadat Nick Hendriks de bal nog 
net naast het doel had geknikt, was het 
in de 16e minuut Ronny Heijmans die de 
doelman van Olympia Boys omspeelde 
en de bal in het lege doel kon schuiven.

Een paar minuten later was het Thijs 
van Uden die de gehele defensie van 

Olympia zijn hakken liet zien en de 3-0 
op het scorebord bracht. Voorzichtig 
dacht iedereen aan een grote uitslag 
deze middag, want ASV’33 speelde een 
prima 1e helft met goed voetbal en vele 
kansen. Toch wist Olympia Boys zich 
enigzins in te stellen op haar tegenstan-
der en konden ze de schade in de 1e 
helft beperken tot drie tegendoelpun-
ten.

Na rust eenzelfde speelbeeld, ASV’33 
wist hele goede kansen te creëren, maar 
was niet scherp genoeg om die ook af 
te maken. Daar kon Olympia Boys maar 
enkele speldenprikjes tegenover stel-
len, want in de gehele wedstrijd werd 
geen enkele 100% kans afgedwongen. 
De buit was binnen voor de mannen 
van Han van Rosmalen, een prima 3-0 
winst maar wel een winst die vele malen 
groter uit had moeten of kunnen vallen. 
Maar de drie punten waren het allerbe-
langrijkste voor de rood/witten. Door 
het puntverlies van ELI bij Mifano waren 

deze drie punten, met nog twee wed-
strijden te gaan, voldoende voor directe 
promotie naar de 4e klasse.          

Komende zondag gaat ASV’33 op be-
zoek bij SSE in Someren-eind dat ook 
voor promotie in aanmerking gaat ko-
men, de paars/witten hebben aan 1 

punt voldoende om dat gestalte te gaan 
geven.

ASV’33 viert een doelpunt
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tafeltennis

Bezoek ook onze website:

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

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

W 17 - Aanbiedingen gelden van maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Noord Waarland
jong belegen kaas
van onze versafdeling
500 gram

5.82
3.79

kilo 7.58

Lieshout - De Lieshoutenaren leden een verdien-
de 5-1 nederlaag tegen Mifano, dat hierdoor nog 
de kans op promotie behoudt. Direct na het 1e 
fluitsignaal van de jonge goed leidende scheids-
rechter Vogels uit Aarle-Rixtel trok ELI ten aanval. 

Het was Sem Steenbakkers, die meteen vrij voor 
de Mifano-keeper opdook, maar de bal langs de 
verkeerde kant van de paal schoof. Bij de eerste 
de beste aanval van Mifano was het wel raak. 
Robin Evers kon in eerste instantie nog wel red-
ding brengen, maar was in de rebound van twee-
de instantie kansloos, 1-0. Dit doelpunt kwam 
van Ruben Aarts, die zijn 300e wedstrijd hiermee 
extra glans gaf. Even later kwam de gelijkmaker 
al op het scorebord, nadat Willem Jan van de 
Brink in het beruchte gebied weggeduwd werd. 
Bram Donkers benutte de strafschop feilloos, 1-1. 
Nadat beide ploegen in een aantrekkelijke fase 
goede kansen onbenut hadden gelaten ging de 
ELI-defensie in de fout. De lepe Rowan Verberne 
benutte dit buitenkansje en scoorde de 1e van zijn 
3 treffers, 2-1. Direct hierna had ELI de gelijkma-
ker kunnen maken, maar Bram Donkers schoot 
in goede positie de bal rakelings over. Zonder tot 
echt goed voetbal te komen bleef ELI wel op zoek 
naar de op dat moment nog verdiende gelijkma-
ker.  

Met Patrick Scheepers in de ploeg en aan-
voerder Lex Hollanders als extra aanvaller 
startte ELI de 2e helft. In de 53e minuut viel 
de beslissing in de wedstrijd toen Verberne 
met een boogbal de 3-1 scoorde. Hierna 
verdween bij ELI het echte geloof in een 
goed resultaat en werd Mifano steeds ster-
ker. Nadat de Lieshoutenaren nog enkele 
halfslachtige kansjes op het voor hen wat 
vreemde kunstgrasveld zagen stranden 
werd het in de 70e minuut 4-1 door jubi-
laris Aarts. Een kwartier voor tijd werd het 
zelfs 5-1 door Verberne en een nog grotere 
nederlaag dreigde. Dat zou vooral sneu 
zijn geweest voor de jonge A-speler Joris 
Ganzewinkel, die zijn debuut maakte in het 
vaandelteam van ELI.  

Door deze nederlaag en de resultaten van 
de concurrenten is rechtstreekse promo-
tie naar de 4e klasse alleen nog in theorie 
mogelijk. Eventuele promotie moet ELI via 
de nacompetitie zien te behalen. Een van 
de tegenstanders daarin is MVC. Komende 
zondag ontvangt ELI in de laatste thuiswed-
strijd van de reguliere competitie dit team 
uit De Mortel. 

Zeperd voor ELI tegen Mifano Budoclub Beek en 
Donk op kamp

Voorlaatste 
competitiewedstrijd 
ATTC´77

Aanval van ELI, Bas Hollanders (3) probeert te koppen, uiterst links  Stijn Donkers
Beek en Donk - Het jaarlijkse kampweekend 
van Budoclub beek en Donk heeft weer plaats-
gevonden, dit jaar met als thema ‘boerderij’. 
Vrijdagavond rond 18.00 uur werd er verzameld 
bij de gymzaal aan de Otterweg. 

Ieder jaar wordt er naar de kampboerderij gefietst, 
alleen dit jaar was besloten het anders te doen. 
Terwijl iedereen stond te wachten kwam er opeens 
een grote huifkar met een tractor ervoor de par-
keerplaats opgereden. Alle kinderen waren ver-
baasd en vonden het super leuk. Onderweg werd 
gestopt bij de varkenszichtstal in Aarle-Rixtel. Hier 
konden de kinderen alvast het echte boerenleven 
proeven. Nadat iedereen op de kampeerboerderij 
was gearriveerd, werden de spullen uitgepakt en 
bedden opgemaakt. ‘s Avonds mochten de kleine-
re kinderen ‘magic bowlen’ en de grotere kinderen 
hadden een spel in het bos. Na afloop kreeg ieder-
een een broodje knakworst en na een stoelendans 
gingen de jongeren naar bed. 

Op zaterdagochtend werden voor het ontbijt nog 
enkele kinderen verwelkomd die alleen de hele 
zaterdag meededen. Na het ontbijt kreeg ieder 
groepje een plaat met een boerderijdier die de 
kinderen met hun vingers mochten beschilde-
ren. Er waren mooie kunstwerken uitgekomen! 
Na het schilderen mocht iedereen een lunchpak-
ketje klaar maken voor de middag. Daarna ver-
trok iedereen in kleine groepjes te voet naar de 
Christoffelhoeve. Hier mochten de kinderen zich 
eerst uitleven in de speeltuin waarna vervolgens 
het blote voetenpad werd bewandeld. Dit is een 

pad met allerlei verschillende ondergronden waar 
de kinderen met hun bloten voeten overheen 
mochten lopen. Na het blote voetenpad werd er 
nog boerengolf gespeeld. 

Na deze volle middag werd weer teruggelopen 
naar de kampeerboerderij. Moe maar voldaan 
kreeg iedereen nog een frietje met wat lekkers 
erbij. Na het eten was het tijd voor de bingo met 
voor iedereen een prijsje. Na de bingo werd door 
de kinderen hun boeren outfit aangetrokken voor 
de jaarlijkse disco. De disco werd geopend met 
een boerenmodeshow waarbij drie winnaars uit 
de bus kwamen. Na de modeshow barstte het 
feest los met dj`s Ruud en Teun. Er werd flink de 
polonaise gelopen en gedanst. Ook kreeg ieder-
een een “Braskaart” om wat lekkers te halen bij 
de snoepkraam. Na de disco mochten de jongste 
na de stoelendans naar bed, waarna de ouderen 
nog eventjes op mochten blijven. 

Zondagochtend werden na het ontbijt de tassen 
weer ingepakt. In de loop van de ochtend werd 
er in het bos het douane spel gespeeld waarbij 
twee partijen zoveel mogelijk gouden eieren naar 
de overkant moesten smokkelen. De daaropvol-
gende lunch smaakte goed met warme soep erbij. 
Daarna kreeg iedereen een boeren tegeltje uit-
gereikt voor de prestaties die er geleverd waren 
en keerden de leden met hun ouders huiswaarts. 
Dankzij de uitgebreide voorbereidingen door de 
kampcommissie, het bestuur en het mooie weer 
is dit weekend wederom een groot succes gewor-
den!

