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Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

De Wit Schijndel
Verspreiding in Laarbeek

janlinders.nl

Goede vrijdag
8.00 - 19.00 uur
1e Paasdag
10.00 - 19.00 uur
2e Paasdag
10.00 - 19.00 uur

Openingstijden 
met Pasen 

in Beek en Donk

Pasen is
het lekkerst in

het zuiden

Jumbo Lieshout  
Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617 
Jumbo Mariahout 
Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

1e Paasdag gesloten
2e Paasdag Jumbo 
Lieshout open van 
15.00 - 18.00 uur

“Niet de hond zelf maar de hondenbezitter is hondsbrutaal”

Zaterdagnacht gaat de klok 
een uur vooruit

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Met ingang van 2016 
hanteert de gemeente Laarbeek 
een strenger beleid ten aanzien 
van hondenpoepoverlast. De mi-
lieuwachter controleert vaker en 
deelt boetes à €50,- uit bij wan-
gedrag. Hoe groot is de overlast? 
Waar wordt overlast ervaren en 
heeft het nieuwe beleid effect? En 
wat kunnen inwoners zelf doen? 
Inwonerspanel TipMooiLaarbeek 
geeft de antwoorden.

Laarbeek ligt bezaaid met hondenpoep. 
Maar is er ook sprake van overlast?
Op deze vraag antwoordt 37% van de 
respondenten volmondig ‘ja’, 35% geeft 
aan ‘soms’ overlast te ondervinden en 
28% van de ondervraagden ervaart geen 
overlast of weet het niet. Deze laatste 
groep woont hoofdzakelijk aan de rand 

van het dorp of in het buitengebied. De 
hondenpoep ligt op openbare wegen, 
stoepen en trottoirs, in plantsoenen, op 
speelveldjes, ‘eigenlijk overal’. Een aantal 
plaatsen springen er volgens de inwo-
ners van Laarbeek uit. In Beek en Donk 
wordt de meeste overlast ervaren in de 
wijken Beekse Akkers en De Voorbeemd, 
in ’t Hof en langs de Hofweg alsmede 
op speelveld De Ratel. In Aarle-Rixtel 
wordt de Dorpsstraat, de Molenstraat, 
Het Klavier en de hele wijk rondom de 
Lijsterstraat genoemd, in Lieshout de 
Dorpsstraat en de Vogelenzang en in 
Mariahout de Wilhelminastraat en de 
Tuindersweg.

Lees verder op pagina 9.

Gezamenlijke Collecte Week Beek en Donk

Nog maar één collectant aan de deur in plaats van zestien 

Redacteur:  Suzan Mulder
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
    (Beek en Donk)

Beek en Donk  - Zestien goede doe-
len in Beek en Donk slaan op initiatief 
van de Dorpsraad de handen ineen en 
organiseren dit jaar voor het eerst één 
gezamenlijke collecte. Volgende week 
ontvangt ieder huishouden een enve-

loppe met uitleg en goede doelenlijst. 
De gevulde enveloppen worden in de 
week van 4 tot en met 8 april weer op-
gehaald door de collectanten van de 
Stichting Gezamenlijk Collecte Week 
Beek en Donk.

Samen sterk én minder overlast voor 
inwoners
Joep van Dijk van de Dorpsraad 

vertelt: “Vanuit de inwoners van 
Beek en Donk ontvingen we het 
geluid dat er teveel collectes aan 
de deur komen ieder jaar. We heb-
ben toen het initiatief genomen 
om de goede doelen bij elkaar te 
roepen. Deze waren direct enthou-
siast over het idee van een geza-
menlijke collecte, want dat biedt 
ook hen voordelen. De doelen 

delen hun collectantenbestand, 
waardoor we met bijna 200 col-
lectanten op pad kunnen. En door 
de grootschalige aanpak is het nu 
voor ieder goed doel mogelijk om 
alle ruim 4400 woningen in Beek 
en Donk te bereiken.”

Lees verder op pagina 7.

De MooiLaarbeek Krant wenst 
iedereen een vrolijk pasen!

De MooiLaarbeekKrant wenst 
iedereen een vrolijk pasen!
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Sponsorloop Leergeld
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Rosalie van Berkel en Joep van Dijk, bestuursleden van Stichting Goede Doelen Collecte Week Beek en 
Donk, zijn druk bezig met de laatste loodjes om de eerste gezamenlijke collecteweek tot een succes te maken 
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een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

As- en vinger-
afdruk ringen

DANK BETUIGING

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Elke van de Ven

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

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

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

Stagiaires
Janine Oosterkerk
Kelly Wiersema
Danique Verhofstadt

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: info@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

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

In Beek en Donk zijn slechts een aantal straatnamen te vinden die in verband 
staan met ons koningshuis. De Mauritsstraat is er één van. Maurits van Oranje 
(Dillenburg, 14 november 1567 – Den Haag, 23 april 1625), prins van Oranje en 
graaf van Nassau, was stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. 
Maurits bracht zijn jeugd deels door op slot Dillenburg, waar zijn vader Willem van 
Oranje is geboren.  Zijn oom Jan van Nassau voedde hem op. Zijn vader Willem 
van Oranje kon dat niet op zich nemen omdat hij destijds in de Nederlanden was 
om de Opstand tegen Spanje te leiden. 

Na opleidingen in Heidelberg en Leiden werd Maurits op zijn achttiende verjaardag 
stadhouder van Holland en Zeeland. Hij bracht twee jaar door in het Staatse leger 
voordat hij het opperbevel kreeg. Maurits werd in 1590 stadhouder over de pro-
vincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. Als kapitein-generaal voerde hij het leger 
aan tegen Spanje. Van 1588 tot 1598 behaalde hij onder het politieke leiderschap 
van de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt vele overwinningen. Het was 
een keerpunt in de oorlog tegen de Span-
jaarden die uit het noorden en oosten van 
de Republiek werden verdreven. Op militair 
gebied was dit succes mede te danken aan 
de hervormingen die Maurits samen met de 
Friese stadhouder Willem Lodewijk in het 
leger doorvoerde. 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand brak er een 
religieus conflict uit in de Republiek en koos 
Maurits de kant van de orthodoxe calvinis-
ten, waarmee hij recht tegenover Olden-
barnevelt kwam te staan, met uiteindelijk 
een machtsovername en de onthoofding 
van de landsadvocaat tot gevolg. Op 23 
april 1625 stierf Maurits in Den Haag.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

MAURITSSTRAAT

Michiel Jansz. van Miereveld 
- Rijksmuseum Amsterdam

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het 
medeleven, dat wij van u mochten ontvangen na het, toch 

nog onverwachte, overlijden van mijn man, ons pap, opa en 
overgrootopa

Jan Slegers

De vele bloemen, kaarten en condoléances, waren voor ons 
een grote steun. Het is duidelijk geworden, dat ons pap niet 

alleen voor ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.
Bedankt!

De familie

Beetje bij beetje heb je ons verlaten…

en toch hebben wij nog onverwachts afscheid moeten nemen 
van jou, onze moeder, oma en overgroot(super)oma

Mientje Rense-Dirven

echtgenote van

Jan Rense †

* Princenhage, 29 december 1915                                
† Asten, 19 maart 2016

Uitvaartcentrum De Groof
T.a.v. Familie Rense
Oranjelaan 54
5741 HH Beek en Donk

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 25 maart om 13.30 uur
in crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom.

Martien en Fré Rense
 Martijn en Helga, Amy, Levi
 Fleur en Dennis 
 Jeroen en Gemma, Nick

Else Rense

Anton † en Ineke † Rense 

Marianne Rense
 Nathalie 

Geheel onverwacht is rustig ingeslapen,
mijn zoon, onze (schoon)broer en onze oom

 

 Martien Poels

 * Mariahout, 13 februari 1958    † Mariahout, 20 maart 2016
 

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 26 maart om  
10.30 uur in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Mariahout.
Hij wordt nadien in besloten kring gecremeerd.

Martien is opgebaard bij uitvaartcentrum  de Groof, Oranjelaan 54, 
5741 HH in Beek en Donk.  
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag 24 maart 
tussen 18.30 en 19.30 uur. 
 
 
Correspondentieadres:
Fam. Poels - Manders  
Meerven 29 
5738 PE  Mariahout
 
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

 Mariahout:  Moeder
 Lieshout:  Maria † en  Frans, 
  Tom en Marieke, Lexie, Guusje, Thijs en Femke
 Mariahout:   Hans †
 Helmond:  Jeanne en Jannes, Maartje, Sander en Inge ♥
 Gemert:  Patricia
 Nederwetten:  Jan en Juul, Moniek, Linda
 Zeeland:  Will en Ties, Nick, Wout 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor  
de belangstelling en het medeleven die wij mochten ontvangen 

bij het overlijden van mijn man, papa, schoonvader en opa

Jan Pijnenburg

Alle lieve woorden, bloemen, kaartjes, telefoontjes en  
bezoekjes hebben ons heel erg goed gedaan en geven ons  

de kracht om samen door te gaan.

Wies Pijnenburg-Domensino
Kinderen en kleinkinderen
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Redacteur: Kelly Wiersema
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Wethouder Briels heeft 
afgelopen woensdag, namens het colle-
ge van burgemeester en wethouders van 
Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laar-
beek uitgereikt aan de heren René van 
Gend en Jos Vervest. Zij ontvingen deze 
onderscheiding in het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk ter gelegenheid 
van hun afscheid als coördinator van 
knutselgroep De Bezemsteel en knutsel-
groep De Handige Rakkertjes in Beek en 
Donk.

Knutselgroep De Bezemsteel
Knutselgroep De Bezemsteel was en is 
nog steeds bedoeld voor kinderen om 
op woensdagavond in het Ontmoe-
tingscentrum te knutselen. Nagenoeg 
vanaf het begin was de heer Van Gend 
als vrijwilliger hierbij betrokken. Vanaf 
1988 fungeerde hij als coördinator. Als 
zodanig gaf hij leiding aan de vrijwilligers 
van De Bezemsteel. Bovendien regelde 
hij allerlei zaken met betrekking tot de 
accommodatie en financiën, zorgde voor 
de materialen, onderhield contacten met 
externen en sponsoren, organiseerde een 
avond voor de vrijwilligers en was zelf al-
tijd aanwezig op de woensdagavonden, 
de avond dat De Bezemsteel open was. 
Daarnaast zorgde hij voor de pr en be-
zocht hij de scholen om de kinderen te 
motiveren voor deelname. 

Inzet René van Gend
Meer dan 30 jaar heeft de heer Van 
Gend zich ingezet voor knutselgroep De 
Bezemsteel. Wekelijks besteedde hij ge-
middeld zo’n 6 tot 8 uur aan deze knut-
selgroep. Vanwege een hersenbloeding 
is hij eind 2015 noodgedwongen gestopt 
met zijn vrijwilligerswerk. Ondanks zijn 
ziekte heeft hij toch nog voor 3 goede 
vervangsters gezorgd. De Bezemsteel 
was zijn levenswerk.

Knutselgroep De Handige Rakkertjes
Knutselgroep De Handige Rakkertjes, die 
eerst “De Bleekgroep” werd genoemd, 
was bedoeld voor mensen met een be-
perking om op dinsdagavond in het Ont-
moetingscentrum te knutselen. De heer 
Vervest is nagenoeg vanaf het begin als 
vrijwilliger hierbij betrokken geweest. En 
ook hij fungeerde vanaf 1988 als coördi-
nator. Hij gaf leiding aan de vrijwilligers 
van De Handige Rakkertjes. Boven-

dien regelde hij allerlei zaken met betrek-
king tot de accommodatie en financiën, 
zorgde voor de materialen, onderhield 
contacten met externen en sponsoren, 
organiseerde een avond voor de vrij-
willigers en was zelf altijd aanwezig op 
de dinsdagavonden, de avond dat De 
Handige Rakkertjes open was. Daarnaast 
zorgde hij voor de pr en onderhield hij de 
contacten met ORO en vooral Huize De 
Bleek, waar de meesten van zijn ‘knutse-
laars’ onder begeleiding woonden. 

Inzet Jos van Ververst
De heer Vervest heeft dit, net als de heer 
Van Gend, meer dan 30 jaar gedaan. 
Ook hij besteedde gemiddeld zo’n 6 tot 
8 uur per week aan deze knutselgroep. 
Toen medio 2015 bleek dat er steeds 
minder mensen met een beperking wil-
den knutselen, is in goed overleg be-
sloten om te stoppen met deze knutsel-
groep. Eind 2015 werd de knutselgroep 
opgeheven. Ook voor de heer Vervest 
was Knutselgroep De Handige Rakker-
tjes zijn levenswerk.
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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

Vrijwilligerspenning voor René van Gend en Jos Vervest
De jubilarissen met hun partners te midden van alle belangstellenden

Aarle-Rixtel

Een nieuw zorgconcept
Wonen, zorg en welzijn in de Pastorie in Aarle-Rixtel. Een omgeving waar wonen en 
zorg samengaan op een manier dat het al snel voelt als thuis. Veilig, comfortabel en 
vertrouwd. De Pastorie is een kleinschalige, geborgen woongemeenschap voor men-
sen met een zorgbehoefte. Een prachtige locatie waar voldoende tijd en oprechte 
aandacht voor de cliënten centraal staat en waar de cliënt er nooit alleen voor staat. 

Wie ben jij?
Een deskundig en bekwame zorgprofessional die een bijdrage levert aan het vergro-
ten en behouden van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Je bent gewend om 
je werkzaamheden te coördineren, controleren en evalueren met als doel het bieden 
van hoogwaardige zorg. Daarbij stel je als vanzelf de cliënt centraal. 

• Jij hebt ruime ervaring in het zorgen voor cliënten 
  met verschillende zorgvragen 
• Jij bent een kei in signaleren en observeren van 
  risico aandoeningen 
• Jij weet hoe je jouw collega’s meeneemt in het 
  leveren van hoogwaardige zorg 
• Jij levert een actieve bijdrage aan het beleid 
  van onze woongemeenschap 
• Jij bent zelfsturend, communicatief vaardig 
  en een multidisciplinaire samenwerker
• Jij hebt een HBO diploma verpleegkunde
  niveau 5 en bent BIG geregistreerd 
• Jij hebt plezier in je werk en 
  bent enthousiast  

Solliciteer direct
Is deze functie op je lijf geschreven? 
Stuur dan je CV met motivatie
t.a.v. Marjolein Wissema voor 
4 april naar info@pastorie-aarlerixtel.nl
Inlichtingen kunnen via dit 
e-mail adres worden ingewonnen.  

Ben jij een zorgtalent?

 Zorg voor een 
aangenaam leven!

 Jij hebt ruime ervaring in het zorgen voor cliënten 

 Jij bent een kei in signaleren en observeren van 

 Jij weet hoe je jouw collega’s meeneemt in het 

 Jij levert een actieve bijdrage aan het beleid 

 Jij bent zelfsturend, communicatief vaardig 
  en een multidisciplinaire samenwerker
 Jij hebt een HBO diploma verpleegkunde

  niveau 5 en bent BIG geregistreerd 

Is deze functie op je lijf geschreven? 

4 april naar info@pastorie-aarlerixtel.nl

e-mail adres worden ingewonnen.  

Laarbeek – Martien van Lankveld uit Aarle-Rixtel is de vinder van het eerste kievitsei van Laarbeek. 

Nellie Strijbosch legde Martien van Lankveld vast op camera bij zijn gevonden kievitsei. 

Eerste kievitsei van Laarbeek gevonden
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 24 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

19.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Witte donderdagviering 
m.m.v. Michaëlkoor voor 
alle inwoners van Laarbeek 
Intentie in deze viering voor 
Corrie Vereijken-van den 
Bogaard

Vrijdag 25 maart 
15.00 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Kruisweg: ‘Als het kruis op 
je weg komt’.
Voorgegaan door lectoren

15.00 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Kruisweg m.m.v. Kerkkoor 
OLV Presentatie

15.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Kruisweg 

15.00 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Kruisweg

19.00 Lieshout Sint 
Servatiuskerk
Goede Vrijdag plechtigheid 
voor alle inwoners van 
Laarbeek

Zaterdag 26 maart 
16.00 Lieshout 
Franciscushof
Paasviering
Intentie in deze viering: 
Voor het welslagen van een 
operatie

20.00 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Paaswake

20.30 Aarle-Rixtel Onze 
Lieve Vrouw Presentatie
Paaswake m.m.v. OLV 
Presentatie koor
Intenties in deze viering 
voor: Maria van Vlerken 
(par), Overleden ouders 
Antoon en Klara van den 
Heuvel, Tot welzijn van de 
parochie

20.30 Lieshout Sint 
Servatius
Paaswake

Intenties in deze viering 
voor: uit dankbaarheid

20.30 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Paaswake m.m.v. 
Michaëlkoor en dameskoor 
Leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Jan Swinkels, Toon 
van den Heuvel en Anja de 
dochter.

Zondag 27 maart
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
Gemengd koor de 
Klokkengieters
Intenties in deze viering 
voor: Toon en Hennie 
Derks, Grada Vogels en 
familie, Edward en Richard 
Verschuuren, Bep Roxs 
(verj) en Nel Verhoeven, 
Leen van Oort–Huibers, 
Twan en Annelies van 
Oort, Bernard van den 
Elsen, Overleden ouders 
van den Bogaard– van der 
Pol, Tonia van Dijk (fund), 
Familie Manders–Bouw 
(fund), Overleden familie 
Heesakkers–Ceelen, Kevin 
van de Ven (verj), Adriaan 
Loomans, Jes van Roij, 
Eduard Bekx, Frans van den 
Boom, Hans van Brug, Tot 
welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
De Halmen
Intenties in deze viering 
voor: Miet Truus en Jan 
van Dooren (fund), Gerard 
van de Laar (jrgt), Familie 
Van de Laar-Jacobs, Jan 
en Regien Ketelaars-
Verbakel, Grard Cooijmans 
(Sterfdag), Theo Thielen en 
zoon Dréon, Yvonne van de 
Linden-Thielen.

11.00 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. 
oMasekoor
Intenties in deze viering 
voor: Overleden ouders 
Huijbers-de Haas, Martinus 
en Anna Donkers-van de 
Sande en zoon Jan, Annie 
Bekx-Loeffen, Pastoor Henk 
Leemans, Dorus van de 

Kerkhof, Uit dankbaarheid.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Jan Graat en Nellie 
Graat-Derks, Maria van 
Empel-van Vijfeijken en 
echtgenoot Gerard, Agnes 
Verschuren-Colen, Marinus 
van Duuren Maria Aarts 
de echtgenote Maria en 
Catharina de dochters, 
Jos van Gemert en Ida 
van Gemert-Naus, Marie 
Swinkels, Overleden fami-
lieleden Spoormakers-van 
den Eijnde en Jonkers-
Bardoel, Jeanne van den 
Elsen-Jansen, Corrie 
Vereijken-van den Bogaard, 
Richard en Leo van der 
Heijden, Jet Hellings-
Kastelijn, Overleden 
familieleden Knaapen-van 
de Elsen en kleinkind Guus, 
Overleden familieleden 
Minten-van der Ligt.

Maandag 28 maart
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

10.00 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering voor alle 
inwoners van Laarbeek

11.30 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Peuter Kleuterviering
Na afloop van deze viering 
gaan we samen paaseieren 
zoeken in de tuin van de 
pastorie

Dinsdag 29 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 30 maart
09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 24 - 30 maart 2016

Mariahout - De openbare jaarvergadering van Zorg 
om het Dorp vindt plaats vindt op maandag 4 april 
20.15 uur in het Buurthuis van Mariahout. Om 
20.00 uur staat de koffie klaar.

De jaarvergadering biedt iedereen de mogelijkheid 
te horen wat er speelt in het dorp Mariahout. Bo-
vendien kunt u vragen stellen en ideeën lanceren 
voor de toekomst van het dorp. Zeker ook voor het 
thema ‘duurzaamheid’, dat precies past in het ide-
aal van duurzame leefbaarheid. 

Er vindt ook een bestuurswisseling plaats. Ger Aarts 
neemt na 13 jaar afscheid van het bestuur. Ger was 
een van de oprichters van Zorg om het Dorp en is 11 
jaar voorzitter geweest en daarna nog 2 jaar secre-
taris en bestuurslid. Een uitgebreide impressie van 
haar ZOD-loopbaan is te lezen in de ZOD-Nieuws-
brief. Deze is te downloaden vanaf www.zorgom-
hetdorp.nl onder ‘nieuws/nieuwsbrief’.

Jouk Lukassen en Ria Lindeman zijn herkiesbaar. 
Maria Eeuwes is voorgedragen door het bestuur als 
mogelijk nieuw bestuurslid, maar andere belang-
stellenden kunnen zich ook nog melden tot uiterlijk 
3 april bij het secretariaat.
De avond wordt voorafgegaan door het toneelstuk 
‘Zoeken’ dat als thema dementie heeft. 

Dit korte toneelstuk dat om 19.00 uur begint en 
zeer indrukwekkend is, wordt nabesproken door de 
dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan 
de Koning. Aansluitend is er koffie en kan daarna 
de jaarvergadering beginnen. 

De jaarvergadering wordt afgesloten met een foto- 
en filmcompilatie over Mariahout 2015, gemaakt 
door Jan Jansen. Het beloofd een mooie avond te 
worden waar iedereen van harte voor uitgenodigd 
is. 

Lieshout – De parochie doet een oproep aan 
alle ouders, broers of zussen en/of nabestaan-
de van de op het Lieshoutse kerkhof begraven 
kinderen. Dit betreft de kinderen die voor 1970 
zijn overleden.

Voor zover als mogelijk heeft de parochie een 
inventarisatie gemaakt van de graven.

Het betreft de volgende kindergraven:
Arnold Brox, v.d. Heijden, Gerard Slegers, Jo-
hannes Vereijken, Jantje Klomp, v.d. Biggelaar, 
Swinkels, Oppers, C. Boudewijns, A Daniëls, 
Petronella Bekx, C. v. d. Burgt, Betsie d. Koning, 
Agnes Mostermans, Petrus Leenders, Getruda 
Jonkers, Jeanneke de Koning, Johanna Klomp, 

Theodorus Maas, Merks, Hendrina v.d. Berg, J. 
v. Kemenade, Jantje Damen, Tonny Spierings, 
Huub Spierings, Leonardus Donkers, Marie de 
Visser, Petrus  Jonkers, Maria v .d. Berg, W. 
v. d. Vossenberg, Gerry Blankers, Wilhelmina, 
Catharina, M Verkuijlen, G v. Zutphen, Friedi 
Eijkemans, Hans Slegers, Jos d. Groot, Anneke 
Poppelaars, Paul Donkers, Willy Biemans, Chr. 
Langstraat.    
    

Er wordt gevraagd om dringend contact op te 
nemen met de kerkhofbeheerder van deze be-
graafplaats, Dhr. Toon Maas, tel. 0499-422439, 
de Vang 6, 5737 JD Lieshout.

Beek en Donk - KBO Beek en Donk ging met een 
groep van circa 60 personen op excursie naar de 
tomatenkwekerijen van de familie Vereijken, op 
woensdag 16 maart, en dat was meer dan de 
moeite waard. Wat mag Laarbeek trots zijn, dat 
zij zo’n bedrijf binnen haar grenzen heeft. 

Om circa 13.30 uur meldde de groep zich aan de 
Peeldijk, waar gastheer Gerard Vereijken hen al 
opwachtte. Onder het genot van een kopje koffie 
bekeken zij eerst een introductiefilm waar aan-
gegeven werd, dat de familie in totaal ongeveer 
47 hectare productie kassen heeft, waarvan de 
grootste in Beek en Donk en hoe de teelt van to-
maten in zijn werk gaat, meer speciaal de overbe-
kende Tasty Tom tomaten die je niet alleen in na-
genoeg elke Nederlandse supermarkt tegenkomt, 
maar ook in Duitsland, België en andere landen. 
Een groot gedeelte van de productie gebeurt vol-
automatisch, maar er komt ook nog steeds veel 
handwerk bij kijken. De teelt vindt voor een groot 
gedeelte plaats op biologische basis, zo vindt de 
bestuiving van de planten plaats door Hommels 
die in de kassen van plant naar plant vliegen. Ook 
voor het bestrijden van bepaalde ziektes worden 
insecten ingezet die parasiteren op ander onge-
dierte, waardoor dit ongedierte geen kans krijgt 
zich verder te ontwikkelen. Het kweken gebeurd 
op steenwol en de voeding van de planten ge-
beurt door drip irrigatie die zichzelf instelt op de 

temperatuur en de weersomstandigheden. Het 
transport van de geplukte tomaten gebeurd door 
zelfrijdende ‘inductie’ gestuurde transporttrein-
tjes.  

In verband met de hoge hygiënische eisen die 
door afnemers van Tasty Tom gesteld worden 
aan het verpakken van de tomaten, was de ver-
pakkingshal helaas niet toegankelijk. De ener-
gievoorziening gebeurt in huis door een eigen 
warmtekrachtcentrale die energie opwekt en het 
overschot aan energie terug aan het elektriciteit-
snet levert. Ook de watervoorziening gebeurt in 
eigen beheer. Het water wordt lokaal opgepompt 
en opgeslagen in grote boilerachtige silo’s. Om de 
juiste meststoffen toe te voegen is een soort labo-
ratorium aanwezig die zij zelf ‘onze keuken’ noe-
men. De rondleiding werd verzorgd door Gerard 
Vereijken senior die nog vele oude bekenden zag 
tussen al die KBO-er’s. Gerard werd bijgestaan 
door bedrijfsleidster Anita. Al met al een koppel 
dat gezellig vertelde met kennis van zaken en af 
en toe een vrolijke noot. Het was een hele inte-
ressante en mooie middag voor al die KBO-seni-
oren die van de partij waren. Tot slot kregen de 
deelnemers bij het vertrek nog een doosje Tasty 
Tom mee naar huis. Hen rest namens het KBO te 
zeggen: familie Vereijken en speciaal aan Gerard, 
bedankt voor deze geweldige middag.                                             

Openbare jaarvergadering Zorg om het Dorp 

De bestuursleden, vlnr: Ria Lindeman,  Jouk Lukassen, Ger Aarts , 
Anoeska Bardoel, Anton van Strien, Harold de Louw en Henk Hulsen

Parochie zoekt nabestaanden van 
kindergraven op begraafplaats Lieshout

Boeiende rondleiding voor senioren bij tomatenkwekerij

KBO Beek en Donk op bezoek bij Tasty Tom
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Laarbeek –  Klaar voor de start… 
? Go! Woensdagochtend liepen 
ruim 2000 Laarbeekse basis-
schoolleerlingen, van alle tien 
basisscholen, zich de benen uit 
hun lijf voor Stichting Leergeld. En 
daarmee dus voor andere kinderen 
waarvan de ouders financiële pro-
blemen kennen. Doel: er samen 
voor zorgen - lees: lopen - dat alle 
kinderen mee kunnen doen.

Wapperende papiertjes
Zorgvuldig wordt het spandoek 
van Stichting Leergeld bij de trim-
baan van Mariahout opgesteld. 
Tweehonderd en tien leerlingen 
van de Bernadetteschool staan te 
popelen om te gaan rennen. En 
dat gebeurt nadat de opbrengst 
van de Mariahoutse inzamelings-

actie bekend wordt gemaakt én na 
de woorden van wethouder Frans 
van Zeeland. Hij benadrukt hoe 
belangrijk het doel van Leergeld is 
en dat alle kinderen mee moeten 
kunnen doen, aan zwemles, aan 
sport.. Vervolgens kijkt iedereen, 
vol spanning, naar de wapperende 
papiertjes op het klimhuis waar-
onder het eindbedrag van de Ber-
nadetteschool verklapt wordt. We 
zien een 1, nog een 1, komma, 3, 
2, 7, 1 én “het euroteken”, roept 
een kleuter enthousiast. Dan staat 
het er: 1723 euro en elf eurocent! 

Leo Donkers, directeur van de 
school en in zijn vrije tijd actief 
voor Leergeld, zegt: “Jullie hebben 

een geweldig bedrag opgehaald 
en mogen trots zijn op jullie zelf.” 
Trots is ook Ton van den Baar van 
Kindcentrum ‘De Sprankel’. Daar is 
door ruim honderd leerlingen een 
bedrag van 1050 euro opgehaald. 
“De leerlingen uit mijn groep 8 
heb ik allemaal nog een euro be-
loofd voor hun inzet, dus dat komt 
er bij”, lacht hij. De kinderen lopen 
rondjes rond het Kindcentrum: van 
kleuter tot groep 8-er. Fanatiek 
rennend of wandelend én dat alle-
maal voor het goede doel. 

Waarom lopen voor Leergeld?
Door financiële redenen kunnen 
steeds meer kinderen niet mee-
doen aan activiteiten die voor leef-
tijdsgenootjes normaal zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan activiteiten als 
zwemles of voetballen.  Stichting 
Leergeld  is er duidelijk in: “Leren 
en mee kunnen doen met leef-
tijdsgenoten is in een periode van 
ontwikkeling van groot belang. 
Omdat deze kinderen door een 
tekort aan middelen bij bepaal-
de activiteiten moeten afhaken 
bestaat er een dreiging van soci-
aal isolement.” Om dit te voor-
komen steunt Stichting Leergeld 
deze kinderen financieel zodat de 
maatschappij er later geen duur 
‘leergeld’ voor gaat betalen. “Het 
aantal aanvragen is verdrievou-
digd, vertelt Laurens van Deursen, 
ook vrijwilliger van Stichting Leer-

geld Gemert e.o.: “We geven meer 
uit dan in kas zit, dus acties zoals 
dit zijn nodig.” 

Leergeld Laarbeek
Stichting Leergeld Gemert e.o., 
waar Laarbeek onderdeel van is, 
heeft in 2015 vierhonderd gezin-
nen in Laarbeek financieel onder-
steund. Dat betekent bijvoorbeeld, 

in het geval van een kind dat graag 
wil voetballen, dat de contributie 
betaald wordt en/of de sportbeno-
digdheden. De stichting timmert 
aan de weg om bekender te wor-
den. Wilt u meer weten? Of wilt u 
zelf meer bekendheid geven aan de 
stichting? Kijk op:  www.leergeld.
nl/gemert of mail naar contact@
gemert-bakel.leergeld.nl. Bellen 
kan naar: 06-50979725. Over 
twee weken besteedt De Mooi-
LaarbeekKrant nogmaals aandacht 
aan dit onderwerp. De totaalop-
brengst, ook van Gemert-Bakel en 
Boekel, is dan ook bekend. 

Mooi GespotMooi GespotMooi Gespot

‘Koeien met horens weer terug in het Laarbeeks 

landschap’

Met vriendelijke groet,

Jaap Wijdenes

Ruim 2000 Laarbeekse basisschoolleerlingen zetten zich in voor Stichting Leergeld

Sponsorloop Laarbeek: Leergeld loopt binnen

Leren en mee kunnen doen met leeftijdsgenoten is 

in een periode van ontwikkeling van groot belang
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Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Probeer het gratis uit! Doe je boodschappen via jumbo.com  
en betaal geen bestelkosten gedurende 4 weken na opening  

van Pick Up Point Jumbo van den Bogaard.

Download de Jumbo app of ga naar

Pick Up Point Jumbo van den Bogaard, Mariahout, Mariastraat 58 

Vanaf 29 maart bij  
Jumbo van den Bogaard in Mariahout:
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Verantwoordelijkheid en mentali-
teit
Wie voor de hondenpoepoverlast 
verantwoordelijk kan worden ge-
houden, is voor het merendeel van 
de inwoners heel duidelijk: ‘De ei-
genaar’ of ‘zowel eigenaar als de 
gemeente’ (91%). Maar hoe zit 
het nou met die hondenbaasjes- en 
bazinnetjes? Worden zij weleens 
aangesproken op hun gedrag? Zijn 
inwoners van Laarbeek in staat om 
een mede-inwoner te wijzen op 
hun gedrag? Slechts 27% van de 
respondenten beweert een hon-
denbezitter weleens aangespro-
ken te hebben als veroorzaker van 
overlast. Bijna twee derde van de 
inwoners (63%) geeft direct toe 
nog nooit een hondenbezitter per-
soonlijk te hebben aangesproken. 
Inwoners geven aan ‘bang te zijn 
voor hufterig gedrag’ maar vooral 
‘nooit te zien wanneer de over-
last veroorzaakt wordt’ oftewel zij 
‘hebben nog nooit iemand op he-
terdaad kunnen betrappen’. 

Reacties die respondenten die een 
hondenbezitter wél hebben aan-
gesproken kregen, waren over het 
algemeen negatief. ‘Boos’, ‘agres-
sief’, ‘geïrriteerd’, ‘demonstratief’, 
‘laconiek’ en ‘ongeïnteresseerd’ 
wordt in dit licht genoemd. Een 
enkeling trof een begripvolle hon-
denbezitter die zijn of haar excuses 
aanbood en de hondenpoep op-
ruimde.

Zoals gezegd is er nieuw beleid. 
Maar biedt dit beleid ook voldoen-
de oplossingen voor vermindering 
van de hondenpoepoverlast? 
Wat gelijk opvalt, is dat maar liefst 
31% van de inwoners niet op de 
hoogte is van het nieuwe beleid 
van de gemeente. Zowel inwoners 
die vinden dat het beleid zinvol is 
(26%) als inwoners die niet gelo-
ven in het succes van dit nieuwe 
beleid (23%), zijn het over één 
ding roerend eens: ‘Er moet meer 
en beter worden gehandhaafd!’. 
Zo zou de milieuwachter ‘ook op 
onregelmatige tijden actief moe-
ten zijn’ en ‘moet er meer dan 1 
milieuwachter worden aangesteld 
want 1 milieuwachter kan niet 
overal tegelijk zijn om te handha-
ven’. 

Maar hoe komen we dan tot een 
‘hondenpoepvrij’ Laarbeek?
Massaal worden oplossingen aan-
gedragen door de respondenten. 
Toch zijn er een paar suggesties 
die telkens terugkomen. Allereerst 
moet er ‘veel meer gecontroleerd 
worden’, ‘is het invoeren van hon-
denbelasting een goede optie - 
maar dan wel een ‘hoge’- en ‘moet 
de huidige boete aanzienlijk wor-
den verhoogd’ (bijvoorbeeld naar 
€250,-). ‘Maar’, zo zegt men, ‘dit 
heeft enkel zin wanneer er ook be-
ter gehandhaafd wordt’. Maar ook 
‘het opvoeden van hondenbezitters 
door ze eerst een waarschuwing te 
geven en er niet direct een sanctie 
(boete) aan te verbinden’ wordt 
genoemd door inwoners, evenals 
‘het plaatsen van speciale prullen-

bakken met zakjes bij uitlaatstroken 
en/of door de gemeentes heen’. 

De grootste vraag waar Laarbe-
kenaren die overlast ervaren mee 
worstelen is en blijft echter: “Hoe 
kan een mentaliteitsverandering bij 
de hondenbezitter die overlast ver-
oorzaakt in gang worden gezet?”. 
Een concreet antwoord op deze 
vraag is (nog) niet gevonden.

Vlak voor Pasen valt de lente in. We 
zien dit duidelijk aan de activiteiten die 
zich ontplooien. Bij het gemeentehuis 
worden vlaggenmasten geplaatst, bij 
Pannenkoekenhuis Pluk wordt een serre 
uit de grond gestampt, de huisvrouwen 
en huismannen staan met de 
mattenklopper op stoffige muffe kleden 
te hengsten en de groene blaadjes 
ontspruiten aan de bomen. En dan 
wordt komend weekend ook nog eens 
de zomertijd ingeluid, ooit ingevoerd 
om te kunnen bezuinigen op elektrische 
verlichting, want ’s avonds blijft het 
langer licht. Dat betekent wel een uur 
eerder opstaan, ik heb er nu al een hekel 
aan. De kakelende haan is direct van 
slag, evenals mijn biologische klok. De 
Paashaas heeft er weer erg veel zin in. In 
vroeger jaren hebben we ook paaseieren 
gezocht, verstopt in de tuin. Het is een 
keer zo warm dat mijn vingers midden in 
de gesmolten vettige bruine chocolade 
grepen. Getverderrie. Een ding mag 
natuurlijk niet ontbreken, de Mattheus-
Passion. In talloze plaatsen wordt 
dit oratorium van Johann Sebastian 
Bach opgevoerd. Het gaat over het 
lijdensverhaal van Jezus en de manier 
waarop hij ter dood gebracht wordt, 
volgens het Evangelie van Mattheus. 
Wanneer je dat allemaal leest was dat 
geen pretje. Monty Python heeft er 
eens een parodie opgemaakt, dan is 
het ineens wel een pretje, behalve voor 
de beledigde religieuze groeperingen. 
Iedereen is erg benieuwd in welke vorm 
de Laarbeekse versie uitgevoerd gaat 
worden. Zeker en vast gaat P. Skauwe 
meedoen aan de audities voor de 
hoofdrol. Kans maak ik zeker gezien de 

leeftijd waarop Ted Neeley nog steeds de 
rol van Superstar Jezus Christus vertolkt. 
Ruim boven de 70 iemand van 33 jaar 
spelen die aan het kruis gespijkerd wordt. 
Precies weten we deze leeftijd natuurlijk 
niet want het staat niet letterlijk in de 
bijbel. Mattheus schrijft echter dat het 
drie uur donker wordt, dat weer duidt op 
een zonsverduistering. Wetenschappers, 
waaronder Isaac Newton, stoeien een 
beetje handig met sterrenkundige 
gegevens en komen precies uit 
3 april anno 33 na Christus. 
Symbolisch hebben soutanes, een 
kleed dat gedragen wordt door 
priesters, niet toevallig 33 knopen, 
maar verwijzen ze dus naar deze 
33 jaren van Jezus.