Aarle-Rixtel - Het eerste jeugdteam van ta-
feltennisvereniging ATTC´77 heeft het zwaar 
dit seizoen in de op één na hoogste klasse 
van de afdeling Zuidwest (Noord-Brabant 
en Zeeland). Op 18 april speelden Werner 
Doensen, Bart Willems en Dennis van der 
Putten thuis tegen koploper Valkenswaard 
1, van wie ze in Valkenswaard nog met 10-0 
verloren hadden. 

Deze keer deden met name Dennis en 
Werner het erg goed. Zij wonnen ieder twee 
wedstrijden! Bart speelde goed maar kon niet 
tot winnen komen. Na deze 6-4 nederlaag 
staan ze op de laatste plek net achter Unicum 
2, tegen wie ze volgende week spelen in de 
laatste wedstrijd van dit seizoen.

Bij het tweede jeugdteam is het ook erg span-
nend, maar daar gaat het om het kampioen-
schap. Harm Steenbakkers, Niels Doensen 
en Sander Bevers speelden deze week 

tegen Veldhoven 4. Alleen Anton Presura van 
Veldhoven was te sterk voor de jongens uit 
Aarle-Rixtel. Alle andere wedstrijden wer-
den gewonnen zodat de totaalscore op 7-3 
kwam. Concurrent Flash 4 won ook met 7-3 
waardoor de achterstand twee punten blijft 
met nog één wedstrijd te gaan.

Het derde jeugdteam draait mooi mee in de 
middenmoot van de Starters S2 klasse. Ook 
zij speelden deze week tegen Valkenswaard. 
Michiel van Schaik was goed op dreef en won 
twee wedstrijden. Jasper van Veenendaal 
scoorde het derde punt. Liam Sangers, de 
enige speler van het team die dit seizoen 
geen enkele wedstrijd gemist heeft, bleef 
deze keer met lege handen. Ze staan nu op 
de derde plek, welke ze moeten kunnen be-
houden aangezien ze alleen nog tegen de 
nummer zes moeten spelen.
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Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Potter blijft magisch

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

Goede wielrenprestaties 
Laarbekenaren 

Laarbeek - Maud Tollens uit Aarle-Rixtel, lid van R&TC Buitenlust, behaalde in de jeugdronde van Tilburg een prachtige 
2e plaats. Dennis van Dijk uit Beek en Donk werd weer eerste in cat. 7.

De winnaars met bekers op het podium in Tilburg

Mathijs Janssen sterkst bij jeugd 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Mathijs Janssen is de sterkste 
gebleken bij het top-drie single-toer-
nooi dat hij samen met Nard van Loon 
en Pepijn Kerkhof heeft afgewerkt. In 
de onderlinge partijen was het duidelijk 
dat hij de sterkste was: Mathijs won ze 
allemaal.

In de partij tegen Nard van Loon waren 
de verschillen wel duidelijk. Nard kon 
het niet bijbenen en Mathijs liet hem 
alle hoeken van het veld zien, wat weer 
weerspiegeld werd in de setstanden: 
21-5 en 21-9. Ook tegen Pepijn Kerkhof 
liet Mathijs er geen gras over groeien. 
Met 21-7 en 21-4 liet hij duidelijk blij-
ken dat hij op dit moment de sterkste 
singlespeler bij de jeugd is. De laatste 
partij tussen Pepijn Kerkhof en Nard van 
Loon was ook een duidelijke. Nard won 
met twee keer 21-6, waardoor hij zich 
tweede mocht noemen. Nard eindigde 
door deze uitslagen als derde.

Jaarvergadering
Badminton Club Lieshout heeft, ook 
dit jaar weer, haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV) gehouden. 
Tijdens die vergadering heeft het bestuur 
van Badminton Club Lieshout verslagen 
uitgebracht van alle ondernomen activi-
teiten variërend van het secretariaat, tot 
het clubblad, de site en de competitie. 
Uiteraard heeft het bestuur ook de finan-
ciële situatie van de vereniging gedeeld 
met de leden en een begroting voor het 
komende jaar gepresenteerd. Tijdens de 

vergaderring is er ook unaniem gekozen 
om Ria Donkers wederom voor drie jaar 
te benoemen in het bestuur. Ook is vrij-
williger Tim van Bommel in het zonnetje 
gezet vanwege het behalen van zijn di-
ploma voor SL2 (sportleider 2). Ook is 
kampioensteams BCL-R1/Bavaria in het 
zonnetje gezet: zij zijn immers, met nog 
één wedstrijd te spelen kampioen ge-
worden van de eerste afdeling van de 
vierde klasse. Ook BCL-H1/Sportpoint 
Gemert werd gefeliciteerd. Dit team is 
immers, zonder te spelen, Brabants kam-
pioen geworden in de Heren-3 klasse. 
Dit omdat er dit jaar slechts één afdeling 

was en BCL-H1/Sportpoint Gemert in 
die ene afdeling kampioen is geworden 
en dus automatisch kampioen van die 
klasse is. Namens het team nam Tim van 
Bommel de beker en de certificaten in 
ontvangst. Uiteraard is er tijdens de ver-
gadering uitgebreid ingegaan op de si-
tuatie bij de jeugd (ledental, training) en 
op de promotie van BCL-1/BouwCenter 
Swinkels naar de eerste klasse. Kortom: 
alle belangrijke zaken zijn aan de orde 
gekomen, waardoor de badmintonners 
de vergadering intensief en gezellig kon-
den nabespreken tijdens een afsluitende 
borrel in het Dorpshuis. 

De drie deelnemers aan het Jeugd top-drie single-toernooi 
met vlnr. Mathijs Janssen, Nard van Loon en Pepijn Kerkhof

turnen Clubkampioen-
schappen bij 
Cialfo-gym

Aarle-Rixtel - Cialfo-gym heeft 
op zaterdag 18 april de jaarlijkse 
clubkampioenschappen gehou-
den in sporthal De Dreef in Aarle-
Rixtel. Vanaf 9.00 uur mochten 
alle peuters aan hun ouders en 
grootouders laten zien hoe goed 
ze al kunnen gymmen. Ruim 50 
peuters deden dit met veel en-
thousiasme en wonnen allemaal 
een medaille.  

De rest van de dag waren de ou-
dere kinderen aan de beurt. Eerst 
de kleuters, die al echt een beetje 
kunnen turnen en later op de dag 
ook de meisjes 1, 2 en 3, de jon-
gens en de wedstrijdgroep. Door 
hen konden, naast medailles voor 
de inzet, ook bekers worden ver-
diend.   

De winnaars per groep:
Kleuters: 1 Sophie Beniers, 2 Jinte 
van Berlo, 3 Celine Bussers.
Meisjes 1: 1 Amy Ket, 2 Maud 
Kerste, 3 Carlijn Beniers
Meisjes 2: 1 Lin Mei Dekkers, 2 

Vera van Lent, 3 Fenne Sanders
Meisjes 3: 1 Britt Kerste, 2 Pien 
v/d Reek, 3 Marin Ket
Jongens 1: 1 Ryan van Os, 2 
Daniel Gosen
Jongens 2: 1 Lex Plompen, 2 Job 
Huppertz
Mini’s: 1 Milou Kos
Aspiranten: 1 Maaike Heesakkers, 
2 Laurie Santegoeds
Junioren: 1 Jonne van der Zanden, 
2 Jill Kuijpers
Senioren: 1 Anouk van Dijk

Alle prijswinnaars van harte gefe-
liciteerd. Cialfo heeft altijd ruimte 
voor nieuwe leden. Alle informa-
tie vind je op www.cialfo-gym.nl.  
Neem ook eens een kijkje op de 
nieuwe Cialfo Gym Facebook pa-
gina, daar vind je onder anderen 
foto’s van de clubkampioenschap-
pen en filmpjes van de demonstra-
tie van de wedstrijdgroep. Zoek op 
Cialfo Gym.

tennis 39e Vloerenland 
Open Toernooi
T.V. ‘t Slotje

Beek en Donk - Het Vloerenland 
Open Toernooi, georganiseerd 
door T.V. ’t Slotje, wordt ge-
houden van donderdag 14 mei 
(Hemelvaart) tot en met zondag 
24 mei. Op Eerste  Pinksterdag (24 
mei) worden de finales gespeeld. 
Het toernooi is goedgekeurd door 
de K.N.L.T.B. en staat open voor 
alle bij de K.N.L.T.B. aangesloten 
leden. 

Er wordt gespeeld  in de volgen-
de categorieën: HE, DE, HD, DD 
en GD in de speelsterktes 3, 4, 5, 
6, 7(17+), 8(17+) en 9(17+)  en 
HD, DD, en GD in de speelsterk-
tes 6(35+), 7(35+), 8 (35+). Bij 
de enkelspelen 3 en 4 wordt een 
afvalschema gehanteerd.  De dub-
belspelen en de andere enkelspe-
len  worden in poules gespeeld 
en de poulewinnaars spelen ver-
der op een afvalschema. De in-
schrijving sluit op zondag 26 april. 

Inschrijvingen uitsluitend via www.
tv-slotje.nl of www.toernooi.nl. 
Dit jaar heeft de organisatie spe-
ciaal  voor de beginnende tennis-
ser de speelsterkte 9, zodat ook zij 
eens aan een toernooitje kunnen 
deelnemen.  

De naamgever van het toernooi 
is het Beek en Donkse bedrijf 
Vloerenland. Het bestaat uit de 
volgende onderdelen: tapijtte-
gelland, tapijtland, laminaatland, 
vinylland en kunstgrasland. Dit 
prachtige bedrijf is zeker een be-
zoekje waard. De organisatie 
hoopt op veel deelnemers en toe-
schouwers. Wees er snel bij, want 
vol is vol.

Kampioenschap 
libre biljarten 
bij ‘t Centrum

Beek en Donk - In het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk werd op maandag 13 april 
gespeeld om het algehele kam-
pioenschap libre biljarten. De 4 
klasse kampioenen in een halve 
competitie tegen elkaar.

Uitslag:
1 Martien Swinkels 283% 
   kampioen

2 Theo Spierings 214%
3 Fons van der Linden 179%
4 Ad de Koning 170%

biljarten

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Beek en Donk - In het week-
end van 18 en 19 april zijn
de Rayonkampioenschappen 
25meterpijl gehouden, waar men 
kwalificatie voor de Nederlandse 
Kampioenschappen kon afdwin-
gen. 

Verschillende schutters van Strijd in 
Vrede hadden zich weten te plaatsen 
voor deze Rayonkampioenschappen 
en mochten her en der in het zuiden 
van ons land aan de meet verschij-
nen.

Mark Kanters schoot zijn pijlen bij 
de Grensschutters in Reuver in de 
klasse recurve heren junioren. Hij 
deed dat uitstekend, want na scores 

van 224 en 232 mocht hij zich laten 
huldigen tot Rayonkampioen.

Stefan Kouwenberg stond in de 
klasse compound bij de Batavieren-
Treffers in Weert aan de meet. Zijn 
eerste hoge wedstrijdscore van 242 
punten kon hij helaas in zijn tweede 
wedstrijd niet overtreffen. Maar de 
238 was goed genoeg om uiteinde-
lijk de zilveren plak in ontvangst te 
kunnen nemen.

Wietse Aarden stond bij Willem Tell 
1885 in Geverik aan de meet in de 
hoogste klasse bij de heren recurve. 
Hij had zich hiervoor weten te plaat-
sen dankzij goede scores tijdens de 
regiowedstrijden. In Geverik deed 

hij het opnieuw goed met 225 en 
219 punten en eindigde hij knap in 
de middenmoot. In Geverik stond 
ook Henk Caris in de hoogste klas-
se recurve veteranen aan de meet. 
Zijn scores van 226 en 212 brachten 
hem eveneens tot een klassering in 
de middenmoot.

Uitslag toernooi Haagse Rozenknop:
Compound: Melvin van de Kerkhof 
237, Theo de Jong 233 en Louis van 
de Zanden 220.
Recurve: Henk Caris 223, Antoon 
Leenders 205 en Paul Linders 175.

Donderdag 23 april gaat Strijd in 
Vrede op bezoek bij St. Willibrordus 
in Milheeze, aanvang 20.00 uur.

vissen Daan van Dartel 
winnaar open-
ingswedstrijd

Drukke tijden voor Krijgsman 
Soranus

Lieshout – Voor de wedstrijd-
vissers van H.S.V. ’t Sluisje uit 
Lieshout was op zaterdag 18 april 
de start van het nieuwe wedstrijd-
seizoen. De openingswedstrijd 
stond op het programma.

Onder goede weersomstandig-
heden, met een lekker voorjaars-
zonnetje, gingen de vissers met 
elkaar de strijd aan, op de mooie 
vijver van de vereniging. De vis liet 
zich deze keer beter vangen dan 
het vorig jaar, de ene visser had 
er iets meer dan de andere maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Het was Daan van Dartel die de 
meeste vis had gevangen en hij 

werd hiermee de winnaar van deze 
openingswedstrijd.

De uitslag:
1. Daan van Dartel 642 cm. 2. 
Rolf van de Laar 334 cm. 3. Erik 
de Groot 127 cm. 4. Piet van Hoof 
90 cm. 5. Gerry Dekkers 63 cm. 6. 
Frans Verkuijlen 58 cm. 7. Remon 
Swinkels 38 cm. 8. Rinus Smits 35 
cm. 9. Marinus Swinkels 33 cm. 
10. Jos de Beer 32 cm.

De andere vissers konden geen 
visje gevangen krijgen.

Lieshout – Krijgsman Soranus trok 
maandagavond met zes schutters 
richting Handboogschutterij Sint-
Antonius in Nijnsel. Daar werd met 
drietallen geschoten op een vooraf 
opgegeven gemiddelde, waar tegen 
een rechtstreekse tegenstander van 
Nijnsel werd geschoten.

De wedstrijd werd beslist in setpun-
ten in het voordeel van Nijnsel. De 
persoonlijke uitslagen zijn als volgt: 
Ad Endevoets 225; Paul van de Broek 
222; Rik van de Westerlo 215; Theo 
van de Laar 190; Nelly van de Laar 
141 en Rita Endevoets 139.      

Toernooi St. Willibrordus
Donderdagavond heeft Krijgsman 
Soranus met zeven schutters deelge-
nomen aan een toernooi waar ze ook 
weer een vooraf aangegeven gemid-
delde schieten. Maar ditmaal met een 
goed resultaat met een verschil van 

3 punten. Persoonlijke uitslagen: Ad 
Endevoets 229; Arjan van de Heuvel 
225; Rik van de Westerlo 214; Paul 
van de Broek 211; Theo van de Laar 
205; Rita Endevoets 156 en Nelly van 
de Laar 154.

Zaterdag en zondag hebben de rayon-
kampioenschappen plaatsgevonden 
met als resultaat twee gouden medail-
les .Bij de jeugd Ziggy Daniels met een 
score van 176-189 en Nelly van de 
Laar bij de veteranen 161-134.

handboogschieten Schutters Eendracht schieten 
nieuw PR

Succes voor Mark Kanters en Stefan Kouwenberg

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij de 
Eendracht donderdagavond 16 april 
met 8 schutters aanwezig in Milheeze 
voor het verschieten van de wedstrijd 
van het nederlaagtoernooi bij HBV St. 
Willibrordus. Naast de Eendracht en 
St Willibrordus waren ook schutters 
van Centaur uit Asten en Krijgsman 
Soranus uit Lieshout aanwezig.

Het 8-tal van De Eendracht gaf vooraf 
aan 1543 punten te gaan verschieten. 
Het werden er 1544, een erg mooi 
resultaat van + 1. Dit mooie resultaat 
was mede te danken aan de 2 nieuwe 
PR’s, geschoten door Jan van Rooij 
(226) en Henk Verachtert (209). Aan 
het einde van het toernooi blijkt of dit 
mooie resultaat ook nog een prijs op-
levert.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Jan van Rooij  226  
nieuw persoonlijk record
2. Toon van Hoof    215
3. Henk Verachtert   209  
nieuw persoonlijk record
4. Erwin Wijnhoven    209
5. Jo Maas    197
6. Walter Jansen    180
7. Geert van Ganzenwinkel    171
8. Gerrie van Hoof ( TR )   137

Op zaterdag 8 april werd door 5 
schutters deelgenomen aan het ju-
bileum toernooi van HBV de Haagse 
Rozenknop in Helmond. Zij bestaan 
in mei 100 jaar en hebben hiervoor 
een toernooi georganiseerd om dit 
heugelijke feit met de diverse ver-
enigingen te vieren. Ook aanwezig 
waren 6 schutters van HBV Strijd in 
Vrede uit Beek en Donk. Het werd 
een vlot verschoten en gezellige 

wedstrijd met tussendoor een hapje 
en een drankje. De Eendracht schoot 
974 punten bij elkaar. Opgegeven 
was 935 punten, een positief resul-
taat van +39 punten. Eind mei vin-
den de laatste wedstrijden van dit 
toernooi plaats en zal de eindstand 
opgemaakt kunnen worden.

Resultaten schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven  
222punten
2. Toon van Hoof  214
3. Jan van Rooij  200
4. Geert van Ganzenwinkel 
197
5. Gerrie van Hoof (TR) 141

Donderdag 23 april wordt de 3e 
wedstrijd verschoten van het van 
Ganzenwinkeltoernooi. Tegenstander 
is HBV Kunst en Vriendschap uit 
Liessel, aanvang 20.00 uur.