De muziektuin is binnenkort niet 
alleen het feestterrein van de 
jubilerende Beek en Donkse 
harmonie Oefening & 
Uitspanning maar ook het 
oefenterrein van potentiële 
Jezus-kandidaten. De vijver 
vormt het middelpunt van 
bootcamp-sessie ‘hoe loop ik 
over water?’ Zelf heb ik bij de 
baardige bassist al geïnformeerd 
of hij weet waar ze vroeger 
de paaltjes geslagen hebben. 
Mocht u de komende tijd iemand 
tegenkomen met een lange baard, een 
lange jurk voorzien van een hele 
rij knoopjes en voorgeboorde 
gaatjes in handen en voeten dan 
is dat vrijwel met volle zekerheid P. 
Skauwe, de uitverkorene. 

Pasen Volgens P. Skauwe
COLUMN

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

Vervolg voorpagina

“Er moet meer en beter worden gehandhaafd”

Spreekt u de honden-
bezitter wel eens aan 
als veroorzaker van 

overlast?

nee
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10%
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Prima prestatie Team Van Loon in Carta rally

Beek en Donk - De Carta rally in Ma-
rokko, 8 etappes van gemiddeld 300 km 
per dag in totaal 2371 km, is door het 
team van de Beek en Donkse Ronald 
van Loon met succes volbracht. Met het 
mooie totaalresultaat van een 7e plaats 
en als eerste Nederlands team van de in 
totaal 35 deelnemers.

Jammer dat de eerste dag door onwe-
tendheid de finish werd gemist, wat 
totaal 12 uren straftijd opleverde, waar-
door men algemeen de derde plaats 
mist. De andere dagen hebben zij alleen 
maar plaatsen bij de eerste 4 gehaald 
waarvan een dag zelfs als eerste. Die dag 
werd als laatste gestart en als eerste ge-
eindigd wat een geweldig goed gevoel 
gaf. Mede te danken aan Erik Lemmen 
die als navigator zijn taak uitstekend 
heeft vervuld. 

De eerste dag was tevens de heftigste 
door te hard over een duin te rijden gin-
gen ze tweemaal over de kop met de 
rallyauto. Gelukkig door alle ingebouw-
de veiligheden konden zowel de driver 
Ronald als navigator Erik heelhuids uit de 
auto stappen. Maar door de schade aan 
de auto werd rechtstreeks naar het bivak 
gereden en door niet te finishen kregen 
ze 6 uur extra straf. Monteur Tom Ber-
kers heeft die nacht bijna helemaal door 
gewerkt. Samen met John Hellemons en 
Johan Peters van Neijenhof hadden zij 
de auto de volgende morgen weer rij-
klaar, wat een hele prestatie was.

Door de ervaring van de eerste dag werd 
wat meer tijd genomen voor het navi-
geren en parcoursverkenning. Hierdoor 
werden dergelijke capriolen voorkomen 
en werden ook geen navigatiepunten 

gemist. Als team functioneerden ze ge-
weldig. Naast gezelligheid was er ook 
veel vertrouwen in elkaar wat bij een 
dergelijk evenement van groot belang is. 
In zijn algemeenheid was de rally toch 
zwaarder dan verwacht. Ook door het 
missen van ervaring van dergelijke lan-
ge rally’s en het rijden in de woestijn. 
Gelukkig was de voorbereiding goed 
geweest en hadden ze voldoende reser-
vematerialen bij.

Het resultaat was dan ook geweldig en 
het team heeft  met een goed gevoel dit 
avontuur afgesloten. Een volgende keer 
zal zeker gaan gebeuren maar dat hangt 
af van geld, tijd en of dezelfde teamle-
den weer kunnen, mogelijk aangevuld 
met een extra monteur.
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Uitleg van recept:

Snipper het uitje fijn, snijd de gem-
ber in kleine stukjes en fruit deze 
aan in een pan met een klein beetje 
olie. Snijd de worteltjes in stukjes 
en bak een minuut of 3 mee. Schep 
de curry en kurkuma er bij en roer 
door elkaar. Giet de kokosmelk en 
bouillon er bij en breng aan de kook. 
Laat 5 min koken en voeg daarna de 
paksoi en garnalen toe en kook nog 
een minuut of 5 zachtjes door. Proef 
of de soep misschien nog een beetje 
peper of zout nodig heeft. Lekker 
met wat gebakken uitjes of pinda’s.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Thaise curry soep

Ingrediënten
400 ml kokosmelk500 ml kippenbouillon300 gr paksoi200 gr wortels1 ui

2 el rode curry (mild)1 cm gember½ tl kurkumapeper en zout150 gr garnalenOlie om te bakken

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ABONNEE
ACCELEREREN
BACILLEN
CABARETIER
DEBACLE
DISTRIBUEREN
DYSLEXIE

ECHOGRAFIE
FACEBOOKEN
FIETSSTER
GEENSZINS
HYENA
INTEGRAAL
KATTENKWAAD

LUXUEUS
MANNEQUIN
PADDENSTOEL
PIRAMIDE
SATELLIET
SCENARIO
TENUE

URINOIR
VERMURWEN
WOESTENIJ
WOLKELOOS
XENOFOOB
ZANIKEN
ZONNEBANK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

DISTRIBUEREN ACCELEREREN KATTENKWAAD
PADDENSTOEL CABARETIER ECHOGRAFIE
FACEBOOKEN FIETSSTER GEENSZINS
INTEGRAAL MANNEQUIN SATELLIET
VERMURWEN WOESTENIJ WOLKELOOS
ZONNEBANK BACILLEN DYSLEXIE
PIRAMIDE SCENARIO XENOFOOB
ABONNEE DEBACLE LUXUEUS
URINOIR ZANIKEN HYENA
TENUE

Hondenpoepoverlast in Laarbeek

Hondenpoep

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Krijn MigchelsDries KlÖsters

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Of toch hoogglans wit?
Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter Swinkels 

vindt u precies wat u zoekt...en meer! Laat onze showroom u inspireren en 
adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis nodig heeft. 

Keukens, badkamers, tegels, deuren... U kiest, wij ontzorgen!

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Laarbeek - Nederland schoon, heel 
gewoon! is de slogan die landelijk 
staat voor deze jaarlijks terugke-
rende Nederlandse opschoondag. 
Ook Laarbeek nam deel. Vanuit 
de blokhutten van de scouting in 
Lieshout en Beek en Donk en van-
uit het IVN-gebouw in Aarle-Rixtel 
werd de operatie ondersteund.

Volop activiteit
Terwijl de groepen onderweg hun 
best doen om de Laarbeekse wegen 
en slootkanten van afval te ontdoen 
is het rustig in de blokhut van de 
scouting in Lieshout. Toch wordt er 
al flink gewerkt, want rond 11.30 
uur is de opschoondag teneinde en 
komen er ongeveer 26 vrijwilligers 
‘op de soep en de broodjes’. Sanne 
de Rooij van 10 is samen met Jessie 
Aalders al druk bezig met het sme-
ren van broodjes. Ze hoort nu nog 
bij de welpen van de scoutinggroep 
en gaat over een paar maanden 
naar de scouts, een groep jongens 
en meisjes vanaf 11 jaar.  De ‘be-
vers’ Teun, Jan, Kyra en Giel van 5 

tot 7 jaar hebben meegedaan en vijf 
vuilniszakken afval verzameld. Die 
zijn bij het opkomen van het scou-
tingterrein op de verzamelwagen 
gegooid, zodat alles netjes wordt 
afgevoerd. 

Diverse deelnemers
Piet van de Kam heeft met een 
groep van vier de slootkanten 
langs de Herendijk schoongemaakt 
en is met zijn 83 jaar één van de 
oudste deelnemers. Langs de weg 
wordt veel blik gevonden. Vooral 
op plaatsen, waar de auto’s even 
moeten wachten voor een voor-
rangsweg of verkeerslicht, is het 
in de berm een enorme bende. De 
meest vreemde en vieze vondsten 
worden gemeld. Van een pakket-
je bedorven diepvriesvlees tot een 
volle fles wijn wordt zomaar weg-
gegooid. Maar ook kleding, van 
nieuwe t-shirts tot gebruikt on-
dergoed wordt gevonden. Frans 
Verkuijlen uit Lieshout laat er echter 
zijn erwtensoepje niet door staan en 
zit smakelijk te eten. Aan tafel zit 
ook Shaza Daifis. Ze studeerde jour-
nalistiek en media aan de universi-
teit in Damascus. Via Egypte is ze 

samen met haar man gevlucht toen 
het werk voor zijn krant te gevaarlijk 
werd. Als Syrisch vluchteling leeft ze 
nu sinds negen maanden in Beek en 

Donk, Ze doet vandaag mee met de 
Nederland schoon actie. Willy Ver-
hoeven uit Lieshout heeft zich voor-
al gericht op de waterkanten van 
het Wilhelminakanaal en geniet van 
een welverdiend broodje.

Voorbeeldfunctie
Volgens Jan Sprengers, die alles 
namens de gemeente coördineert, 
hebben er tussen de 75 en 100 
mensen met deze dag meege-
daan. Schoonmaakhulpmiddelen 
als handschoenen en vuilzakken 
worden door de regering verstrekt, 

als de gemeente zich heeft opge-
geven. Door het jaar heen zijn er 
in Laarbeek een honderdtal vaste 
vrijwilligers, die zorgen voor het 
schoonhouden van bermen en 
plantsoenen. Dit zijn voornamelijk 
ouderen, terwijl het meeste afval 
door jongere mensen wordt achter-
gelaten. De echte doelgroep wordt 
dus met deze schoonmaakactie 
niet bereikt. Jan hoopt echter dat 
het voorbeeld van de ouderen een 
goede invloed zal hebben op het 
gedrag van de vervuilers.

‘De Bevers’ van scoutinggroep Lieshout

Sanne de Rooij smeert broodjes 

Redacteur: Suzan Mulder

Eigen keuze
In de week na Pasen gaan de col-
lectanten voor het eerst op pad om 
de enveloppen rond te delen. In 
deze enveloppen zit een brief met 
daarin een uitleg over de collecte 
en aan de achterkant een lijst van 
alle deelnemende doelen. “Het 
is nog steeds mogelijk om zelf te 
beslissen wat je aan welk doel wilt 
geven”, legt Rosalie van Berkel 
van de pr-commissie uit. “Dit kun 
je invullen op de lijst. Bij het tellen 
worden alle bedragen volgens de 
lijst toegekend aan het juiste goede 
doel. Om dit goed te laten gebeu-
ren, hebben we voor dit proces een 
dubbele controle ingevoerd vol-
gens het zes ogen principe. Maar 
het is ook mogelijk om gewoon een 
bedrag in de enveloppe te doen. 
Als er geen verdeling op de lijst 
staat aangegeven, wordt het be-
drag evenredig verdeeld over alle 
deelnemende doelen. Dit staat al-
lemaal uitgebreid vastgelegd in ons 
reglement.” 

“Het is even wennen, maar uitein-
delijk is het veel minder gedoe”
Joep van Dijk vult aan: “Het zal 
voor veel mensen even wennen zijn 

om op deze manier te doneren. Je 
doneert ook in één keer meer geld, 
maar dat scheelt vervolgens wel 15 
collectes aan de deur. En als je niet 
thuis bent, wanneer de collectant 
aan de deur komt, dan kun je de 
enveloppe in de verzegelde emmer 
doen die bij de Rabobank staat. De 
deelnemende goede doelen heb-
ben allemaal het CBF-keurmerk.”

“Extra gemotiveerd door positieve 
ervaringen”
“Het gezamenlijk collecteren ge-
beurt inmiddels al in heel veel 
plaatsen”, licht Joep van Dijk toe. 
“Wij hebben het wiel dan ook niet 
opnieuw uit hoeven vinden. We 
zijn in die andere plaatsen gaan 
kijken en hebben de informatie die 

we daar kregen, gebruikt om een 
systeem voor Beek en Donk op te 
zetten. Bovendien hebben de po-
sitieve geluiden vanuit die plaatsen 
ons gemotiveerd om dit door te 
zetten. Er is hard gewerkt door de 
leden van de Stichting Gezamenlij-
ke Collecte Week Beek en Donk om 
alles rond te krijgen. Vooral het op 
orde krijgen van het collectanten-
bestand was veel werk. Maar het is 

allemaal gelukt en we hebben veel 
vertrouwen in de resultaten.” 

Voor informatie over de Gezamen-
lijke Collecte Week en de goede 
doelen die deelnemen gaat u op 
Facebook naar: Stichting Geza-
menlijke Collecte Week Beek en 
Donk.

Vervolg voorpagina

“Je mag zelf beslissen welk bedrag naar welk 
goed doel gaat”

Door deze aanpak 
worden ruim 4400 

woningen in Beek en 
Donk bereikt
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VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!
TRIA Fietsen Papenhoef 21• 5737 BS • Lieshout • Tel: 0499 425360 • www.triafietsen.nl • info@triafietsen.nl

ALSTUBLIEFT, UW PEROONLIJKE UITNODIGING  
5 JARIG JUBILEUM ZONDAG 13 MAART

TRIA FIETSEN
bestaat 5 jaar!

Gazelle Grenoble C7 HM 
€2.449,-

voor  €2.249,-

Michelin Protek buiten-
band + binnenband 

nu slechts €19,95

Giant Prime E+2
€2.499,- voor  €1.899,- 

OP=OP

Gazelle Grenoble C7 HF
€2.099,-

voor  €1.899,-

GRATIS pedalen bij 
aankoop Shimano 

fietsschoenen

Pro Touring vloerpomp 
+ Pro mini pomp 
nu slechts €39,95

Gazelle Eclipse LTD 
€949,- 

voor  €849,-

BBB Comfort plus zadel 
€49,95 

voor  €42,95

Vanaf 

€54,95 p/m Stilste

midden-

motor

zadelruil

garantie!

JUBILEUM ACTIE:
ONDERHOUDSBEURT

Stadsfiets € 22,95 
Hybridefiets € 27,95 

Elektrische fiets € 29,95 
Mountainbike € 34,95 

Racefiets € 34,95 Incl.  g
ratis 

poetsservice 

t.w
.v. €9,95

Openingstijden 
Maandag: 13.00 - 20.00 
Dinsdag t/m Vrijdag: 08.30 - 20.00 | Zaterdag: 08.30 - 17.00

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

Papenhoef 21
5737 BS Lieshout

info@triafietsen.nl
www.triafietsen.nl

K.v.K.: 172 83 838
Eindhoven

Rabobank: 1203.77.977
BTW: NL1655.50.880.B.01

Tel. 0499-42 53 60
Fax 0499-42 54 77
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Wij zijn heel trots dat wij alweer ruim 5 jaar bestaan en wie jarig is trakteert! 
Voor u als klant betekent dat éxtra veel voordeel in de maand maart en voor-
al op zondag 13 maart wanneer we dit jubileum groots met u willen vieren.

Ook zal Gazelle aanwezig zijn met de nieuwste elektrische fietsen van het  
komend seizoen. Natuurlijk kunt u een proefritje maken om te ervaren welke 
fiets het beste bij u past. 

Als u het onderstaande strookje zo volledig mogelijk invuld en inleverd, wordt 
ons adressen bestand gedigitaliseerd en profiteert u van de volgende acties:

Dus kom zondag13 maart tussen 11.00 - 17.00 uur naar de winkel, geniet van 
onze heerlijke Barista koffie en profiteer van onze jubileum acties!

Koen Schrama 
& medewerkers

Ja, ik maak graag gebruik van 5% kassakorting

O Dhr. O Mevr.   Voorletters     Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Geboorte datum        Telefoon 

Email

Opening shop in shop
Op zondag 13 maart bent u van harte welkom bij de opening 
van onze shop in shop ‘Dutch Mud Men Store’.  
Hier vindt u sportkleding van o.a. de merken Under Armour en  
INOV-8 voor obstacle running, bootcamp, crossfit en trailrunning. 

De beste sportkleding voor de zwaarste omstandigheden!

TRIA FIETSEN
bestaat 5 jaar!

✁

Kans op een  
cadeaubon  

t.w.v. 50,- 
We zullen er liefst 5 verloten! 

Standaard  
5% KORTING op 
al uw aankopen
U bent onze vaste klant!

GRATIS 28”  
binnenband van 

Continental
Voor de eerste 50 klanten!

Va
naf nu geopend    Vanaf nu geopen

d

Alles voor
obstakel runsVa

na
f nu geopend

       Shop-in-shop

GRATIS bidon bij elke 
reparatie OP=OP

jubileum actie

2  Paasdag

OPEN

van 11 -
 17 

uur

e

COLUMN

Koninklijke Harmonie 
Oefening & 

Uitspanning 

125 jaar

Twee jaar geleden ben ik met 
een aantal mensen begonnen om 
beeld-, geluid- en filmmateriaal te 
verzamelen van de harmonie. In 
deze tijd hebben we vele prach-
tige (oud-)Beek en Donkenaren 
mogen spreken, van jong tot oud. 
Anderhalf jaar geleden hebben 
we besloten om van dit materiaal 
een fotoboek te maken dat met 
het 125-jarig bestaan gepresen-
teerd gaat worden. Niet alles kan 
in een fotoboek terugkomen he-
laas, zoals sommige verhalen die 
we gelezen of gehoord hebben. 
Het onderstaande verhaal is daar 
een fraai voorbeeld van en dit wil-
len we graag met iedereen delen. 
Het speelt zich af op 5 mei 1945, 
Duitsland is gecapituleerd. De mu-
zikanten zitten bij A. van Schijndel 
te genieten van een heerlijk glaasje 
bier.

“Heel ‘O & U’ werd plotseling 
opgeschrikt door het bericht, dat 
Janus Verschuren de heren op een 
glaasje vooroorlogse ‘gin’ wilde 
trakteren. Toen is ’t feest pas recht 
schoon geworden. De leden van 
O & U hebben hun ogen uitgeke-
ken naar dat glas, dat telkens en 
telkens weer overvloeide van kos-
telijkheid, en ze hebben hun kelen 
geschraapt en hun lange magere 
oorlogshalzen gerekt, als ze de kit-
teling voelden, van een zo lang 

gemiste en toch zo vurig verlang-
de zaligheid. Ik weet zeker, dat er 
veel waren die in lange tijd niet zo 
gevoelig zijn geweest voor al het 
goede dat ze mochten genieten in 
de schone dagen voor onze voor-
oorlogse Oranje vorsten. En dat ‘t 
schoon was kunnen Janus en Kees 
en veel anderen U nog vertellen. 
Zelfs ondergetekende, al viel ’t 
trouwens hem daags daarna lang 
niet licht met zo’n zwaar hoofd.” 
(Cor Swinkels, Notulenboek, mei 
1945)

Iedereen die dit soort prachtige 
verhalen, foto’s en filmbeelden 
heeft aangeboden, wil ik heel har-
telijk bedanken. Met het fotoboek, 
dat nog te bestellen is door te mai-
len naar oenu125@gmail.com, en 
het archief dat inmiddels gedigita-
liseerd is, hopen we dat dit materi-
aal voor later goed bewaard blijft. 

Joost van Vijfeijken

De bevrijding wordt gevierd

O&U in Doetinchem, waar het in 1941 een eerste prijs behaalde

Nieuwe bestuursleden voor Algemeen Belang Laarbeek
Laarbeek - De jaarvergadering van poli-
tieke partij Algemeen Belang Laarbeek 
(ABL) vond plaats op maandag 14 maart. 
Veel leden hadden weer de moeite geno-
men om onder andere stil te staan bij het 
afgelopen jaar. 

Uiteraard werd er ook vooruitgekeken en 
is er verder gebouwd aan het versterken 
van de structuur van de partij. Zo was er 
ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden die 
zijn gevonden in de persoon van Ellen 
Staal (Lieshout) en Arie van Berlo (Beek 
en Donk).

Hieronder stellen ze zich in het kort voor:
Ellen: “In het verleden heb ik gewerkt als 
ziekenverzorgende/verpleegkundige in 
de zorg. Later ben ik jongeren als parti-
culier op gaan vangen en heb ik hen on-
dersteund in hun zoektocht naar de juiste 
hulpverlening. Momenteel ben ik mantel-
zorger voor mijn 85-jarige moeder. Zorgen 

zit in mijn bloed. Sinds kort heb ik zitting 
genomen in de cliëntenraad van het Fran-
sicushof (onderdeel van de Zorgboog). Dit 
om onder andere spreekbuis te zijn voor 
de ouderen binnen deze instelling.

Waarom ABL mij aanspreekt? Door pro-
blemen met destijds het WMO, heb ik 
mijn verhaal kunnen doen tijdens de ach-
terban. Voelde me gehoord, gesteund en 
gesterkt over de ervaring WMO-loket. 
Kreeg adviezen wat en hoe te doen. En 
hulp daarbij. Ik ben sindsdien eigenlijk niet 
meer weggegaan. Tijdens die voorover-
leggen werd het mij steeds duidelijker dat 
ABL zich inzet voor de gehele Laarbeekse 
bevolking. En zeker voor de sociaal zwak-
keren. ABL is voor iedereen! Laagdrempe-
lig en transparant. En eerlijk.”

Arie: “In het dagelijks leven ben ik on-
dernemer en chauffeur voor mensen met 
een beperking en kinderen die bijzonder 

onderwijs genieten. Ik ben lid geworden 
van een politieke partij omdat ik meer be-
trokken wilde zijn bij lokale aangelegen-
heden en heb gekozen voor ABL omdat 
deze partij mijns inziens het beste het 
algemeen belang dient in Laarbeek voor 
iedere burger.”

ABL wenst Arie en Ellen heel veel succes 
bij het uitvoeren van hun bestuurstaak. 

Ellen Staal en Arie van Berlo

Beek en Donk - De jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van seniorenver-
eniging K.B.O. Beek en Donk heeft op 
donderdag 17 maart plaatsgevonden. 
Deze vergadering werd gehouden in 
het Ontmoetingscentrum. 

De K.B.O mocht 2 nieuwe bestuurs-
leden verwelkomen, mevrouw Ina 
Staal-de Vries en de heer George van 
Issum. Beide personen werden bij ac-

clamatie benoemd. Tegelijkertijd heef 
mevrouw Zus van den Eijnde-Vermeu-
len afscheid genomen van het bestuur. 
Zij heeft 15 jaar haar bestuursfunctie 
vervuld. Voorzitter Don van Sambeek 
dankte haar en prees haar voor het 
vele en mooie werk wat zij voor de 
K.B.O. Beek en Donk gedaan heeft. Er 
werd haar een bloemetje en een kado-
bon overhandigd. 

Na de pauze hield de kunsthistoricus 
drs. Ger Jacobs een boeiende lezing 
over de schilder Jeroen Bosch. Dit deed 
hij aan de hand van 5 schilderijen en 
drieluiken. Het was een mooie voor-
bereiding voor een eventueel bezoek 
aan het Noord Brabants Museum in s’ 
Hertogenbosch, de stad waar het jaar 
2016 in het teken staat van de schilder 
Jeroen Bosch.

Laarbeek - Voor de centrale medezeg-
genschap van cliënten van de Zorg-
boog is er in april 2015 een ledenraad 
opgestart. Lokale medezeggenschap 
wordt georganiseerd door een cliën-
tenoverleg op locatie. 

Op iedere locatie van de Zorgboog 

komt een cliëntenoverleg bestaande 
uit een cliëntenvertegenwoordiging 
van deze locatie. Vanuit de Zorgboog 
zijn de hoofden zorg en de locatieco-
ordinator gesprekspartner in het cli-
entenoverleg. In De Regt in Beek en 
Donk is het cliëntenoverleg nu ook 
operationeel. Onderwerpen die aan 

bod komen in het cliëntenoverleg zijn 
locatie specifiek. Het gaat dan bij-
voorbeeld om huisregels, maaltijden, 
gezondheid, hygiëne, geestelijke ver-
zorging, maatschappelijke bijstand, 
recreatiemogelijkheden en ontspan-
ningsactiviteiten. 

Bestuurswisseling bij K.B.O. Beek en Donk

Cliëntenoverleg de Regt van start 
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Getogen
Veerle van Schaijk is opgegroeid in 
Beek en Donk en woont samen met 
vader, moeder en hond Guus. “Ie-
dereen vraagt dan meteen of ik een 
dochter ben van Antoon van Schayk, 
de groenteman”, vertelt de goed-
lachse Veerle. Ze werkt als docent 
maatschappijleer op het ‘Vakcollege 
Helmond’, waar ze afgelopen no-
vember is gestart. Ze is vol lof over 
zowel de school als de leerlingen. Op 
de vorige scholen, waar ze haar stage 
vervulde, zaten deze scholieren vaak 
samen in één gebouw met Havo- en 
VWO-leerlingen. “Op deze school 
zitten alleen VMBO-kinderen, dat be-
vordert hun spontaneïteit, dat maakt 
hen zo uniek. Daar houd ik van”, legt 

Veerle uit.  Uw redacteur wordt op 
school ontvangen voor het gesprek 
en bij de korte rondleiding door Veer-
le wordt er regelmatig even geïnfor-
meerd hoe bepaalde zaken ervoor 
staan, telkens weer als we een voor 
Veerle bekende leerling tegenkomen. 
Vol trots laat ze vervolgens haar vaste 
lokaal zien, waar een rechtertoga aan 
de muur hangt, die wordt gebruikt 
voor het lessen waar bijvoorbeeld cri-
minaliteit centraal staat. 

Voorkeur
Als het gaat over hobby’s noemt 
Veerle als eerste de politiek. “Maar 
vrouwen houden ook van winke-
len”, zegt Veerle en aan de manier, 
waarop dat wordt gezegd is, laat ze 
zien dat dat zeer zeker op haar van 
toepassing is. Daarnaast volgt ze 
muziek, alle soorten vindt ze leuk, 
“behalve klassiek, want daar pas ik 
voor!” Ze heeft altijd docent willen 
worden, of zoals ze vroeger met haar 
vriendin afsprak: “Wij worden later 
juffrouw en dan doen we samen 
één klas!” Die droom is zowel voor 
haar als haar vriendin uitgekomen. 
Naast dit hoogtepunt noemt ze het 
organiseren van het uitnodigen van 
Emiel Roemer op haar stageschool. 
De ‘College Tour’ die ze organiseerde 
heeft De MooiLaarbeekKrant toen 
gehaald. “Wat ik ook heel erg leuk 
vond, was het krijgen van voorkeurs-
stemmen”, vertelt ze vol trots, “dat 
bevestigt dat ik de goede richting 
heb gekozen.”

Lachen
Als lid van ‘De Werkgroep’ kwam 
ze als jongste lid in de gemeente-
raad van Laarbeek. Gekozen is voor 
deze politieke groepering omdat 
de beleidspunten Veerle erg aan-
spraken. “Maar vooral de warmte 
van de partij voelde meteen goed. 
Omdat ik een gevoelsmens ben, 
gaf dat de doorslag. Onderdelen, 
waarvoor ik me wil inzetten, zijn 
de aandacht voor de jongeren en 
de grote aandacht voor een duur-

zame samenleving.” De vakken, 
die haar op school erg interesseer-
den waren politicologie en socio-
logie. Dit zijn vakken die aan de 
basis liggen van maatschappijleer. 
Daarom heeft ze gekozen voor de 
plaatselijke politiek. Gevraagd naar 
dingen die ze belangrijk vindt voor 
Laarbeek zegt ze meteen: “Ik zou 
het heel tof vinden, als we een jon-
gerengemeenteraad zouden kun-
nen krijgen. Heel veel zaken zijn 
belangrijk voor jongeren, maar ze 

zijn erg moeilijk te bereiken, omdat 
ze op die leeftijd erg veel aan hun 
hoofd hebben.” Het jongerenwerk 
in Laarbeek heeft haar aandacht 
en ze is vol lof over het werk dat 
door ViERBINDEN wordt verricht. 
Veerle heeft nog één belangrijke 
levenswijsheid toe te voegen: ”Een 
dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd.” Veerle praktiseert dat, 
want ze staat vrolijk in het leven 
met een knipoog naar de Laar-
beekse politiek.

MooiMezelf Veerle van SchaijkMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelf

De namen van de raadsleden in 
Laarbeek zijn algemeen bekend. De 
gezichten die horen bij die namen 
vaak ook. De MooiLaarbeekKrant 
is nieuwsgierig naar de persoon 
achter het gezicht en gaat met een 
spiegel op pad. Wat we in de spie-
gel zien, vormt de inspiratie voor 
de nieuwe vierwekelijkse rubriek 
‘Mooi Mezelf’. 

Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 gaat van start 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – De deelnemende 
verenigingen aan de Gezond-
heidsrace Laarbeek 2.0 hebben 
gisterenavond kennisgemaakt met 
elkaar. Dit gebeurde tijdens een 
startbijeenkomst bij de scouting 
in Aarle-Rixtel. De scouting is zelf 
een van de tien deelnemende ver-
enigingen. Wethouder Joan Briels 
trapte de gezondheidsrace offici-
eel af. 

Nieuwe opzet 
Op 1 april 2016 gaat de nieuwe 
Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 of-
ficieel van start. De Gezondheids-
race Laarbeek is in 2010 ontstaan 
op initiatief van inwoners die actief 
aan hun eigen gezondheid wilden 
werken én anderen wilden aan-
sporen tot een gezonde leefstijl. 
Het doel is om zoveel mogelijk in-
woners te stimuleren hun gezond-
heid te verbeteren. Dat kan zijn op 

het gebied van sport en bewegen, 
voeding of leefstijl, waarbij men-
taal en sociaal welbevinden ook 
belangrijk zijn. Na drie succesvolle 
edities gaat nu de vierde editie van 
start met een nieuwe opzet.

Verenigingen 
De teams worden deze keer ge-
vormd  door verenigingen uit Laar-
beek in de categorie binnen- en 
buitensport, buurtverenigingen en 
sociaal/cultureel. De tien deelne-
mende verenigingen zijn ingedeeld 
in twee poules, en elke club organi-
seert één activiteit voor Laarbeek-
se inwoners. De verenigingen die 
meedoen zijn Handbalvereniging 
Bedo, Jeu de Boules vereniging Dû 
Tie Ut, Omroep Kontakt, Tafelten-
nisvereniging A.T.T.C. 77, Senio-
renvereniging KBO Aarle-Rixtel, 
Buurtvereniging D’n Hooge Suute, 
Buurtvereniging Beekse Akkers, 
Scouting Aarle-Rixtel, T.S.C. Aan 
de wielen, Badmintonclub Lies-
hout. 

Naast de eigen activiteiten, or-
ganiseren ze binnen de eigen 
poule een uitwisseling, zodat de 
diverse verenigingen kennisma-
ken met elkaars activiteiten. Het 
idee is bedacht en uitgewerkt 
door oud-deelnemers, die mee 
de projectgroep Gezondheids-
race Laarbeek 2.0 vormen. Zij 
worden ondersteund door Vier-
binden, GGD Brabant-Zuidoost 
en gemeente. Ook de juryle-
den, die tevens de teams met 
raad en daad ondersteunen, zijn 
oud-deelnemers uit vorige edi-
ties. De Gezondheidsrace 2.0 
gaat 1 april 2016 officieel van 
start en loopt tot en met maart 
2017.

Naast de eigen activiteiten, or-
ganiseren ze binnen de eigen 
poule een uitwisseling, zodat de 
diverse verenigingen kennisma-
ken met elkaars activiteiten. Het 
idee is bedacht en uitgewerkt 
door oud-deelnemers, die mee 
de projectgroep Gezondheids-
race Laarbeek 2.0 vormen. Zij 
worden ondersteund door Vier-
binden, GGD Brabant-Zuidoost 
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2E PAASDAG 
SHOW!!

Open van 10.00-17.00uur
Tijdens de wielerronde van 
Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.Gerwen zijn we goed bereikbaar.

WWW.BETERRIJDEN.NL

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

grandioze paasshow

2E
PAASDAG

‘Persoonlijk en direct’ al ruim 
80 jaar dé kracht van Lieshouts 
bekendste fi etsenzaak
Lieshout – Sinds 1933 een begrip 
in Lieshout en ver daarbuiten: fiet-
senspeciaalzaak De Concurrent. 
Inmiddels staat de derde generatie 
van de familie Schepers aan het 
roer in de persoon van Harm en 
Antoinette Schepers. Aanstaande 
maandag, tweede paasdag, is het 
traditiegetrouw open dag bij Pro-
file De Concurrent van 11.00 uur 
tot 17.00 uur. U bent van harte uit-
genodigd om persoonlijk en direct 
te komen kennismaken met alle 
nieuwe voorjaarsmodellen en nog 
zoveel meer…

Uniek: Haal- en brengservice
“Wij hebben service hoog in het 
vaandel staan”, vertelt Harm. “Van-
daar dat wij een speciale haal- en 
brengservice hanteren. Dit betekent 
dat we een fiets (op afspraak) ko-
men ophalen en weer netjes terug-
brengen (indien nodig, ook na slui-
tingstijd). Heeft u een kapotte band 
en bent u niet in de gelegenheid de 
fiets te brengen? Eén telefoontje 
en het wordt geregeld! De haal- en 
brengservice is geheel gratis.

Waarom naar De Concurrent?
“Ons werkgebied bevindt zich bin-
nen een straal van 15 kilometer, 
waardoor we een snelle service 

kunnen garanderen. Met een vast 
team van (ervaren) medewerkers 
halen we alles uit de kast om onze 
klanten zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Kleine reparaties voeren we 
direct uit, andere reparaties in een 
kort tijdsbestek. Behalve fietsen en 
e-bikes in alle prijsklassen van de 
gerenommeerde merken Sparta, 
Batavus en Cortina, kunt u ook te-
recht voor alle fietsonderdelen en 
-accessoires. En niet te vergeten 
bieden we de sportieve fietser een 
compleet assortiment in de merken 
TREK en MC (Multicycle)”, aldus 
Harm. 

Noteer in uw agenda: Tweede 
paasdag open dag van 11.00 tot 
17.00 uur!
Harm besluit: “Tweede paasdag 
is dé opening van het seizoen. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd 
alle nieuwe modellen te komen be-
wonderen. Er lopen diverse acties 
op e-bikes, die we graag persoon-
lijk toelichten die dag. Getest mag 
er ook worden: de demomodellen 
zullen netjes opgepoetst klaarstaan 
evenals de koffie!”

Voor alle informatie over Profile 
De Concurrent ‘fietst’ u even naar 
www.profiledeconcurrent.nl

AdvertorialHarmonie St. Caecilia viert jubileum met groots 
dorpsfeest 
Lieshout – Harmonie St. Caecilia viert 
groot feest. De vereniging bestaat 
140 jaar en haar slagwerkgroep be-
staat 60 jaar. Het weekend van 8, 9 en 
10 juli staat daarom in het teken van 
de Sounds of Caecilia XXL, een groot 
dorpsfeest voor iedereen uit Lieshout, 
Mariahout en de rest van Laarbeek.

De vereniging tovert het Floreffeveld 
in het hart van Lieshout om tot festi-
valterrein. Een grote, sfeervolle tent is 
het decor voor een weekend vol mu-
zikale activiteiten voor een breed pu-
bliek.

Op het programma onder meer een 
groots promsconcert op 8 juli. Het 

harmonieorkest en de slagwerkgroep 
maken lichte, populaire muziek met 
een dikke St. Caeciliasaus eroverheen. 
Zang, show een combo, alles wordt uit 
de kast gehaald. 

Zaterdag staat in het teken van slag-
werk vanwege het zestigjarig jubileum 
van de slagwerkgroep. De avond ver-
volgt in de finale van de dorpenbattle. 
Lieshoutse en Mariahoutse verenigin-
gen en groepen nemen het tegen el-
kaar op in de ultieme dorpenderby. 

Zondagmiddag is het podium van 
de feesttent bestemd voor orkesten 
uit de regio. Ze spelen een licht en 
toegankelijk programma en worden 

beoordeeld op show en muzikaliteit. 
In de aanloop naar het feest volgt 
meer informatie via De MooiLaar-
beekKrant, Omroep Kontakt en via 
www.harmonielieshout.nl.

Mariahout - De Mariahoutse 
dansmariekes, hun ouders, sup-
porters en de leiding vertrokken 
zondag 20 maart naar Son en 
Breugel voor het danstoernooi dat 
georganiseerd werd door Dans- 
en showvereniging Avanti onder 
auspiciën van het SVD (Samen-
werkingsverband Vrije Danstoer-
nooien). 