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Solanum

Bezoek nu ook onze tuinmeubelafdeling

MandevilleKoningsboeket

Impatiens “Balzemien”

“Rantonnetii”  
Deze kuipplant bloeit de hele 
zomer. Bol op stam 80 cm 
hoog in 19 cm pot. Van € 9.95

“Sundaville red” 
80cm hoog 
in 17 cm pot.
Van € 12.95

Prachtig vol boeket. Handgebonden 
met uitsluitend rood, wit, blauw & 
oranje  bloemen. Daar kun je mee 
thuiskomen! Van € 14.95

Super kwaliteit 25 cm hoog in 13 cm pot. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 
€ 1.99 p/stuk

Tuinplanten mest
Topkwaliteit! Op kwekers recept, 
levert gegarandeerd de mooiste 
bloemen! Inhoud 1 kg. Van € 8.99

nu

€6.99

Knolbegonia
Dubbelbloemig verkrijgbaar in 
diverse kleuren. 15 cm hoog in 
11 cm pot. € 1.50 p /stuk

nu

€5.99

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 28 april 2015

bloemen! Inhoud 1 kg. Van € 8.99
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 
€ 1.99 p/stuk

11 cm pot. € 1.50 p /stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Deze kuipplant bloeit de hele 

Van € 9.95

Maandag 27 april
Koningsdag!

Geopend van 10.00 tot 17.00 uur 
met GRATIS gebak! Bij aankoop 
van koffie, thee of fris. 

*Max 1 gratis per 
klant en alleen geldig
op koningsdag!

Weekvoordeel
met uitsluitend rood, wit, blauw & 
oranje  bloemen. Daar kun je mee 

Van € 14.95

Tuinplanten mest

nu

€9.95
nu

€7.99

Nu 15% vroege vogel korting op al onze Tuinmeubels

3 Jaar garantie en gratis thuisbezorgd!

15%
KORTING

Bezoek nu ook onze tuinmeubelafdeling

Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 28 april 2015Deze aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 28 april 2015

Nu 15% vroege vogel korting op al onze Tuinmeubels

3 Jaar garantie en gratis thuisbezorgd!Biezenweg 2a ,Beek en Donk
Tel.: 0492-461310, www.tuincentrumdebiezen.nl

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Zondag geopend
Met gratis popcorn voor alle kinderen 

van 12.00 tot 17.00 uur

Petra’s 
   Speelpaleis
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Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

wipschieten Lieshoutse 
schutters 
succesvol op 
kringwedstrijd

Lieshout - Op een zonovergoten 
dag werd zondag een kringwedstrijd 
Brabants wipschieten verschoten 
op het mooie terrein van het Sint 
Servatius gilde te Lieshout. 

Annie Rovers van het Sint Leonardus 
gilde uit Beek en Donk was alle schut-
ters de baas op het onderdeel Personeel 
en eiste de eerste prijs op bij dit onder-
deel. Ruud Mijnsbergen van het Sint 
Servatius gilde uit Lieshout werd 4e en 
Jos Kuipers van hetzelfde gilde 6e. Ook 
bij de vrije hand wisten de schutters 
uit Lieshout zich staande te houden 
1e Jos Kuipers, 3e Bert Vorstenbosch, 
4e Gerard van der Linden alle van het 
Sint Servatius gilde. Een 6e plaats was 
weggelegd voor Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel. Ook bij de bejaarde was 
het een Lieshouts onderonsje; 1e Ruud 
Mijnsbergen en 2e Gerard van der 
Linden beide van het Sint Servatius gil-
de . Puistprijzen waren er weggelegd 
voor de volgende schutters: 3e Gerard 
van Ganzenwinkel Aarle-Rixtel, 4e 
Frits Vorstenbosch Lieshout, 6e Frits 
Vorstenbosch Lieshout  en 7e Henk 
v/d Velden Aarle-Rixtel.

De volgende wedstrijd wordt op 3 mei 
verschoten in Lierop en de opbrengst 
komt dan te goede aan de stichting 
KansPlus.

Uitslag van de Laarbeekse deelne-
mers:
Personeel: 1e Annie Rovers Beek en 
Donk, 4e Ruud Mijnsbergen Lieshout, 
6e Jos Kuipers Lieshout.
Vrije Hand: 1e Jos Kuipers Lieshout, 3e 
Bert Vorstenbosch Lieshout, 4e Gerard 
v/d Linden Lieshout, 6e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel.
Bejaarden: 1e Ruud Mijnsbergen 
Lieshout, 2e Gerard v/d Linden 
Lieshout.
Puist: 3e Gerard van Ganzenwinkel 
Aarle-Rixtel, 4e Frits Vorstenbosch 
Lieshout , 6e Frits Vorstenbosch 
Lieshout, 7e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel.

rolschaatsen Colet Claessens bij de top 3 
wedstrijd kunstrolschaatsen

Kerkdriel/Beek en Donk – Afgelopen 
weekend stond de eerste wedstrijd 
voor de Internationale Klasse en 
Promo klasse op de wedstrijdkalender 
van de Nederlandse Rolschaatsbond. 
De wedstrijd, bestaande uit de dis-
cipline Figuren en Vrijrijden, werd in 
Kerkdriel gehouden.

Zaterdag 18 april stond in het teken 
van het Figuren. Bij Figuren rijdt de 
deelnemer/deelneemster met 1 voet/
rolschaats over een cirkel op de vloer, 
vooruit of achteruit, op het linker- of 
rechterbeen. Tijdens het rijden over de 
cirkel kan gewisseld worden van po-
sitie, bijv. van vooruit naar achteruit. 
Alle bewegingen worden nauwlettend 
in de gaten gehouden door de jury. 
Ieder goed element levert jurypunten 
op. De jury staat met de neus bovenop 
om alles zo goed mogelijk in de gaten 
te houden. Iedere klasse laat een aan-
tal Figuren zien aan de jury; de jongste 
klasse laat 2 Figuren zien, de Espoirs 
3 en vanaf de klasse Cadet moeten 
er 4 Figuren gereden worden. Des te 
hoger het niveau, des te moeilijker de 
Figuren.

Behalve Colet Claessens, nemen ook 
een aantal clubgenootjes deel aan deze 
wedstrijd, zij het in een andere klas-
se. In de jongste groep komt Bylana 
Coppens van Olympia in het deelne-
mersveld voor. Met kop en schouders 
stak zij boven de concurrentie uit en 
kon trots de eerste prijs in ontvangst 
nemen. In de klasse Espoirs besteeg 
Mirthe de Goede na haar 3 Figuren 
de 2e plaats. Clubgenootje Romy van 
Lierop eindigde nipt naast het podium.

In de klasse Jeugd startte Yessie 
Kusters niet voortvarend, na het eer-
ste Figuur stond zij op de 4e plaats. 
Tijdens de overige 3 Figuren vocht zij 
zich terug door het uitvoeren van zeer 
goede elementen, welke hoog werden 
beoordeelt door de jury. Met overtui-
ging werd Yessie 1e in deze klasse. 
Clubgenootje Brianne Prinsen begon 
goed aan de wedstrijd, maar kon dit 
niveau niet vast houden, zij werd 4e. 

In de klasse Senioren kwam Colet 
Claessens aan de start. In deze klasse 
is de concurrentie zeer sterk en iedere 
fout wordt meteen bestraft; zowel door 
de jury als door de concurrentie. Colet 
deed vanaf het eerste Figuur mee voor 
de podiumplaatsen. Oppermachtig in 
deze klasse is Dyana van der Doelen 
(Valkenswaard),  haar punten waren 
moeilijk te evenaren, waardoor zij 1e 
werd. Colet streed met Sylvia Pistorius 
(Nieuwegein) om de 2e en 3e plaats. 
Na de 4 verplichte Figuren bleek dat 
Colet de hoogste punten had gekre-
gen en 2e werd in deze klasse.

Zondag stond in het teken van het 
Vrijrijden. Ook daar waren nog 2 po-
diumplaatsen voor Olympia-rijdsters. 
Clubgenootjes Melissa Verdonk en 
Yessie Kusters werden resp. 2e en 3e 
in de klasse Jeugd. 

Over 2 weken reist Colet, samen met 
haar team, af naar Bremerhaven om 
daar deel te nemen aan de Europese 
Kampioenschappen Showrijden. 
Tijdens de NK-Show is de Grote Groep 
(waar Colet deel aan neemt) 2e gewor-
den en geselecteerd voor de EK-show.

Podiumplaatsen RC De Oude 
Molen met fi guren

De deelnemende rijdsters

Beek en Donk - De internationale en 
promowedstrijd rolschaatsen vonden 
dit weekend plaats in Kerkdriel. Aan 
deze wedstrijd rijden rolschaatssters 
mee uit de hoogste klassen van het 
land. De wedstrijd vond plaats op 2 
dagen; op zaterdag werd er gereden 
in de klasse Figuren en op zondag 
werd gereden in de klasse Vrijrijden. 
Voor RC de Oude Molen reden zowel 
jonge leden als de wat oudere leden 
verschillende de categorieën.

Op zaterdag begon de dag al vroeg 
voor de jongste leden, zij startte met 
het onderdeel Figuren.   Tijdens het 
Figuren is het belangrijk is dat het ook 
op de tribune doodstil is zodat er in 
volle concentratie mooie figuren gere-
den kunnen worden.  

Er werd  gestart met de Supermini’s/
Promo A klasse waarin Cloë de Ridder 
en Pleun Willems uitkwamen. Beiden 
reden mooie Figuren. Cloë de Ridder 
behaalde een mooie 5e plek en Pleun 
Willems werd 7e.

Daarna werd er gestart in de klasse 
Mini/Promo B. Ook hier reden Jill 

Donkers en Anne van Melis strakke fi-
guren waardoor Anne een hele mooie 
4e plek behaalde en Jill de 7e plek.

Kimberly van Schijndel, Michelle de 
Koning en Chloe Donkers waren 
de  volgende die hun Figuren aan de 
jury mochten laten zien in de klasse 
Espoir/Promo B.  Ook in deze klasse 
werd goed gereden en zelfs een podi-
umplaats behaald! Kimberly werd 3e, 
Michelle 7e en Chloe 11e.

Na de prijsuitreiking was het ’s mid-
dags de beurt aan Birgit van Berlo in 
de categorie Junioren. Dat het heel erg 
goed ging, zien ze dan ook aan de uit-
slag want Birgit behaalde de 1e plaats! 

Op zondag ochtend mocht Marloes 
Kluijtmans rijden in de categorie 
Senioren. Marloes reed een mooie  
korte kür . Aan het eind van de mid-
dag zou ze nog een keer rijden met de 
lange kür. Zij behaalde een 3e plek.

Bij de categorie Supermini/Promo A 
werden mooie kuren gereden en af en 
toe bleven er wat puntjes liggen,  maar 
ook de tegenstanders reden mooie 

kuren wat het allemaal toch wel span-
nend maakte.  Anne van Melis behaal-
de een mooie 5e plaats, Pleun Willems 
werd 9e, Carmen Raaymakers 10e, 
Anne v/d Aa 12e en Cloë de Ridder 
een 14e plek. Ondanks de spanning 
werden er toch goede resultaten be-
haald. 

Daarna reed Jill Donkers in de cate-
gorie Mini/Promo B. Dit was een erg 
grote groep en ook hier was er flinke 
tegenstand. Jill behaalde in deze cate-
gorie de 18e plaats.

Na de prijsuitreiking waren de Espoirs/
Promo C aan de beurt.  Michelle 
de Koning werd 7e, Kimberly van 
Schijndel 8e en Chloë Donkers 13e.

Aan het eind van het weekend kan 
RC De Oude Molen toch terug kijken 
op een geslaagd weekend met goede 
resultaten en  zelfs 2 podiumplaatsen! 
Alle dames hebben weer flink hun best 
gedaan en kunnen weer doorgaan met 
trainen voor de volgende wedstrijd. 
Super gedaan!

RC de Oude Molen klaar voor EK Showrijden

Beek en Donk - Het EK team van RC 
de Oude Molen vertrekt woensdag 29 
april naar Bremerhaven. Na het NK in 
Almere mochten ze met 4 onderde-
len meedoen. Dus werden er nog wat 
puntjes op de ‘i’ gezet.

De voorbereiding is al weken in volle 
gang, zelfs de buitenbaan is schoon-
gemaakt om al weer vlug buiten te 
kunnen trainen. Het weer zit mee, 
dus daar maken de groepen al een 
paar weken gebruik van. De Carwash 
is achter de rug en heeft zijn steentje 

goed bijgedragen. Vele auto’s hadden 
de weg naar de wasstraat aan de Lage 
Heesweg gevonden. Hiervoor wil de 
rollerclub natuurlijk iedereen heel erg 
bedanken.

Volgende week is het dan zover, 
woensdagochtend worden de auto’s 
volgeladen met kostuums, eten, drin-
ken, koffers met kleren en natuurlijk 
de rolschaatsen. Rijdsters, trainers en 
begeleiding zijn er klaar voor. En dan!  
kunnen ze op weg naar Bremerhaven 
in Noord Duitsland. Op donderdag 

zijn de trainingen en vrijdag 1 mei be-
gint de wedstrijd. Op deze dag rijden: 
Jeugdteam 1 met ‘Birds of Paradise’. 
Het Jeugd Kwartet 1 rijdt ‘Yellow Cab!’ 
De Kleine Groep rijdt ‘Art of Painting!’ 
en het kwartet 1 rijdt ‘The Essence of 
Baby Jane’ op zaterdag 2 mei.

Het bestuur wenst het team van RC 
de Oude Molen heel veel succes en 
vooral ook veel plezier toe tijdens het 
EK Show & Precision in Bremerhaven. 
Meer info: www.rcdeoudemolen.nl. 
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AANBIEDING
Staande, bloeiende 

geraniums, 
€ 0,99 p/st. 
gehele seizoen. 

50 soorten vaste planten 
€ 0,99 p/st. 

Zomerbloeiers, perk- en 
tuinplanten, groente- en kruiden-
planten, Kortom…alle soorten 

planten voor uw tuin zijn bij ons 
verkrijgbaar.

KONINGSDAG: 
Zondag 26 en maandag 27 
april geopend tot 17.00 uur
Groencentrum L. van Heesch

Kerkdijk-zuid 7b 5492 HW  Sint-Oedenrode 
 0413-472040

Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 25 april 
16.30 Nijnsel Veteranen - Sparta’25   
 Veteranen
19.00 Sparta’25 C3 - Neerkandia C2G
19.00 Sparta’25 D3 - Boekel Sport D4
19.00 Sparta’25 MB1 - Boekel Sport MB1
19.00 Sparta’25 C4 - DVG C2G
19.30 Sparta’25 B2 - Avanti’31 B2
19.00 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B6
18.30 ZSV E5 - Sparta ‘25 E3G
18.30 Blauw Geel F11 - Sparta ‘25 F4G
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - ST Sparta’18 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Rhode A3
13.15 SV Venray B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B3 - WEC B2
15.00 S.V. Brandevoort B2 - Sparta’25 B4
13.15 Gemert C2 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - Milheezer Boys C1
12.45 Deurne C3 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 D1 - Volharding D1
12.30 S.V. Brandevoort D3 - Sparta’25 D2
11.30 Sparta ‘25 D4G - Blauw Geel D10
10.15 Sparta’25 E1 - SC Helmondia E1
10.30 Ollandia E1 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - S.V. Brandevoort E11
09.15 Gemert E3 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Blauw Geel E6
09.15 Sparta’25 E6G - Gemert E9
10.30 Boekel Sport E7G - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Schijndel F1
09.30 Boekel Sport F2G - Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G - Boekel Sport F6G
10.30 Sparta’25 F5G - Rood Wit’62 F6
09.15 NWC F11G - Sparta’25 F6G
10.15 NWC G2G - Sparta’25 G1
11.30 FC Oda JG2 - Sparta’25 JG1
09.15 Sparta’25 F Mini - Uitwisseling

Zondag 26 april 
14.30 RKJVV 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 3 - DAW 2
11.30 RKVV Keldonk 3 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - MULO 3
10.00 Sparta’25 6 - Schijndel 4
10.00 Avesteyn 5 - Sparta’25 7
11.00 ASV’33 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Boekel Sport 9
11.00 Sparta’25 VR1 - VOW VR1

Uitslagen senioren 19-20 april
Sparta’25 1  - Best Vooruit 1  3 - 1
Sparta’25 2 - Rood Wit’62 2  2 - 3
OSS’20 3 - Sparta’25 3  2 - 7
Sparta’25 4 - RKPVV 2  6 - 0
Bruheze 3 - Sparta’25 5  1 - 2
Sparta’25 7 - Blauw Geel 9  6 - 0
Sparta’25 8 - Mifano 4  1 - 5
ELI 5 - Sparta’25 9  0 - 5
NLC’03 VR1 - Sparta’25 VR1  5 - 0
Sparta’25 Veteranen - Keldonk Veteranen  
 2 - 2

Junioren
Nooit Gedacht A1 - Sparta’25 A1  1 - 0
Sparta’25 A2 - Mariahout A2  2 - 2
Sparta’25 B1 - Erp B1  2 - 1
Rhode B2 - Sparta’25 B2 2 - 1
Bavos B2G - Sparta’25 B3  5 - 1
Sparta’25 B4 - DVG B2  0 - 4
Sparta’25 C1 - Nulandia C1  1 - 0
Mariahout C1 - Sparta ‘25 C2G  2 - 1
Sparta’25 C4 - Venhorst C1  3 - 4
Bruheze D1 - Sparta’25 D1  4 - 1
Sparta’25 D2 - Erp D2  3 - 2
     