Daar aangekomen moesten de ha-
ren worden geknot en de make-up 
worden aangebracht. De spieren 
werden losgemaakt en rond 10.30 
uur was het de beurt aan de Di-
amonds. Zij behaalden met hun 
dans een mooie 1e plaats met 23,4 
punten. Er waren heel wat toe-
schouwers speciaal gekomen om 
deze gardes aan te moedigen.

Omstreeks 11.00 uur was het de 
beurt aan de Pearls. Ook zij be-
haalden met hun dans de 1e plaats 
met een puntentotaal van 26,7.

Van harte proficiat meiden! Een 
mooie afsluiting van het seizoen 
2015/2016.

Een en ander zou echter niet 
mogelijk zijn geweest zonder de 
ondersteuning van de carnavals-

vereniging en niet te vergeten de 
sponsoren. Daarvoor willen de 
dansmariekes, de trainsters en de 
leiding jullie heel hartelijk dan-
ken. Zij hopen de komende jaren 
opnieuw op jullie steun te mogen 
rekenen.

1e plaats voor beide dansgardes Heikneuters
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Bram Beniers 

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Raar om te lezen, maar bij het 
bloemencorso in Valkenswaard is het 
allemaal begonnen. Iedereen heeft wel 
een droom in zijn of haar leven; te voet 
door Europa, met een schip over de 
wereld varen of gaan wonen en leven in 
een ander land waar je helemaal verliefd 
op bent geworden. Eddy van Kaathoven 
heeft zijn droom waargemaakt en 
woont nu al ruim 16 jaar in Schotland.

Samen met de familie zijn we een 
middag naar Valkenswaard gaan kijken 
naar het bloemencorso. In de optocht 
liep de Dutch Pipes and Drums mee, 
daar was Eddy helemaal weg van. En 
hier wilde Eddy heel graag deel van uit 
gaan maken. Hij heeft meteen contact 
gezocht met de band, om in de leer te 
gaan en om te leren de doedelzak te 
bespelen. Als Eddy iets wil, dan komt 
het er ook. En binnen zeer korte tijd had 
hij het doedelzak spelen onder de knie 
en liep hij mee met de band uit Tilburg. 
Zijn eerste droom was uitgekomen.

De band had optredens door heel 
Europa. En zo kwamen ze ook om de 
zoveel tijd in Schotland, waar hij helemaal 
weg van was. Ook de vakanties bracht 
hij door in Schotland bij vrienden van de 
band. En zo kon Eddy het mooie land 
steeds moeilijker loslaten. Tijdens zijn 

laatste vakantie is hij wat rond gaan 
kijken naar werk, met de plannen om 
daar voorgoed te gaan wonen. En in het 
voorjaar van 1999 hakte hij de knoop 
door om daar voorgoed te gaan wonen. 
Op 11 oktober 1999 vertrok Eddy naar 
Schotland om zijn tweede droom uit te 
laten komen. Eddy is gaan wonen in 
Largs, een klein dorpje pal aan de zee, 
waar hij ging werken bij een callcenter 
van IBM, dat vlak in de buurt was. 
De eerste weken waren heel zwaar 
omdat je alles vanuit het niets weer 
moet opbouwen. Maar met geduld en 
doorzetten vond hij daar voet aan de 
grond, maakte er vrienden en ging daar 
ook muziek maken bij een plaatselijke 
pipeband.

Ook vond Eddy in Schotland zijn 
grote liefde waar hij nu al jaren 
mee samenwoont, de uit Engeland 
afkomstige Rachel Common. Het huis 
in Largs staat een paar honderd meter 
van zee, vanuit de slaapkamer kun je de 
zee en heuvels zien, bijna een sprookje 
om te zien. Eddy maakt nog steeds heel 
veel muziek daar in Largs, hij verdient 
wat bij met spelen op bruiloften en 
begrafenissen, hetgeen daar de traditie 
is. En met Nieuwjaar blaast hij in zijn 
vaste pub het nieuwe jaar in.
Eddy maakt het regelmatig mee 
dat er bekenden op bezoek komen 

uit Nederland en met de moderne 
technieken alst WhatsApp op de 
telefoon is het contact met de familie in 
Nederland super eenvoudig geworden. 
Eddy heeft de grote stap durven 
te maken en is heel gelukkig in het 
prachtige Schotland. Een grote stap die 
in Valkenswaard is begonnen.

Op eerste Paasdag wordt Eddy 50 jaar 
en dit komt hij in Lieshout vieren samen 
met zijn Rachel en de familie in kleine 
kring. Dat is makkelijker dan met de 
hele familie naar Schotland gaan. En 
daarna verblijft hij nog een paar dagen 
in Nederland en dan vlug weer terug 
naar zijn Largs, want dat is voor Eddy 
en Rachel hun thuis in dat betoverende 
mooie land, Schotland. Wij zeggen en 
schrijven hier in Lieshout ‘Schotland’ 
maar in Schotland is het ‘Scotland’…

Groeten,
Mari, 
Gerrit en 
Mariëlle van 
Kaathoven 

Luchtpost

schotland

Mariëlle van 

Van Lieshout via Valkenswaard 
naar Schotland

BEL DE SPECIALIST

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, re-
novatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 06-
21862206

AANGEBODEN

Voor de liefhebber, gratis af te halen super 
8 fi lmprojector. Tel. 0492-466046

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

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

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

Op zondag 13 maart is er een bril gevonden 
in Lieshout op de brug bij Bouwcenter Swin-
kels, op het ‘paddestoelbankje’. Af te halen 
bij kantoor MooiLaarbeek, Heuvelplein 3, 
Beek en Donk

3 sleutels en plaatje met tekst ‘Calella’ 
gevonden t.h.v. Brandstraat-Koppelstraat 
Beek en Donk. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

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

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

Ik zou graag het boekje: ‘Beknopte woor-
denlijst van het Beek en Donks dialect’, van 
K.M Schmidt en C Verschuren hebben. Is 
er iemand die het kwijt wil en mij er blij 
mee wil maken? Tel. 06-19026251

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

Handige jongeman ong. 17 jr. voor werkzaam-
heden in en rond ons huis in Aarle-Rixtel 
gevraagd. Voor een dag per week, zat. of een 
andere dag. Tel. 06-25073116

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

OVERIG
Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, € 4,- pp. 
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekken-
donken Liempde, 0411-631474

Rommelmarkt zondag 3 april in Muziekcen-
trum ‘t Anker, pater vogelstraat 39, Beek en 
Donk van 10-16u. Er zijn nog enkele kramen 
te huur, kraam huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteenevenementen.nl

2e Paasdag geopend. Sla, andijvie en alle 
soorten koolplanten. Alle soorten haagplant-
jes, alle soorten bomen, ook fruitbomen, alle 
soorten vaste planten, coniferen en heesters. 
Van Heesch Groencentrum, Kerkdijk-zuid 
7b, Sint-Oedenrode 0413-472020

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

Te koop fi etsendrager, zo goed als nieuw. 
Geschikt voor gewone fi ets en mountain-
bike. Merk Bikebar, tel. 0492-382328

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

Pootaardappels, v.a. 1,50; Plantuitjes, Kool-
planten, Andijvieplanten, slaplanten. Kapel-
straat 39, Beek en Donk. 06-53309580

Hakfrees, bewerkt 90 cm breed. 
Heteluchtkanon gas 26.000 cal. Bere-
geningspomp 30.000 liter/uur, Kapelstraat 
39, B&D, 06-53309580

Te koop 4-persoons bungalowtent, 2 
slaapcabines. In prima staat. Vraagprijs 
€150,00. Tel. 06-22333478

Te koop: Boomer hondje, 2 jaar. Tel: 0492-
461070

Houten tuinhuis. L 335cm B 245cm H Nok 
250cm, zijkanten 210cm, met 2 ramen 
en een deur. Heeft een nieuwe lakbeurt 
nodig. €300,- Tel. 06-24312105 email 
bvanvenrooij@outlook.com

Eikenhouten dressoir en tv-meubel, 
ongeveer 6 jaar oud. Voor afmetin-
gen en prijs, tel. 06-24312105 of 
bvanvenrooij@outlook.com

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

VERLOREN
Drone kwijtgeraakt (zondagavond om-
streeks 18.30 uur). Werd onbestuurbaar 
en is met de wind weggedreven richting 
terrein Sparta’25/Lieshout/Mariahout. Wil 
de vinder aub bellen met 06-51019256

Verloren bruine knipbeurs met verschillen-
de pasjes en geld. Tel. 06-15506173

Nummerplaat auto verloren omgeving 
Mariahout. Wil de vinder aub bellen met 
06-50964146

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

OUTFITS 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:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Sara gefeliciteerd
de hele fam en kinderen

Antonet

Proficiat!Proficiat!

Antonet Opa Willy

60 jaar!

Opa Willy

60 jaar!

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537
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Pater Becanusstraat 5    •    Beek en Donk    •    (0492) 463 496    •    www.mandenman.nl

Voorjaarscollectie bij Mandenman meubelen

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Een nieuwe lente een frisse start. Bij Mandenman 
meubelen in Beek en Donk vindt u dan ook een 
volledig nieuwe collectie meubelen van zorgvuldig 
geselecteerd hout afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen. Kwaliteit, vormgeving en 
maatschappelijk verantwoord produceren gaan 
hand in hand bij deze nieuwe lijn meubelen.

Kenmerkend is dat ook de klant steeds meer 
de mogelijkheid krijgt de meubelen naar eigen 
smaak  samen te stellen. Zo kan er niet alleen 
gekozen worden uit verschillende kleuren en 
maatvoeringen, maar kunnen er desgewenst ook 

verschillende soorten pootjes onder deze kasten 
geplaatst  worden waardoor er een moderne, 
landelijke of jaren zestig stijl gecreëerd kan worden. 
Het mooie is dat er ook aandacht is besteed aan 
een aantal unieke items. Een bijzettafel met 
lectuurberging welke eenvoudig om te toveren 
is tot laptoptafel of een bijzettafel waarvan het 
bovenblad ook gebruikt kan worden als dienblad. 
In de tafelseries wordt er gebruik gemaakt 
van houten bovenbladen gecombineerd met 
zwart metalen onderstellen wat een spannende 
combinatie geeft.  Bij Mandenman meubelen 
vertellen wij u graag over de mogelijkheden.

Een nieuwe trend is het Scandinavisch geïnspireerde 
wonen met hierbij kenmerkende schuin uitstaande 
poten. Dat geeft bij zowel banken, tafels en kasten 
een minder massieve uitstraling. In combinatie met 
frisse natuurlijke houtkleuren en vrolijk gekleurde 
stoffen zeker een nieuwe trend.

Op www.mandenman.nl vindt u alvast een 
voorproefje en voor een verdere kennismaking 
bent u uiteraard van harte welkom bij Mandenman 
meubelen aan de Pater Becanusstraat  5 in Beek 
en Donk. Tweede paasdag geopend van 11.00 tot 
17.00 uur.

Genomineerd voor de beste tuinmeubelwinkel van Nederland!

De Wit Schijndel tweede paasdag open
Op vrijdag 25 maart, zaterdag 26 
maart en maandag 28 maart is het 
Paasshow bij De Wit Schijndel. Op 
tweede paasdag is De Wit open van 
10.00 – 17.00 uur met extra veel 
voordeel, live muziek en specialis-
ten van diverse merken. Daarnaast 
is De Wit Schijndel genomineerd 
voor de beste tuinmeubelwinkel van 
Nederland. 

Groot assortiment kamperen, tuin en 
sportartikelen
Het grootste vrijetijdswarenhuis van 
Europa heeft sinds maart 2015 het 
pand uitgebreid met 2600 m2 ex-
tra winkeloppervlakte waardoor 
een compleet nieuwe verdieping is 

ontstaan. Op de eerste etage staat 
een enorme collectie tuinmeubelen, 
barbecues en partytenten. Door de 
winkeluitbreiding is er op de begane 
grond ook extra winkelruimte ont-
staan voor kampeerartikelen zoals 
o.a. tenten, vouwwagens en cam-
pingmeubelen. Daarnaast worden 
de afdelingen outdoor, zwembaden, 
sport en mode groots gepresenteerd. 

Beste Tuinmeubelwinkel Award 2016
Branchevereniging B3 reikt ieder jaar 
awards uit voor de beste tuinmeu-
belwinkel van Nederland. Dit jaar 
is De Wit Schijndel één van de vijf 
genomineerden van de Tuinmeubel 
Award 2016. Stemmen op de beste 

tuinmeubelwinkel van Nederland kan 
tot en met 15 mei 2016 via b3beurs.
nl/stemmen/ 

Al meer dan 65 jaar groot in kam-
peer- sport en tuinartikelen
De Wit Schijndel begon in 1948 
als handeltje in tweedehands le-
gergoederen, matten en bezems. 
Tegenwoordig telt het Brabants fa-
miliebedrijf ruim 70.000m2 aan kam-
peer- tuin en sportartikelen verdeeld 
over diverse afdelingen. Met de 
laatste verbouwing beschikt De Wit 
Schijndel over een modern en sfeervol 
winkelpand waar het voor iedereen 
prettig winkelen is. 

Advertorial

Gallery 
Berkendijkje

Bij Diana’s kunt u terecht voor:
Sieraden uit eigen atelier, 

unieke handgemaakte sieraden 
van glas, wol en keramiek, 
voor sieraden in opdracht, 

maar ook voor reparatie van 
uw eigen sieraden.

Iedere vrijdag en zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Buiten openingstijden op 
afspraak. Tel. 06-49666336

 

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

WAC Beek en Donk steunt Top 
Team Huibers
Beek en Donk - Het WAC Beek en 
Donk steunt Top Team Huibers in 
de aanloop naar hun uitdaging om 
de Alpe d’Huez te beklimmen tij-
dens Alpe d’Huzes op donderdag 
2 juni 2016. 

WAC-leden en spelers van Ca-
fé-Zaal De Tapperij, Marcel Cop-
pens en Ricardo Ros, zullen beiden 
deze Alpenpuist gaan bedwingen. 
Een van de doelen die zij met deze 
sportieve prestatie hebben is een 
groter bewustzijn creëren in de 
strijd tegen kanker en het inzame-
len van geld om deze ziekte ver-
der in de kiem te kunnen smoren. 
Marcel en Ricardo houden op za-
terdag 7 mei van 10.00 tot 17.00 
uur een zaalvoetbaltoernooi in het 
kader van Alpe D’Huzes om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor dit 
goede doel. Zij hebben daarbij de 
hulp ingeroepen van het WAC. 

Beiden hebben de handen ineen-
geslagen en zijn nu op zoek naar 
enthousiaste zaalvoetballers/ zaal-
voetbalteams die op deze dag een 
zaalvoetballetje willen trappen. 

Deelname kost €75,00 en zal ten 
goede komen als donatie aan Top 
Team Huibers. Opgeven kan via 
competitieleider.wac@gmail.com. 
Er is vooralsnog plaats voor 10 
teams. Je ontvangt meer informa-
tie na aanmelding.  

Voorbespreking commissie-
vergaderingen De Werkgroep
Laarbeek - De raadsvergadering van af-
gelopen maand ging niet door wegens 
gebrek aan agendapunten. Met de 
commissievergaderingen voor de boeg 
worden er weer punten toegevoegd om 
in april wel een overleg te hebben.

Op de agenda van de commissie Soci-
aal Domein van 29 maart staan o.a. uit-
voeringsregels kunst– en cultuureduca-
tie, burgerinitiatieven openbare ruimte, 
verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs.

Op de agenda van de commissie Ruim-
telijk Domein van 30 maart staan de 
volgende punten, de bouwplannen, 
glasvezel in de witte gebieden, bestem-
mingsplan groenstroken en de stand 
van zaken op diverse gebieden.

De commissie Algemene Zaken gaat op 
31 maart over, programma organisatie 
duurzaamheid, wijziging legesveror-
dening, de gemeentelijke rekenkamer-
commissie, begroting en meerjarenra-

ming ODZOB, wijziging gemeentelijke 
begroting. In alle commissies wordt de 
stand van zaken bij de regionale samen-
werking teruggekoppeld.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de verder inhoud van de aangege-
ven punten of heeft u er een mening 
over kom dan met De Werkgroep in 
gesprek. Dat kan op donderdag 24 
maart om 20.15 uur tijdens de voor-
bespreking in het Ontmoetingcentrum 
van Beek en Donk. Bent u niet in de 
gelegenheid om naar die bijeenkomst 
te gaan maar wilt u toch aan geven 
hoe u erover denkt dan kunt u contact 
opnemen met een van de commissie 
of raadsleden u kunt de mailadres-
sen en contactgegevens vinden op 
www.dewerkgroep.nl.

Laarbeek - ABL houdt zoals altijd 
een vooroverleg bestemd voor 
alle geïnteresseerde inwoners van 
Laarbeek, om zodoende de com-
missieleden de juiste boodschap 
mee te geven, welke ze uitvoerig 
in de komende vergaderingen be-
spreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook 
een punt, of meerdere punten 
voor deze commissievergaderin-
gen samen met de fractieleden, 
de wethouder, bestuur en ABL-le-
den willen bespreken, dan bent u 
van harte welkom op vrijdag 25 

maart in de Kapelstraat 34 tegen-
over de kerk te Donk. Aanvang 
19.00 uur. Laat uw stem/mening 
tellen. De complete agendapunten 
kunt u vinden bij www.laarbeek.nl 
onder stukken van de Raadsver-
gadering. De koffie en thee staan 
klaar.

Algemeen Belang Laarbeek 
houdt voorbespreking
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Witte gij ’t nog, het motorcrosscircuit aan 
de Prins Hendrikstraat in Beek en Donk? 
Ronkende motoren, spectaculaire spron-
gen, de geur van uitlaatgassen, rondvlieg-
ende modder en honderden toeschouwers 
uit de wijde omtrek?  De bijna 82-jarige 
Cor van Schijndel weet er nog alles van. 
Vanaf 1976 was hij voorzitter van MC 
Beek en Donk. Veel werk! Zijn tot dan toe 
grootste hobby, ‘duivenmelken’, moest 
hij ervoor opgeven, vertrouwt hij De 
MooiLaarbeekKrant toe.

Bromfietske
“Onze zoon Jos kreeg toen hij twaalf was 
van de buren een bromfietske dat niet liep”, 
vertelt Cor.  “De vlegel kreeg hem ‘aan de 
praat’ en begon te crossen op het veldje 
hier naast ons huis. Ik begreep dat de buurt 
daar ‘knettergek’ van zou worden”, lacht 
Cor. “Maar, om onze Jos op zijn twaalfde, 
alleen, dwars door Beek en Donk naar het 
crossbaantje langs de Prins Hendrikstraat 
te sturen, leek me ook geen optie. Daarom 
besloot ik zelf mee te gaan.”

Crossbaantje
“Op een stuk braakliggend terrein van 
de Beekerheide, langs het kanaal, lag het 
crossbaantje. Dagelijks scheurden zo’n 
vijftien jeugdige crossers over het circuit. In 
het begin kwamen ze nog met de fiets, met 
daarachter een pendak, waar de motor of 
brommer op stond. Crossers kwamen uit 
Gemert, Helmond, Mierlo, Aarle-Rixtel, 
Tilburg, Eindhoven, noem maar op. Alles 
reed kriskras door elkaar, motors, bromfiet-
sen, jeugd, zijspannen.” Louis Houtermans 
en zijn vrouw Dientje probeerden wat toe-
zicht te houden. Ze hadden twee ‘zonen’, 

Tonnie en Henk, die later zouden uitgroeien 
tot niet onverdienstelijke crossers. Dientje 
zette koffie in een oude schaftkeet, plakte 
pleisters, troostte bij materiaalpech en ver-
wierf op die manier de 

eretitel ‘Moeder van De M.C. Beek 
en Donk’. “Het was er altijd gezel-
lig. Jongens, die thuis niet altijd ‘de 
makkelijkste’ waren, konden hier hun 
energie kwijt!”, lacht Cor.

M.C. Beek en Donk
Een aantal mensen stak de koppen 
bij elkaar om er een echte club van te 

maken. Toon van Laarschot werd secretaris, 
Gerrit Vogels penningmeester, Kees Jansen 
en Ton Wezenbeek bestuursleden. “Ik 
hapte als beoogd voorzitter pas toe, toen ik 
zeker wist dat er een reglement zou komen 
en dat de club zich zou aansluiten bij de 
MON (Motorsport Organisatie Nederland) 
en de GeLimBra (Bond van wild-crossers)”, 
vertelt Cor. Het circuit werd veiliger ge-
maakt voor crossers en publiek. Honderden 
uren maakten het bestuur, aangevuld met 
vrijwilligers waaronder Franske Sterken. 
Graven, palen slaan, het aanbrengen van 
afrastering, soms stonden ze tot het middel 
in de modder. In ‘no time’ steeg het aantal 
crossende leden naar meer dan 90!”

Standaardgrap was om een nietsver-
moedende leek te vragen om even te 
kijken of het achterwiel er recht in stond 
en vervolgens het gas ‘straal open’ te 
draaien. “De kluiten vlogen om je oren”, 
grinnikt Cor. ”Het was echt een sport voor 
mannen. Vrouwen bleven om begrijpelijke 
redenen liever in de jurybus”, zegt Cor. 
Een enkele keer deed Cor zelf mee met de 
veteranencross. Toeschouwers schreeuwden 
dan: “Hé Van Schijndel, d’r zitten nog meer 
versnellingen op hoor!”

Hoogtepunt
Hoogtepunt voor de club was het jaar 
1984 toen ze een internationale wedstrijd 
mochten organiseren onder auspiciën van 

de I.M.B.A (Internationale Motorsport 
Bond Amateurs). Verder bracht de 
club, volgens Cor, een aantal voor-
treffelijke crossers voort, waaronder 
zijn zoon Jos, maar de echte ‘kanon-
nen’ waren toch wel de gebroeders 
Van Hout en Tinie van de Burgt. In 
1994 hield de club op te bestaan. “Er 
was totaal geen uitzicht op het ver-
krijgen van een permanente locatie”, 
zucht Cor. “Jammer, het was een 
prachtige tijd daar op het industrie-
terrein!” 

wierf op die manier de de I.M.B.A (Internationale Motorsport 
Bond Amateurs). Verder bracht de 
club, volgens Cor, een aantal voor-
treffelijke crossers voort, waaronder 
zijn zoon Jos, maar de echte ‘kanon-
nen’ waren toch wel de gebroeders 
Van Hout en Tinie van de Burgt. In 
1994 hield de club op te bestaan. “Er 
was totaal geen uitzicht op het ver-
krijgen van een permanente locatie”, 
zucht Cor. “Jammer, het was een 
prachtige tijd daar op het industrie-
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 24 T/M 27 MAART

TRIO SLA

GOURMET-
SCHOTEL*

GALIA 
MELOEN

PERSSINAASAPPELEN

CULINAIRE AARDAPPELEN

PAASBOLLETJES
Mini-broodjes 
gevuld met 
stukjes fruit, 
rozijnen en 
noten. 

LAMSBIEFSTUK*

Specialiteiten 
kaas*

Lamsrack* Zalmgratin*

PAASVLAAI*

Heerlijke roomvlaai, 
opgemaakt met 
slagroom en 
paasdecoraties.

CV De Raopers zoeken danstalent

Lieshout - Is dansmarieke zijn iets voor jou? Vind je 
het leuk om te dansen en ben je gek op carnaval?

De dansmariekes van CV De Raopers uit Lieshout 
gaan op donderdag 7 april van start met de training 
van het nieuwe seizoen! Wil je deze club komen 

versterken? Dan  ben je van harte welkom om 3 
proeftrainingen mee te doen. Voor meer info, neem 
voor 1 april contact op met Marion Janssen, tel. 
06-10375707 of mail fmbjanssen@hotmail.com.  
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, 06 - 203 80 151 

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

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

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – Renovatie – Bestrating – Overkappingen

Machiel van Roij    06-53981415    Aarle-Rixtel

&Hoveniers       Tuinontwerpers

G E R W E N

www.andrevanrooij.nlAlvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

TULPEN
DIVERSE BLOEMBOLLEN

VIOLEN GROOTBLOEMIG & MINI
PRIMULA‛S - BELLIS

VERGEET-ME-NIETJES
2E PAASDAG GEOPEND

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

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

De lente is begonnen, en dat betekent dat de natuur 

weer in leven komt! Iedereen kan weer volop genieten 

van de buitensfeer.

Wil je deze lente een paar stappen zetten in de groene 

richting? Deze bedrijven helpen je graag op weg.

EVEN LEKKER ANDERS
Als tuinbezitter ga je nu, met een hoofd vol lentegevoel, aan de slag met nieuwe 

plannen. April is de perfecte tijd om vaste planten en heesters te (ver)planten, 

hét moment dus om je tuin te veranderen. Ga je vernieuwen? Kies dan planten 

waarvan je vaker in het jaar plezier hebt, zoals struiken en bomen die prachtig 

bloeien, maar ook mooi blad hebben of lekkere vruchten geven. Denk bijvoor-

beeld aan de makkelijke sierappel (Malus). Heb je niet zoveel ruimte? Kies dan 

voor de leivorm van de sierappel.

LATERE BLOEIERS
De trouwe tuinvrienden die pas in de zomer of de herfst gaan bloeien, kun je nu 
al prima snoeien. Heesters en klimplanten zoals vlinderstruik, kornoelje, struik- 
en leirozen, pluimhortensia en clematis snoei je vrij kort terug. Dat kan nog tot 
eind maart. Voorjaarsbloeiers zoals Forsythia laat je juist lekker met rust, die 
snoei je na hun bloei. TIP: Snoei geen hagen zolang de vogels erin broeden. Dat 
doe je begin maart of na de broedtijd, in juni.
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Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - De loods waar nor-
maal hard gewerkt wordt aan de 
mooiste podia van Nederland was 
omgetoverd tot een sfeervolle war-
me ruimte met alles erop en eraan. 
Bij ontvangst over de rode loper krij-
gen de leden van VIER een ijskoud 
(alcoholvrij) biertje in de handen ge-
drukt en daarmee werd de toon gezet 
voor een plezierige, gastvrije avond.

Formele gedeelte
Het formele gedeelte van de avond 
ving aan met een presentatie van 
Frits Rutten over Parkmanagement 
Laarbeek. Deze stichting zet zich in 
voor de collectieve wensen van aan-
gesloten bedrijven op de Laarbeekse 
bedrijventerreinen. Denk daarbij aan 

hoofdthema’s als veiligheid, bereik-
baarheid, P&O, duurzaamheid en 
energiebewust ondernemen. Tevens 
is Stichting Parkmanagement Laar-
beek de collectieve spreekbuis van 
ondernemers richting de lokale en 
regionale overheid.

Wie is Stagekings?
Vervolgens namen Niels van Vijf-
eijken en Bjorn Berkers van Stage-
kings het woord over en volgde een 
presentatie over dit hard groeiende 
bedrijf. De gasten werden meege-
nomen in een verhaal over hoe het 
allemaal begon een aantal jaar gele-
den tot en met de stand van zaken 
op dit moment. Bijgestaan door de 
nodige sfeerfoto’s werd duidelijk dat 
Stagekings van alle markten thuis is 
op het gebied van evenementende-

coratie. Hierbij beperken ze zich niet 
alleen tot de Benelux, maar zijn ze 
ook actief in Australië en Noord- en 
Zuid-Amerika.

Een kijkje nemen
Na de presentatie volgde een korte 
rondleiding door de werkplaats en 
opslagruimte waarbij in elke ruim-
te werd uitgelegd wat er wordt ge-
daan. Daarnaast werden ook enkele 
indrukwekkende decorstukken ge-
toond waar momenteel aan wordt 
gewerkt. Tenslotte kon er worden 
nagepraat en genetwerkt onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Een gezellige en informatieve avond 
bij dit mooie Laarbeekse bedrijf was 
daarmee een feit!

Ondernemersclub VIER neemt een kijkje in de wonderwereld van Stagekings

Bedrijf:  Jumbo Laarbeek
In gesprek met:  Albert van den Bogaard

Redacteur:  Nikki Barten

De kleinste Jumbo van Nederland is niet 
alleen het kleinst, maar kan ook als meest 
innovatief beschouwd worden. Waar in veel 
kernen de dorpswinkels verdwijnen, werd 
Jumbo Mariahout twee jaar geleden compleet 
verbouwd en werden er ‘zelfscanners’ 
geïntroduceerd. De innovatie gaat verder: vanaf 
volgende week heeft de winkel een ‘Pick Up 
Point’ en gaat Jumbo Laarbeek thuisbezorgen.

Een Jumbo-filiaal dat aan thuisbezorging gaat 
doen. Bestaat dat al, Albert?
“Nee, voor online bestelde boodschappen is 
dat inderdaad nieuw. En ik vind het fantastisch 
om hier als een van de eersten mee aan de 
slag te mogen gaan. In Eindhoven en Utrecht 
heeft een pilot gedraaid. Nu wordt deze service 
in Nederland steeds verder uitgebreid. Vanaf 

donderdag 31 maart kunnen mensen online hun 
Jumbo-boodschappen bestellen en komen wij ze 
thuisbezorgen. We zijn een van de eerste filialen 
die hiermee aan de slag gaan. Je hebt keuze uit 
het hele Jumbo-assortiment, dat bestaat uit ruim 
20.000 producten.” 

Hoe gaat dit dan in zijn werk?
“Je bestelt online je boodschappen via de Jumbo-
website. Als je dit voor 22.00 uur doet, kunnen 
ze de volgende dag al bezorgd worden. Je kunt 

zelf kiezen wanneer, tussen 10.00 en 13.00 uur 
of tussen 17.30 en 20.30 uur. Uiteraard is het 
ook mogelijk om een bezorgdatum te kiezen. 
Het thuisbezorgen van de boodschappen is 
de eerste tijd gratis. Het mooie hiervan is, dat 
je keuze hebt uit het gehele assortiment. De 
bestelling wordt namelijk in het depot in Den 
Bosch klaargemaakt. Je hebt dus online nog veel 
meer keuze dan wat wij in de winkel kunnen 
bieden. Ofwel: heb je een keer iets aparts nodig, 
bijvoorbeeld met de feestdagen, dan hoef je 
daarvoor niet meer naar een hele grote winkel.” 

Jullie beginnen komende dinsdag met een 
Pick Up Point in Mariahout. Wat houdt dat 
precies in?
“Klopt. Ook dan bestel je online je 
boodschappen. In plaats van dat je het laat 
thuisbezorgen, pik je het zelf op bij ons Jumbo-
filiaal in Mariahout. We hebben een speciaal 
loket ingericht. Ons streven is dat je binnen vier 
minuten weer weg bent. Als je online bestelt, 
krijg je een code. Deze code voer je in als je de 

boodschappen op komt halen. Een medewerker 
uit onze winkel krijgt dan een signaal en komt 
het juiste pakket afgeven. Dit kan dan meteen 
per pintransactie betaald worden.” 

En kun je dan ook uit al die 20.000 producten 
kiezen?
“Ja, zeker! Ook dit gaat vanuit ons depot in 
Den Bosch, dus ook hierbij heb je de keuze uit 
het gehele Jumbo-assortiment. Je kunt voor het 
Pick Up Point tot 00.00 uur ’s nachts bestellen. 

De volgende dag kun je dan tussen 16.00 
en 20.00 uur je boodschappen ophalen. 
De eerste vier weken worden geen 
bestelkosten in rekening gebracht. 
Erna zullen de kosten verschillen 
per gekozen tijdsslot voor het 
ophalen. De kosten van het 
ophalen zijn lager dan die van het 
bezorgen van de boodschappen.”

Albert, je bent heel enthousiast 
hierover. Waarom is innoveren 
voor jou zo belangrijk?
“Ik wil dit graag als extra service 
naar de klant aanbieden. Ik wil 
niet dat klanten bij ons weggaan 
door internet of omdat we niet 
alles hebben. Dit is een stukje extra 
service, waarbij we de klant in de 
breedste zin van het woord kunnen 
bedienen. Daarnaast blijft het bij 
ons heel lokaal en laagdrempelig. 
Zowel het Pick Up Point als 
het thuisbezorgen 
wordt door 
onze eigen 
mensen 
gedaan.” 

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

OP DE KOFFIE BIJ...                LAARBEEK
Vanaf zondag 3 
april is Jumbo 

Lieshout voortaan
 iedere zondag van 

10.00 tot 17.00 
uur geopend!

Wij zijn vanaf volgende week de 

kleinste Jumbo van Nederland met 

het grootste assortiment!
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Van Hoof Interieur

Azurra Automobilia

Bedrijf:  Van Hoof Interieur
Locatie:  Willemstraat 7 A, Beek en Donk
In gesprek met:  René van Hoof
Redacteur:  Mariëlle de Beer

Op Willemstraat nummer 7A is Van Hoof Interieurbouw 
gevestigd. Ook zij openen hun deuren op tweede paasdag. 
De MooiLaarbeekKrant drinkt koffie met René van Hoof, 
die enthousiast vertelt wat interieurbouw nu eigenlijk 
inhoudt.

René, ‘interieurbouw’ is een algemeen begrip, wat doen 
jullie precies?
“Nou, eigenlijk te veel om op te noemen”, lacht René, 
“misschien kun je beter vragen wat we niet doen!” 
We maken complete interieurs voor de particuliere- en 
zakelijke markt, van klein tot groot.” Van klein tot groot? 
“Ja, hiermee bedoel ik dat we van meubels op maat of 
een garderobekast tot aan complete kantoorinrichtingen 
kunnen vervaardigen.”

Interessant, kun je nog meer voorbeelden noemen?
“Ja hoor, denk aan de complete inrichting van 
zorginstellingen zoals een huisartsen- of tandartspraktijk, 
keukens, badkamermeubels, de inrichting van een kantoor 
aan huis…echt alles is mogelijk. Je moet het eigenlijk zo 
zien: als je iets aparts wil en je kunt dit nergens vinden, dan 
kunnen wij dit voor je regelen. Denk ook aan een moeilijk 
in te richten ruimte bijvoorbeeld. Samen maken we een 
ontwerp op maat. We zoeken naar de juiste kleuren en 
materialen en op die manier kan ook zo’n ruimte helemaal 
perfect worden ingericht.  We werken ook veel samen met 

binnenhuisarchitecten en externe architecten 
die ook hun zaken hier laten vervaardigen.”

Hoe lang zit je al in het vak René?
“We zijn nu drie jaar gevestigd op deze 
locatie. Hiervoor waren we 17 jaar gevestigd 
in Lieshout. Ik ben na mijn opleiding direct 
gestart en heb nooit iets anders gedaan. En 
ik vind het nog steeds het allermooiste vak 
wat er bestaat!” 

En maak jij al die prachtige creaties zelf?
“Haha”, lacht René, “alles behalve dat! Dit doen 
we samen in een klein, vast team van ervaren en 
‘goeie’ medewerkers. Ik wil ook gezegd hebben 
dat wij alles samendoen hier. We werken eigenlijk 
door heel Nederland maar we hebben ook al diverse 
projecten in het buitenland gerealiseerd. In Laarbeek 
is ons werk in het openbaar onder andere te zien in het 
Openluchttheater en in de kantine van tennisvereniging 
De Raam in Lieshout.”

Waarom doe je mee aan de open dag René en wat kunnen 
mensen hier komen bekijken?
René vervolgt: “Mensen hebben vaak niet echt beeld bij 
‘interieurbouw’. Dat is zeg maar zo’n algemeen begrip. 
Door onze deuren open te stellen voor het publiek, kunnen 
mensen eens ontdekken wat interieurbouw écht inhoudt. 
En…iedereen kan met eigen ogen komen bewonderen hoe 
mooi het vak is en wat de vele mogelijkheden zijn!” 

Iedereen die geïnteresseerd is in wat er zich achter de 
deuren van de interieurbouwer allemaal afspeelt, is van 
harte welkom tijdens de open dag in de Willemstraat 
op tweede paasdag van 10.00 tot 15.00 uur. Van Hoof 
Interieur is gevestigd aan de Willemstraat 7A. Voor alle 
overige informatie over Van Hoof Interieur, kunt u terecht 
op www.vanhoofinterieur.nl of u belt 0499-421621.

Van Hoof Interieur is ook te vinden op facebook: 
www.facebook.com/vanhoofinterieur/ Leuke actie: bij 
1000 likes verloot de interieurbouwer een keukenkraan 
ter waarde van €350,-. Liken dus!

Bedrijf:  Axurra Automobilia
Locatie:  Willemstraat 5/7 D, Beek en Donk
In gesprek met:  Justin Lagrand
Redacteur:  Mariëlle de Beer

Sinds februari 2015 is een nieuw autobedrijf gevestigd in 
de Willemstraat: Azurra Automobilia. Nieuwsgierig naar 
het gezicht achter deze niet-alledaagse naam, gaat De 
MooiLaarbeekKrant op de koffie bij mede-eigenaar Justin 
Lagrand. Vol passie vertelt hij over de zaak die hij samen 
met zijn vader Jack is gestart.