Gemert D8 - Sparta ‘25 D4G  10 - 0
Sparta’25 E1 - Mifano E1  2 - 1
Sparta’25 E2 - DVG E2  0 - 4
Gemert E8 - Sparta ‘25 E3G  3 - 6
Rhode E2G - Sparta’25 E4  3 - 2
Avanti’31 E3G - Sparta’25 E5  3 - 0
S.V. Brandevoort E8 - Sparta’25 E6G 5 - 1
Sparta ‘25 E7G - SJVV E5M  2 - 2
Avanti’31 F1 - Sparta’25 F1  1 - 0
Stiphout Vooruit F5 - Sparta ‘25 F2G 2 - 0
Sparta’25 F3 - Nijnsel F1G  10 - 2
Nijnsel F2G - Sparta ‘25 F4G  8 - 0
Sparta’25 F5G - ELI F3G  0 - 1
Rood Wit’62 F6 - Sparta’25 F6G  0 - 1
     
ASV’33
Jeugd woensdag 22 april
18.30 Someren D3 – ASV’33 D1G
18.30 ASV’33 E1 – MULO E1
Donderdag 23 april
19.15 Liessel B2 – ASV33 B2

Zaterdag 25 april
14.30 Milheezer Boys A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – Someren A3
11.30 SV Venray MB1 – ASV’33 MB1
13.00 Heeswijk C1 – ASV’33 C1
15.00 S.V. Brandevoort C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – MVC C2
12.30 ASV’33 D1G – SPV D1G
11.30 Blauw Geel’38 D5 – ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E2 – Rhode E3
10.30 ASV’33 E3G – Mifano E7
09.15 Gemert E8 – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1G – Lierop F1
09.15 ASV’33 F2 – S.V. Brandevoort F4
09.15 NWC F8 – ASV’33 F4
10.30 WEC F3G – ASV’33 F5
09.15 ASV’33 F6 – Blauw Geel’38 F16

Woensdag 29 april
19.00 Gemert MB1 – ASV’33 MB1

Veteranen zaterdag 25 april 
16.30 ASV’33 – Mierlo-Hout

Senioren zondag 26 april
14.30 SSE 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Hapse Boys 3
11.30 ASV’33 3 – Bruheze 3
11.00 ASV’33 4 – Sparta’25 8
10.00 Stiphout Vooruit 4 – ASV’33 5
10.00 Liessel/Rac B. VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 18 april
Mariahout A1 – ASV’33 A1   0-3
ASV’33 A2 – SVSH A1    6-1
ASV’33 B2 – Mifano B3    0-1
ASV’33 MB1 – Sambeek MB1   1-3
ASV’33 C1 – Avanti’31 C1   3-1
Rood Wit’62 C5 – ASV’33 C2   2-0
ASV’33 C3 – Bavos C2    2-1
NWC D3 – ASV’33 D1G    1-2
ASV’33 D2G – Gemert D5   4-0
ASV’33 E1 – Stiphout Vooruit E1G  2-1
SCMH E1 – ASV’33 E2    2-15
Boekel Sport E7G – ASV’33 E3G   1-4
ELI E2 – ASV’33 E4    7-4
ASV’33 E5G – Lierop E3    5-2
Bavos F1 – ASV’33 F1G    3-2
NWC F4 – ASV’33 F2    3-2
Stiphout Vooruit F9G – ASV’33 F3G  0-0
ASV’33 F4 – Stiphout Vooruit F7  0-3
ASV’33 F5 – S.V. Brandevoort F8G  1-5
Bruheze F6 – ASV’33 F6    7-1

Maandag 20 april
ASV’33 E1 – Lierop E1    6-1

Veteranen zaterdag 18 april 
Mariahout – ASV’33    2-3

Uitslagen Senioren
Zondag 26 april
ELI 1 – ASV’33  1    3-0
ASV’33 2 – Mariahout 3    0-1
ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3   1-6
ASV’33 4 – Bruheze 4    6-2
Erp 8 – ASV’33 5    1-0
ASV’33 VR1 – Someren VR3   1-3

ELI
Programma zaterdag 25 april 
13.00 ELI C2 – Someren C5
13.00 ELI D1 – Ondo D1
10.30 ELI E1 – Schijndel/De Wit  E2
10.30 ELI F1 – Erp F1
10.30 ELI F3 – Helmondia F4
15.00 Schijndel/de Wit A2 – ELI A1
14.30 Irene B1 – ELI B1
10.15 Mierlo Hout D6 – ELI D2

Zondag 26 april 
14.30 ELI 1 – MVC 1
12.00 Blauw Geel/Jumbo 3 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Blauw Geel Jumbo 5  
10.00 Rhode 7 – ELI 4
11.00 RKPVV 5 – ELI 5
12.00 ELI Vr 1 – RKVV Keldonk Vr 1
10.00 ELI Vr2 – Nijnsel Vr 3

Mariahout
Donderdag 23 april 
19.00 Mariahout A2 Rhode A3 
20.00 Mariahout 4 Irene 2 

Zaterdag 25 april 
09.00 Mariahout F2 - DVG F4 
09.15 Rhode F2 - Mariahout F1 
09.30 Irene E1 - Mariahout E1 
10.00 Mariahout F4 - Avanti’31 F5 

10.15 Schijndel/DE WIT F6 - Mariahout F3 
11.00 Mariahout F5 - WEC F4 
13.00 Avesteyn C1 - Mariahout C1 
13.00 Mariahout C2 - Avanti’31 C3 
13.15 Gemert D5 - Mariahout D1 
14.30 RKVV Keldonk B1 - Mariahout B2 
14.30 Mariahout B1 - Gemert B3 
14.30 Venhorst A1 - Mariahout A1 
14.30 Mariahout A2 - Mifano A2 
16.30 RKVV Keldonk Veteranen –   
          Mariahout Veteranen

Zondag 26 april 
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 9 -   
          Mariahout 4 
10.00 Schijndel/DE WIT 7 - Mariahout 6 
10.30 Mariahout 5 - Erp 5 
11.00 Boekel Sport 3 - Mariahout 3 
11.00 Mariahout VR1 - UDI’19/Beter Bed  
          VR3 
12.00 Heeswijk 3 - Mariahout 2 
14.30 Mariahout 1 - Lierop 1 

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 15, 18 en 19 april 
MW1 – Korloo MW1   6 – 15 
MW2 – Blauw Wit (Ha) MW1  11 – 6 
Korloo R1 – R1     4 – 1 
Korloo – PupF1    6 – 7 
PupE3 – Alico     4 – 5    
PupE2 – Avanti (S)   8 – 6  
PupE1 – Kv Rooi   3 – 5 
PupD2 – Odisco    0 – 2 
MOSA’14 – PupD1  8 – 5 
Altior – AspC1     3 – 1 
Flash – AspB1    8 – 4 
Flash – JunA1    9 – 4 
Sen 2 – DSV 2     4 – 10 
Sen 1 – De Merels 1    12 – 11 

Programma zaterdag 25 april 
Sportpark Mariahout
10.00 W1 – Be Quick 
10.30 PupE1 – Avanti (S)
11.00 AspB1 – Kv Rooi 
12.30 PupF1 – De Korfrakkers 
Sportpark Handel
10.30 Blauw Wit (Ha) – PupE3
Sportpark Loosbroek
12.00 Korloo – PupE2 
14.00 Korloo – PupD2 
Sportpark Sint-Oedenrode
12.00 Kv Rooi – PupD1

Zondag 26 april
Sportpark Reusel
11.30 Rosolo 3 – Sen 2 
Sportpark Nistelrode
13.00 Prinses Irene 1 – Sen 1 

Woensdag 29 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – Kv Rooi MW2
Sportpark Sint-Oedenrode
20.00 Kv Rooi MW1 – MW1 
Sportpark Den Dungen
20.00 Flash R1 – R1 

volleybal
Bedovo
Einduitslagen
Nevobo:
Next/Bedovo D1     1e (2e klasse)
Café Thuis/Bedovo H1     2e (1e klasse)
Bedovo MB1    3e (Meisjes B Hoofdklasse)
Recreanten:
Slagerij Brouwers/Bedovo DR1   1e (Dames 
1e klasse Laag)
Bedovo DR3     1e (Dames 3e klasse Laag)
De Smulsmurf/Bedovo DR2  4e (Dames 3e 
klasse Laag)
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 3e 
(Heren 1e klasse Hoog)
Bedovo HR2    5e (Heren 1e klasse Hoog)

Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - VC Unitas H1   3-1 
(25-08, 25-18, 25-13, 23-25)
VCE/PSV MB1 - Bedovo MB1       2-3 
(12-25, 25-21, 23-25, 25-22, 07-15)
Next/Bedovo D1 - VC Unitas D2    4-0
 (25-15, 25-18, 25-21, 25-12)
Bedovo HR2 - Dientje/Unibouw    0-3
(11-25, 14-25, 16-25)

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 - Idem 1    2-1 
(25-16, 25-11, 22-25)
Bedovo DR1 - www.nl    3 - 0 
(25-15, 25-21, 25-21)

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten:
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- Niobe D1   9-6
Meisjes B-jeugd Olympia ‘89 DB1 - KPJ 
Beek en Donk DB1  1-13
Gemengde D-jeugd Bergeijk D2 - KPJ Beek 
en Donk D2   11-12 
Gemengde D-jeugd Olympia’89 D1 - KPJ 
Beek en Donk D1  10-10
Uitslagen Senioren:
Heren  KPJ De Mortel  - KPJ Beek en Donk    
 20-24

Bedo
Uitslagen
Habo ‘95 HC1 – Gemengde C-jeugd   12-20
M.H.V. ’81 Recreanten – Dames Recreanten   
 15-19

Zaterdag 25 april
De Stigt, Uden
10.00 Helios ‘72 HC1 – Gemengde C-jeugd 

Woensdag 29 april (beker)
D’n Ekker, Beek en Donk
20.30 Heren 1 – Aristos HS1 

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 17 april
Niels Schoonings – Mark van de Burgt 0-3
Marcel Bekkers – Philip Oosthoek  1-3
Mark van de Burgt – Jan Crooijmans  0-3
Geert-Jan Otten – Marcel Bekkers  1-3

Stand per 17 april 
1. Niels Schoonings  19-41
2. Dave van de Burgt  18-40
3. Philip Oosthoek  19-36
4. Marcel Bekkers  19-33
5. Dennis van Dommelen  19-32

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen bandstoten maandag 20 april
A Klasse:
Jan Verbakel 64.5% - Henk van den Bergh 102.7 %
Jan van Neerven 95.0 % - Henk Jansen 0.90 %
Harrie Poulisse 115.0 % - Jan Hesselmans 72.2 %
Leo van Griensven 113.0% - Martien Swinkels 
162.5%
Antoon Maas 111.1 % - Frits Wilbers 94.7 %
Gerrit van Osch 37.9 % - Hans Wagelmans 75.0 %
Wim Swinkels 70.5 % - Lou Muller 125.0 %
Ad de Koning 150.0 % - Hans van der Ligt 
137.5%

B Klasse:
Antoon Rooijakkers 68.7 % - Mari Verbakel 66.6 %
Jaspert Swinkels 175.0 % - Hans de Jager 62.5 %
Bennie Beerens 84.6 % - Pieter Rooijackers 75.0 %
Antoon van Osch 218.1% - Antoon Wagemans 
70.0 %
Theo Verheijen 42.8 % - Jaspert Swinkels 50.0 %
Willie Vorstenbosch 123.0 % - Joop Kerkhof 
53.8%
Theo van Rossum 80.0% - Antoon Rooijakkers 
62.5%
Antoon van Osch 63.6% - Bert van de Vorst 
54.5%
Piet van Zeeland 163.6 % - Jan van Dijk 75.0 %
Frits Poulisse 118.1 % - Bert van Wanrooij 66.6 %

Uitslagen bandstoten dinsdag 21 april 
A Klasse: 
Huub Biemans 123.0% - Henk van de Vegt 83.6 % 
Henk Jansen 145.0 % - Herman van de Boom 
110.0 % 
Jan Hesselmans 116.6 % - Frits Wilbers 47.3 % 
Henk Mastbroek 87.0 % - Ad Barten 75.0 % 
Ad de Koning 125.0 % - Harrie van Kleef 100.0 % 
Harrie Bouwmans 41.1 % - Lou Muller 75.0 % 
Henk van de Vegt 78.2 % - Lambert van Bree 
113.0 % 

B Klasse: 
Rinie van den Elsen 166.6% - Theo Verheijen  
85.7% 
Joop Kerkhof 100.0 % - Theo Spierings 85.7 % 
Jan van Dijk 50.0 % - Bert van Wanrooij 141.6 % 
Theo van Hoogstraten 58.3% - Jan van Hout 
83.3% 

Theo Verheijen 57.1 % - Frits Tak 71.4 % 
Piet Goossens 162.0% - Willie 
Vorstenbosch107.6% 
Theo van Rossum 127.0% - Mari Verbakel 
100.0% 
Piet van Zeeland 100.0 % - Frits Poulisse 91.0 % 
Hans Heldoorn 140.0% - Rinie van den Elsen 
83.3% 
Willie Vorstenbosch 100.0% - Theo Spierings 
92.8% 
Hans de Jager 25.0% - Fons van der Linden 33.3 %

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 15 april
1 Mari en Kori   67,00%
2 Willy en Trees  58,75%
2 Jan en Cellie   58,00%
4 Theo en Jeannette  57,00%
5 Riky en Jan   56,50%

Uitslag dinsdag 21 april
1. Cellie en Hans        61,90 %
2. Iet en Trees           59,82 %
3. Corry en Roos       55,06 %
4. Riek en Mari           53,87 %
5. Lies en Lodewijk    52,68 % 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 21 april
1. Helma en Annie          74,00%
2. Bernadette en Mien  67,50%
3. Mien en Ine          56,50%
4. Diny en Jan          53,50%
5. Lien en Jos           51,50%

De volgende zitting is op dinsdag 28 april, 
aanvang 13.30 uur in Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 15 april 
Lijn A
1. Helma en Joke   64,58%
2. Heidie en Mia   60,54%
3. Francien en Guus   60,42%
4. Elly en Henny  57,74%
5. Annie en Thera   56,55%

Lijn B
1. Bernadette en Antoon  65,35%
2. Truus en Greet   63,96%
3. Rie en Sjef    58,68%
4. Lilian en Bart   57,29%
5. Liesbeth en Tiny   56,94%
    
De volgende zitting is op woensdag 29 
april in Café-zaal de Tapperij. 

tafeltennis
ATTC’77
Uitslagen senioren:
ATTC´77 1 – Budilia 1 6-4
ATTC´77 2 – Bergeijk 3 3-7
Valkenswaard 4 – ATTC´77 3 0-10
Veldhoven 12 – ATTC´77 4 6-4
ATTC´77 5 – Taveres 3 2-8
Veldhoven 16 – ATTC´77 6 8-2
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Beek en Donk - Vorige week ston-
den voor Bedovo alweer de laat-
ste wedstrijden van het seizoen 
op het programma. De meeste 
plekken waren voorafgaand aan 
de laatste ronde al vergeven dus 
stond slechts nog de eer op het 
spel. 

Zowel in de Nevobo-competitie 
als bij de recreanten werd de 
Beek en Donkse eer netjes hoog 
gehouden. Zelfs in het Smashbal 
toernooi voor de allerkleinsten 
ging Bedovo met de winst aan de 
haal. 

Bij de heren recreanten van 
Bedovo stonden de laatste wed-
strijden ongelukkigerwijs in het 
teken van een krappe spelers-
bezetting. Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1 ging de eindstrijd 
tegen Idem 1 met slechts 5 man 
aan. Ondanks dat het hardwer-
kende team als een trein liep, brak 
de belastende partij hen in de 3e 
set alsnog op. Na een prima 2-1 
winst eindigen de heren op een 
knappe 3e plek in de competitie.

Bij het andere herenteam van 
de recreanten pakte het speler-
stekort minder goed uit. Tegen 
de overduidelijke seizoenskam-
pioen Kingspan/Unidek werd 
hard geprobeerd met de aanwe-
zige sportievelingen een stunt te 

veroorzaken. Na 3 sets waarin de 
punten voornamelijk werden ver-
deeld op basis van de wederzijdse 
foutenlast wisten zij hier echter 
niet voor te zorgen. Het 0-3 ver-
lies bracht hen tot de 5e plek. 

Al verliepen de laatste loodjes bij 
Bedovo DR1 wat stroef, zij won-
nen ook de laatste wedstrijd met 
flinke getallen. Met 25-15, 25-21 
en 25-21 lieten zij zien een prima 
basis te hebben om dergelijke 
wedstrijden toch niet verloren te 
laten gaan. Al wisten de dames 
de klasse Hoog eerder dit seizoen 
jammerlijk niet te halen, van klas-
se Laag werden ze netjes 1e waar-
op ze absoluut trots kunnen zijn. 

In de Nevobo-competitie wa-
ren de meeste plekken al verge-
ven. Next/Bedovo D1 zette het 

kampioenschap weken geleden 
al op hun naam. Zij speelden om 
de magische grens van 100 uit 
110 punten te overschrijden. Na 
5 eenvoudige sets en het afscheid 
van middenaanvalster Manon 
Krol, werd een sterk seizoen be-
kroond met het wonderlijke aantal 
van 103 punten. Een mooie basis 
voor een start in de 1e klasse.

De kampioensstrijd van de heren 
uit de 1e klasse werd elders dan 
Beek en Donk uitgevochten. Na 
vorige week waren de heren er 
tamelijk zeker van dat deze race 
voor Café Thuis/Bedovo H1 ge-
lopen was. Dit weerhield hen er 
niet van om alsnog een goede 3-1 
winst op VC Unitas te pakken. Het 
resultaat? Een ijzersterke 2e plek, 
slechts 3 punten onder de kampi-
oen van dit seizoen. Chapeau!

volleybal

handbal

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

korfbal Flamingo’s klopt 
De Merels in 
spannend duel 

Fotograaf: Ine Coolen

Gaby Habraken beslist de wedstrijd met een doorloopbal

Mariahout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal won Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, in 
een spannend duel met 12-11 van De 
Merels uit Melderslo.