Justin vertel, wie is of wie zijn Azurra Automobilia?
“Mijn vader en ik zijn samen eigenaar van Azurra 
Automobilia. We zijn een jaar geleden gestart hier met de 

in- en verkoop van gebruikte auto’s. Mijn vader woont in 
Helmond, ikzelf in Roosendaal. We importeren auto’s 

uit het buitenland en dan met name uit Duitsland, 
Italië en België omdat het onderhoud van auto’s 

daar beter is. Mijn vader heeft in het verleden 
altijd in de autobranche gezeten en heeft thans 
een groot exportbedrijf in groenten en fruit die 
hij vervoert naar Italië.”

Verklaart dat de Italiaanse naam van dit 
bedrijf…?
“Zeker”, lacht Justin, “Azurra betekent 
blauw in het Italiaans…vandaar de blauwe 
letters in ons logo. Mijn vader is he-le-maal 
gek van Italië, hij is ook een Italiaanse schone 
getrouwd.”

Hoe bevalt het jullie in het Laarbeekse?
“Prima”, vertelt Justin. “We zijn een jaar geleden 

gestart hier. We hebben eerst de showroom een 
grote opknapbeurt gegeven. Alles geschilderd 

en gemoderniseerd, dat was hard nodig. Alles is 
aangepast aan de moderne eisen van deze tijd. Nu zijn 

we ons assortiment langzaamaan aan het uitbouwen.” 

Wat voor auto-aanbod treft een klant hier, Justin?
“Hoe gekker, hoe beter”, lacht Justin. “Nee, even zonder 
gekheid: We verkopen alle merken auto’s vanaf €3.000,- 
tot ongeveer €10.000,-. Maar zowel mijn vader als ik 
hebben een zwak voor ‘bijzondere’ exemplaren en dan met 
name cabrio’s.” 

Waarom Azurra? 
“Omdat wij geen ‘lulkoek’ verkopen. Wij hebben geen 
werkplaats hier, we verkopen alleen maar auto’s die in 
orde zijn. De klant moet met een goed gevoel naar huis 
rijden maar wij ook. Het is hier heel simpel: ‘what you see, 
is what you get’. Bij aankoop van een auto kan een klant 
overigens zijn of haar auto gelijk inruilen. Maar mocht een 
klant gericht op zoek zijn naar een bepaalde auto, dan is 
hij of zij ook aan het goede adres. We gaan direct op zoek 
en gegarandeerd dat we via onze contacten vinden wat de 
klant voor ogen heeft.”  

Zijn er nog leuke acties tijdens de open dag?
Justin besluit: “Ja, mensen moeten zeker even binnenlopen 
voor onze speciale paasactie. Diverse modellen worden 
met fikse korting (en met inbegrip van een groot paasei…) 
gepresenteerd. Zou toch zo maar kunnen dat net jouw 
droomauto daartussen zit!” 

Justin en Jack Lagrand maken graag kennis met u tijdens 
de open dag in de Willemstraat op tweede paasdag van 
12.00 tot 17.00 uur. Azurra Automobilia is gevestigd 
aan de Willemstraat 5/7D. Voor alle overige informatie 
over Azurra, kunt u terecht op www.azurra.nl of belt u 
0492-387354. Ciao!

René van Hoof en zijn team

Justin Lagrand

OPEN DAG WILLEMSTRAAT BEEK EN DONK



Donderdag 24 maart 2016 19

OPEN DAG WILLEMSTRAAT BEEK EN DONK

Van Hout & Zo

De Cock Auto’s

Bedrijf:  Van Hout & Zo
Locatie:  Willemstraat 9 C, Beek en Donk
In gesprek met:  John van Hout
Redacteur:  Mariëlle de Beer

Sinds 1 januari van dit jaar is Van Hout & Zo gevestigd 
aan de Willemstraat in Beek en Donk. Het bedrijf dat is 
gespecialiseerd in meubelen van gebruikt steigerhout was 
voorheen gevestigd aan de Schoondonkseweg. Eigenaar 
John van Hout is initiatiefnemer van de open dag in de 
Willemstraat op tweede Paasdag. Nieuwsgierig naar de 
onderliggende motivatie én naar zijn bedrijf, gaat De 
MooiLaarbeekKrant op de koffie op nummer 9C.

John, waarom een open dag hier in de Willemstraat?
“Eigenlijk heel simpel”, vertelt John, “in dit kleine stukje 
straat zitten – even tellen – zeven bedrijven. Mensen weten 
veelal niet dat er behalve Eeterij Uniek nog zoveel meer 
te beleven is hier. Ik vond het tijd worden om hier eens 
wat meer bekendheid aan te geven. Bovendien zijn we zelf 
nog maar heel recent op dit adres gestart dus dit is tevens 
een mooie gelegenheid om onze nieuwe locatie onder de 
aandacht te brengen.” 

Hoe is Van Hout & Zo ontstaan?
“We zijn negen jaar geleden vanuit hobby begonnen 
met het maken van meubelen van gebruikt steigerhout. 
Twee jaar later startten we daarnaast een groothandel in 
steigerplanken welke tot vorig jaar heeft bestaan. Eind 
vorig jaar hebben wij de twee bedrijven samengevoegd en 
kunnen wij iedereen vanuit Van Hout & Zo van dienst zijn. 

Je zegt kwaliteit John, waarvoor kunnen 
mensen nog meer bij jou aankloppen?
“Wij staan garant voor de hoogste kwaliteit 
steigerhout en andere houtsoorten, dat 
vooropgesteld. Ons steigerhout is van 
absolute A-kwaliteit. Alles wordt door mijzelf 
ingekocht en bekeken. Mensen kunnen 
hier terecht voor meubelen van gebruikt 
steigerhout voor binnen en buiten maar we 
vervaardigen ook meubels van een andere 
houtsoort zoals bijvoorbeeld eiken vloerdelen 
en boomstamtafels. Alle meubelen worden op 
maat gemaakt en zijn dus uniek. We leveren 
uitsluitend maatwerk.“

Kunnen mensen alleen voor steigerhouten 
meubelen bij je terecht?
“Nee hoor, absoluut niet”, vertelt John. We verzorgen 
complete interieurs voor bijvoorbeeld kantoren, winkels 
of appartementen en we werken zowel in binnen- 
als buitenland. Nu de lente is begonnen, komen de 
tuinmeubelen weer meer in beeld. De nieuwste trend op 
tuinmeubelgebied is een combinatie van hout en ijzerwerk. 
Ook het ijzerwerk maken we geheel in eigen beheer. 
Maar behalve een particuliere klant kan de doe-het-zelver 
hier ook prima terecht om bijvoorbeeld steigerplanken af 
te nemen. En ‘last but not least’ zijn we toeleverancier voor 
professionele meubelmakers. We doen eigenlijk alles...
maar wel vanuit één oogpunt: de kwaliteit staat voorop!”

Van Hout & Zo opent haar deuren tijdens de open dag in 
de Willemstraat op tweede paasdag van 12.00 tot 17.00 
uur en u bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen 
nemen! Van Hout & Zo is gevestigd aan de Willemstraat 
9C en is van maandag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 
uur. Voor alle overige informatie over Van Hout & Zo, kunt 
u terecht op www.houtenzo.com of u belt 06-51711332.

Bedrijf:  De Cock Auto’s
Locatie:  Willemstraat 11, Beek en Donk
In gesprek met:  Patrick de Cock
Redacteur:  Nikki Barten

Sinds december 2014 is de Willemstraat verrijkt met ‘De 
Cock Auto’s’. Een zaak met occasions in de prijsklasse van 
€500,- tot €5.000,-. Patrick – de eigenaar van dit mooie 
bedrijf – heeft altijd zo’n 35 auto’s in zijn showroom 
staan. Komende maandag kan zijn showroom bewonderd 
worden tijdens de Open Dag op de Willemstraat. 

Bij een aantal inwoners zal nog geen belletje gaan rinkelen 
als het over ‘De Cock Auto’s’ gaat. 
“Die kans bestaat inderdaad”, vertelt Patrick. “Wij zitten 

pas ruim een jaar op deze locatie. Voorheen zat ons 
bedrijf in Nuenen. Juist omdat we nu in Laarbeek 

zitten, willen we ons pand openstellen voor publiek. 
We vinden het leuk als de inwoners van Laarbeek 
laagdrempelig een kijkje kunnen komen nemen 
in onze showroom.” 

Hoe ben je in deze markt terechtgekomen?
“Ik was eerst kok, helemaal iets anders”, lacht 
Patrick. “Alleen ik had altijd één grote hobby: 
auto’s. Niet specifiek een bepaald type of merk, 
maar alle auto’s. Naast mijn werkzaamheden 
als kok, startte ik een autobedrijf op. Toen 
ik een hernia kreeg, moest ik stoppen met 
mijn horecawerkzaamheden. Dit was voor 
mij meteen een kans om mijn eigen bedrijf 

verder te ontplooien. Vanaf dat moment ben 
ik me fulltime bezig gaan houden met ‘De Cock 

Auto’s.” 

Wie kunnen de bezoekers tegenkomen bij ‘De 
Cock Auto’s’? 

“Ik sta zelf heel de week in de showroom. Daarnaast 
werkt mijn vriendin Willeke Westerlaken veel mee in het 

bedrijf. Naast ons tweeën biedt mijn vader Ed de Cock de 
helpende hand, bijvoorbeeld met het ophalen van auto’s.” 

Jullie specialiseren je vooral in de goedkopere prijsklasse 
occasions. Wat voor auto’s kunnen mensen verwachten 
van jullie?
“Wij kopen zelf in bij groothandels”, vertelt Patrick. “We 
leveren alleen nette auto’s, waarbij de prijs-kwaliteit goed 
is. Bij goedkope auto’s is het natuurlijk wel eens moeilijk 
inschatten, omdat ook wij niet in de motor kunnen kijken. 
Mocht er echt al snel iets zijn met een auto die mensen 
aanschaffen, proberen wij natuurlijk mee te denken aan 
een passende oplossing. Gelukkig gebeurt dit niet vaak, 
want wij letten bij de inkoop heel goed op of het degelijke 
auto’s zijn. Daarnaast zijn we altijd zo eerlijk mogelijk bij 
de verkoop. We hebben alle merken in huis en hebben 
bewust gekozen voor deze prijsklasse, omdat dit een 
grote doelgroep bedient. We spelen hiermee in op de 
maatschappij.” 

Kunnen mensen ook bij jullie terecht voor het inruilen van 
auto’s?
“Ja, zeker. Ook daarvoor kunnen mensen bij ons terecht!” 

Hoe vinden de inwoners jullie?
“Je vindt ons zowel online als in ons (opvallende) pand 
midden in de Willemstraat. Al onze auto’s staan op 
occasionsites, zoals Marktplaats, Autoscout, et cetera. 
Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om een kijkje 
te nemen in onze showroom. Op www.decockautos.nl vind 
je alle informatie over ons bedrijf. Contact kan opgenomen 
worden via e-mail p.cock2@chello.nl of telefonisch 06-
46051802. Hopelijk zien we u op tweede paasdag! We zijn 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.” 
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Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

1e kwaliteit 

nu

€1.99

Tuinmeubelstunt
Gratis cadeaubon 
(t.w.v. max. €500,-*) 
bij aankoop van een 
tuinmeubelset!

Narcis 
Tête à Tête
Mini narcis met 
4-bollen in 9 cm pot
€ 0,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Tête à Tête

4-bollen in 9 cm pot

Hortensia
Voor binnen en buiten, 
met 5 tot 7 bloemen
in 15 cm pot.
van € 8,99

nu

€4.99

Hortensia
Voor binnen en buiten, 
met 5 tot 7 bloemen

www.tuincentrumdebiezen.nl

Biezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

Cadeaubon

www.tuincentrumdebiezen.nl

Biezenweg 2a, 5741 SB Beek en Donk, Tel.: 0492-461310

Cadeaubon
Cadeaubon
Cadeaubon

Alsjeblieft,

je cadeaubon voor

Dit cadeau komt altijd uit!

Van: ..........................................

Bedrag: ......................................

Datum afgifte: .............................

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

STUNT!nu

€2.99
Kruidenfestival
7 Soorten keukenkruiden in 
cadeauverpakking
van € 14,99

7 Soorten keukenkruiden in 
cadeauverpakking

nu

€9.99
Paasboeket
50 cm hoog 
compleet met vaas 
en versiering!
van € 8,99

nu

€5.99

Paasboeket

compleet met vaas 

Groenteplanten
Je eigen moestuin....
Bij de Biezen kan je kiezen!
Tray met 4 groenteplanten,
zeer groot assortiment

nu

€0.99

Groenteplanten

Bij de Biezen kan je kiezen!
Tray met 4 groenteplanten,
zeer groot assortiment

Deze aanbiedingen zijn geldig 
van 23 t/m 29 maart 2016

2e paasdag open van 12.00 tot 17.00 uur

Violen in hangtas
Prachtige violen! In deze hangtas zijn 
de violen een blikvanger aan de muur! 
Van € 11,99
de violen een blikvanger aan de muur!
Van € 11,99

nu

€7.99

de violen een blikvanger aan de muur!de violen een blikvanger aan de muur!

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

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

*De waarde van de cadeaubon bedraagt 10% van het aankoop bedrag
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Cursusplaatsen beschikbaar voor vrijwilligers-
(organisaties) en mantelzorgers
Laarbeek - De ViERBINDEN Academie 
biedt leuke en leerzame cursussen/
workshops/informatieavonden over 
thema’s die spelen bij mantelzorgers 
en/of vrijwilligers (of hun organi-
satie). Kennis, kunde en ervaringen 
worden uitgewisseld. Dit is bedoeld 
als blijk van waardering, maar ook om 
deskundigheid en samenwerking te 
versterken.

Alles gebeurt met gesloten beurzen. 
Dat betekent dat de aanbieders het 

vrijwillig aanbieden en dat de deel-
nemers niet hoeven te betalen. Dit is 
een principiële keuze. Niet omdat het 
niets mag kosten, maar omdat wij er-
van overtuigd zijn dat we met zijn allen 
heel veel kennis en kunde hebben en 
bereid zijn deze te delen met elkaar. 

Voor de volgende informatieavonden 
en cursussen zijn nog verschillende 
plaatsen vrij:
- Organisatie en fondsenwerving door 
Ties van Oorsouw, dinsdag 22 maart 

en dinsdag 12 april 19.30 uur, Ont-
moetingscentrum Beek en Donk
- Infoavond Heemkunde door Jan 
Dekkers, donderdag 21 april 19.30 
uur, Heemkamer Aarle-Rixtel
- Infoavond Laaggeletterdheid bij Ne-
derlanders door Stichting ABC, dinsdag 
12 april 20.00 uur, locatie volgt nog

Meer informatie of aanmelden? Dit 
kan via vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 
of mantelzorg@vierbinden.nl. Telefo-
nisch via 0492-328800.

Laarbeek - Voor zorgboogcentrum 
De Regt is Laarbeekvoorelkaar.nl 
op zoek naar ‘Transfer’ vrijwilligers. 
Veel bewoners maken gebruik van 
de maaltijden in de gasterij. 

Verschillende bewoners zijn afhan-
kelijk van anderen om gebracht en 
gehaald te worden. Daarom zoeken 
zij vrijwilligers die deze personen 
naar het eetpunt en weer terug naar 
huis kunnen brengen. De tijden van 
deze transfers zijn: Voor het brengen 
tussen 11.15 en 12.00 uur. Voor het 

ophalen tussen 13.00 en 13.30 uur.

Voor Woonvoorziening de Bleek zijn 
ze op zoek naar een boodschappen-
vrijwilliger die op maandagavond 
en/of donderdagavond samen met 
een paar bewoners van de Bleek 
naar de Plus wil wandelen, eventu-
eel begeleiden met boodschappen 
doen en weer samen terug wil wan-
delen naar de Bleek. Ze zijn op zoek 
naar iemand die graag van wande-
len houdt, die de veiligheid onder-
weg mee in de gaten kan houden 

en die kan begeleiden in het zoeken 
naar producten in de supermarkt de 
Plus.
 
Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersva-
catures kunt u contact opnemen 
met Suzan de Koning van ViERBIN-
DEN Vrijwilligerswerk Laarbeek via 
tel. 0492-328807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - De volgende 
dansmiddag staat al weer voor de 
deur. Op dinsdag 5 april wordt in 
de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort weer gedanst.

Onder leiding van DJ Arie Wa-
gelmans komen verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij zoals de 

Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en 
een Swing. Iedereen is welkom, je 
hebt geen partner nodig. De mid-
dagen zijn goed voor lijf en leden 
en houden je jong! 

Wegens het enorme succes van 
deze dansmiddag beginnen zij 
voortaan om 13.30 uur. Dus dins-

dag 5 april dansen in De Water-
poort van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoeber-
gen, mhoebergen@vierbinden.nl of 
tel. 06-45203227. Zegt het voort, 
op naar de Waterpoort!

Een leerzame én leuke dag

Vraag het aan de boer tijdens de 
‘Boeren Lentefeesten’

Aarle-Rixtel - Nog geen plannen 
voor Tweede Paasdag? Dat komt 
goed uit, want Albert Heijn houdt 
samen met bijna 100 boeren en 
tuinders (Nederlands en Belgisch) 
de ‘AH Boeren Lentefeesten’. Het 
varkensbedrijf van de Gebroeders 
Rooijakkers is één van de deelne-
mende boeren. 

Een leerzame én leuke dag
Kom op 28 maart tussen 11.00 en 
16.00 uur naar het varkensbedrijf 
van de gebroeders Rooijakkers 
(leverancier van varkens voor de 
Hoevenaer vleeswaren van Albert 
Heijn), Kloosterdreef 5 in Aarle-
Rixtel. Kom kijken en luisteren hoe 
de varkens gehouden worden. Er 
is veel te leren op de boerderij. 
Tijdens de Boeren Lentefeesten is 

er niet alleen gelegenheid tot het 
stellen van vragen maar worden 
er nog veel meer leuke activiteiten 
georganiseerd. Zo kunnen kinde-
ren zich laten schminken, met de 
boer meerijden op een platte kar, is 
er een braderie, een biggetjesrace, 
een springkussen én zijn er paasei-
eren verstopt die allemaal gevon-
den moeten worden. Een hapje en 
een drankje ontbreekt ook zeker 
niet. Kortom, een gezellige dag 
voor het hele gezin. 

Benieuwd naar de andere boe-
ren en tuinders die meedoen in 
de buurt of wil je meer informatie 
over de Boeren Lentefeesten? Ga 
dan naar: www.ah.nl/lentefeesten.

SPORTWERKER

Jaccy van den Enden zet in zijn 
functie als sportwerker bij ViER-
BINDEN Laarbeek in beweging. 
Deze allrounder op het gebied 
van sport en bewegen begeleidt 
niet alleen alle Laarbeekse basis-
scholen op het gebied van bewe-
gingsonderwijs en buitenspeelac-
tiviteiten. Hij is ook betrokken bij 
ViERBINDEN jongerenwerk en de 
Laarbeekse tienerwerken op het 
gebied van sport en spel. En voor 
Laarbeekse (sport)verenigingen is 
Jaccy vraagbaak op allerlei gebied.

Sport op school
“Ik wil sport en onderwijs dichter 
bij elkaar brengen, waardoor kin-
deren, jeugd en volwassenen spor-
ten leuk gaan vinden en blijven 
vinden”, vertelde Jaccy in januari 
aan de MooiLaarbeekKrant. Hoe 
hij dat doet legt hij vandaag uit: “Er 
zijn tegenwoordig nauwelijks meer 
vakleerkrachten werkzaam op ba-
sisscholen, terwijl daar wel degelijk 
behoefte aan blijkt te zijn. Jaccy 
gaat vanuit ViERBINDEN  Laar-
beekse basisscholen  adviseren en  
ondersteunen op het gebied van 
sport. Ik kan, indien gewenst, een 
programma met buitenspeelactivi-
teiten maken voor op het school-
plein. Bovendien kan ik in samen-
werking met sportverenigingen 
clinics organiseren op de basisscho-

len, waardoor leerlingen laagdrem-
pelig kennis maken met de sporten 
die zij binnen de gemeentegrenzen 
kunnen beoefenen.”  ViERBINDEN 
werkt voor de inzet op scholen sa-
men met de gemeente en betrekt 
ook Lifestyle Center Laarbeek, die 
eerder het succesvolle project Be-
wegen = Fun uitvoerde, met de 
inzet van vakleerkrachten sport in 
het basisonderwijs.

Adviseren verenigingen
De meeste verenigingen zijn afhan-
kelijk van vrijwilligers bij het trainen 
en begeleiden van hun jeugdspe-
lers. Ondanks dat deze vrijwilligers 
vaak veel ervaring hebben en zeer 
gemotiveerd zijn, lopen zij in de 
praktijk wel eens tegen vragen of 
problemen aan. “Dat kan bijvoor-
beeld gaan om een kind dat niet 
fijn functioneert binnen de groep of 
een jongere met ADHD of autisme, 
waarvan de trainer niet goed weet 
hoe hij het kan begeleiden”, licht 
Jaccy toe. “Voor al dit soort vragen 
kunnen trainers rechtstreeks con-
tact met mij opnemen voor onder-
steuning. Daarnaast kan ik sport-
verenigingen ook ondersteunen bij 
speciale projecten. Op dit moment 
help ik bijvoorbeeld de badminton-
vereniging in Aarle-Rixtel bij een 
trainingsprogramma voor de aller-
jongste leden. Ik adviseer de trainer 

welke oefeningen voor deze groep 
geschikt zijn.”  

Straatvoetbaltoernooi (tienerwerk)
Tot slot vertelt Jaccy enthousiast 
over het straatvoetbaltoernooi 
dat op 5 mei plaats vindt voor alle 
Laarbekenaren. “Deze activiteit 
wordt in het kader van Expeditie 
Laarbeek georganiseerd door Tie-
nerwerk Boemerang uit Beek en 
Donk, maar inschrijving staat open 
voor deelnemers vanaf 10 jaar uit 
de hele gemeente. Het toernooi 
vindt plaats in het kader van de 
Nationale Straatvoetbaldag en er 
wordt gevoetbald in drie leeftijds-
groepen. Van 10 tot 12 jaar, van 
13 tot 15 jaar en 16 jaar en ouder. 
Ik ondersteun Boemerang bij de 
organisatie en zorg onder andere 
voor de vrijwilligers, bijvoorbeeld 
de scheidsrechters. Als je je in wilt 
schrijven met je team, doe je dat 
via de website www.svbn.nl. We 
hopen natuurlijk op een grote op-
komst.”

Voor alle vragen op het gebied 
van sport
Naast bovenstaande activiteiten is 
Jaccy als sportwerker ook betrok-
ken bij projecten waarin hij samen-
werkt met buurtsportcoach Ilse 
van Ham van de gemeente Laar-
beek. Bijvoorbeeld  het stimuleren 

van het gebruik van de trimba-
nen, Laarbeek Sportief, Expeditie 
Laarbeek en de Gezondheidsrace. 
Heeft u een vraag die u wilt voor-

leggen aan Jaccy? Dan kunt u 
telefonisch contact opnemen 
via 06-50120096 of per e-mail: 
jvdenden@vierbinden.nl. 

ViERBINDEN Sportwerker zet Laarbeek in beweging

ViERBINDEN.NL

Jaccy van den Enden
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Een bijzondere kevertocht voor doodzieke Peter

Lieshout – Stefan van Berlo uit Lies-
hout gaf gehoor aan een oproep op 
Facebook om de doodzieke Peter uit 
Groesbeek te verrassen. Wat begon 
met een aanmelding, resulteerde 
in het organiseren van een heuse 
Volkswagen keverrit met alles ‘erop 
en eraan’. 

Oproep
Peter kreeg eind 2015 te horen dat 
hij volgend jaar kerst niet meer zou 
halen in verband met zijn longziek-
te. Ingeborg, de dochter van Peter, 
plaatste naar aanleiding van dit vre-
selijke nieuws op 20 februari 2016 
een oproep op Facebook. Ze wilde 
een rondrit voor haar vader organise-
ren op 19 maart 2016 in zijn vroege-
re Volkswagen kever met kenteken  
43-22-AS. Na lang zoeken naar de 
auto, bleek deze gesloopt te zijn. 

Een geweldige dag
Hierop besloot Ingeborg een oproep 
te doen op Facebook met de vraag 
of iemand met een Volkswagen ke-

ver Peter een geweldige dag zou 
willen bezorgen. De aanmeldingen 
stroomden binnen en samen met Ilo-
na Peters ging ze aan de slag. Hier 
kwam Stefan in beeld; hij had zich al 
aangemeld bij Ilona en startte gelijk 
met het mede-organiseren van een 
speciale dag voor Peter. Stefan zocht 
naar sponsors die een goodybag 
wilden vullen met pennen, stickers, 
folders, sleutelhangers en rallybord-
jes. Ilona regelde een dronefilmer, 
een cameraman en partytenten. Er 
werden zelfs drie verkeersregelaars 
en twee politiemensen geregeld om 
alles in goede banen te leiden. De 
teller stond namelijk inmiddels op 43 
Volkswagen kevers.

Andere invulling
Op 11 maart kwam het bericht dat 
het niet goed ging met Peter. Dit was 
schokkend nieuws voor de organi-
satie. In verband met zijn conditie, 
was zelf meerijden voor Peter geen 
optie. De organisatie besloot hierop 
met 43 Volkswagen kevers langs het 

huis van Peter te rijden. Na flinke 
voorbereidingen de dag van tevoren, 
vertrok op 19 maart ’s middags om 
13.00 uur onder begeleiding van een 
politiebus met zwaailichten een stoet 
van 43 kevertjes richting het huis van 
Peter, de kever van Lieshoutse Stefan 
met een spandoek voorop. Peter was 
aangenaam verrast en genoot enorm 
van deze bijzondere verrassing.

Wie weet wie dit zijn?
   

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

Op de foto van vorige week kwamen onder andere de volgende reacties bin-
nen:

Dit is op vakantie in Wittum. De link-
se persoon durf ik niet met zekerheid 
te zeggen wie dat is. Voor de rest op 
de achterste rij van links naar rechts:
E. Joosthoek, Jo Heesakkers en Dolf 
Verschuren. Op de voorste rij staan 
van links naar rechts:  Harrie Naus, 
ikzelf (Jan van Schijndel), Stanley 
Hanegraaf, Henk van Sinten en Jan 
Verbakel. 

Met vriendelijke groet, Jan van Schijndel

Volgens mijn man Henk staan er de volgende ‘jongens’ op:
Eerste rij van links naar rechts: Harrie Naus, Jan v. Schijndel, ?? Hanegraaf, 
Henk van Sinten en Jan Verbakel. Bovenste rij van links naar rechts: Aad van 
Kaathoven, Eddie Oosthoek, Jo Heesakkers en Jan Verschuren. De foto is ge-
maakt in 1958 of 1959.
 
Groetjes, 
Rosemarie Vogels-Theuer

Historische beelden

Meubelshow
2e paasdag geopend van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 1000
2 boxsprings vlak 20 cm / elektrisch verstelbaar 30 
cm, 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen, 
1 splittopper, 1 hoofdbord 10 cm dik, 8 alukleurige 
poten, leverbaar in stof of kunstleer.

VLAK
140 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
160 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
180 x 200 cm  van 1595,- nu €  1199,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 2659,- nu €  1999,- 
180 x 200 cm  van 2839,- nu €  2139,-

A new 
way of living

Bank Zeus
Alle ruimte om groots en ontspannen te zitten.
*exclusief sierkussens

In stof zoals afgebeeld van 2199,-     nu  € 1799,-
Er is al een 2-zits vanaf                                €   599,-

voor

1799,-

voor

1999,-
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Kwaliteit is in de gezondheidzorg een 
ruim te interpreteren begrip. Binnen de 
fysiotherapie is men al jaren bezig de 
kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg 
te verbeteren. Tijden veranderen, mensen 
veranderen, dus ook de werkwijze van de 
fysiotherapeut. Waar vroeger de fysio-
therapeut vaak meerdere patiënten tege-
lijkertijd behandelde, is  tegenwoordig de 
behandeling één op één. Mensen vra-
gen en wensen persoonlijke aandacht 
voor hun probleem en van de fysio-
therapeut mag verwacht worden dat hij 
die zorg op maat geeft. Dit blijkt ook uit 
het grootschalige onderzoek. Patiënten 
hechten veel waarde aan bejegening, pro-
fessionele belangstelling en een goede 
verwachtingsmanagement (weten waar 

ze aan toe zijn). Voor deze punten 
is vast komen te staan dat hier-

voor in kleinere praktijken 
beduidend meer 
aandacht is.

Klanttevredenheid is 
niet de enige vorm van 
kwaliteitsmeting binnen 

de fysiotherapie. Een 
praktijk moet er ook 

voor zorgen dat de patiënt de special-
istische behandeling krijgt die hij nodig 
heeft. De tijden dat de fysiotherapeut 
alle klachten kan behandelen ligt achter 
ons. Ook het langdurig behandelen is een 
kritisch aandachtspunt binnen de fysio-
therapie. Praktijken worden ook beoor-
deeld, onder andere door zorgverzeker-
aars, op hun behandelgemiddelde, dat 
wil zeggen hoeveel behandelingen zijn 
nodig om u beter te krijgen. Het spreekt 
natuurlijk voor zich dat ook de praktijk-
ruimte zelf voldoet aan een optimale 
hygiëne en eisen van deze tijd.

Op al deze onderdelen voldoet Het 
Fysiopunt Laarbeek aan uw verwachtin-
gen. In het grootschalige tevredenheids-
onderzoek scoren wij een 9, ons behan-
delgemiddelde ligt ver onder het landelijk 
gemiddelde en onze praktijkruimte straalt 
warmte en rust uit. Wij bieden u op een 
specialistische wijze zorg op maat aan 
en hebben oprecht aandacht voor u als 
persoon.

In de afgelopen jaren is er een groots onderzoek gedaan naar de tevredenheid 
van patiënten die een bezoek brachten aan de fysiotherapeut. Zo’n 700.000 

fysiotherapie patiënten konden de afgelopen jaren middels een vragenlijst hun 
mening geven over hun ervaringen. Conclusie van dit onderzoek is dat de patiënt 
de kleinere praktijken  een duidelijk beter cijfer geeft dan de grotere praktijken.

“ In kleinere praktijken is 
meer aandacht voor 

de behoefte van de patiënt”

www.fysiopuntlaarbeek.nl

Kleinere fysiotherapiepraktijken beter beoordeeld

ze aan toe zijn). Voor deze punten 
is vast komen te staan dat hier-

voor in kleinere praktijken 
beduidend meer 
aandacht is.

Klanttevredenheid is 
niet de enige vorm van 
kwaliteitsmeting binnen 

de fysiotherapie. Een 
praktijk moet er ook 

Dorpsraad Lieshout start ontmoetingstuin 

Lieshout - Als het aan de Dorpsraad ligt komt 
er achter hoeve ‘De Schoot’ aan de Vogelenzang 
een heuse ontmoetingstuin. De bewoners stel-
len de tuin beschikbaar om een ontmoetingstuin 
voor iedereen te realiseren. 

De tuin van Liessent 
De grond aan de Vogelenzang kan vruchtbaar 
gemaakt worden. En dan is er van alles mogelijk: 
een moestuin, een bloementuin, een groente-
tuin, een woeltuin … Noem maar op. Zelfs brede 
gangpaden worden gemaakt zodat ook rolstoe-
lers hun draai in de tuin kunnen vinden. Het moet 
een tuin voor iedereen worden, van jong tot oud: 
Dé tuin van Liessent.

Samenwerking
Samen met de grondeigenaar en een aantal vrij-

willigers met groene vingers krijgt dit idee in-
middels vorm. Het Rabofonds van de gemeente 
Laarbeek-Gemert zorgt voor een belangrijk deel 
van de financiering. Daarmee investeert de Ra-
bobank in de verbetering van de economische, 
sociale en culturele omgeving. En dat is heel wat 
waard, voor iedereen. 

Laat de lente maar komen!
Heeft u groene vingers en vindt u het leuk 
om iets te betekenen voor de ontmoe-
tingstuin? Of heeft u misschien een an-
der, mooi en nieuw idee voor Lieshout? 
De Dorpsraad kan financiële ondersteu-
ning bieden vanuit het Rabofonds. Wilt 
u meer weten? 06-38 775 775 of kijk op 
www.dorpsraad-lieshout of mail naar 
info@dorpsraad-lieshout.nl. 

In gesprek met: Dave van Leuken
Bedrijf:  NL Energiecollectief

Redacteur:  Suzan Mulder

Steeds meer Laarbeekse bedrijven 
en particulieren zijn al lid van NL 
Energiecollectief en de laatste maanden 
duikt dit initiatief steeds vaker op tijdens 
presentaties bij verenigingen zoals de 
Laarbeekse voetbalclubs en KBO’s. Wie zit 
hierachter en hoe werkt NL Energiecollectief 
nu eigenlijk? De MooiLaarbeekKrant 
kwam terecht bij Dave van Leuken uit 
Beek en Donk.

Wie is Dave van Leuken?
“Ik ben geboren en getogen in Mariahout 
en sinds een jaar of twaalf woon ik in 
Beek en Donk. Als kind al was ik altijd met 
cijfertjes bezig en het is dan ook niet gek, 

dat ik controller geworden ben. Tijdens mijn 
werk intrigeerden de energienota’s mij. Ik 
kreeg steeds meer de indruk dat daar flink 
op bespaard moest kunnen worden. Jan 
Geerts uit Gemert en ik liepen vier jaar 
geleden Toan Le tegen het lijf. Hij kocht 
toen al vijf jaar met succes collectief gas en 
stroom in op de energiemarkt voor grote 
bedrijven. Enthousiast over zijn manier van 
werken gingen we als vertegenwoordigers 
aan de slag voor zijn bedrijf Kobespa 
Energiecollectief. In 2013 kwamen wij 
gezamenlijk op het idee om dit succesvolle 
concept ook voor MKB en particulieren aan 
te bieden. Zo ontstond twee jaar geleden 

NLEC. Met bijna negen jaar ervaring in de 
energiemarkt kunnen wij voor ondernemers 
en particulieren de energienota met zo’n 20 
tot 30 procent naar beneden brengen.”

Via een vergelijkingssite of app kan ik 
toch ook heel eenvoudig zelf de laagste 
tarieven vinden?
“De energiemarkt zit complex in elkaar en de 
inkopen worden over het algemeen al jaren 
vooruit gepland via de energiebeurs. Er gaat 
heel veel tijd en energie zitten in het goed 
uitzoeken van de juiste deals. En daar komt 
bij dat de meeste vergelijkingssites en apps 
die je op internet vindt, niet onafhankelijk 
zijn. Die verdienen hun geld met commissies 
van de energiebedrijven of zijn daar zelfs 
onderdeel van. Wij zijn geen energiebedrijf. 
Wij zijn een onafhankelijk collectief dat 
met de zeven grootste energiebedrijven 
in onderhandeling gaat over de scherpste 

tarieven. Onze medewerkers hebben 
kennis van de markt en weten wanneer ze 
toe moeten slaan. Bovendien behalen we 
extra voordeel, doordat we voor al onze 
deelnemers gezamenlijk inkopen.”

Hoe werkt NL Energiecollectief?
“Wij beginnen met het inzichtelijk maken 
van de energienota en doen aan de hand 
daarvan een aanbod. Vervolgens regelen 
wij alles. Van het opzeggen van het 
huidige contract, tot het verzorgen van 
een nieuw contract en het controleren van 
de facturen. Daarvoor betalen onze leden 
lidmaatschapsgeld, dat via de energienota 

wordt ingehouden. Dit bedrag is maar een 
fractie van wat er bespaard wordt op de 
nota. Onze deelnemers ontvangen dus 
gewoon een nota van een betrouwbare 
energiemaatschappij. Wij kopen bovendien 
zoveel mogelijk groene energie in, omdat 
we duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben staan. En we dragen graag bij aan de 
leefbaarheid van de gemeenschap en laten 
daarom een deel van onze opbrengsten 
terugvloeien naar verenigingen die zich bij 
ons aansluiten.”

Wat zijn je ambities met NL Energie
collectief?
“Wij willen zoveel mogelijk Nederlandse 
particulieren en ondernemers helpen met 
het besparen op hun energienota. Niet 
eenmalig, maar jaar in, jaar uit. Binnen nu en 
een paar maanden willen we een landelijke 
dekking hebben bereikt. Daarvoor werken 

we samen met vertegenwoordigers die we 
zelf trainen en begeleiden en die precies 
volgens onze methode te werk gaan.”

Voor meer informatie over het besparen op 

uw energienota gaat u naar www.nlec.nl of

www.nlenergiecollectief.nl of belt u met  

0492-700222.