Flamingo’s, rode lantaarndrager, 
speelde als sterk collectief een goede 
wedstrijd tegen de nummer zes van de 
ranglijst. Het duel in Melderslo eerder 
deze competitie werd met 17-5 verlo-
ren, dus de Mariahoutse korfbalsters 
hadden wat goed te maken. Emma 
Leenders die een goede wedstrijd 
speelde,  opende de score. Daarna vie-
len de doelpunten tot 3-3 om en om.  
Flamingo’s speelde af en toe slordig 
en maakte onnodige plaatsingsfouten. 
Dat leverde De Merels een paar keer 

balbezit en ook treffers op. Bij rust was 
het 3-5 .In de tweede helft, op een 
stand van 3-7, kwam Gaby Habraken 
in de ploeg. Zij viel buitengewoon 
sterk in en zou later een gouden wis-
sel blijken. Ze scoorde in eerste instan-
tie twee keer van afstand. Flamingo’s 
bleef knokken en kwam langzaam 
maar zeker dichter bij De Merels. De 
organisatie klopte en de verdediging 
verrichte goed werk. Sanne Scheepers 
was de tweede gouden wissel afgelo-
pen zondag. Zij tekende voor de 11-
11 en even later, in de laatste minuut, 
werd Gaby Habraken matchwinner. Zij 
scoorde de 12-11 uit een doorloopbal. 
(zie foto). Dat was voor Flamingo’s 
loon na hard werken. 

HV Bedo Heren 1 kampioen in de 
2e klasse

Beek en Donk - Eindelijk was het 
zover op zaterdag 11 april: het eer-
ste herenteam van Bedo kon, na een 
aantal keer net te kort te zijn geko-
men, kampioen worden van de 2e 
klasse en voor het eerst in de ge-
schiedenis van de club promoveren 
naar de 1e klasse.

Voor de wedstrijd was het verschil 
met nummer 2 DOS ‘80 uit Heesch 
1 punt, er moest door Bedo dus mi-
nimaal 1 punt gehaald worden, ervan 
uitgaande dat DOS de punten mee 
zou nemen uit Eersel. De tegenstan-
der waar dit tegen moest gebeuren 
was HVW uit Wanroij. Dit blijkt altijd 
een stugge tegenstander te zijn waar 
de afgelopen jaren de nodige punten 
tegen zijn verloren. Ondanks de re-
delijk gemakkelijk verlopen uitwed-
strijd in Wanroij waren de heren toch 
op hun hoede. De zenuwen zouden 
namelijk ook flink mee gaan tellen 
deze wedstrijd.

Het begin van de wedstrijd was echter 
geweldig, binnen 15 minuten waren 
er enkele prima aanvallen gespeeld 
en de verdediging stond als een huis, 
waardoor er een 8-2 stand op het 
scorebord stond in het voordeel van 
Bedo. Daarna zakte de ploeg iets in 
en wist HVW terug te komen tot +/- 
4 doelpunten verschil. Vlak voor rust 
gaf Bedo nog wat extra gas en ging 
het rusten met 7 doelpunten verschil.

Na rust bleef het spelbeeld ongeveer 
hetzelfde, de ene keer liep Bedo een 
paar doelpunten uit, dan kwam HVW 
weer een paar doelpunten terug, 
maar echt in gevaar kwamen de he-
ren uit Beek en Donk niet meer. Het 
laatste kwartier werd door Bedo het 
tempo nog wat opgeschroefd en dat 
leverde nog enkele fraaie aanvallen 
op, met als eindresultaat een duide-
lijke 35-23 overwinning.

Een mooie wedstrijd, ook voor het 
vele publiek, dat op was komen 

dagen. De heren bedanken hun 
trouwe publiek wat ze niet alleen die 
avond maar ook het hele seizoen ge-
steund heeft. Een volle tribune maak-
te dat het qua sfeer een echte kam-
pioenswedstrijd is geworden. Samen 
met de supporters werd tot diep in de 
nacht gevierd en ook op zondag was 
er feest bij Bedo. Op 29 april hopen 
de heren dat het publiek weer achter 
ze zal staan. Dan wacht de halve fi-
nalewedstrijd in de Brabantse beker.

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

Bedo heren 1 viert het kampioenschap

Bedovo brengt een mooi seizoen 
ten einde

Sportgala 2015 KPJ Beek en 
Donk

Beek en Donk - De handbalcompetitie 
bij KPJ Beek en Donk zit er voor dit sei-
zoen weer op. Daarom stond afgelopen 
vrijdag voor alle leden het jaarlijkse 
sportgala op het programma. Tijdens 
deze avond zijn verschillende sport-
talenten binnen deze vereniging in het 
zonnetje gezet. 

Toen iedereen rond de klok van 20.00 
uur aanwezig was in het mooi versierde 
clubgebouw en het welkomstdrankje op 
had, werd het tijd om te beginnen met 
het officiële gedeelte van de avond. Alle 
leden hadden voorafgaand aan deze 

avond hun stem uit mogen brengen en 
waren benieuwd wie dit jaar als sport-
man, sportvrouw, supporter of als beste 
team gekozen zou worden. Helaas had-
den we ook dit jaar een pechvogel van 
het jaar in ons midden. Nadat alle prijzen 
waren uitgereikt, werd de avond afge-
sloten met een optreden en met de enige 
echte KPJ moppentrommel. 

De KPJ wil iedereen feliciteren met de 
behaalde prijzen en bedanken voor de 
inzet in het afgelopen seizoen. 

beeldende kunst - grafisch ontwerp

deelnemer Kunstroute Laarbeek
U bent van harte welkom!

Crommenacker 4   Lieshout   info@atelier-xplore.nl   www.atelier-xplore.nl 

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Bij aankoop van een verpakking kattenbrokjes 
ontvangt u een pakje Gimpet snoepjes Gratis

 PRINS HONDENBROKKEN 
 nu 10% extra kassakorting

10 KILO HONDEN-
BROKKEN

10 KILO KATTEN-
BROKKEN

4 KAUWSTICKS 
Good Bite

€9.75€9.99
€1.50
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MooiLaarbeekkrant

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

Bloemenverkoop Korfbalvereniging 
Flamingo`s
13.00 uur, Mariahout

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

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

PubQuiz #4
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Zaterdag 25 april 
Kunstroute Laarbeek
11.00 - 17.00 uur, Laarbeek

Overzichtstentoonstelling Kunstroute 
Laarbeek t/m 3 mei
11.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

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

90’s Party - met Giorgio Fine
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Santana Tribute Band
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 26 april 
Lage Banden Judotoernooi Budoclub 
Beek en Donk
9.30 uur, Sporthal D`n Ekker, 
Beek en Donk

Ouder-Kind-Loop
9.45 uur, Lieshout

Oranjeloop
11.00 uur, Lieshout

Kunstroute Laarbeek
11.00 - 17.00 uur, Laarbeek

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Laarbeekkoningschieten
13.00 uur, ‘Jan van Doorenpaviljoen’, 
Aarle-Rixtel

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

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Jubileumconcert Zanggroep Zingiz
14.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Kingsnight Party #2 - met Bon Jaski
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Koningsnacht Live on Stage: ‘Maaz 
Undercover!’
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Koningsnacht met Miss Faith (en het 
kronen van de koning van de kroeg)
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Maandag 27 april 
Oranjemarkt
11.00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Koningsdag, met live show Foute 
Vinyl
12.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Kijk voor alle activiteiten tijdens 
Koningsdag op pag. 14&15

Dinsdag 28 april 
KBO Jubileum Bridge
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 30 april 
Liederentafel ‘t Zonnetje

19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Zaterdag 2 mei 
Kunstroute Laarbeek
11.00 - 17.00 uur, Laarbeek

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Herberg ‘t Huukske en ‘Hans kookt’ 
een culinair Asperge & Wijn avontuur
19.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondag 3 mei 
Kunstroute Laarbeek
11.00 - 17.00 uur, Laarbeek

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

Vriendendag Onze Lieve Vrouwe Gilde
14.00 uur, ‘Jan van Doorenpaviljoen’, 
Aarle-Rixtel

Open Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij, Aarle-Rixtel

Maandag 4 mei
Dodenherdenking Lieshout
19.00 uur, Servatiuskerk, Lieshout

/RotaryGBL

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

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

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

Koningsnacht met Miss Faith (en het 

Koningsnacht Live on Stage: ‘Maaz 

Ouder-Kind-Loop

19.30 uur, Club Energyruimte, 

Laarbeekkoningschieten

Oranjeloop