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...  NL ENERGIECOLLECTIEF

Dave van Leuken

Met bijna negen jaar ervaring in de energiemarkt kunnen wij voor ondernemers en 

particulieren de energienota met zo’n 20 tot 30 procent naar beneden brengen
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Ophaaldata binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 24 maart 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws Opschoondag 2016 goed verlopen 

Verkeersbesluit

Gemeente actueel

Gemeentehuis gesloten

Extra maandagavonden open
Kennisgeving incidentele festiviteiten 

Agenda raadscommissie Algemene Zaken

Controle op fout parkeren op groenstroken en trottoirs

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Waarnemend burgemeester Laarbeek benoemd
• Boomfeestdag Laarbeek; leren en doen!
• Werkzaamheden Schoolstraat vertraagd door regenval
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

Op zaterdag 19 maart hebben 45 inwoners van Laarbeek, volwassenen en 
kinderen, zich weer actief ingezet voor een schoner milieu door zwerfvuil in te 
zamelen. Deze vrijwilligers hebben zwerfvuil ingezameld langs wegen, in bossen, 
kanalen, sloten, in bermen en parken. In totaal zijn er ruim 140 zakken aan 
zwerfvuil opgehaald. Een mooie opbrengst!
Naast het zichtbare zwerfvuil ‘bovengronds’ is er ook nog een team van tien 
duikers de vijvers van de Groene Long in Beek en Donk ingedoken. Ook daar is 
veel rommel uit de vijvers gevist.
Iedereen bedankt voor het mooier maken van onze natuur! Ook de scouting 
Lieshout/Mariahout, scouting Beek en Donk en het IVN Aarle-Rixtel bedankt dat 
we bij jullie konden starten.

Voorbereidingsprocedure 60 km/uur-zone Veghelsedijk Mariahout en 
opheffen voorrangsregelingen bij kruisingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen 
te hebben om de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een 60 km/
uur-zone op de Veghelsedijk en het opheffen van de voorrangsregelingen bij de 
kruisingen met de verharde wegen op de Veghelsedijk in Mariahout.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 1 april 2016 tot vrijdag 13 mei 2016 ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden 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.

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

Op vrijdag 25 maart komen twee raadsleden aan het woord van de PNL en 
De Werkgroep. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Op maandag 28 maart 2016 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten vanwege 
tweede paasdag. 

Omdat er de komende maanden meerdere feestdagen zijn waarop we dicht zijn 
zetten we alle dagen dat het gemeentehuis gesloten is even op een rijtje:
• maandag 28 maart (Pasen)
• woensdag 27 april (Koningsdag)
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
• vrijdag 6 mei
• maandag 16 mei (Pinksteren)

Milieustraat
Op Koningsdag, woensdag 27 april, en donderdag 5 mei is ook de milieustraat 
gesloten. De andere dagen is deze regulier geopend.

In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee 
maandagavonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 4 april en maandag 
11 april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Door Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) is een kennisgeving incidentele 
festiviteiten gedaan in verband met het ten gehore brengen van live muziek binnen 
bij OJA, Schoolstraat 2 in Aarle-Rixtel op zaterdag 26 maart 2016 van 20.00 tot 
1.00 uur. 

De agenda voor de commissievergadering Algemene Zaken is nadat die vorige 
week op deze pagina’s gepubliceerd is, nog aangepast. Punt 6 Programmaplan en 
programma-organisatie duurzaamheid is toegevoegd aan de agenda. 

Voor de volledige agenda en de achterliggende stukken kunt u kijken op 
www.laarbeek.nl/commissies.

De gemeente en de politie gaan extra controleren op het fout parkeren van auto’s 
op groenstroken en trottoirs. Zowel de gemeente als de politie krijgt steeds vaker 
klachten over parkeren op het trottoir en op groenstroken. Tegelijkertijd komen er 
klachten binnen dat er te hard wordt gereden binnen de bebouwde kom. Parkeer 
uw auto zoveel mogelijk op de rijbaan. Ze staan dan niet verkeerd geparkeerd in 
de weg op het trottoir en het remt ook de snelheid af van passerende voertuigen. 

Parkeren op groenstroken en trottoirs is verboden
Omdat er per huishouden gemiddeld steeds meer auto’s komen, zijn parkeerplaatsen 
steeds meer en langer bezet. Autobezitters moeten daardoor verder van hun huis of 
werkplek parkeren. Helaas gebeurt dit steeds vaker op groenstroken, waardoor het 
aangelegde groen beschadigt en de indruk ontstaat dat parkeren op de betreffende 
plek is toegestaan. Het is echter in de gehele gemeente verboden om in het 
openbaar groen te parkeren of hier doorheen te rijden.
Ook is het verboden om op verhoogde trottoirs te parkeren. Hierdoor wordt het 
trottoir geblokkeerd en moeten mensen met een rolstoel/kinderwagen de weg op. 

Riskeer geen bekeuring!
De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de gemeente is al begonnen 
met het uitoefenen van toezicht en het uitdelen van waarschuwingen. En daar blijft 
het niet bij; overtreders lopen het risico op een proces verbaal. Vanaf 1 juli 2016 
zullen de politie en de BOA bekeuringen gaan uitdelen. Mensen die al eerder een 
waarschuwing hebben ontvangen, kunnen ook voor 1 juli 2016 al bekeurd worden. 
De boete bedraagt € 90,00 (plus € 7,50 administratiekosten).

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
 Beek en Donk op zaterdag 

ma di wo do vr
M A A R T

za zo

ma di wo do vr
A P R I L

za zo
2 311

Inzameling grof groen afval

Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof 
groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 4 en dinsdag 5 
april. De inzameling is kosteloos.
Komende week kunt u op deze pagina’s terugvinden wanneer er bij u in de straat 
ingezameld wordt.

Hoe aanleveren
Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed hanteerbaar wordt aangeboden. 
Daarom gelden de volgende voorwaarden.
• De maximale hoeveelheid is 2 m³.
• Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
• Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
• Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
• Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
• Er mag niets worden ingepakt in of met plastic. 
Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in 
Lieshout.

2524232221

31302928

26 27
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Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?
 

Bezwaarschriften

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

Verleende vergunningen

Uitschrijving personen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van de ‘61e Grote 

Bavaria-Ronde van Lieshout’ op zondag 15 mei 2016 van 12.00 tot 18.00 uur 
(verzonden 11 maart 2016),

• Sparta’25 voor het organiseren van een rommelmarkt op de parkeerplaats van 
sportpark ’t Heereind, Heereindsestraat 10 in Beek en Donk op zondag 12 juni 
2016 van 9.00 – 15.00 uur (verzonden op 17 maart 2016),

• Atfies Marketing & Event Coaching voor een Pop-up restaurant t.b.v. het 
evenement ‘Laarbeek Op Smaak’ in een tent op het weiland op het adres De 
Hei 15 in Mariahout op diverse dagen en tijdstippen, te weten: 12 mei 2016 van 
18.00 tot 23.00 uur, 13 tot en met 20 mei 2016 van 8.00 tot 23.00 uur, 21 en 22 
mei 2016 van 11.00 tot 23.00 uur (verzonden op 17 maart 2016),

• Openbare basisschool De Driehoek voor het houden van een jubileumfeest in 
een tent op het adres Schoolstraat 1b in Aarle-Rixtel op 16 april 2016 van 20.00 
tot 1.00 uur (verzonden op 22 maart 2016),

• Stichting Streekontwikkeling Croy voor het organiseren van een aspergefeest op 
landgoed Croy, Croylaan 14 in Aarle-Rixtel op zondag 17 april 2016 van 10.00 
tot 18.00 uur (verzonden op 22 maart 2016),

• Oranjecomité Mariahout voor het organiseren van Koningsdag 2016 op het 
Oranjeplein in Mariahout van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden op 22 maart 2016).

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont 
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Naam  Geboortedatum Geboorteplaats
W. Howorucha 14 augustus 1952 Piotrowice

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet 
meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen 
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de 
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk 
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de 
behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Speeddaten voor zpp’ers 

Ondernemersclub Vier organiseert samen met de gemeente Laarbeek een 
speeddate voor zpp’ers. Zij kunnen op deze avond sparren met succesvolle 
ondernemers, op diverse vlakken. De avond vindt plaats op donderdag 21 april. 

Alle (Laarbeekse) zzp’ers kunnen zich aanmelden voor deze activiteit. De 
speeddate vindt plaats bij Café Dave van de Burgt aan het Heuvelplein in Beek 
en Donk. Ontvangst is vanaf 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur en loopt rond 
22.00 uur ten einde. Daarna vindt nog een informele borrel plaats.

Contacten leggen 
De opzet is om op deze avond met diverse ondernemers en bedrijven contacten 
te leggen en advies op te doen. Dit gaat door middel van een speeddate, die vijf of 
tien minuten per ondernemer zal duren. Voor de speeddate wordt een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.

Aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Mail dan naar info@vierlaarbeek.nl. 

Landelijk referendum woensdag 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016 is er een referendum over de wet tot goedkeuring 
van de Associatieover-eenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

U krijgt de volgende vraag voorgelegd op het stembiljet:
Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne?
Daarop kunt u stemmen ‘voor’ of ‘tegen’.

Om te stemmen:
• gaat u naar een willekeurig stembureau binnen de gemeente. Op uw stempas 

staat het adres van het dichtstbijzijnde stembureau, maar u mag in ieder 
Laarbeeks bureau uw stem uitbrengen.

• moet u de stempas meebrengen. Om in Laarbeek te kunnen stemmen heeft u 
die al per post ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te 
stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen,

• moet u behalve uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) laten zien. Let op! Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen! U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter 
van het stembureau. Voor dit referendum geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 
5 jaar verlopen mag zijn,

• brengt u uw stem uit op een stembiljet. Dit krijgt u op het stembureau uitgereikt 
als u uw stempas daar afgeeft.

Mocht u uw stempas kwijtgeraakt zijn dan kunt u, uiterlijk dinsdag 5 april 2016, tot 
12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Mocht u daarna 
dan weer uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat 
kan alleen met de nieuwe stempas.

Waar u kunt stemmen
Stembureau  Adres   Plaats
1 Gemeentehuis  Koppelstraat 37  Beek en Donk
2 Muziekcentrum ’t Anker Pater Vogelsstraat 39 Beek en Donk
3 Ontmoetingscentrum Otterweg 29  Beek en Donk
4 De Dreef  De Duivenakker 76  Aarle-Rixtel
5 Dorpshuis  Grotenhof 2  Lieshout
6 Buurthuis  Bernadettestraat 43  Mariahout
De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 
Er zijn voor het referendum minder stembureaus ingericht dan bij verkiezingen, 
houd daar rekening mee.

Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit 
te brengen, kunt u daar iemand anders voor machtigen. Deze persoon mag dan 
namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam 
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan 
iedereen zijn die in Laarbeek woont en ook een stempas heeft ontvangen. Een 
gemachtigde mag echter niet meer dan twee machtigingen aannemen én moet de 
volmachtstem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het geven van 
de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u 
gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u aan de 
voorzitter laten zien. De kopie mag ook via een smartphone worden getoond.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet 
u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas 
naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u 
een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig 
stembureau in Nederland. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk dinsdag 
5 april 2016 tot 12.00 uur.

Informatie
Informatie over het referendum kunt u vinden op www.referendum-commissie.nl. U 
kunt ook bellen met de gemeente Laarbeek via telefoon nummer 0492 469 700 In het 
gemeentehuis Laarbeek kunt u alle informatie verkrijgen over het referendum. Het 
bezoekadres is: Koppelstraat 37, Beek en Donk. Het e-mailadres van de gemeente 
is gemeente@Laarbeek.nl. De gemeente werkt op afspraak. De openingstijden leest 
u in het colofon.

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?
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Kapvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende vergunning Drank- en Horecawet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 6 lid 
1 van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen 
voor het kappen van hieronder genoemde bomen.

Acht eiken aan de Bosbeemd in Beek en Donk. Deze houtopstand maakt deel 
uit van het groenvlak dat onder boomcode BK 193 is opgenomen op de Groene 
Kaart van de Gemeente Laarbeek. De kapaanvraag is aangevraagd vanwege de 
realisatie van het industrieterrein Bemmer IV. Integratie van de bomen in de nieuw 
aan te leggen zichtzone aan de rand van het industrieterrein is lastig vanwege de 
verandering in grondwaterpeilen en beschikbare boven- en ondergrondse ruimte. 
Vandaar dat besloten is dat de belangen voor verwijdering zwaarder wegen dan de 
beeldbepalende waarden die aan dit element zijn gekoppeld. 
Eén boom van deze groep van negen bomen kan wel gespaard blijven en zal niet 
gekapt worden.
Daarnaast zal er ter compensatie een herplant uitgevoerd worden van tenminste 
37 nieuwe bomen rondom de uitbreiding van de watervijvers van de zichtzone.
Dit besluit is verzonden op 18 maart 2016.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde 
besluiten binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie    Ingediend       Werkomschrijving
Dr. Timmerslaan 15, Beek en Donk 21-03-2016      renovatie gevel/ 
                            dakramen en dakkapel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie    Ingediend       Werkomschrijving
Sonseweg13, Lieshout  18-03-2016      verwijderen van asbest

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie        Werkomschrijving Activiteit      Verzonden
Pater Vogelsstraat 76,    bouwen van een woning bouwen      16-03-2016
Beek en Donk
De Hei 25, Mariahout     tijdelijk pop-up restaurant planologie      17-03-2016

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

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

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Stichting Kwizut, Prins Hendrikstraat 10 in Beek en 
Donk tijdens het organiseren van een feestavond (bekendmaking winnaar Kwizut 
6e editie) gehouden in sport- en evenementenhal D’n Ekker en in een bijgesloten 
feesttent aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 17 maart 2016).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Torenvalkjes
Het gonst in de lucht en overal zie je het aankomen: het voorjaar komt eraan! ‘s Morgens bij het wakker 
worden, hoor je de vogels al zingen, en bij ons in de tuin is een pimpelmeesje al driftig aan de gang in een 
nestkastje. Het massaal ophangen van nestkastjes levert zeker een positieve bijdrage aan de vogelstand in ons 
land. Door de vele nestkasten kunnen veel vogels in ons relatief volgebouwde landje toch een plekje vinden 
om te broeden. Zeker voor onze uilensoorten en sommige roofvogels is deze hulp broodnodig, zoals voor de 
torenvalk.
Deze soort heeft het erg zwaar in Nederland, maar gelukkig zijn er in Laarbeek door o.a. de vogelwerkgroep 
van het IVN en vele particulieren nestkasten geplaatst. Veel mensen zullen de torenvalk wel eens gezien heb-
ben als hij biddend in de
lucht naar een prooi, veelal muizen, aan het zoeken is.
Hopelijk kunnen wij komend paasweekend weer genieten van onze mooie Laarbeekse natuur, misschien gaan 
onze gedachten dan ook uit naar de slachtoffers in België. Wat daar nu weer gebeurd is, is heel tegennatuurlijk.

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

Paasfeest op Croy

Aarle-Rixtel - Op Eerste Paasdag 
wordt op Croy door folkloregroep 
Dikkemik weer het traditionele 
Paasfeest gehouden. 

Om 18.00 uur gaat het paaseie-
ren zoeken van start in het Croyse 
bos. Alle deelnemende kinderen 
krijgen een paasei. Hierna vindt 
de prijsuitreiking plaats van de 
kleurwedstrijd, waaraan alle kin-
deren van de onderbouw van de 
basisscholen hebben kunnen deel-
nemen. Als afsluiting wordt het 

grote Paasvuur ontstoken. Met dit 
paasfeest wordt het begin van de 
lente gevierd. Het ei is het symbool 
van de wedergeboorte, het nieu-
we leven, net zoals de opstanding 
van Jezus. De paashaas staat sym-
bool voor de vruchtbaarheid en 
verstopt de paaseieren. Met het 
paasvuur wordt de wintertijd afge-
sloten. Het vuur maakt onderdeel 
uit van de grote schoonmaak aan 
het einde van de wintertijd die met 
dit nieuwe licht wordt verdreven.

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

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

BEKISTINGEN EN ONDERSTEUNINGEN

Coffral B.V. is een toonaangevende producent en leverancier van 
bekistings- en ondersteuningsconstructies. Vanuit onze vestiging 
in Beek en Donk worden de meest efficiënte ondersteunings- 
systemen geleverd aan bouwplaatsen door het gehele land. 

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar 
een Full - time:

Logistiek Manager

Tot uw taken behoren o.a.:
• het afstemmen van zowel uitgaande als inkomende leveringen.  
• aansturen van onze magazijnmedewerkers.
• de benodigde documenten opstellen evenals het beheer van de 
voorraad.

Wij vragen:
• opleiding: minimaal MBO niveau.
• goede communicatieve eigenschappen en affiniteit voor de bouw. 
• commerciële instelling en zelfstandig kunnen werken. 

Wij bieden:
• een uitdagende functie met de daarbij behorende interne opleiding 
en begeleiding.
• een enthousiast team collega’s.
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in deze functie bel of mail ons dan:
0655 - 848 068 
wgillis@coffral.com

         Verhuur & Verkoop vanAarle-Rixtel - Het vorige concert is pas 
3 weken geleden en alweer laat Mu-
ziek=COOL van zich horen. Dit keer 
in basisschool De Brukelum in Aar-
le-Rixtel, waar de kinderen uit groep 
5 en de muzileerlingen uit groep 6 
zich op vrijdag 18 maart uitstekend 
presenteerden.

Het begon met een vriendelijk woord 
van welkom door Eva, een van de kin-
deren uit de orkestklas. Zij sprak na-
mens het team en haar klasgenootjes 
de aanwezige (groot)ouders, kinderen 
en andere belangstellende toe, waar-
na als eerste de acht verschillende in-
strumenten werden gepresenteerd aan 
het publiek. Niet alleen lieten de mu-
zikanten zien hoe de instrumenten er 
uit zien, maar zij lieten het meteen ook 
duidelijk horen aan de aanwezigen. 
Wel zo passend op dit eerste concert 
en bovendien heel leerzaam voor de 
ouders.

Na deze introductie kwam dirigent 
Dirk Verhoeven in beeld en werd er 
een aantal leuke en herkenbare num-
mers gespeeld, telkens aangekondigd 

door de kinderen zelf. Tussendoor 
kwamen ook nog de leerlingen van 
groep 5 in de spotlights. Zij zongen 
drie liedjes over blaasinstrumenten, in-
gestudeerd tijdens de AMV-lessen van 
meester Dirk.
Toen aan het einde van het concert 
bleek dat de muzileerlingen nog ge-
noeg energie over hadden, werd be-
sloten om speciaal voor het enthousi-
aste publiek nog een toegift te spelen. 

Een onverwachte afsluiting van een 
geslaagde middag!

Op Koningsdag zullen alle drie de 
Aarle-Rixtelse orkestklassen gezamen-
lijk optreden tijdens de festiviteiten 
rondom het kerkplein. Zij laten dan 
een speciaal Koningsdag-programma 
horen en hopen dat er ook dan veel 
publiek komt luisteren.

Mooi optreden in De Brukelum

Opnieuw een Muziek=COOL-concert vol energie

De kinderen verzorgden zelf de presentatie

Druk programma voor seniorenvereniging

KBO Lieshout actief de lente in
Lieshout - Het lenteseizoen begint 
voor Seniorenvereniging/KBO Lies-
hout met een druk programma. Leu-
ke, gezellige, actieve en interessante 
activiteiten. Voor elk wat wils.

Opening Fietsseizoen
Hoewel de fietsclub al enkele jaren 
ook in de wintermaanden fietst, is 
het toch een mooie gewoonte om 
in het voorjaar, als de klok verzet is, 
het zomerfietsseizoen te openen. Dit 
jaar doen ze dat op woensdag 6 april. 
Ook een mooie gewoonte is het om 
het fietsseizoen te beginnen met een 
ontbijt bij IKEA. Het vertrek is om 9.00 
uur vanaf het Lieshoutse Dorpshuis.  
U kunt gewoon aansluiten. Tip: als je 
een IKEA-familiepas hebt, neem die 
dan mee. Zij hopen op een grote op-
komst. 

Driebanden Toernooi
De eigen Biljartclub ‘Nooit Volleerd’ 
houdt ook dit jaar weer een drieban-
dentoernooi en wel van 11 tot en met 
23 april. Er wordt gespeeld in een A, 
B en C klasse. Deelname staat open 
voor Laarbeekse biljarters en mensen 
die zijn aangesloten bij een Laarbeek-
se Biljartvereniging.  Er hebben zich 
inmiddels al 120 mensen ingeschreven 
voor dit populaire biljarttoernooi.

Mariahoutse Liederentafel
Van de Mariahoutse Liederentafel ont-
ving de KBO voor al hun leden een uit-
nodiging voor een gezellige middag op 
woensdag 13 april bij gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan van de Mariahout-
se Liederentafel. Vanuit zaal De Pelgrim, 
Mariastraat 21-23 in Mariahout, gaan 
zij die middag ‘Met een Lach door Bra-
bant’.  Aanvang 14.00 uur, de toegang 
is gratis. U bent van harte welkom.

Infomiddag tandheelkunde
Op donderdag 14 april informeren mede-
werkers van Tandartsenpraktijk Lieshout u 
over tandverzorging, protheses, implanta-
ten enz. In het volgende priKBOrd volgt 
uitgebreidere informatie over deze info-
middag. U hoeft zich voor deze middag 
niet op te geven. U bent dan van harte 
welkom in het Dorpshuis, aanvang 14.00 
uur.

Dagreis naar Belgische Ardennen en 
Durbuy 
De reiscommissie heeft voor dit jaar een 
bijzonder aantrekkelijke dagreis geor-
ganiseerd. Zij vragen hiervoor nu al uw 
aandacht omdat ze vóór 31 maart de 
dagtocht moeten bevestigen bij Fass-
bender Touringcars om voor vroegboek-
korting in aanmerking te komen. De reis 
voert hen op woensdag 25 mei per luxe 
touringcar via een toeristische route 

naar Vaals in Zuid Limburg. Daar krijgen 
ze een lunch aangeboden. Op weg naar 
Vaals wordt gestopt voor ‘n kopje koffie 
of thee en vlaai. Na de lunch vertrek-
ken men voor een rondrit met een gids 
via Eupen naar de Weserstuwdam. Van 
daar gaan ze via een mooie route met 
de gids naar Durbuy waar men op ei-
gen gelegenheid het stadje kan bezoe-
ken. Om 17.30 uur zijn ze weer terug in 
Vaals, bij de Wilhelminatoren, waar we 
een 3-gangen diner ontvangen. Tegen 
21.00 uur verwachten men weer terug 
te zijn in Lieshout. De prijs voor deze 
fraaie reis bedraagt slechts €48,00. Dat 
is incl. gratis koffie of thee in de touring-
car, koffie of thee en vlaai onderweg, 
rondrit met gids, de lunch, bezoek aan 
Durbuy en een 3-gangendiner in Vaals. 
Ook is er misschien nog de gelegenheid 
om de Wilhelminatoren op te gaan. 
Aanmelden graag voor 31 maart bij de 
Inloop.

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur  in het Dorpshuis. Op 5 april wordt 
het priKBOrd (ledenblad KBO Lieshout) 
nieuwe stijl gepresenteerd. Loop eens 
gezellig binnen voor een praatje, voor 
een kop koffie en om kennis te maken 
met een actieve seniorenvereniging

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren
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Lieshout - Toneelgroep Maan speelt op 
zondag 3 april om 14.30 uur het be-
kende sprookje De Gelaarsde Kat in het 
Dorpshuis te Lieshout. Recensies spre-
ken over een spektakel met vaart en flair 
dat jong en ouder publiek in vervoering 
brengt. Professioneel, indrukwekkend 
en boeiend gespeeld.

‘Wat moet ik met die ouwe kat’, dacht 
molenaarszoon Peter. Toen zijn vader 
doodging kregen zijn zussen de molen en 
de ezel. Peter kreeg niet meer dan de kat. 
Maar deze kat blijkt niet voor de poes en 
sleept Peter mee in een daverend avon-
tuur, vol spanning, vaart en… liefde, ja 
dat ook. En wie is toch die mysterieuze 
Markies van Carabas, die het opneemt 
tegen Hapknauw, de mensenetende 
reus? Kan hij dat winnen? Wie weet, 
want als je niet sterk bent, dan moet 
je… juist ja. Ben jij ook een slimmerik? 
Kom dan naar ‘Ons Tejater’, want daar 
gebeurt het. Laat je buik maar schud-
den van het lachen bij dit vrolijke en 
spannende verhaal. Maar pas op als de 
reus in aantocht is; dan schudt het hele 
theater. Toneelgroep Maan haalt weer 
alles uit de kast bij de Gelaarsde Kat, een 
voorstelling om van te smullen, en zeker 
niet alleen voor de reus. Iedereen zou 
een vriend als de Gelaarsde Kat moeten 
hebben. Mi-auw!  

Toneelgroep Maan uit Son is al 15 jaar 
een begrip in de regio als het gaat om 
familietheater. Leuke, eigentijdse stuk-
ken met veel vaart, humor, spanning en 
muziek zorgen voor uitverkochte voor-

stellingen in Son en ver daarbuiten. Maar 
niet alleen het publiek is enthousiast. To-
neelgroep Maan won o.a.de theatertro-
fee voor beste amateurtoneelvoorstelling 
in Zuid-Oost Brabant. Kom naar deze 
ongetwijfeld weer spetterende voorstel-
ling vol actie en spanning en veel om te 
lachen. Familietheater voor kinderen van 
4 tot en met 104 jaar en van harte aan-
bevolen. Dus komt het zien op zondag 3 
april 14.30

Kaartjes a €7,50 (incl. ranja en chips en 
koffie/ thee voor volwassenen) zijn via 
internet te bestellen: www.vierbinden.
nl/onstejater ofwel telefonisch te reser-
veren; tel. 0499-
422878 of af 
te halen bij 
het Dorpshuis 
in Lieshout.

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

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Leuke activiteiten voor 
de kinderen zoals:

Paaseieren zoeken
Paaseieren schilderen 

Luchtkussen bij mooi weer
Mogelijk gemaakt door

Koetje Boe  en  Body&schmink

Maandag 28 maart
2e Paasdag!

Zanger Carlos
Donkers

facebook.com/cafethuisbeekendonk
www.cafethuisinlaarbeek.nl

Heuvelplein 6 | 5741 JK | Beek en Donk
Tel: 0492-464884 

Donkers

Heuvelplein 6 | 5741 JK | Beek en Donk

Veiling:
Amsterdamse Veilingmeester 
Oom Ronnie zal de veiling aan 
elkaar kletsen! U kunt bieden op 
de volgende items:
• Ballonvaart
• Tapas Workshop bij Kookcentrum Brabant
• Avontuurlijk WiSH weekend!
• En nog veel meer!

14:00 uur
tot

17:00 uur

14:00 uur14:00 uur
Alpe d’Huzes Paasei PartyAlpe d’Huzes Paasei PartyAlpe d’Huzes Paasei Party

DJ T

Mooi UIT in Laarbeek

Bordeel ‘De Rooie molen’ sluit haar deuren
Lieshout - De proef met bordeel ‘De 
Rooie molen’ is een groot succes ge-
weest. Met een bezoekersaantal van 
ruim 1800 bezoekers kan toneelver-
eniging ‘De Vriendenkring’ terugkij-
ken op een fantastisch mooi seizoen. 
Het is ongetwijfeld het totaalplaatje 
wat dit tot een groot succes heeft ge-
maakt. De zeer warme ontvangst door 
de gastvrouwen, een schitterend decor, 
aangevuld met een hilarisch, strak ge-
speeld toneelstuk. 

Als je dit stukje leest is het bordeel er 
niet meer. Na negen avonden sloten 
afgelopen zaterdag de deuren. Zon-
dagmorgen waren de leden van ‘De 
Vriendenkring’ om 10.30 uur weer in 
het Dorpshuis aanwezig om alles af te 
breken. Binnen twee uur was in het 
Dorpshuis van het hele bordeel niets 
meer over.

‘De Rooie molen’ is er niet meer, maar 
de molen van ‘De Vriendenkring’ blijft 
wel draaien. Een toneelstuk op de plan-
ken zetten vraagt heel veel inzet met 

de juiste mensen op de juiste plek die 
geheel vrijwillig hun tijd erin willen ste-
ken. ‘Liefde voor de club’, heet dat in 
de volksmond. Maar je moet die men-
sen wel hebben om de molen draaiende 
te houden. Denk aan decorbouw, licht 
en geluid, de spelers en natuurlijk alles 
wat achter de schermen klaar gezet en 
geregeld moet worden onder leiding 
van het bestuur. Gelukkig heeft ‘De 
Vriendenkring’ een team waar ze mee 
kunnen lezen en schrijven. Iedereen 
weet wat zijn/haar taak is en voert die 
al jaren feilloos uit. Daarom blijft deze 
molen draaien. En dit alles dus gewoon 
onder het motto ‘Liefde voor de club’.

Als toneelvereniging kan je natuurlijk 
wel enorm je best doen maar uiteinde-
lijk kan een toneelstuk alleen een succes 

worden als er publiek is. ‘De Vrienden-
kring’ heeft in al die jaren dat ze spe-
len een grote groep vaste bezoekers, 
die elk jaar weer trouw komen kijken. 
Een fantastisch publiek wat niet alleen 
uit Laarbeek komt maar ook ver daar-
buiten. Mensen die ieder jaar weer met 
een tevreden gevoel naar huis gaan. 
Natuurlijk zijn ze erg blij met dit uit-
bundige en gemêleerde publiek, wat 
hen enorm motiveert om er ieder jaar 
weer iets moois van te maken. Ook vol-
gend jaar leggen ze de lat weer hoog. 
Ze zijn alweer bezig om een nieuw stuk 
uit te zoeken. Maar voor nu hebben de 
meesten even een paar maanden rust 
tot na de vakantie. Dan gaat ‘de molen’ 
weer draaien voor een nieuwe, specta-
culaire klucht bij toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Familievoorstelling De Gelaarsde 
Kat door toneelgroep Maan 

veren; tel. 0499-
422878 of af 
te halen bij 
het Dorpshuis 
in Lieshout.
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Laarbeek - De jaarvergadering van de 
Gehandicapten Vereniging Laarbeek  
(G.V.L.) vond op donderdag 17 maart 
plaats in zaal de Tapperij in Beek en 
Donk. Door vergrijzing en gebrek aan 
jonge aanwas heeft de vereniging te 
maken met krimp van het ledenaantal. 
Desalniettemin werd de vergadering 
goed bezocht. Tijdens deze middag 
vullende bijeenkomst waren 65% van 
de leden aanwezig.

Tijdens de vergadering werd verant-
woording afgelegd door het bestuur 
aan de leden over het jaar 2015.
Naast de gebruikelijke vaststelling van 
het verslag van de voorzitter, - secre-
taris en - penningmeester werden ook 
nog eens 5 leden gehuldigd. Vier voor 
hun 25-jarig lidmaatschap, en één lid 
was 40 jaar lid. Een welhaast uniek ge-
beuren binnen de bestaansgeschiede-
nis van deze vereniging.

Helaas heeft aftredend bestuurslid 
Theo Vogels vanwege gezondheidsre-
denen moeten besluiten zich niet meer 
herkiesbaar te stellen. Hij heeft afgelo-
pen jaren op een zeer constructieve en 
deskundige manier bijgedragen aan de 
bestuurstaken van de vereniging. Met 
deze woorden van de voorzitter en een 
ondersteunend applaus van de leden 
treedt Theo terug uit het bestuur. Af-
tredend bestuurslid Kitty Ghielen werd 
met unanieme instemming van de le-
den herbenoemd voor de komende 
drie jaren.

Vanwege eerdergenoemde krimp 
heeft het bestuur met instemming van 
de vergadering besloten om de ont-
stane vacature vooralsnog niet in te 
vullen. Om staking van de stemmen 
te voorkomen onthoudt de voorzitter 
zich van zijn stem op het moment dat 
deze situatie zich voor doet.

Tijdens agendapunt 7 werden Willie 
van Oorschot, Broer Engels, Leny van 
Dijk, Ad Bouw (Ad kon niet aanwe-
zig zijn vrouw heeft de bloemen en 
cadeaubon in ontvangst genomen), 
gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaat-
schap. Gerrit Willems werd gehuldigd 
voor zijn 40-jarig lidmaatschap.

Gerrit is een lid die zich met regelmaat 
laat zien en ook zeker laat horen. Gerrit 
steekt zijn mening niet onder stoelen 
of banken als hij het ergens niet mee 
eens is. De laatste jaren heeft Gerrit 
het druk gehad met de verzorging van 
zijn (inmiddels helaas overleden) vrien-
din. Hij is een voorbeeld voor velen.

Allen werden door de voorzitter André 
Verbruggen toegesproken en bedankt 
en ze kregen van de bestuursleden 
Kitty Ghielen en Kitty Wildenberg een 

cadeaubon en een bloemetje aange-
boden. 

Na de vergadering was er een gezel-
lig samenzijn voor de aanwezigen met 
een heerlijk Paasbroodje met allerlei 
lekkernijen erbij. 

Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

Alle gemeenten waar het kanaal 
misschien doorheen zou gaan, 
werden in september 1872 
uitgenodigd voor een vergadering. Ze 
kregen inspraak over het tracé van het 
kanaal richting Tilburg. Er waren twee 
mogelijkheden. Of starten vanuit de 
Zuid-Willemsvaart, of vanuit het 
Eindhovens Kanaal. Een beslissing 
werd daar nog niet genomen.

Het Eindhovens Kanaal, dat van 
1846 dateert, was ontworpen voor 
trekvaart. Maar de trekschuiten 
werden verdrongen door 
schroefstoomboten. Door het heftige 
schroefwater van deze stoomboten 

kalfden de kanaaldijken af en 
verzandde het kanaal. Hoog tijd voor 
groot onderhoud. Eindhoven dacht 
nu twee vliegen in één klap te 
kunnen slaan. Als het Eindhovens 
tracé gekozen werd zou het Rijk 
bijdragen in de opknapkosten van het 
Eindhovens Kanaal én zou Eindhoven 
een kortere verbinding met het 
westen krijgen. 

Om hun zaak kracht bij te zette, 
huurde Eindhoven Statenlid J.M. 
Eijken in. Deze somde in 1877 voor 
Provinciale Staten alle Eindhovense 
fabrieken op. En vervolgde: “Ge 
vindt van dit alles niets in die 
andere richting; te Erp niets, te St-
Oedenrode ene brouwerij en een 
gasfabriek, te Son en Breugel niets, 
te Best twee klompmakerijen; samen 
vier fabrieken met ene bevolking 
van slechts ruim 10.000 zielen!” Het 
hielp niet, de Staten verwierpen het 
voorstel voor een tracé vanuit het 
Eindhovens Kanaal met 33 tegen 24 
stemmen. Te duur.

In 1878 stegen de kansen voor 

Eindhoven toen minister Tak van 
Poortvliet een ontwerp-Kanalenwet 
indiende. Daarin was onder andere 
de aanleg opgenomen van een kanaal 
vanuit Eindhoven langs Tilburg naar 
de Amer. De Tweede Kamer verwierp 
het gehele wetsontwerp met één 
stem verschil en het kabinet viel.

Eindhoven gaf niet op. De gemeente 
stelde in 1901 aan de Minister voor 
dat het Rijk het Eindhovens Kanaal 
zou overnemen. De Minister wees 
dat voorstel af. Twee jaar later liet het 
gemeentebestuur weten het kanaal 
gratis en schuldenvrij ter beschikking 
te stellen als de stad alsnog in het 
ontwerp zou worden opgenomen. 
Tevergeefs.

In 1911, toen de keuze al definitief 
was, heeft Eindhoven nog een bod 
gedaan. De gemeente wilde de helft 
van de meerkosten betalen, met 
een maximum van f 250.000. Een 
makkelijk bod want dit bedrag zou 
toch nodig zijn voor renovatie van 
hun eigen Eindhovens Kanaal.
Uiteindelijk legde de stad zich bij de 

feiten neer en besloot in april 1927 een 
aftakking van het Wilhelminakanaal 
naar Eindhoven te realiseren: het 
Beatrixkanaal.

De klap dreunt toch nog lang na. De 
Nieuwe Tilburgse Courant schrijft in 
januari 1929 over de teleurstelling 
van Eindhoven: “Opmerkelijk is de 
verhouding van Eindhoven tot het 
Wilhelminakanaal. Er heeft zich een 
merkwaardig proces voltrokken. Als 
de berg niet tot Mohammed komt, 
zal deze tot den berg gaan. En zo 

heeft men gezien, dat Eindhoven naar 
de loskade van het Wilhelminakanaal 
in het nabij gelegen dorp Son ging 
en daar in korte tijd een haven in 
optima forma in het leven riep. Men 
moet het daar soms eens zien aan 
beide zijden der brug te Son. Het is er 
niet zelden een woud van masten en 
tientallen schepen liggen er in lading 
of lossing. Alles voor Eindhoven. 
En de rompen der schepen in het 
watervlak weerspiegelen de grooten 
welvaart, die door Eindhoven daar in 
het Wilhelminakanaal culmineert.”

 

Wilhelminakanaal
1916 - 2016

Eindhoven grĳ pt ernaast

Op 1 februari 1916 begon in 
Aarle-Rixtel de aanleg van het 
oostelijk deel van het Wilhelmina-
kanaal. Nu, honderd jaar later, be-
steedt De MooiLaarbeekKrant daar 
aandacht aan in een serie artikelen 
over de aanleg van het kanaal en 
wat daarmee samenhing. 

Gerrit Willems 40 jaar lid van G.V.L.

Jubilarissen bij Gehandicapten Vereniging Laarbeek
Goede prestaties jeugdvendeliers

Succes voor Gilde Sint Margaretha 
op vendeltoernooi 

Aarle-Rixtel - Het gilde Sint Margaretha 
nam afgelopen zondag deel aan het 
indoorvendel toernooi gehouden in een 
hal te Ledeacker. ‘s Morgens om 10.30 
uur waren enkele gildebroeders bijeen 
om deel te nemen aan het indoortoer-
nooi te Ledeacker georganiseerd door 
het Sint Mathias gilde uit Oploo. 

Een indoortoernooi dat gehouden werd 
voor junioren en senioren, om het ven-
delen tevens te stimuleren, daar er in de 
wintermaanden voor het gildewezen 
minder te doen is. Het aantal deelne-
mers betrof ongeveer 60 vendeliers in 6 
verschillende klassen.

Gilde sint Margaretha nam deel met 5 
vendeliers: 3 jeugdleden en twee senio-
ren. Hun jeugdvendeliers waren er weer 
opgebrand om een prachtig resultaat 
neer te zetten. Ondanks dat het erg 
koud was in de hal, wat de jeugd niet 
kon deren, zetten zij met een prachtige 
vendelgroet een prima prestatie neer. 
Later bleek dat de jeugdgroep (Pieter 
Smulders, Niels van Stiphout en Tim van 
Stiphout) een mooie 1e prijs mee naar 
huis sleepte. 

In de klasse t/m 12 jaar behaalde Niels 

van Stiphout een mooie 1e prijs. Zijn 
broer Tim van Stiphout mocht in diezelf-
de klasse een mooie 3e prijs ophalen. 
Toch knap dat deze vendeliers allebei 
een prijs in de wacht slepen met een 
deelnemersveld van 16 vendeliers.

Als klap op de vuurpijl mocht Pieter 
Smulders een 1e prijs in ontvangst ne-
men in de klasse 13 t/m 15 jaar. Een in-
drukwekkende score aangezien in deze 
klasse zeer goede vendeliers deelnamen 
uit verschillende gilden. Jeroen Smulders 
zette voor de 1e keer in de klasse B een 
prachtige vendelgroet neer, waar hij ook 
het acrobatiek moest uitvoeren, helaas 
viel hij niet in de prijzen maar volgende 
keer gaat dit zeker lukken.

Toch weer een mooie prestatie van het 
gilde, en zeker niet de supporters van 
het gilde te vergeten die toch de tijd 
nemen om de vendeliers te komen aan-
moedigen. Daarbij een compliment aan 
de kringvoorzitter Henk de Hair, die ook 
op dit toernooi aanwezig was om de 
vendeliers van kring Peelland bezig te 
zien. Iedereen hartelijk bedankt voor de 
steun namens het secretariaat van Gilde 
Sint Margaretha.

Gerrit Willems
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Lieshout - Achter het kantoor van het 
voormalig pand van de Woningstich-
ting Laarbeek in Lieshout (nu Wocom) 
wonen binnen een klein jaar 24 jong 
volwassenen… bijzondere bewoners. 
In het complex, waarvan de bouw nu 
gelukkig is gestart, komen twaalf appar-
tementen en twee groepswoningen voor 
twaalf zorg- en begeleidingsbehoeftige 
bewoners. Deze komen bijna allemaal 
uit Laarbeek en wonen nu meestal nog 
thuis. 

Jolanda Verbakel, de moeder van Rens, 
trok -inmiddels bijna tien jaar geleden- 
tijdens verkiezingstijd bij de politieke 
partijen aan de bel voor een goede 
woonplek voor haar Rens en andere jon-
geren, nu inmiddels jong volwassenen, 
met een beperking. Nu een aantal jaren 
verder krijgt haar wens handen en voe-
ten. “Jammer genoeg moesten we nog 
iets langer wachten voordat de bouw 
kon beginnen, omdat enkele omwonen-
den bezwaar hebben gemaakt tegen de 
bouwplannen. Ik denk dat onbekendheid 
over onze kinderen daarbij een rol heeft 
gespeeld, maar goed we respecteren de 
inspraak- en bezwaarmaakmogelijkhe-
den die hiervoor gelden”, aldus Jolanda. 
“Gelukkig is de bouw nu gestart”!

Woningstichting Wocom bouwt dit pro-
ject en verhuurt de appartementen aan 
de jongeren zelf en de twee groepswo-
ningen aan ORO, de regionale zorgaan-
bieder voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Deze instelling neemt 
samen met de ouders de begeleiding 
en het reilen en zeilen in huis voor haar 
rekening. Het is een prachtig initiatief, 
waar de Laarbeekse politiek, en daarmee 
ook De Werkgroep -die het Sociale Do-
mein hoog in het vaandel heeft staan- 
mede groot voorstander is. 

Jolanda vervolgt: “We hebben een en-
thousiaste oudergroep. We zitten al-
lemaal in hetzelfde schuitje en willen 
het allerbeste voor ons kind. Zo’n kans 

komt niet vaak voorbij. Dus gaan we er 
met z’n allen voor zorgen dat Laarhuys 
slaagt. We hebben een kerngroepje van 
vijf ouders, waar ik ook onderdeel van 
uitmaak. Om de zoveel tijd houden we 
een oudermeeting om de anderen weer 
bij te praten. Dan is iedereen van de par-
tij. Het is een geweldige groep mensen. 
In ORO en de woningstichting hebben 
we goede partners gevonden. Inmiddels 
hebben we met elkaar de Stichting Laar-
huys opgericht”. Jolanda licht namens 
het bestuur hiervan vervolgens toe wat 
deze voor ogen heeft met betrekking tot 
hun ‘Huis van de Toekomst’, zoals de ti-
tel van de folder meegekregen heeft om 
deze stichting te promoten.

“Anders dan bij de meeste kinderen van 
ouders is het voor een ‘bijzonder kind’ 
een enorme uitdaging om een goede 
plek te vinden als hij of zij het ouderlijke 
nest verlaat. Een prachtige plek in Lies-
hout dichtbij hun ouders is dan ook een 
unieke kans. Samen met ORO, Wocom 

en de gemeente Laarbeek, zijn we aan 
het werk om Het Laarhuys te gaan re-
aliseren.

En al duurt zo’n proces lang het stelt de 
stichting Laarhuys in staat om naar de 
specifieke behoeften van deze bijzon-
dere mensen dit huis in te richten zodat 
het een thuis voor ze wordt. Nu bij aan-
vang van de bouw zijn we er nog niet. 
We hebben nog een aantal wensen voor 
de inrichting en aankleding van dit bij-
zondere huis en uw steun als donateur 
of vriend van het Laarhuys is daarbij on-
ontbeerlijk” zo weet Jolanda duidelijk te 
verwoorden. 

Meer informatie kunt u op vinden op de 
website www.laarhuys.nl vinden.

U kunt de stichting financieel steunen 
door uw donatie over te maken op: NL 
20 RABO 0304876127 t.n.v. Stichting 
Laarhuys. Politieke Partij De Werkgroep 
vindt dit initiatief een Opstekel waard! 

Opstekel voor Laarhuys, een bijzondere woonplek
Toekomstige bewoners (vooraan v.l.n.r.) Bram van Aspert, Rob Beniers en 
Rens Verbakel met daarachter hun ouders Robert, Pieter, Yvonne, Jolanda en 
Werkgroep fractielid Erik van Haperen bij het in aanbouw zijnde Laarhuys 

Start IVN Natuurgidsenopleiding in september

Opleiding tot natuurgids
Laarbeek - In september 2016 start een 
nieuwe IVN Natuurgidsenopleiding 
(NGO) die samen door verschil-
lende IVN afdelingen in Zuid-Oost 
Brabant wordt georganiseerd (Asten-
Someren, Geldrop, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a.). 
Daarom worden de lessen ook op 
verschillende locaties verzorgd. Deze 
opleiding is bedoeld voor de natuur-
liefhebber die serieus aan de slag wil 
met kennisoverdracht en natuurbele-
ving en is bedoeld voor mensen die 
zich actief willen inzetten als IVN 
Natuurgids of als vrijwilliger.

De NGO is een opleiding van 1,5 tot 
2 jaar, waarbij veel eigen inzet wordt 
gevraagd van de cursisten. Na afloop 
krijg je een landelijk erkend diploma. 
De opleiding telt ongeveer 30 theo-
riebijeenkomsten en 20 praktijkoe-
feningen/excursies. Daarnaast is er 
steeds flink wat huiswerk te maken 
en krijgt de deelnemer zowel indivi-
duele als groepsopdrachten te doen. 
Je moet rekenen op een gemiddelde 
tijdinvestering van 6 uur per week. 
De opleiding wordt afgerond met 
een praktijkopdracht, die veelal in 

samenwerking met andere cursisten 
uitgevoerd wordt.

Met de opleiding krijg je een gedegen 
basiskennis van flora en fauna, eco-
logie en duurzaamheid. Tegelijkertijd 
leer je hoe je deze kennis kunt over-
brengen op anderen, hoe je met een 
groep op stap gaat voor een excursie 
en hoe je zo’n excursie voor alle deel-
nemers leuk maakt. Iedereen beleeft 
de natuur immers op zijn of haar eigen 
manier. Bovendien leer je het gebied 
van de afdelingen goed kennen, met 
zijn eigen natuur- en cultuurhistorische 
kenmerken en waarden. Voorwaarde 
voor deelname is lid zijn of worden 
van een van de organiserende IVN 
afdelingen en de bereidheid om actief 
mee te doen binnen de afdeling, bij-
voorbeeld  als (jeugd-)gids of lid van 
een werkgroep. Dus: Wilt u ook meer 
weten over de natuur en graag ver-
tellen over flora en fauna? Word dan 
Natuurgids. Mensen binnen Laarbeek 
die geïnteresseerd zijn of zich willen 
aanmelden als deelnemer voor de 
opleiding kunnen via e-mail contact 
opnemen met Annette Brand van IVN 
Laarbeek (annette.brand@ik.nu).

Beek en Donk - Stichting Howeko 
houdt op vrijdag 25 maart zijn 
jaarvergadering. Naast het jaar-
verslag en de financiële jaarstuk-
ken zijn er ook mutaties in het 
bestuur. 

Wim Vrijaldenhoven treedt - na 
30 jaar -  af en stelt zich niet her-
kiesbaar. Astrid Kweens is bereid 
een bestuurszetel in te nemen. 
Eventuele kandidaten kunnen zich 

melden tot één dag voor de ver-
gadering. 

De vergadering is openbaar en 
begint om 10.30 uur in de kan-
tine van Howeko, Wethouder 
Heinsbergenplein 6 te Beek en 
Donk.

Wim Vrijaldenhoven geeft stokje na 30 jaar door

Jaarvergadering bij Stichting Howeko

 
Al ruim 25 jaar richt Hellings Machinebouw B.V. zich op het ontwerpen, fabriceren en inbedrijfstellen 
van interne transport-, handlings- en verpakkingssystemen evenals speciaal machines voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Wij zijn actief in diverse branches, zoals onder andere vlees, vis, 
gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en de zuivelindustrie. Momenteel bestaat de 
organisatie uit ca. 45 medewerkers.  

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar: 

INKOPER/UITBESTEDER MET TECHNISCH INZICHT 

Functie: 
- Het inkopen en bestellen van producten en diensten op voornamelijk projectniveau; 
- Het volgen en bewaken van prijsafspraken, leveringsprocessen en -kwaliteit; 
- Het selecteren van leveranciers en onderhouden van relaties; 
- Het plaatsen van inkoopopdrachten; 
- Het bewaken van levertijden; 
- Veelvuldig contact met engineering, logistiek en kwaliteitscontrole; 
- Voorraadbeheer; 
- Afhankelijk van je ambitie en vaardigheden is het mogelijk dat je takenpakket verder 

wordt uitgebreid. 

Profiel: 
- MBO/HBO werk- en denkniveau; 
- Affiniteit met techniek; 
- Ervaring met machinebouw, verspaning en/of plaatbewerking is een pré; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en geschrift; 
- Het kunnen communiceren op meerdere niveaus binnen een organisatie; 
- Technisch gedreven, flexibel en snel kunnen inspelen op situaties 
- Verantwoordelijkheidsgevoel, een proactieve en resultaatgerichte houding; 
- Vaardigheid in onderhandelen over prijzen en levertijden;
- Kennis van MS Office 

MECHANICAL ENGINEER  (TEKENAAR/CONSTRUCTEUR) 

Functie: 
- Het engineeren (construeren en tekenen) van transportsystemen, machines en 

complete lijnen 
- Projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage 
- Contact met klanten en leveranciers 

Profiel: 
- MBO / HBO Werktuigbouwkunde / Mechatronica 
- Minimaal 5 jaar ervaring in het engineeren/ontwikkelen van  

machines voor  de voedingsmiddelenindustrie 
- Ervaring met een 3D CAD-systeem 
- Ervaring met een PDM-systeem is een pré 
- Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal 
- Technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig 

Uw sollicitaties kunt u richten aan secretary@hellingsmachinebouw.nl  

OPEN 
2DE PAASDAG  
VAN 11.00 TOT 17.00

GASHAARDEN - PELLETKACHELS - HOUTKACHELS OOK OP CV

FLORIJN-5 DEURNE 0493-312614

WWW.OHCDEURNE.NL

SUBSIDIE EN STIMULATIE REGELING 
250,- TOT 1400,-
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Wim Vrijaldenhoven geeft stokje na 30 jaar door

Jaarvergadering bij Stichting Howeko

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven

De uitspraak is op 8 maart 2016 
gepubliceerd, tien jaar na dato, maar 
hierdoor niet minder interessant. De casus:
De – bejaarde – buren veroorzaakten 
continu overlast. Zij gingen nooit vroeg 
naar bed. Integendeel. Dagelijks, met name 
tussen 23:00 en 01:00 uur, maakten zij 
slaande ruzie met elkaar. Dit ging telkens 
gepaard met schreeuwen, schelden en 
slaan. Ook werden ruiten ingeslagen en 
werd het schuurtje in brand gestoken. 
Ook lokten zij grote groepen vogels door 
regelmatig voedsel in de tuin te zetten. 
Met alle overlast van dien. Dit was voor de 
eigenaar van de naastgelegen woning, een 
twee-onder-één-kapper, voldoende reden 
zijn woning te koop te zetten.
De man verkocht op 17 juni 2003 zijn 
woning voor een bedrag van € 317.000,- 
en was eindelijk verlost van de overlast. 
Toch kreeg dit alles voor hem nog een 
onplezierig staartje. 
Hij had aan de makelaar van de kopers 
enkel verteld dat de buren oudere mensen 
waren. Van de overlast had hij niets gemeld. 
De kopers, die de woning op 1 oktober 
2003 introkken, kwamen er snel achter 
dat deze oudere buren alles behalve rustig 
achter de geraniums zaten. De kopers 
ondervonden ook jarenlang enorme 
overlast van deze buren. De dagelijkse 
overlast hield aan tot 2006, toen de oudere 
buren, op dat moment 75 en 81 jaar oud, 
zelf zijn verhuisd.
De kopers wendden zich tot de rechter met 
een beroep op dwaling. Het Gerechtshof 
Amsterdam stelde hen bij uitspraak van 
8 november 2006 in het gelijk. Het Hof 
oordeelde dat bij aankoop van een woning 
niet alleen de fysieke eigenschappen van 
de woning van belang zijn, maar zeker 
ook factoren die de woonomgeving en 
daarmee de koopprijs beïnvloeden. Het 
Hof oordeelde dat de kopers niet onder 
dezelfde condities de woning zouden 
hebben gekocht, als zij door de verkoper 
juist zouden zijn geïnformeerd over het 
gedrag van de buren en de overlast. Het 
nadeel werd door een deskundige geschat 
op ruim € 75.000,-, ook al was de overlast 
inmiddels geëindigd. De verkoper moest 
van het Hof dit aanzienlijke bedrag aan de 
kopers terugbetalen. 
Heeft u een juridisch probleem? U kunt 
ons bereiken via telefoonnummer: 0492-
468744 of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website:  
www.ja-laarbeek.nl. 

Overlast van bejaarde buren: 
mededelingsplicht bij verkoop woning

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven

Van goeden huizeVan goeden huize

Huize Rumah Putih in Lieshout
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springle-
vend. En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig 
als altijd, belt De MooiLaarbeekKrant 
deze week aan bij Huize Rumah 
Putih, Molenstraat 20, in Lieshout.

De ontvangst
Het huis is een groot wit, een beetje 
Oosters aandoend huis, in het cen-
trum van Lieshout. De ontvangst is 
hartelijk met koffie. Op de tafel liggen 
foto’s en een laptop staat stand-by. De 
bewoners zijn apetrots op hun huis. Er 
ontspint zich een leuk gesprek, met 
een verrassende ontknoping.

De bewoners van Huize Rumah Putih
De bewoners zijn Huub en Carla de 
Wit. Carla is 61 en Huub is 63 jaar 
oud. Carla en Huub hebben drie 
kinderen, die allemaal zelfstandig 
wonen. Hun zoon Freek is vandaag 
thuis. Freek woont in Beek en Donk in 
een ORO-woning. Hij heeft het syn-
droom van Down. Verder zijn er in-
middels vier kleinkinderen: Seth, Inke, 
Lara en Bas. Freek vertelt vol trots, 
dat hij peetoom is van Seth. Carla 
en Huub passen regelmatig op de 
kleinkinderen. “Ontzettend mooi”, 

zegt Carla, “maar ’s avonds zijn we 
wel bekaf!” De redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant kan dat beamen. 
Carla is een ‘echte Liessentse’. Haar 
meisjesnaam is Reloe. Zij is enkele 
huizen terug, op nummer 16 geboren. 
“Dat was toen huisnummer A61”, 
zegt ze. Carla verzorgt de boekhou-
ding voor hun dakdekkersbedrijf 
Triodak dat eveneens hier gevestigd 
is. Daarnaast werkte Carla tot voor 
kort als vrijwilligster op het Eetpunt 
van Franciscushof. Huub zegt dat hij 
‘unne echte Liessentse’ is gewòrden. 
Hij is afkomstig uit Gemert. Vanaf 
1994 is hij als zelfstandig onderne-
mer eigenaar van Triodak. Huub is al 
30 jaar lid van de EHBO-vereniging. 
Samen zetten Huub en Carla zich in 
voor de zorg voor mensen met een 
beperking. “Mensen met een beper-
king moeten ook overal aan mee kun-
nen doen”, zeggen beiden met klem. 
“Ze mogen niet zomaar weggestopt 
worden!” 

Het Huis
 “We woonden 34 jaren in De Melter”, 
vertelt Carla. “Het was een vurige 
wens van mij om ooit terug te keren 
naar de Molenstraat.” In 2007 heb-
ben ze dit huis gekocht. Ze sloopten 
het volledig en herbouwden het naar 
de eisen van deze tijd. In 2010 gingen 
ze er ook daadwerkelijk wonen. “Dit 
is een huis met karakter”, zegt Huub. 
“Ik heb daar bij het herbouwen tot in 
detail rekening mee gehouden. Zelfs 
het metselwerk met de specifieke rol-
lagen en ook de oorspronkelijke naam 
hebben we opnieuw aangebracht.” 
Carla laat ondertussen op de laptop de 

details zien. Huize Rumah Putih is ge-
bouwd in 1956 door Herman Slaats. 
“Hij maakte het huis wit en zette er 
de naam Rumah Putih op. Herman 
Slaats had een Indonesische vrouw 
en heeft volgens mij ook in Indonesië 
gewoond”, vertelt Carla. “Later heeft 
op dit huis de naam ‘Joek’ gestaan. 
Toen wij het huis kochten stond er 
niets op.”

De naam Rumah Putih
“Waarom hebben jullie er dan toch 
weer Rumah Putih op gezet?”, wil De 

MooiLaarbeekKrant weten. “Simpel, 
drie keer wit”, lacht Huub raadsel-
achtig: “Eén, dit huis is wit. Check? 
Twee, Rumah Putih betekent in het 
Indonesisch ‘Het witte huis’. Check? 
Drie, weet je misschien mijn achter-
naam nog? Check?”

Tot slot
Vastbesloten om punt twee thuis 
toch even te ‘googelen’, verlaat De 
MooiLaarbeekKrant Rumah Putih. De 
uitkomst is voorspelbaar.

2e Paasdag
geopend 

van 11.00 
tot 17.00 uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

Dit is een huis 

met karakter

Schriftelijke vragen, ex artikel 37 
Reglement van Orde van de Raad 
van de gemeente Laarbeek. 

Verzoek om schriftelijke beant-
woording. 

Vragen n.a.v. een bij de Gemeen-
teraad ingekomen brief - met bij-
lagen - op 25 februari 2016, van 
de Supportersclub “De Lieshout-
se Wielrenners” d.d. 21 februari 
2016. 

A. Is het juist dat Supportersclub 
‘De Lieshoutse Wielrenners’ van 
- het hier van toepassing zijnde 
bevoegde gezag - het college van 
Burgemeester en Wethouders, of 
de Burgemeester, of namens een 
van deze twee rechtspersonen - in 
overleg diende te treden met Su-
permarkt ‘de Jumbo’, Dorpsstraat 

te Lieshout, om vervolgens van 
deze Supermarkt - wel of geen - 
toestemming te verkrijgen voor 
het laten plaatsvinden van de (61e) 
Bavaria-Ronde? 
B. Zo ja, sinds wanneer is dit ge-
bruikelijk? 
C. Ook zo ja, t.o.v. vraag A.: sinds 
wanneer wordt er in Laarbeek, een 
dergelijke - wel of geen - toestem-
ming, niet meer door de gemeente 
Laarbeek, maar door een Super-
markt verleend? 
D. Is hier - in deze aangelegenheid 
- sprake van, of sprake geweest 
van, oneigenlijk-gebruik van het 
bevoegde gezag, of oneigenlijk-ge-
bruik namens het bevoegde gezag? 
E. Is hier - in deze aangelegenheid 
- sprake van, of sprake geweest 
van, oneigenlijk-gebruik van Su-
permarkt de Jumbo, Dorpsstraat te 
Lieshout? 

F. Gezien de correspondentie tus-
sen Supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ en het college van 
Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Laarbeek, nog de 
volgende vragen: heeft Supporters-
club ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
inmiddels toestemming verkregen 
om de ‘61e Grote Bavaria-ronde 
van Lieshout’ plaats te laten vin-
den? 
G. Zo nee, waarom niet? Of nog 
niet? 
H. Zo ja, t.o.v. vraag F.: waarom 
heeft dit dan zo lang geduurd? 
(De aanvraag is al op 23 november 
2015 ingediend). 
I. Heeft de gemeente Laarbeek, c.q. 
een van de rechtspersonen van de 
gemeente Laarbeek, al een schade-
claim van Supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ ontvangen? 

Gezien het bovenstaande, zie ik uit 
naar de schriftelijke beantwoording 
van bovenstaande vragen. 

Hoogachtend, 

Frans Biemans, Fractie Frans Bie-
mans. 

I.a.a.: diversen.

LEZERSPODIUM
Aan de Griffier van de gemeente Laarbeek.

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

ACTIE 
Ma t/m vr 3+1 GRATIS za-zo € 34,95 pp

Shared Dining

Proef & deel

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

4-gangen € 26,21

Neem ook eens een kijkje 
op onze vernieuwde menukaart:

www.brabantsekluis.nl/ 
restaurant/dinermenu

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

Zaterdag 26 maart
vanaf 21.00 uur

het swingende duo Biejansee

Cursistententoonstelling Atelier Helmie 
Segboer

Mariahout – In het atelier van Helmie Segboer 
kan men op maandag 28 maart (2de Paasdag), 
tussen 11.00 en 16.00 uur naar de cursistenten-
toonstelling komen kijken.

Tijdens de tentoonstelling worden kunstwerken 
getoond die het afgelopen cursusjaar gemaakt 
zijn. De kunstwerken van de jeugd en volwasse-

nen zijn onder leiding van Helmie gemaakt door 
deels lesopdrachten, rond het thema landschap 
en een deels vrije opdrachten, zodat ook de zoek-
tocht naar eigen creativiteit gestimuleerd wordt. 
Het atelier van Helmie Segboer is gelegen aan 
de Pastoor van Eijndhovenstraat 9 in Mariahout. 
U bent van harte welkom.

Stukje uit een groot schilderij wat afgelopen jaar als gezamenlijk project gemaakt is in het kinderatelier

Expositie schilderen en Mixed Media in 
’t Oude Raadhuis

Beek en Donk – In het oude Raadhuis expo-
seren van 26 maart tot en met 17 april Elly 
Verrijt en Nina Verhoeven met schilderijen en 
Mixed Media.

Thema’s in het werk van Nina zijn Maria, de 
Drie Gratiën, Chinese karakters en het zelf-
portret. Naast het verhalende is een belang-
rijk element in haar werk de herhaling van 
een motief waardoor een duidelijke struc-
tuur en ritme ontstaat. Haar werken ont-
staan vaak ook toevallig vanuit probeersels 
die anders uitpakken als voorzien. Door haar 
gevarieerd, experimenteel materiaalgebruik 
ontstaat een werkwijze waarbij het ene werk 
het andere inspireert. Naast nieuwere werken 
worden er ook werken getoond uit het spe-
cialisatiethema van de Academie ‘Koppig’. 
www.queencharlotte.nl

Het werk van Elly bestaat (bijna) volledig uit 
schilderijen van dieren en personen en dan 
voornamelijk portretten. Mensen zijn belang-
rijk voor haar, ze boeien haar en raakt er niet 
op uitgekeken. Het weergeven van de mens 
in al zijn verschillende emoties is voor haar een 
voortdurende bron van inspiratie, de magie 
van het leven, haar stemmingen en gedreven-

heid. Het liefst schildert ze duidelijke en spre-
kende aanblikken met doordringende ogen 
die je een gevoel van herkenning geven. Het 
kleurgebruik is ook belangrijk in haar werk, 
de uitdrukkingskracht, die voor mij het ge-
voel van rust–spanning-emotie opwekken. De 
woordeloze taal bij de aanblik van een gezicht, 
zegt vaak meer over de persoonlijkheid en de 
emotie waarmee de kijker aanschouwt. Niets 
hoeft te zijn wat het lijkt, want wat is er absur-
der dan de werkelijkheid! In haar werk expe-
rimenteert zij naar vorm, van chaos naar rust, 
van details naar eenvoud. www.ellyverrijt.nl  

Voor de verloting hebben zij een kunstwerk 
beschikbaar gesteld. Door mee te doen aan de 
verloting kunt u dit originele kunstwerk win-
nen, en helpt u tegelijkertijd het Oude Raad-
huis onderhouden (prijs per lot €2,00).

Zie ook www.oudraadhuis.nl of Facebook: T 
Oude Raadhuis. ’t Oude Raadhuis is gelegen 
aan het Heuvelplein 8 te Beek en Donk. De 
opening is op zaterdag 26 maart 16.00 uur. ’t 
Oude Raadhuis is open op zaterdag en zon-
dag van 14.00 – 17.00 uur. De entree is gratis.
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Laarbeek - De wandelvierdaagse Gezond Laar-
beek trapt voor de 7e maal af. De editie 2015 
was een groot succes met mooie routes en 877 
deelnemers. De data voor 2016 zijn dinsdag 24 
tot en met vrijdag 27 mei.
 
Dinsdag in Lieshout, start en finish in Café De 
Koekoek Dorpsstraat 49. Woensdag in Maria-
hout, start en finish in Buurthuis Bernadettestraat 
43. Donderdag in Aarle-Rixtel, start en finish in 
Conferentiecentrum Couwenberg Dorpsstraat 1. 
De afsluiting is op vrijdag in Beek en Donk, start 
en finish is bij het Parkpaviljoen in de Muziek-
tuin aan de Koppelstraat. Start is elke dag tussen 
17.30 en 19.00 uur.

Ook is er op de afstand van 3 km weer rekening 
gehouden dat rolstoelers en  kinderwagens weer 
mee kunnen genieten.

Ook worden dit jaar weer in samenwerking met 
ZLTO-afdeling Laarbeek diverse bedrijven be-
zocht. De organisatie vindt het leuk als je mee 
doet. Zij hopen dan ook dat iedereen enthousiast 
mee gaat lopen. Je kunt elke dag kiezen uit de 
afstanden; 3, 5 of 10 kilometer. Bij alle afstanden 
is er een pauzeplaats waar je een versnapering 
krijgt. Bij deelname van 3 avonden of meer ont-
vang je een medaille.

Mede hierdoor en door een bijdrage van de Ge-
meente Laarbeek hebben zij het inschrijfgeld laag 
kunnen houden. €2,00 voor 4 dagen en €1,00 
voor een dag. Kinderen van de basisscholen heb-
ben met een kortingskaart €1,00 korting.

Kijk voor meer informatie op 
www.wandelvierdaagsegezondlaarbeek.nl of 
bel naar 0492-784238.

Beek en Donk – In Gallery Berkendijkje in Beek 
en Donk wordt een expositie gehouden van 
kunstzinnige fotobewerkingen van Niek de 
Jongh. Hij heeft verschillende keren meegedaan 
aan fotowedstrijden en is beloond met veel eer-
ste prijzen en eervolle vermeldingen, waaronder 
de trofee van het Gewest Helmond. 

De laatste vijf jaar heeft hij geëxposeerd met het 
kunstenaarscollectief ‘Kunst in Dierdonk’. Na zijn 

presentatie ‘kunst op locatie’ in Gemert waar hij 
vorig jaar een aantal weken tentoon stelde is hij 
nu bijzonder trots om dit jaar te mogen expose-
ren in Gallery Berkendijkje. De expositie is te be-
zoeken op zaterdag 26, zondag 27 (1e Paasdag), 
28 maart (2e Paasdag) zaterdag 2 en zondag 3 
april. De gallery bevindt zich op de 1e verdieping 
aan het Berkendijke 8 in Beek en Donk. De ope-
ningstijden zijn tussen 12.00 en 17.00 uur.

Beek en Donk - Jeugdorkest Excelsior en 
Slagwerkgroep/Jeugdorkest van O&U ge-
ven op zondag 3 april samen een concert 
in d’n Dörpel te Gemert. Iedereen is van 
harte welkom om te komen luisteren naar 
de Slagwerkgroep en de Jeugdorkesten van 
Gemert en Beek en Donk. 

Het concert gaat om 12.45 uur van start 
met de Slagwerkgroep van O&U onder lei-
ding van Rob van Doore. Zij spelen het stuk 
‘Laguna (a haven for the mind)’ van Niels 
Hak, wat ze ook spelen tijdens de Open 
Nederlandse Slagwerkkampioenschappen 
in Nunspeet op 16 april. Het Jeugdorkest 
van O&U, onder leiding van Marianke Ho-
bé,speelt Air for Winds van Andre Waignein. 
Een mooi gedragen typisch inspeelwerk 
uit 1984. ‘Overture to a new age’ van Jan 
de Haan wordt daarna gespeeld en als af-

sluiting volgt ‘Festiva Jubiloso’ van Naoya 
Wada. Deze stukken worden ook gespeeld 
op 17 april tijdens het concours Eurofestival 
in Heel/Maasbracht.

Jeugdorkest van Harmonie Excelsior staat 
onder leiding van Stijn Rutten en brengt 
tijdens dit uitwisselingsconcert hun klanken 
ten gehore voor hun geplande buitenland 
reis in mei. Het jeugdorkest laat dan samen 
met de Jeugdslagwerkgroep in Ieper zijn 
muzikale klanken klinken.

Het concert in Gemert is een mooie generale 
voor beide verenigingen. Het is zeer zeker 
de moeite waard om deze talenten te ko-
men beluisteren op zondag 3 april om 12.45 
uur in D’n Dörpel aan de Vondellaan 53 in 
Gemert.

Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Expositie Niek de Jongh in Gallery Berkendijkje

Jeugdorkesten geven gezamenlijk concert
Fotograaf: Joost Duppen
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Baileys the original 
Irish cream*

fl es 700 ml.

18.19

Grand Marnier liquer*
 orange & cognac

fl es 700 ml.

24.89

Bij aankoop van 2 artikelen 25% 
korting. Prijsvoorbeeld: 2 blikjes John 
West wilde roze zalm à 213 gram 

van 4.02 voor 3.01

Bij aankoop van 3 pakjes 33.3% korting. 
Prijsvoorbeeld: mini tartaartjes + mini poffertjes + 

mini shoarmareepjes van 6.73 voor 4.48

0.99
2 zakjes

Gourmet mini’s
vlees, vis, groente, 

kaassticks of poffertjes

Runderbiefstuk
250 gram

4.99

3.49
kilo 13.96

John West tonijn of zalm
blik 105-418 gram
zakje 85/160 gram

bakje 80 gram

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

Licht gezouten
runderrookvlees

van onze versafdeling
100 gram

2.29

Vers geperst 
sinaasappelsap

literfl es

3.49

Witte minipuntjes
zak 10 stuks

1.45

Knorr mix voor saus
2 zakjes naar keuze

1.74

1.99

1.99

1.005 stuks

Roomboter
croissants
vers uit eigen oven

5 stuks

2.95

1.00
5 STUKS

2+1
GRATIS

0.99

mijn slijterij

14.99
liter 21.41

19.89
liter 28.41

W 12 - Aanbiedingen gelden van maandag 21 t/m zaterdag 26 maart 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Laarbeek - De voorbereidingen voor 
de jaarlijkse Roefeldag, op zaterdag 11 
juni, zijn weer in volle gang. Dit jaar 
al weer voor de 20e keer. Een lustrum 
dat de organisatie niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Iedere kern heeft 
zijn eigen invulling voor dit lustrum.

De meeste kernen van het Laarbeekse 
Roefelcomité zijn al druk bezig met het 
benaderen van bedrijven, verenigingen 
en hobbyisten om te vragen of ze ook 

dit jaar weer mee willen werken aan de 
Roefeldag. De roefeldag is een leuke 
dag waarop je jouw bedrijf, vereniging 
of hobby kan presenteren.

Indien er bedrijven, verenigingen of 
hobbyisten zijn, die niet benaderd wor-
den, maar wel interesse hebben om 
mee te werken aan de roefeldag, vin-
den wij dit natuurlijk fantastisch. Op de 
site www.roefeldaglaarbeek.nl staan de 
contactpersonen per kern.

Het Roefelcomité hoopt dat er weer 
voldoende bedrijven, verenigingen, in-
stellingen, hobbyisten zijn die mee wil-
len werken om er een geslaagde dag 
van te maken. 

De kinderen die mee mogen doen aan 
de roefeldag zijn kinderen van het ba-
sisonderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 
jaar (groep 3 t/m groep 8). Dit zijn dus 
ook de kinderen die op het speciaal on-
derwijs zitten elders en woonachtig zijn 
in Laarbeek. 

Het inschrijven in Beek en Donk is al 
van start gegaan. De kinderen in Aar-
le-Rixtel krijgen in week 15 een in-
schrijfformulier en kunnen dit formulier 
tot en met 22 april inleveren. In Lies-
hout kunnen kinderen zich inschrijven 
vanaf 31 maart. Nadere informatie 
hierover volgt nog. De kinderen van 
Mariahout  krijgen via het zoemertje 
begin april bericht en kunnen zich tot 
en met 20 april inschrijven. Het Roefel-
comité hoopt veel Laarbeekse kinderen 
te zien op zaterdag 11 juni.

‘Meester, euh, ik, euh, ben mijn, euh, 
huiswerk vergeten. Dat komt omdat 
ik, euhmmmmm, ik had het wel ge-
maakt, maar ik ben het, euhm, ver-
geten. Ik heb het op de tafel laten 
liggen, denk ik. Ik had het wel nog 
klaargelegd, maar, euhm, toen kwam 
mijn broertje en die leidde mij af, en 
euhm, toen moest ik heel snel doen, 
want hij had heel veel tijd nodig met 
zijn boterham en zo en toen vergeet-
te ik mijn huiswerk en toen ik de fi ets 
pakte, toen moest ik nog terug, want 
ik was mijn gymspullen ook nog eens 
vergeten en toen zag ik mijn huiswerk 
niet en toen liep ik snel met mijn gym-
spullen naar mijn fi ets, want mama 
werd boos dat ik mijn gymspullen niet 
al had gepakt en toen …’ (ze haalt 
even adem) ‘… was mijn broertje ook 
nog eens zijn gymspullen vergeten en 
toen moest hij ook terug en dat vond 
mama niet leuk. Toen we op de fi ets 
zaten kwam ik erachter dat ik mijn 
huiswerk vergeten was, maar toen 
mocht ik van mama niet terug. Ze zei: 
“Daar had je net maar aan moeten 
denken” en toen werd ik boos, want 
nou krijg ik een streepje omdat ik het 
niet bij heb, maar ik heb het echt wél 
af, hoor meester. Echt waar, echt, 
vraag het maar aan mama, die heeft 
dat gezien. Ja, ik weet dat ik het nu 
niet kan laten zien, maar ik neem het 
morgen echt wel mee. Zeker, beloofd. 
En dan zal ik het ook nooit meer ver-
geten. Echt niet, meester. Dit is zeker 
weten de laatste keer. Anders mag je 
mij een solo in de musical geven, en 
dat wil ik eigenlijk echt niet. En dan 
krijg je ook nog eens een Bossche bol 
als ik mijn huiswerk nog een keer ver-
geet. En ik zal het echt ook voortaan 
beter gaan leren. En plannen. Ja, sorry 
meester, ik had het huiswerk eigenlijk 
ook al eerder af moeten hebben. Dat 
heb ik ook weleens soms ooit, maar 
nu niet, want ik had geen tijd. Ja, oké, 
ik weet, dan moet ik tijd maken, dat 
doe ik ook wel al vaker dan eerst, een 
half jaar geleden of zo, maar soms 
vergeet ik dat gewoon. Ik ben nogal 
vergeetachtig, hè meester, dat weet jij 
wel, haha.’ (verwachtingsvolle pauze, 
dan gaat het betoog verder). ‘Jij zegt 
dat ook altijd, dat je moet plannen 
en meteen moet beginnen, want dan 
ben je ervan af, en dat doe ik al heel 
vaak. Vraag maar aan papa of mama. 
Ik zit dan ook op een eigen plekje en 

niet voor de tv, goed hè! Maar ik ver-
geet dat nog weleens, zoals ik al zei. 
Ik moet daar ook aan wennen, en dat 
heeft tijd nodig, zegt oma tegen mij. 
Zij is wel lief, hoor. Maar ik weet dat 
ik het dan ook eigenlijk meteen mee 
moet nemen, als het af is, want dan 
hoef ik er niet aan te denken, maar 
dat vergeet ik dan ook weer, want 
dan ben ik bij iemand aan het spe-
len en dan denk ik daar niet aan. Ik 
kijk wel in mijn agenda, soms, maar 
die ben ik ook wel eens kwijt en ik 
weet dat ik dat een vast plekje alle-
maal moet geven, en daar ben ik ook 
mee bezig, maar dan gooit papa alles 
bij het oud papier en ben ik het weer 
kwijt en dat is dan niet mijn schuld. 
Jaja, mijn verantwoordelijkheid, dat 
weet ik wel, maar, maar, maar …..’ 
Stilte, de woorden zijn op bij Isa. 
‘Dus, jij hebt je huiswerk niet bij, maar 
wel af, Isa?’, vat de meester haar 
stortvloed samen. ‘Ja, zoiets, maar 
ik maak het zeker goed, echt waar 
en dat doe ik voor mezelf!’, reageert 
Isa weer opgewonden. ‘Ik heb er nu 
ECHT van geleerd’ en ze drentelt te-
rug naar haar plekje, waar ze alweer 
snel lachend haar boek pakt om in te 
lezen. ‘Ik lees nu wel even, meester. 
Dan val ik ook niemand lastig tijdens 
het nakijken, maar morgen heb ik 
het echt,’ waarmee ze tot driemaal 
toe bevestigt dat alles goedkomt. De 
meester glimlacht, want hij vermoedt 
dat een solo in de musical Isa’s kant 
op zal gaan en een Bossche bol ook 
binnenkort op zijn tafel prijkt. 

Mees Joost 

Huiswerk vergeten

Mees Joost Mees Joost 

COLUMN
Geslaagde Daltondag op ’t Otterke
Beek en Donk - Alle kinderen van 
’t Otterke hebben op woensdag 16 
maart een geslaagde daltondag ge-
had. Ieder jaar vieren de leerkrachten, 
ouders en kinderen van ’t Otterke dat 
zij een daltonbasisschool zijn. 

De kinderen op ’t Otterke ontwikke-
len hun eigen talent en op deze dag 
mogen de kinderen kiezen uit verschil-
lende workshops om daar hun talent 
te laten zien aan elkaar. Kinderen wer-
ken, knutselen, spelen, leren met en 
van elkaar. Dat maakt ’t Otterke en 
deze daltondag juist ook zo speciaal.

Dit jaar konden de kinderen kiezen uit 
28 verschillende workshops dankzij 
de hulp van wel ongeveer 50 ouders, 
opa’s, oma’s en andere bekenden. Er 
waren workshops in de school, maar 
ook buiten de school. Het aanbod was 
divers, van een bezoek aan de brand-
weerkazerne, helpen in het restaurant, 
een kijkje nemen bij de politie tot het 
maken van maskers, het maken van 
muziek en het schilderen van prachtige 
kunstwerken.

Iedereen die zijn steentje heeft bijge-
dragen aan deze dag wil de organi-
satie dan ook hartelijk bedanken. Ze 
hebben volop genoten van alle stra-
lende snoetjes van de kinderen en de 
enthousiaste verhalen over de work-
shops. De daltondag was in één woord 
geweldig. Iedereen is dan ook super 
trots op de kinderen en op de school.

20e Roefeldag Laarbeek  

Archieffoto van de Laarbeekse Roefeldag

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MET DIVERSE OPENINGSACTIESMET DIVERSE OPENINGSACTIES

GRANDIOZE HEROPENING
van onze compleet vernieuwde showroom

AGENDATIP! 2e PAASDAG

CARAVAN PAASSHOW
10.00 - 16.00 U

UNIEK keukenconcept! 
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES 
Korenmi jt 3, Beek en Donk

KEUKENS & INTERIEURS UNIEKE VORMGEVING EN MAATWERK

NIEUWE APPARATUUR NODIG VOOR UW KEUKEN?

onderdeel 
van:

vanhoutkeukens.nl

KEUKEN TOTAAL 
CONCEPT
Indien gewenst verzorgen 
wij het hele proces voor u:

• Advisering & Verkoop

• Plaatsen

• Loodgieter/Electriciën

• Stucadoor

• Schilder

hetmaathuys.nl

Advisering en verkoop •

Unieke vormgeving •

Maatwerk •

Interieurs •

Badmeubels •

Buitenkeukens •

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

10%
KORTING

20%
KORTING

30%
KORTING

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

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

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

Grijp
nu uw
kans!

2e PAASDAG GEOPEND 11.00 - 17.00 Ik zit aan tafel met daarop heel gewone 
dingen zoals een schrijfblok en een pen en 
niet te vergeten De MooiLaarbeekKrant. Ik 
ben niet helemaal volledig, er ligt ook een 
pendel, een van die dingen die te maken 
hebben met magische krachten waarmee 
je de ‘waarheid’ kunt achterhalen. Een on-
schuldig speelartikel als je er geen geloof aan 
hecht. Ik kan het niet laten ik ga toch even 
pendelen en vraag: Bestaat over 10 jaar het 
Gemengd koor nog? De pendel blijft onbe-
weeglijk en dat betekent - zeggen de ken-
ners - dat het antwoord neen is. Dan vraag 
ik: Staat de Aarlese kerk er nog over 10 jaar?  
De pendel begint rond te draaien en dat be-
tekent - weer volgens de kenners - ja. Eerlijk 
gezegd geloof ik er niets van, van dat pen-

delen. Zoals veel andere dingen waarmee 
veel mensen zich bezighouden, het is net als 
in een glazen bol staren en daarmee beelden 
uit het verleden of voor de toekomst willen 
oproepen. Dit is overigens niet nieuw, op-
roepen van magische krachten gaat terug 
tot in de verre oudheid. Wij mensen hebben 
blijkbaar niet genoeg aan ons verstand om 
het leven als zinvol te beleven. Je mag er zijn 
zoals je bent en doet een ander een beroep 
op je en je bent er dan ook voor die ander, 
dan is leven, ook zonder toeters en bellen, 
zinvol.
Geen nieuw geluid dus….fijne paasdagen!

Louis Barten 

LEZERSPODIUM

2e PAASDAG 
GEOPEND

10.00 – 16.00 uur

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

AUTO CORSTEN
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Scouts verkopen zakken potgrond en geraniums

Scouting Beek en Donk langs de deuren

Beek en Donk – Scouting Beek en Donk 
gaat zich op zaterdag 16 april weer in 
zetten om de inwoners van Beek en 
Donk te voorzien van fleurige gerani-
ums en zakken potgrond van 40 liter.  
De actie wordt gehouden door speltak; 
de Scouts. 

De Scouts zijn kinderen in de leeftijd 
van 11 tot 14 jaar en komen op zater-
dag 16 april tussen 10.00 en 16.00 uur 
langs zoveel mogelijk deuren in Beek en 

Donk om huis aan huis de geraniums en 
of potgrond te verkopen. De opbrengst 
van deze actie komt volledig ten goede 
aan de jeugdleden. Welke met de ver-
diende opbrengsten leuk scoutingac-
tiviteiten kunnen gaan doen tijdens de 
clubdagen, weekenden en kampen.

Het assortiment bestaat dit jaar uit 
zakken potgrond van 40 liter, hang en 
staande geraniums in de kleuren rood 
en roze.  Een geranium kost €1,50 per 

stuk en 4 voor €5,-, een zak potgrond 
kost €3,50 per zak en 3 zakken voor 
€10,-. 

Het is voor de scouting helaas niet 
mogelijk om langs alle deuren te 
gaan. Als u er zeker van wilt zijn dat 
uw zware zakken potgrond en of 
geraniums gratis thuis bezorgd wor-
den, is het mogelijk om vooraf een 
vrijblijvende bestelling per mail aan 
actie@scoutingbeekendonk.nl te plaat-
sen. Vermeld hierin uw adres, het aan-
tal zakken potgrond en of geraniums 
en dan komen wij deze al op vrijdag-
avond 15 april bij u thuisbezorgen. Zo 
loopt u niet het risico dat wij u mislo-
pen en kunt u op zaterdagochtend de 
geraniums al in uw tuin plaatsen. De 
betaling vindt plaats tijdens het afleve-
ren van de bestelling.

Wilt u meer weten over de actie, 
mail dan naar actie@scoutingbeek-
endonk.nl of neem een kijkje op 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Oer-Hollands paaseitjes zoeken 
met livemuziek en prijzen
Beek en Donk - Het is bijna pasen! En 
wat is er leuker dan paaseitjes zoeken 
en versieren voor kinderen terwijl de 
volwassenen kunnen genieten van 
een drankje met livemuziek? 

Team Frans houdt samen met Café 
Thuis een oer-Hollandse gezellige mid-
dag bij Café Thuis. Er kunnen door de 
kinderen gratis paaseitjes gezocht wor-
den in de tuin van café Thuis, met een 
echte paashaas! De paashaas versiert 
ook met de kids eitjes. Ook kunnen 
de kinderen geschminkt worden en als 
het weer goed is, staat er een spring-
kussen. Volop entertainment dus.

Voor de volwassenen is er livemuziek 
door dj T en Carlos Donkers. Het be-
looft een gezellige middag te worden. 
Het team heeft een aantal leuke items 
verzameld voor een veiling/loterij die 
gepresenteerd wordt door de hilari-
sche Amsterdamse oom Ronnie. Denk 
hierbij aan een WiSH-weekend, een 

tapasworkshop voor 12 pers en een 
ballonvaart! Ook zijn er diverse te-
goedbonnen te winnen. Op deze ma-
nier hoopt het team geld in te zamelen 
voor Alpes d’Huzes. Alpe d’HuZes is 
een actie waarbij deelnemers onder 
het motto ’opgeven is geen optie’ tot 
maximaal zes keer de legendarische 
Alpe d’Huez beklimmen om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen in de strijd 
tegen kanker. Met de opbrengsten 
wordt wetenschappelijk onderzoek 
naar kanker ondersteund, met als doel 
de ziekte onder controle te krijgen, zo-
dat er in de toekomst niemand meer 
doodgaat aan kanker.

Zij hopen u te zien op 2e Paasdag, 
maandag 28 maart van 14.00 tot 
17.00 uur. Kom op tijd om kans te ma-
ken op de mooiste prijzen.

Voor meer info over team Frans zie: 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/frans.

Motortoerclub Mariahout houdt 
eierrit
Mariahout - MTC-Mariahout houdt op 
28 maart, 2e Paasdag, haar jaarlijkse 
eierrit. Deze motortoertocht is dit jaar 
onderverdeeld in 2 afzonderlijke ritten 
van ongeveer 110km lengte, welke het-
zelfde snijpunt hebben.

Dit snijpunt is Restaurant ‘De Pelgrim’ in 
Mariahout. U kunt er dus zelf voor kie-
zen welke rit of ritten u rijdt (totaal dus 
220 km) De ene rit ligt oostelijk van Ma-
riahout en gaat zo richting Grave en de 
andere ligt westelijk van Mariahout rich-
ting Oirschot/Tilburg. Alle motorrijders 
die deel willen nemen aan deze rit zijn 

van harte welkom. Deze rit telt tevens 
mee voor de Lootcompetitie (5 punten).

Inschrijven voor deze tocht kan van 
9.00 tot 11.00 uur bij ‘De Pelgrim’, Ma-
riastraat 21-23 te Mariahout. De route 
is alleen digitaal voor Garmin navigatie 
beschikbaar. Het inschrijfgeld bedraagt 
€6,00. Dit is inclusief 1 consumptie. 
Vooraf inschrijven is mogelijk via cma-
daniels@onsbrabantnet.nl. Neem voor 
meer info telefonisch contact op met 
Neel Daniels, tel. 0499-422638.

Een nieuw geluid?

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten
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MooiBoerdonk
Het was weer ‘heerlijk gewoon’

Toneelvereniging Gèr Gespeuld maakt hoge 
verwachtingen waar
Boerdonk - Binnen 3 weken waren alle 
6 voorstellingen voor Blauw bloed, Si-
garen en Zeebenen  uitverkocht. Veel 
mensen moesten worden teleurge-
steld. Want een avond toneel kijken in 
Boerdonk is een waar feest. De leden 
van Gèr Gespeuld proberen elk jaar op-
nieuw de gasten vanaf het moment dat 
ze bij gemeenschapshuis Den Hazen-
pot binnengaan tot het moment dat ze 
die weer verlaten op een aangename 
wijze te vermaken. 

Uiteraard vormt de toneeluitvoering 
de hoofdschotel van de avond maar 
ook het warme welkom, dit jaar door 
de gastvrouw van de rederij en de 2 
scheepsjongens die nog druk aan het 
dek schrobben waren, de toepasselij-
ke muziekkeuze, het leuke program-
maboekje met de quiz en een korte 
terugblik op het afgelopen jaar en de 
gezelligheid van de theaterzaal zijn in-
grediënten die bijdragen aan een ge-
weldig avondje uit.

Het decor was dit jaar een prachtig 
schip met de kapitein en stuurman 
hoog boven in de kajuit of tussen de 
gasten op het benedendek. Het applaus 
hiervoor wordt door de decorbouwers 
in grote dank aanvaard. Dan het stuk. 
Blauw bloed, sigaren en zeebenen. Een 
klucht van Carel Slotboom waarin voor-
al de typetjes het moesten gaan doen. 
En hoe. Als Sjef Bruinsma zich laat fo-
tograferen dan giert de zaal het uit van 
het lachen. Truus speelt geweldig. Ze 
laat het denken over aan een paard 

want die heeft een groter hoofd. Als ze 
van de kapitein, de stuurman en José 
het advies krijgt wat meer van zich af 
te bijten lukt dat haar bijna. Haar zoon 
Boris heeft het ondertussen druk met 
het versieren van de aanwezige jonge 
dames Susanne en Yvonne, maar het 
blijft bij proberen terwijl Jonkvrouwe 
Nina nog niet in de gaten heeft dat Bo-
ris haar wil versieren. Zijn vader heeft 
overigens wel succes. De zaal geniet 
van de versierpogingen. Gravin de 
Bourbon heeft ze steeds slechter op een 
rijtje maar heeft daar zelf weinig last 
van en het publiek houdt van haar. Ook 
van de baron die als chagrijnig type niet 
één moment uit zijn rol valt. Medelijden 
heeft men met zijn begeleidster die tel-
kens wordt afgesnauwd. Het lesbische 
stelletje Marjan en José doorstaan de 

relatietest al viel Marjan wel voor de 
charmes van Sjef en heeft José een kort 
lontje. Sjef heeft ondertussen ruzie met 
de meeste vrouwen en als uiteindelijk 
iedereen aan wal gaat in Engeland heeft 
de kapitein het wel gehad en met deze 
ruziënde gasten en geeft de stuurman 
opdracht het ruime sop te kiezen en 
was de cruise ten einde. 

De bezoekers gingen weer huiswaarts 
of bleven gezellig nabuurten tijdens de 
after party. Iedereen was vol lof over 
het vertoonde spel. “Komend jaar zijn 
we er beslist weer, wat hebben we toch 
een mooie avond gehad” was een veel-
gehoorde reactie. Maar ook de leden 
van Gèr Gespeuld hebben weer ge-
weldig genoten. Kortom: het was weer 
‘heerlijk gewoon’. 

Boerdonk - De voorbereidingen voor de 
2e editie van de Buffelrun zijn in volle 
gang. Op zondag 4 september moet 
alles weer goed geregeld zijn zodat de 
deelnemers een sportieve maar vooral 
ook leuke run kunnen lopen. De par-
coursbouwers zijn al behoorlijk in de 
weer om voldoende uitdagende hinder-
nissen te verzinnen en maken. Daarbij 
wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de natuurlijke elementen die in het 
Boerdonkse buitengebied aanwezig zijn. 

Dit jaar mogen ook de deelnemers aan 
de korte route (6 km) over riviertje de Aa. 
Voor de deelnemers aan de 12 km route 
is het allemaal wat extremer waarbij ook 
een deel van het parcours door de Hurks-
ke bossen gaat. Inmiddels hebben al ruim 
850 deelnemers zich aangemeld en ko-
men er dagelijks nieuwe aanmeldingen 
bij. Daarbij zijn ook veel aanmeldingen 
voor de familie colourrun op zaterdag. 
Deze run is speciaal voor kinderen en hun 
ouders en wordt over een klein deel van 
het buffelrun parcours gehouden met als 
extra natuurlijk de verfpoeder. Gewoon 
leuk om te doen en de sfeer te proeven 
van de echte buffelrun. Alle informatie 

over de buffelrun en de colorrun is te 
vinden op www.buffelrun.nl. Aanmelden 
kan ook via deze site. 

Voor hen die de buffelrun niet willen lo-
pen maar er wel bij willen zijn is er volop 
te genieten op zondag. Naast livemuziek 
op het veldje in het centrum van Boer-
donk, bij start en finish, zijn er gezellige 
eettentjes, is er een mini kermis voor 
de kleintjes, zijn er diverse kijkplekken 
ingericht waar u lopend, fietsend of 
via pendelvervoer naar toe kunt om de 
deelnemers actief bij een hindernis bezig 
te zien. Vorig jaar hadden ze natuurlijk 
schitterend weer maar ook bij iets min-
der weer is het aangenaam vertoeven bij 
de 2e editie van de Buffelrun. En wil je je 
opgeven wacht dan niet te lang want er 
mogen maximaal 1500 deelnemers mee-
doen. Buffelrun 2016: Be there! 
Boerdonk - De voorbereidingen voor de 
2e editie van de Buffelrun zijn in volle 
gang. Op zondag 4 september moet alles 
weer goed geregeld zijn zodat de deel-
nemers een sportieve maar vooral ook 
leuke run kunnen lopen. De parcours-
bouwers zijn al behoorlijk in de weer 
om voldoende uitdagende hindernissen 

te verzinnen en maken. Daarbij wordt 
maximaal gebruik gemaakt van de na-
tuurlijke elementen die in het Boerdonk-
se buitengebied aanwezig zijn. 

Dit jaar mogen ook de deelnemers aan 
de korte route (6 km) over riviertje de Aa. 
Voor de deelnemers aan de 12 km route 
is het allemaal wat extremer waarbij ook 
een deel van het parcours door de Hurks-
ke bossen gaat. Inmiddels hebben al ruim 
850 deelnemers zich aangemeld en ko-
men er dagelijks nieuwe aanmeldingen 
bij. Daarbij zijn ook veel aanmeldingen 
voor de familie colourrun op zaterdag. 
Deze run is speciaal voor kinderen en hun 
ouders en wordt over een klein deel van 
het buffelrun parcours gehouden met als 
extra natuurlijk de verfpoeder. Gewoon 
leuk om te doen en de sfeer te proeven 
van de echte buffelrun. Alle informatie 
over de buffelrun en de colorrun is te 
vinden op www.buffelrun.nl. Aanmelden 
kan ook via deze site. 

Voor hen die de buffelrun niet willen lo-
pen maar er wel bij willen zijn is er volop 
te genieten op zondag. Naast livemuziek 
op het veldje in het centrum van Boer-
donk, bij start en finish, zijn er gezellige 
eettentjes, is er een mini kermis voor 
de kleintjes, zijn er diverse kijkplekken 
ingericht waar u lopend, fietsend of 
via pendelvervoer naar toe kunt om de 
deelnemers actief bij een hindernis bezig 
te zien. Vorig jaar hadden ze natuurlijk 
schitterend weer maar ook bij iets min-
der weer is het aangenaam vertoeven bij 
de 2e editie van de Buffelrun. En wil je je 
opgeven wacht dan niet te lang want er 
mogen maximaal 1500 deelnemers mee-
doen. Buffelrun 2016: Be there! 

Buffelrun 2016: sportieve uitdaging voor iedereen

Vrouwen van Nu in het kader van 
Vrouwenweek 2016
Boerdonk - Dat samenwerking tot 
iets moois kan leiden, bleek dinsdag 
8 maart maar weer eens. De besturen 
van Vrouwen van Nu Erp, Keldonk, 
Boerdonk en Uden hielden een avond 
in het kader van de Vrouwenweek. Ze 
mochten ruim 125 leden en niet-leden 
welkom heten in Ter Aa.

Na een ludieke ontvangst door de 
‘garderobe dames’ van Het Keldonks 
Kwartierke en een kopje koffie of thee 
werd de avond geopend door Antonet 
Delissen, voorzitster van afdeling Erp. 
In een mooi gedicht werd de positie 
van de vrouw en het belang van de 
Vrouwenweek nog eens naar voren 
gebracht.

Het Keldonks Kwartierke had speciaal 
het Vrouwen van Nu lied ingestudeerd 
en wist heel de zaal aan het zingen te 
krijgen. Het klonk geweldig.

Daarna was het de beurt aan Sigrid 
Ivo, directeur van het Tassenmuseum 
Hendrikje in Amsterdam. Zij vertelde 
enthousiast over de rijke historie van 
de (hand)tas. In de loop van de tijd 
bleek de functie nogal veranderd te 

zijn, als ook de materialen en vormen. 
Ze had  een aantal zeer oude, en unie-
ke tasjes meegebracht waarover ze 
interessante, maar ook humoristische 
anekdotes kon vertellen.

Natuurlijk was dit maar een klein deel 
van de collectie die het museum op dit 
moment in haar bezit heeft. In de loop 
van de jaren is het aantal tassen wat 
daar te zien is gegroeid tot wel 5000. 
Zeker de moeite waard om daar eens 
een kijkje te gaan nemen.

De avond werd muzikaal afgesloten 
door Het Keldonks Kwartierke met een 
aantal mooie liedjes. Eén daarvan spe-
ciaal gericht op de vrouw. Drie dames 
uit de zaal waren de gelukkigen om 
door hen toegezongen en in het zon-
netje gezet te worden.

De avond werd afgesloten door Rosina 
Oppers, voorzitster afdeling Boerdonk. 
Zij bedankte degene die opgetreden 
hadden en natuurlijk de vele aanwezi-
ge dames die gekomen waren. Want 
zonder hen was deze avond niet zo 
geslaagd geweest. 

Geslaagde 55+ middag in 
Boerdonk
Boerdonk - Stichting Algemeen Boer-
donks Belang hield op donderdag 3 
maart de jaarlijkse middag voor alle 
inwoners uit Boerdonk van 55 jaar en 
ouder. Met een flinke opkomst was 
het een zeer geslaagde middag. 

Er werd volop met elkaar gepraat on-
der het genot van drankjes en de no-
dige versnaperingen. Daarnaast zijn 
er verschillende spelletjes gespeeld; 
jokeren, rikken en rummikub. Cor Bie-
mans kwam als winnaar uit de bus met 
rikken, Jo van der Heijden won met 
jokeren en Mien Timmers bleek het 
beste met Rummikub. Zij gingen, zoals 

iedere deelnemer overigens, met een 
presentje naar huis. 

Stichting Algemeen Boerdonks Belang 
bedankt iedereen voor de leuke mid-
dag en hopen u volgend jaar weer te 
mogen begroeten.

Boerdonk - Mede dankzij de vrijwilli-
ge medewerking van Vrouwen van Nu 
werd de High Tea voor 55-plussers in 
Boerdonk een groot succes.

Op vrijdag 11 maart werd de jaarlijkse 
actie van NLdoet gehouden. Stichting 
Zorg om het Dorp had zich hiervoor 
aangemeld en maar liefst 51 mensen 
hadden een gereserveerde plaats in 

het sfeervolle gemeenschapshuis. Het 
werd een gezellige High Tea middag 
met bijzondere lekkere hapjes  die 
door Annemarie, Ria en Jolanda wer-
den klaargemaakt.

Ze willen het Oranje Fonds – NLdoet 
en alle vrijwilligers hiervoor hartelijk 
danken.

High Tea tijdens NLdoet groot 
succes
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Laarbeek - Na een zachte winter 
heeft de eerste lentezon zich al 
weer laten zien. Tijd om weer te 
gaan zaaien. Verschillende agrari-
ers en particulieren hebben weer 
aangegeven om ook dit jaar weer 
een rand op hun bouwland in te 
willen zaaien met een bloemen/
graanmengsel.
 
Na alle enthousiaste reacties van 
vorig jaar willen zij ook in 2016 alle 

burgers en bedrijven van Laarbeek 
weer de mogelijkheid geven om 
zelf een bloemen- en graanrand 
in te zaaien in hun eigen tuin of 
rondom hun bedrijf. Prachtig om 
te zien in de zomer en ideaal als 
voedingsbron voor vogels in de 
winter. Daarnaast kunt u er na-
tuurlijk zelf een mooi bloemboeket 
uit plukken. 

Een mengsel van bloemen- en/of 

graanzaden voor maximaal 1.000-
1.500 m2 kan gratis worden op-
gehaald na aanmelding. Graag 
hierbij u gewenste aantal m2 ver-
melden. Ze verwachten dat om-
streeks de derde week van april de 
zaadmengsels beschikbaar zijn. Na 
aanmelding wordt u via de email 
hierover nader geïnformeerd.

Bent u ook geïnteresseerd in het 
inzaaien van een akkerrand of een 
overhoek of in een mengsel van 
zaden voor in uw tuin neem dan 
contact op met contactpersoon 
Marcel van der Heijden via bloem-
rijkeakkerranden@laarbeeksland-
schap.nl.

Aanmelden kan tot 4 april 
2016. Voor meer informatie 
over de activiteiten van Laar-
beeks Landschap kijk eens op 
www.laarbeekslandschap.nl.

Bloemrijke akkerranden in Laarbeek

Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel - De volgende liederenta-
fel staat al weer voor de deur. Noteer 
donderdagavond 31 maart alvast in 
uw agenda. 

De samen met ViERBINDEN georgani-
seerde liederentafel wordt gehouden 
in de ontmoetingsruimte van ‘Zonnetij’ 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. 
Samen gaan ze zingen onder begelei-
ding van ‘Sun Shine’, het eigen orkest, 

uit liederenbundels die voor u aanwe-
zig zijn.  

De avond begint om 19.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. Ze gaan er deze avond weer 
een gezellige avond van maken. Voor 
meer informatie bel 0492-534726 of 
via frans.raaijmakers@upcmail.nl.

Uw FIAT-DEALER
voor Gemert-Bakel,Laarbeek en omstreken

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, 
ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt van 15 januari tot en met 29 februari 2016. De auto 
dient uiterlijk 30 juni 2016 te zijn geregistreerd. Alleen geldig bij deelnemende dealers. De actie 3 jaar rentevrije fi nanciering betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Capital Netherlands B.V. (AFM-vergunningsnummer 12013694). Het maximum kredietbedrag voor de Fiat 500 is 
F10.000,- en voor de 500L en 500X F15.000,- met een maximale looptijd van 36 maanden. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

Toen we de Fiat 500 introduceerden, betaalde je geen btw. Geen kwartje, geen duppie, geen stuiver of rooie cent. Fiat laat nu oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij. Dat scheelt je mooi 21% in harde euro’s. Bovendien geniet je nu 3 jaar lang van een rentevrije fi nanciering. Kom bij ons langs 
tot en met 29 februari.

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 9,1 l/100 km (1 op 11 – 26,3). CO2: 88 – 163 g/km.

De eerste meevaller van het jaar! Géén btw op de Fiat 500, 500X en 500L

ekent dat bij aankoop van een nieuwe

AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS
GEMERT, OOST-OM 36, TEL. 0492 - 36 13 45

PROFITEER NU NOG VAN 
*geldig t/m 31 maart 2016
PROFITEER NU NOG VAN PROFITEER NU NOG VAN PROFITEER NU NOG VAN PROFITEER NU NOG VAN 
*geldig t/m 31 maart 2016

DE BTw-ACTIE*

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, 
ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt van 15 januari tot en met 29 februari 2016. De auto 
dient uiterlijk 30 juni 2016 te zijn geregistreerd. Alleen geldig bij deelnemende dealers. De actie 3 jaar rentevrije fi nanciering betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Services, handelsnaam van FCA Capital Netherlands B.V. (AFM-vergunningsnummer 12013694). Het maximum kredietbedrag voor de Fiat 500 is 
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ekent dat bij aankoop van een nieuwe

AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS
GEMERT, OOST-OM 36, TEL. 0492 - 36 13 45
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F10.000,- en voor de 500L en 500X F15.000,- met een maximale looptijd van 36 maanden. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

Toen we de Fiat 500 introduceerden, betaalde je geen btw. Geen kwartje, geen duppie, geen stuiver of rooie cent. Fiat laat nu oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij. Dat scheelt je mooi 21% in harde euro’s. Bovendien geniet je nu 3 jaar lang van een rentevrije fi nanciering. Kom bij ons langs 
tot en met 29 februari.
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AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS
GEMERT, OOST-OM 36, TEL. 0492 - 36 13 45

www.pj-peeters.nl

AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS

Tevens zijn wij op zoek naar een

1e AUTOTECHNICUS
AUTOBEDRIJF P.J. PEETERS

2e PAASDAG GEOPEND 
van 11.00-17.00 uur
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

2e paasdag open

Studievaardigheden verbeteren?
Wil je weten hoe?
Jong-LEREN werkt
Als je niet tevreden bent over de 
resultaten die je in het voortgezet 
onderwijs behaalt, is het goed ac-
tie te ondernemen. Verbetering 
is mogelijk als je het schoolwerk 
anders aanpakt. Ik kan je helpen 
leerstrategieën te ontdekken die 
voor jou werken. Het is maat-
werk, je krijgt inzicht in hoe le-
ren werkt, hoe je zaken goed aan 
kunt pakken en je leert jezelf be-
ter kennen.

Huiswerk maken
Thuis geconcen-
treerd je school-
werk leren en ma-
ken is soms lastig. 
Met ingang van dit 
voorjaar is het bij 
Jong-LEREN moge-
lijk om 4 keer per 
week, in een prik-
kelarme omgeving, 
huiswerk te maken. 
In een kort gesprek 
bespreken we wat 

het leerwerk is en hoe je dat aan 
kan pakken. Daarna ga je zelf-
standig aan de slag. Ter kennis-
making krijg je in de maanden 
maart, april en mei 25 % korting 
op het normale tarief.

Interesse?
Jong-LEREN is gevestigd in 
Aarle-Rixtel aan de Lieshoutse-
weg 83, 0492 382668. Bezoek 
de website, www.jong-leren.com 
voor meer informatie en kijk 
wat er allemaal mogelijk is. 
Graag tot ziens, Louise de Jong.

Advertorial
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Sportend Laarbeek
voetbal ELI blijft uitzicht houden op play-offs

Zevenklapper voor ELI tegen LSV

Lieshout - ELI heeft tegen het zwakke 
LSV een heel gemakkelijke 7-0 over-
winning behaald. Het team uit Lennis-
heuvel kon op één moment na geen 
enkele vuist maken tegen de soeverei-
ne Lieshoutenaren. 

In de 11e minuut kwam ELI op voor-
sprong na een aanval volgens het 
boekje. Een diepe bal van Sem Steen-
bakkers bereikte de opgerukte Aaron 
Hurkx, die de bal op maat gaf aan 
Bram Donkers, 1-0. Even later scoor-
de Stijn Donkers, maar zijn goal werd 
wegens een handsbal afgekeurd. Een 
minuut later was het wel raak door 
David da Silva met een fraaie kopbal 
op aangeven van Stijn Donkers, 2-0. 
Hiermee was de spanning uit dit duel 
en was het wachten op meer goals. De 

3e treffer viel na ruim een half uur na-
dat eerst Robin Evers de enige echte 
doelpoging van de gasten onschade-
lijk had gemaakt. Sem Steenbakkers 
tekende deze treffer aan op aangeven 
van Bram Donkers, 3-0. Voor rust vie-
len geen goals meer te noteren hoewel 
Patrick Swinkels en Bram Donkers daar 
dichtbij waren.

Direct na rust was het Roel van Mook, 
die een knappe solo vanuit het mid-
denveld fraai afrondde, 4-0. Niet lang 
hierna viel de 5e goal toen de bal bij 
een afzwaaier van Sem Steenbakkers 
via een verdediger in het LSV-doel 
belandde, 5-0. Nadat de goed spelen-
de wisselspeler Youri van den Bosch 
in de ELI-ploeg kwam ontstond even 
commotie toen de scheidsrechter van 

dichtbij de bal in het gezicht kreeg. Hij 
kon echter de wedstrijd voortzetten. 
In de 70e minuut verscheen de 6-0 op 
het scorebord. Bram Donkers tekende 
hiervoor. Kort hierna kwam de bal na 
een actie van Bram Donkers voor de 
voet van Sem Steenbakkers, die kei-
hard de onderkant van de lat trof. Na 
80 minuten viel de 7-0. Roel van Mook 
trof via de handen van de keeper de 
paal. Uit de daaropvolgende corner 
was het Aaron Hurkx, die zijn goede 
optreden beloond zag met een mooi 
kopgoal. Hierna verzuimde ELI om de 
stand nog hoger te laten worden. Door 
deze overwinning is ELI gestegen naar 
de 5e plaats en heeft het nog enig uit-
zicht op de play-offs. 
Op 2e paasdag ontvangt ELI op eigen 
veld Nederwetten.

Een duel om de bal. Links Patrick Swinkels, David da Silva in het midden (11) en rechts Stijn Donkers

Doelman Marnic van Rosmalen ‘Man of the Match’

ASV’33 knokt zich naar zege  
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft uiteindelijk 
een verdiende zege geboekt tegen het 
sterk geachte Bruheze. In de beginfase 
van de wedstrijd zag het daar niet naar 
uit, in het eerste kwartier was Bruheze 
al tot tweemaal toe vrij voor de doel-
man van ASV’33 verschenen, maar 
beide keren wist Marnic van Rosmalen 
de doelman van de ASVers met goede 
reddingen een doelpunt te voorkomen.

Na 15 minuten kwam ASV’33 beter in 
de wedstrijd, en was ASV’33 plotseling 
dicht bij een doelpunt, een schot van 
Ronny Heijmans werd gekeerd door 
een verdediger van Bruheze en ook de 
rebound van Teun van Asten vond een 
Bruhezer been op weg naar een mooi 
resultaat. Na een dik half uur was het 
bijna raak voor de rood-witten, een 
mooie combinatie tussen Dennis Ver-
bakel en Michiel v.d. Steen werd door 
de laatste genoemde maar net over 
de kruising van het vijandelijke doel 
gejaagd. Opslag van rust was Bruheze 
dicht bij de openingstreffer maar dat 
schot ging rakelings langs het ASV’33 
doel. Zo brak de rust aan met een dub-
bel blanke stand.

Na de thee had ASV’33 de wedstrijd 
beter onder controle en kwam Bruheze 
nog maar sporadisch gevaarlijk voor het 
doel van ASV’33. In de 55e minuut nam 
ASV’33 dan ook de verdiende voor-
sprong, in het strafschopgebied werd 

Ronny Heijmans prima aangespeeld 
en hij liet op zijn beurt de doelman van 
Bruheze kansloos 1-0. Drie minuten 
later liet wederom Marnic van Rosma-
len zien zijn doel deze middag schoon 
te willen houden, uit een gevaarlijke 
hoekschop van Bruheze bracht hij we-
derom op fantastische wijze redding. 
Half weg de 2e helft was ASV’33 bijna 
bij een 2-0 voorsprong, knullig uitver-
dedigen van de doelman van Bruheze 
gaf Michiel v.d. Steen de mogelijkheid 
om te scoren, maar de hoek was net iets 
te klein om de 2-0 op het scorebord te 
brengen.

Toch was Bruheze in de 88e minuut 
nog heel dicht bij de gelijkmaker, een 
schot van een aanvaller van Bruheze 
toucheerde nog net de vingertoppen 
van doelman Marnic van Rosmalen, en 

via de paal was het gevaar geweken. In 
de 90e minuut deelde ASV’33 de gena-
deklap uit, een schot van invaller Floris 
Boon werd maar half gekeerd door de 
verdediging van Bruheze, en Michiel 
v.d. Steen was er als de kippen bij om 
de 2-0 op het scorebord te laten note-
ren. ASV’33 had deze middag middels 
keihard werken, en het spelen van een 
goede 2e helft een verdiende overwin-
ning behaald, met Marnic van Rosma-
len als ‘Man of the Match’.

Het Paasweekend zal een zwaar week-
end worden voor ASV’33, Paaszaterdag 
een thuiswedstrijd tegen Liessel, en op 
Paasmaandag uit naar kampioenskan-
didaat Handel op het programma, maar 
de prima overwinning van afgelopen 
zondag moet ASV’33 zeker het nodige 
vertrouwen gegeven hebben.

Michiel vd Steen brengt de 2-0 op het scorebord 

VV Mariahout doeltreffend voor eigen publiek

Sportief revanche Mariahout 
op Boerdonk

Mariahout - VV Mariahout was erop 
gebrand om zondag een goede uit-
slag neer te zetten na het eerdere 2-0 
verlies op bezoek bij Boerdonk eerder 
dit seizoen. De Marianen lieten geen 
spaan heel van Boerdonk en waren 
liefst zevenmaal doeltreffend.

Vanaf het begin wist Mariahout Boer-
donk terug te drukken op eigen helft. 
Na 12 minuten spelen werd de score 
geopend. Een corner van Tim Barten 
werd goed ingeschoten door Dennis 
Veldpaus, 1-0. Boerdonk wilde niet 
achterover leunen en ging in de aan-
val. John Sweers kwam net tekort om 
de gelijkmaker aan te tekenen. Tim 
Barten wist de voorsprong te verdub-
belen na een goede pass van Tom van 
de Bogaard, 2-0. Na een afgemeten 
voorzet van Sander Scheepers zette 
Dennis Veldpaus met zijn 2e goal van 
de middag de stand op 3-0.

Kort na rust kreeg Mariahout een pe-

nalty, welke werd verzilverd door Guus 
Bosbeek, 4-0. Na een overtreding 
van gelegenheidskeeper Tim van Alp-
hen (Boerdonk) op Michel Leenders, 
volgde opnieuw een penalty. Ditmaal 
was Tim Barten de nemer en ook hij 
wist het buitenkansje om te zetten in 
een doelpunt, 5-0. Even later bracht 
Tim Barten na een goed uitgespeelde 
aanval Michel Leenders in stelling om 
te scoren. Michel rondde beheerst af 
en zorgde daarmee voor de 6-0. De 
eindstand werd door Sander Scheepers 
op 7-0 bepaald na een pegel van 20 
meter. 

Boerdonk, wat zwaar aangeslagen was 
door de vele blessures, droop af na het 
laatste fluitsignaal van scheidsrechter 
Jaspers uit Helmond, die een makkelij-
ke wedstrijd floot. Komende zaterdag 
neemt Mariahout het op het eigen 
sportpark op tegen RKPVV. De wed-
strijd start om 17.00 uur.

Groen-witten lijden 1-3 nederlaag op eigen terrein

Sparta’25 verliest van BVV

Beek en Donk - Het is Sparta’25 niet 
gelukt om runner-up BVV een halt toe 
te roepen. Sparta leed een terechte 
1-3 nederlaag. Ook de uitwedstrijd 
verloor Sparta’25 met dezelfde cijfers. 
 
BVV   bouwde van begin af aan een 
overwicht in de wedstrijd op. In te-
genstelling tot de uitwedstrijd waar 
Sparta’25 nog een voorsprong wist te 
pakken, was daar nu helemaal geen 
kans voor. In de 12e minuut resulteer-
de het goede spel van BVV in een 0-1 
voorsprong. Het duurde tot de 23e 
minuut voordat Sparta’25 gevaarlijk 
werd. Elco van Schijndel onderschep-
te een te korte terugspeelbal maar zag 
zijn inzet aan de verkeerde kant van de 
paal voorbij gaan. Net voor rust kreeg 
Niels van Lieshout de kans om de ge-
lijkmaker aan te tekenen. Hij werd diep 
gestuurd maar helaas belandde zijn in-
zet in de handen van de BVV-doelman.

In het begin van de tweede helft werd 
de wedstrijd in een paar minuten be-
slist. In de 50e minuut zette de BVV 
Spits zijn ploeg op een 0-2 voorsprong. 
Twee minuten later leidde een onge-
lukkige actie van Michiel Koot  via 
de voet van  een tegenstander  tot de 
0-3. Hierna nam BVV wat gas terug. 
Daardoor kreeg Sparta’25 de kans om 
een doelpunt te scoren. Een goed uit-
gevoerde aanval werd door Jaccy van 
den Enden in de 75e minuut met suc-
ces afgerond, 1-3.

Door het verlies ziet Sparta’25 drie 
ploegen een puntje dichterbij komen. 
Een veilig gat naar onder is voorlo-
pig nog niet geslagen. Sparta’25 zal 
de komende weken flink aan de bak 
moeten om nacompetitie te ontlopen. 
De eerstvolgende wedstrijd voor Spar-
ta’25 is op 3 april, uit bij het lager ge-
klasseerde Real Lunet.

Elco van Schijndel ziet zijn inzet net naast gaan

Feestavond bij ASV’33

Aarle-Rixtel - Het bestuur van 
ASV’33 nodigt al haar leden (van-
af 18 jaar) uit voor de feestavond 
aanstaande (paas)zaterdag 26 
maart. Het eerste elftal speelt om 
17.00 uur de competitiewedstrijd 
tegen Liessel en aansluitend start 
de feestavond.

Dit belooft een erg gezellige avond 
te worden. Er wordt gezorgd voor 
livemuziek in de kantine en lek-
kere hapjes! Daarnaast werken ze 
met aangepaste consumptieprijzen 
voor de leden.

Kom dus gezellig naar de Hut za-
terdagavond voor een spannende 
wedstrijd en een leuke feestavond!

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Beek en Donk - Bij Sparta’25 is 
zaterdag 19 maart voor het eerst 
een darttoernooi gehouden voor 
leden, sponsors, supporters en 
andere betrokken. Met 42 deelne-
mers was het toernooi goed bezet. 
Vanaf 18.30 uur tot na midder-
nacht is er door iedereen gedart 
om de prijzen, maar vooral voor 
het plezier.

Het toernooi stond onder deskun-
dige leiding van Mark Claassen. Er 
werd gestart met een blind koppel 
toernooi ‘tac-tics’ in een poulesys-

teem. Iedereen kon zo veel beur-
ten gooien. Nadat iedereen zijn 
poule had gespeeld konden de 
kunsten worden getoond bij het 
‘normale’ 501 gooien in knock-off 
systeem. Als winnaar ging je naar 
de winnaarspoule en als verliezer 
naar de verliezerspoule. Op deze 
wijze kon elke deelnemer weer di-
verse wedstrijden darten. De eer-
ste wedstrijden mochten open uit 
worden gegooid. Verderop in het 
toernooi moest met een dubbel 
worden uitgegooid.

Bij de heren was Jan van Schijn-
del de winnaar voor good old 
Hans van Zoggel, Leon Verburgt 
en John van Schijndel. Bij de da-
mes was Anja van Os het sterkste, 
voor Sandra Beerens en Dorian van 
Schijndel. 

De hoogste finish is gegooid door Leon 
Verburgt, 107. Ook de ‘one hundred 
eighty’ is deze avond gegooid. Het 
waren Hans van Eerd, Leon Verburgt 
en John van Schijndel die deze maxi-
male score wisten te raken. 

Iedereen was na afloop zeer te-
vreden over het verloop van het 
toernooi en de organisatie. Weer 
een mooie activiteit bij Sparta’25 
waaraan zeker gevolg zal worden 
gegeven.

 

T/M 3 APRIL:

KEUKENROBOT 
CADEAU 
T.W.V. 649,-  
bij aankoop 
van een keuken.*

KEUKENROBOT 

van een keuken.*

T/M 3 APRIL:

KEUKENROBOT 

     

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

ALLE 
VESTIGINGEN 

2e PAASDAG 
GEOPEND

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Darttoernooi Sparta’25 groot succes

Mariahout - Na de uitstekende wed-
strijd vorige week thuis tegen Nooit 
Gedacht (3-1 winst), werden de Ma-
riahoutse dames daarmee 2de op de 
ranglijst, met maar 3 punten achter-
stand op Erp, de lijstaanvoerder. Dan 
moest het toch mogelijk zijn om uit 
tegen het laaggeklasseerde Handel 
de 3 punten mee naar huis te nemen, 
maar het liep helaas anders.

Handel, dat thuis met grote cijfers was 
verslagen begon de wedstrijd met veel 
inzet. De duels werden ook niet ge-

schuwd. Mariahout zette daar te wei-
nig tegenover en speelde ook niet het 
voetbal dat nodig was om het Handel 
moeilijk te maken. In de 34e minuut 
was het daarom Handel dat op een 
1-0 voorsprong kwam door niet goed 
ingrijpen achterin. Met deze stand 
werden ook de eerste 45 minuten vol-
gemaakt.

De Mariahoutse Dames waren het 
erover eens dat het spel niet goed 
genoeg was en ze er  zelf feller op 
moesten zitten, maar alle goede be-

doelingen ten spijt, het doelpunt viel 
niet en de dames gingen steeds meer 
tegen zichzelf voetballen. Handel beet 
zich steeds vaster in de wedstrijd en 
kwam in de 80e minuut nog bijna 
op een 2-0 voorsprong, maar keep-
ster Nicole verzaakte niet en redde 
goed. Ook Michelle en Susanne haal-
den hun niveau en waren verdedigend 
sterk. Toch kon er ook worden vastge-
steld, dat ondanks het verlies, het team 
vooruitgang boekt. 

Handel snoept punten af: 1-0 verlies

Duur puntenverlies dames VV Mariahout
handbal

Speek Bouw- en Timmerwerken 
nieuwe shirtsponsor Jongens 
C-jeugd KPJ Beek en Donk

Zwaar bevochten zege heren handballers

Gemengde resultaten voor Bedo
Beek en Donk - Het einde van de 
handbalcompetitie nadert. De resul-
taten afgelopen weekend waren ge-
mengd. Heren 1 trad aan bij Groene 
Ster uit Zevenbergen. Het werd een 
zeer zwaar bevochten overwinning. 
Beide teams gaven elkaar weinig prijs. 

Aan het einde wist Bedo met een nip-
te overwinning de punten mee naar 
Beek en Donk te nemen. Met nog een 
wedstrijd te gaan staat Bedo op een 
derde plaats, een zeer knappe pres-
tatie gezien de heren dit jaar voor het 
eerst in de eerste klasse spelen. Heren 
2 was helaas minder fortuinlijk. Tegen 
de nummer 3 Jupiter ’75 bleef Bedo 
knap bij, maar op het einde trokken de 
gastheren Eersel aan het langste eind. 
Heren 4 ontving HVW uit Wanroy. De 

heren uit Beek en Donk hadden weinig 
moeite met deze tegenstander. Met 
een 36-14 zege werd de koppositie 
gehandhaafd. Bij winst in de laatste 
wedstrijd tegen VESPO mogen de 
heren zich kampioen in de 3e klasse 
noemen. Aanstaand weekend ligt de 
competitie stil in verband met Pasen.
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judo

1e plaats voor Daan Beniers en Joost van den Boogaard

Judoka’s Mariahout zetten goede reeks voort
Mariahout - Vijf judoka’s van Judoclub 
Mariahout hebben deelgenomen aan 
het Lage Bandentoernooi, dat werd 
gehouden door Judoclub Gemert in 
sporthal ‘Molenbroek’.

Joost van den Boogaard wist zijn win-
nende reeks dit jaar voort te zetten in 
het Gemertse. Met vier winstpartijen 
waarvan drie op ippon en één op wa-
za-ari, gaf hij zijn goede seizoen verder 
kleur. Joost behaalde een mooie eerste 
plaats. Daan Beniers wist eveneens een 
eerste prijs binnen te halen. Ondanks 
een verliespartij, was drie keer winst in 
zijn poule, waarvan 2 op ippon, alsnog 
voldoende om op het hoogste treetje te 
mogen plaatsnemen. 

Een tweede prijs was er voor Niek van 
Berkel. Na twee van de drie wedstrijden 

met ippon winnend te hebben afge-
sloten, moest een extra ronde bepalen 
wie welke plek op het podium mocht 
innemen. Na twee extra wedstrijden, 
waarvan één keer winst op ippon en 
één keer verlies was de tweede stek 

voor Niek. Amy Barten en Liz Barten 
hadden wederom de pech in een pittige 
poule terecht te komen. Ondanks hun 
inzet wisten ze geen winstpartij binnen 
te halen. Amy werd vierde en Liz sloot 
het toernooi af op een vijfde plaats.

Mooie uitslagen voor judoka’s Avanti

Budoclub Beek en Donk op bezoek in Gemert 
en Middelbeers

Lieshout – Judo club Gemert heeft op 
zondag 20 maart een beginnerstoer-
nooi gehouden. aan dit toernooi werd 
deelgenomen door judoka’s van judo 
vereniging Avanti Lieshout.

De judoka’s van Avanti hebben fel 

maar zeker zeer sportief gestreden. De 
resultaten bij dit toernooi waren we-
derom goed. 

De uitslagen:
1. Bart van de Bogaart, 1. Willem Op-
heij, 3. Rowald de Groot,  3 Cas van 

Uden, 4. Teun Wagelmans, 4. Jens 
Mulder, 4 Eva Duijmelinck , 6. Daan 
van de Bogaart.

De judoka’s worden gefeliciteerd door 
de coach en het bestuur van JC Avanti 
Lieshout. 

Kantoor Aarle-Rixtel
0492 - 38 66 00
Paul Stienen
06 - 12 28 63 30

WWW.BERKKERKHOF.NL

Aarle-Rixtel Kannelustweg

Op een zeer fraaie locatie aan de Kannelustweg bieden wij 
3 bouwkavels aan van 617 m², 672 m² en 920 m². U heeft 
de unieke kans om een vrijstaande woning (ca. 750 m³) 
met bijgebouw te (laten) bouwen. De bouwpercelen vallen 
niet binnen een bouwplan maar 
in een solitaire ontwikkeling van 
vier percelen in een bestaande 
woonomgeving. Binnen de 
kaders van het bestemmingsplan 
heeft u volledige vrijheid van 
ontwerp, architect en aannemer. 

Alle gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn 
aanwezig. De weg zal worden aangelegd conform de 
daaraan door de gemeente Laarbeek gestelde eisen. De 
zogenaamde huisaansluitingen op nutsvoorzieningen 
komen voor rekening van de koper. 

Vraagprijs: vanaf € 199.500,- V.O.N.

kaders van het bestemmingsplan 

ontwerp, architect en aannemer. 

Alle gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn 

handboogschieten Goed resultaat 
De Eendracht 
in Bakel

Aarle-Rixtel - De Eendracht heeft 
op donderdag 17 maart deelgeno-
men aan het Nederlaag toernooi 
van Neerlandia Bakel.  

De Eendracht was met 10 schutters 
aanwezig in Bakel, op hun jaarlijk-
se toernooi. In totaal hadden de 
schutters uit Aarle-Rixtel 2032 pun-
ten geschoten. Dat is gemiddeld 
203 per schutter. Net iets meer dan 
8 gemiddeld, en dat is niet slecht. 
Als alle verenigingen hebben deel-
genomen krijgen ze de uitslag van 
het toernooi en weten ze wat hun 
score waard is.

Zoals altijd was het een gezelli-
ge wedstrijd in Bakel en tussen de 
schietbeurten in werd er volop gela-
chen en dat is ook belangrijk.

Uitslag toernooi:
1 Frank Schepers 225, 2 Erwin 
Wijnhoven 224, 3 Jan van Rooy 
209, 4 Henk Verachtert 205, 5 Jo 
Maas 202, 6 Walter Jansen 202, 7 
Paul van Bakel 199, 8 Arno Don-
kers 192, 9 Martijn vd Heijden 
192, 10 Geert van Ganzewinkel 
182

Het clubgebouw is gelegen aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel,  als 
u interesse heeft mag u altijd ko-
men kijken naar deze leuke sport.  
Op maandagavond vanaf 19.00 
uur is de jeugdtraining.

Lieshout – Krijgsman Soranus heeft 
ook dit jaar weer meegedaan met 
het St. Willibrordus toenooi in Mil-
heeze. Er wordt geschoten op een 
vooraf opgegeven gemiddelde, 
wat een resultaat van +9 oplever-
de.

De uitslagen: 
Ad Endevoets 231, Arjan v/d Heu-
vel 229, Paul v/d Broek 226, Maar-
ten v/d Elsen 222, Rik v/d Westerlo 
215, Nelly v/d Laar 194, Toos v/d 
Graef 175, Yvonne Robbescheuten 
140, Rita Endevoets 138.

Afgelopen vrijdag is Krijgsman 
Soranus op bezoek geweest bij De 
Ontspanning in St. Oedenrode. 
Daar werd de eerste wedstrijd van 
de twee geschoten om de wissel-
beker. De thuisploeg won met een 
klein verschil, dus wordt de return 
in Lieshout beslist. 

De uitslagen: 
Paul v/d Broek 223, Rik v/d Wes-
terlo 223, Arjan v/d Heuvel 216, 
Nelly v/d Laar 182, Yvonne Robbe-
scheuten 172, Theo v/d Laar 156. 

Krijgsman Soranus actief in 
Milheeze en St. Oedenrode

Beek en Donk - De judoka`s van 
Budoclub Beek en Donk hadden 
zondag 20 maart een drukke dag. 
In de regio werden diverse toer-
nooien gehouden. Namens Budo-
club Beek en Donk nam Sven Bec-
kers deel aan het kokatoernooi in 
Middelbeers. In Gemert werd een 
lage bandentoernooi gehouden 
waar 9 judoka`s aan deel namen. 

Kokatoernooi Middelbeers
Sven Beckers ging deze keer, met 
zijn opa Teut als coach, naar Mid-
delbeers om daar mee te doen aan 
het plaatselijke judotoernooi. Sven 
was ingedeeld in een poule van 5 
jongens tot 34 kg.

Zijn eerste partij verloor hij helaas 
met een Yugo. Hij moest er even 
inkomen waarna hij de tweede 
partij glansrijk won met een schit-
terende Ippon. Daarna werd al-
weer snel de derde partij gespeeld, 
die Sven weer won, deze keer met 
een Yugo. Bij de vierde partij was 
de tegenstander net iets beter 
dan Sven, en verloor hij met een 
Ippon. Maar Sven had het gewel-
dig gedaan en veroverde daarmee 

uiteindelijk de derde plek en ging 
naar huis met een mooie bronzen 
medaille. Gefeliciteerd Sven!

Lage banden toernooi Gemert
Als eerste waren Eline van de Kerk-
hof, Rens van de Loo en Tom Brals 
aan de beurt. Deze zaten alle drie 
bij elkaar in de poule. Erg spannend 
natuurlijk omdat ze erg aan elkaar 
gewaagd waren. Tom wist 4 par-
tijen te winnen waardoor hij naar 
huis ging met de 2e plaats. Rens 
wist met een aantal mooie partijen 
te judoën waardoor hij de 3e plaats 
in deze poule behaalde. Voor Eli-
ne was het de 2e keer dat ze mee 
deed met een toernooi en ze wist 1 
partij te winnen waardoor ze de 5e 
plaats behaalde. Ook voor Tjeerd 
van Rijbroek waren de wedstrijden 
nog een beetje nieuw. Hij heeft 
goed zijn best gedaan en een paar 
goede partijen gespeeld. Hierdoor 
behaalde hij een 5e plaats en heeft 
weer veel ervaring opgedaan voor 
de volgende keer. 

Rick Bolwerk zat in een poule met 
erg aan elkaar gewaagde tegen-
standers. Na alle partijen stond 

Rick dan ook gelijk met 2 andere 
jongens uit zijn poule. Ze moesten 
opnieuw gaan strijden voor een 3e 
plaats en Rick wist deze te beha-
len. Sten Vereijken wist 2 mooie 
partijen te winnen waardoor hij er 
met een welverdiende 2e plaats 
vandoor ging. Ook Jens Vermelt-
foort heeft weer erg zijn best ge-
daan. Hij ging er vandoor met een 
4e plaats. Als laatste waren Jolijn 
van de Kerkhof en Gijs de Visscher 
aan de beurt. Jolijn heeft bewe-
zen dat ze goed kan judoën. He-
laas door een paar scheidsrechter 
beslissingen heeft ze de 3e plaats 
gekregen. Maar ook deze is dik 
verdiend! Gijs de Visscher wist al 
zijn partijen te winnen maar door 
puntentelling belandde hij toch op 
de 2e plaats. Wat natuurlijk ook 
heel goed is. Alle judoka’s hebben 
ontzettend hun best gedaan en 
weer veel geleerd. 

Op naar het laatste toernooi van 
het seizoen, het  eigen toernooi in 
Beek en Donk!  

Sven met zijn coach, opa Teut Vermeulen

De judoka’s op het toernooi in Gemert 
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WOENSDAG 23 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00  

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30  

  

The Revenant: 

19:45

Rokjesdag: 

15:45 20:00

London has Fallen: 
20:00

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

DONDERDAG 24 MAART 2016

Batman VS Superman 3D: 
19:45

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Rokjesdag: 

20:00

London has Fallen: 
20:00

VRIJDAG 25 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
16:00  

 

Zootropolis: 

16:00  
  

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30

London has Fallen: 
19:00

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

Batman VS Superman 3D: 
15:45 18:45 22:00

ZATERDAG 26 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30

London has Fallen: 
15:45 19:00

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

Batman VS Superman 3D: 
15:30 18:45 22:00

€5,50

VROEGE

VOGELS!

van 26 maart t/m 28 maart  

alle films tot 12:00 uur:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

ZONDAG 27 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

The Revenant: 

21:15

Rokjesdag: 

19:00 21:30 

London has Fallen: 
15:45 19:00

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

Batman VS Superman 3D: 
15:30 18:45 22:00

MAANDAG 28 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
11:15 13:45 16:00 

Zootropolis: 

11:00 13:30 16:00

Woezel en Pip: 

11:15 14:00

Robinson Crusoe 3D: 
11:00 13:15   

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45

DINSDAG 29 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00 

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15  

  

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45

WOENSDAG 30 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 
13:45 16:00 

Zootropolis: 

13:30 16:00

Woezel en Pip: 

14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15  

 

Rokjesdag: 

20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 
15:30 19:45  

SCHOOLVRIJ

= BIOS OPEN!

DI. 29 & WOE. 30 MAART

VANAF 12.00 

UUR OPEN!

PASEN!
TIJDENS DE 

PAASDAGEN:

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen
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HUIS TE KOOP: KERKSTRAAT 6 BEEK EN DONK

MEER INFORMATIE? BEL 06-23902734             VRAAGPRIJS: €229.000,00 K.K. 

INSTAPKLARE, VRIJSTAANDE WONING OP TOPLOCATIE! 
• Woonoppervlakte: 140 m²  
• Perfecte locatie tegen over de Beekse Kerk, bij het Heuvelplein 
• Zeer ruime, sfeervolle woonkamer, met open haard 
• Leefkeuken en grote entreehal
• 4 slaapkamers (drie van 12 m², 1 van 7 m²) 
• Tuin op het zuiden (14 m²) met aangrenzende schuur 
• Onlangs geheel voorzien van isolatie, dubbel glas en vernieuwd dak 

Ook te bezichtigen 

tijdens de Open  

Huizenroute op 

zaterdag 2 april 

tussen 11.00 en 

15.00 uur. 

Loonadministrateur
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als loonadministrateur ben je werkzaam voor een aantal MKB- 

klanten. Je bent werkzaam in teamverband onder begeleiding van een 
ervaren loonadviseur. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit, 

die samenhangen met een loonadministratie.

Functie eisen
• Je bent bereid tot of studerend 

voor PDL of hebt reeds een 
afgeronde PDL-opleiding

• Tot 5 jaar werkervaring
• Je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden
• Je bent een teamspeler, 

klantgericht, accuraat en hebt 
ambitie

Wat bieden wij 
• Een goed salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids- 

voorwaarden
• Een informele werksfeer
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Laarbeek - Verschillende activiteiten 
werden afgelopen weekend onder-
nomen door Running Team Laarbeek. 
Vrijdag 18 maart vond er een spin-
ningmarathon plaats bij Lifestyle cen-
ter Laarbeek. 

Het zag er naar uit dat alle fietsen tij-
dens de drie blokken bezet zouden 
worden, echter door ziekte en on-
voorziene omstandigheden moesten 
verschillende potentiële deelnemers 
afzien van deelname. Dat betekende 
dat in totaal 83 mensen hebben deel-
genomen aan het spektakel. Nadat 
Hans Verbakel, bedrijfsleider van Li-
festyle center Laarbeek, het eerste uur 
voor zijn rekening had genomen op 
zijn originele en motiverende manier, 
was het de beurt aan Susan Lok, die de 
deelnemers flink wist te stimuleren om 
toch vooral hard en snel te fietsen op 

het ritme van opzwepende discobeats.

Het laatste uur werd verzorgd door 
Maarten Gilsing, die ook op zijn beurt 
een klemmend beroep deed op de 
inzet van de deelnemers en iedereen 
intensief aanspoorde om alles uit de 
kast te halen. Een aantal deelnemers 
hebben de drie uur volgemaakt en 
anderen kozen ervoor om één of twee 
blokken te doen. Verschillende per-
sonen moesten het wel wat rustiger 
doen, want de volgende dag stond 
er ook een training rond Groesbeek 
op het programma. De spinningma-
rathon was in ieder geval een groot 
succes, want met dit evenement werd 
er toch mooi een bedrag van €400,00 
bij elkaar gefietst voor de ROPARUN, 
die het geld weer besteden aan de 
palliatieve zorg voor mensen met kan-
ker  zie: www.roparun.nl. Daarnaast 

werden er nog een flink aantal lotjes 
verkocht ten bate van de ROPARUN. 
Running Team Laarbeek bedankt Hans 
Verbakel en Lifestyle center Laarbeek 
die dit alles prima gefaciliteerd hebben.

Op zaterdag stond er voor het Run-
ning Team Laarbeek weer de traditio-
nele training rond Berg en Dal op het 
programma. Start en finish was in Ot-
tersum. Gelukkig was bijna het gehele 
team compleet en werd het een goede 
training. Met een vlakke aanloop werd 
het parcours behoorlijk heuvelachtig 
met de Holleweg en de Zevenheuve-
lenweg. De 52 kilometer werden af-
gelegd met een gemiddelde snelheid 
van 12.2 km/u. Na afloop was er de 
gebruikelijke soep bij ‘De Reiziger’ in 
Ottersum. De volgende training is op 
23 april, dan wordt een gedeelte van 
het Roparunparcours gelopen.

hardlopen Spinningmarathon en training voor deelnemers Roparun

Intensief weekend voor Running 
Team Laarbeek

Running Team Laarbeek

Podiumplaatsen voor Thean van Tiel en 
Evert Brouwers

Laarbeek - Met het aanbreken van de 
lente is het crossseizoen weer voorbij 
voor de hardlopers, dat betekende ook 
dat de eerste wegwedstrijden zich weer 
aandienen, dit weekeinde was dit in 
Sint Anthonis en Venlo.

De wedstrijd in Sint Anthonis is nog een 
beetje een overgangswedstrijd, omdat 
een groot gedeelte van het parcours 
door de boswachterij onverhard is. Door 
de training van Running Team Laarbeek 
was het aantal deelnemers van Runners-

club Lieshout iets minder dan andere ja-
ren. Thean van Tiel loopt in Sint Anthonis 
altijd haar beste wedstrijden, behaalde al 
diverse malen het podium en ook dit jaar 
weer een mooie 2e plaats bij de dames 
50 in 1:42:46. Wendy Vane liep even-
eens een goede wedstrijd en finishte net 
1 seconde boven haar persoonlijk record 
in 1:57:40 hiermee behaalde zij een 18e 
plaats bij de dames senioren. Twan Ster-
ken was bij de heren de snelste RCL-er. 
Hij verpulverde zijn persoonlijk record 
met bijna 4 minuten en bracht het naar 

1:45:58 goed voor de 44e plaats bij de 
heren 45. Hans Leenders finishte als 47e 
bij de heren 50 in 1:50:59. Bij de heren 
40 werd Marcel van Eck 33e in 2:02:09.

Op de 5 kilometer liep Mireille de Ridder 
naar een 11e plaats in een dik persoon-
lijk record van 33:57.

Bij de Venloop in Venlo behaalde Evert 
Brouwers een schitterende 3e plaats op 
de 10 kilometer bij de heren 60. Evert 
finishte in een tijd van 42:17.

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 31 maart a.s.

Deelnemende makelaars:

Van den Hurk
Makelaars o.z.
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Lieshout - De laatste winter dres-
suurwedstrijd werd op vrijdag 18 
maart gereden bij Manege D’n Per-
denbak voor pony ruiters uit de re-
gio. Het was een vol programma en 
er kwamen 21 jonge ruiters uit Laar-
beek en omgeving aan de start. Het 
was een fijne avond en daardoor kon 
er goed buiten worden losgereden. 

Uitslag Laarbeekse ruiters
In de categorie AB, klasse B, reed Juul 
Hellings met Alex 2 nette proeven, 
zij werden 2x 2de met 190 en 191 
punten.

In de grote groep van de categorie 
CDE, klasse B, kwam Sarah Smit met 
Lizzie in de ring, zij werden 2x 8ste 
met 185 en 184 punten.

In de categorie CDE, klasse L1, start-
te Maud Vesters met Carien en met 
2 super nette proeven werden zij 2x 
1ste met 199 en 208 punten.

In de laatste categorie CDE, klasse 
M2, kwam Sylvia v/d Hurk met Jessie 
in de ring, zij lieten ook goede proe-
ven zien aan de jury en werden 2x 
2de met 186 en 182 punten.

Na al de winterwedstrijden gaan zij 
in april starten met de zomerwed-
strijden, zodat ze zich weer kunnen 
voorbereiden op de selectiewedstrij-
den. De eerste buitenwedstrijd wordt 
gehouden op vrijdag 8 april. Dan 
bijten de paardenruiters de spits af, 
hiervoor kun je nog inschrijven. 

Nieuw vanaf april is de klasse BB, voor 
ruiters die het een keer willen probe-
ren en/of nog niet zoveel ervaring 
hebben, een startkaart is hiervoor 
niet meer nodig, wel een lidmaat-
schap bij de KNHS. Wil je hieraan 
meedoen, mail dan je gegevens naar 
wedstrijdderaam@live.nl. De volledi-
ge uitslag van al de wedstrijden staan 
op www.stichtingderaam.nl. 

Beek en Donk - De eerste rol-
schaatswedstrijd van dit seizoen 
werd op zaterdag 19 maart ge-
reden. De jongste rijdsters van 
verschillende verenigingen gin-
gen de strijd aan met elkaar in 
Valkenswaard. Voor vele rijdsters 
was dit hun eerste echte wed-
strijd, erg spannend dus.

Zaterdagochtend reden de Rol-
rinkels A en B. In deze klasse re-
den, Dieneke, Pim, Jelilly en Fenne 
mee. Voor hen was het hun eerste 
wedstrijd. Ze vonden het span-
nend, omdat ze nog nooit voor 
zoveel mensen hadden gereden. 
Ondanks de zenuwen hebben 
Dieneke, Jelilly en Fenne super 
netjes gereden. Pim durfde het 
nog niet helemaal aan, ze vond 
het te spannend.

Daarna was het de beurt aan 
Lana, die als enige van de Beek en 
Donkse club reed bij de Pupillen 
C. Lana reed een nette kür en was 
zeer tevreden. 

Om 14.50 begon de wedstrijd 
voor de Prepupillen C. Danique, 
Eline, Daantje en Elisabeth kwa-
men uit in deze klasse. Voor Da-
nique was het extra spannend 
omdat zij ook voor de eerste keer 
voor zoveel mensen een kür reed. 
Eline, Daantje en Elisabeth reden 

een nette kür en konden tevreden 
zijn over het resultaat.

Bij de Pre-Pupillen A/B reden Ilse, 
Marit, Isa, Laura en Gwenn. Voor 
Gwen was het ook haar eerste 
wedstrijd en ze heeft een mooie kür 
laten zien. Marit, Isa, Ilse en Laura 
waren alle drie ook sterk voor de 
dag gekomen met een mooie kür 
en nette sprongen en ook zij wa-
ren tevreden met het resultaat. Bij 
de Pupillen A/B mocht Saar rijden 
vroeg in de avond. Ze reed een 
nette kür met mooie sprongen.

De uitslag:
Rolrinkels A/B: Jelilly Meinhardt 
7e, Fenne Migchels 11e, Dieneke 
van Dommelen 24e. 
Pupillen C: Lana Raaijmakers 5e.
Pre-Pupil C: Daantje Romonesco, 
8e, Eline Verboven, 18e, Elisabeth 
Jansen 24e en Danique Gilsing 
29e.
Pre-Pupil A/B: Laura van Zelst 5e, 
Marit van de Kerkhof 6e, Ilse van 
Melis 8e, Gwenn Gilsing 12e en
Isa Smits 15e.
Pupillen A/B: Saar Willems 6e.

Voor het volledige verslag en foto’s kunt 
u kijken op www.rcdeoudemolen.nl.

badminton
Wouter van Vijfeijken en Corine Holweg ‘Clubkampioen Dubbel 2016’

Dubbelkampioenen bij Badminton Club Lieshout 

Wouter van Vijfeijken (l) en Corine Holweg mogen zich het hele jaar 
‘Clubkampioen Dubbel 2016’ noemen bij Badminton Club Lieshout

Lieshout - Na een goedbezet, en bo-
vendien gezellig toernooi, zijn de 
nieuwe dubbelkampioenen bij de se-
nioren van Badminton Club Lieshout 
bekend. Bij de heren volgt Wouter van 
Vijfeijken Bert Manders op, die deze 
keer niet mee kon spelen. Bij de da-
mes draagt Ingrid Bergé, die wél mee-
speelde en tweede werd, het stokje 
over aan Corine Holweg.

Dubbelen
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk 
is geweest werd het jaarlijkse dubbel-
toernooi van Badminton Club Lieshout 
weer gespeeld ‘met wisselende part-
ner’. Dus spelen voor jezelf, geen vas-
te dubbelkoppels, maar steeds spelen 
met een andere medespeler. Inschrij-
vingen voor deze kampioenschappen 
zijn dus ook steeds individueel. Door 
deze vorm van spelen komt vanzelf de 
beste dubbelspeler van de vereniging 
naar voren.

Vooraf was de groep deelnemers ge-
splitst in een groep ‘rood’ (met de 
spelers uit de bovenste helft van de 
ranking) en ‘zwart’ (met spelers uit 
de onderste helft van de ranking). Bij 
de loting voor iedere speelronde werd 
steeds een ‘zwarte speler’ gekoppeld 
aan een ‘rode speler’ waardoor de par-
tijen redelijk evenwichtig zijn samenge-
steld. Iets dat de spelvreugde zeker ten 
goede komt en een reden waardoor 
iedere speler toch op zijn niveau mee 
kan spelen. Uiteindelijk was er dan ook 
niemand die al zijn partijen gewonnen 
heeft en was er ook niemand die al zijn 
partijen verloren heeft. Het doel van 
het toernooi: ‘lekker badmintonnen’ 
werd dan ook met glans gehaald.

Heren
Wouter van Vijfeijken stak in zijn dub-
belpartijen toch wel boven de rest uit. 
Wouter slaagde erin om dominant te 
spelen, ook bij partijen waar hij eigen-
lijk in het nadeel was. Hij werkte hard 
om zijn medespeler te compenseren en 
slaagde er dan ook in om op-één-na 
alle wedstrijden te winnen. Hierdoor 

had hij aan het einde van het toer-
nooi de meeste punten vergaard. In 
de afsluitende finalepartij kon hij dan 
ook niet meer ingehaald worden. Wél 
werd in die laatste partij gestreden om 
de tweede plaats: Frans van Waarden-
burg en Jeroen van der Heiden waren 
immers gelijk geëindigd. Doordat Frans 
van Waardenburg bij het winnende fi-
nalekoppel zat mag hij zich ‘runner-up’ 
noemen. De volledige uitslag bij de he-
ren is als volgt:

1. Wouter van Vijfeijken      12 punten
2. Frans van Waardenburg   10 punten
3. Jeroen van der Heiden     10 punten
4. Laurence Roijackers 8 punten
    Stan van Vijfeijken 8 punten
    Derek Dirven  8 punten
7. Niels Dirven  6 punten
8. Ruud van Vijfeijken 4 punten
    Richard Essers  4 punten
10. Kees van kollenburg 2 punten
      Kai Tchong  2 punten

Dames
De dames speelden deze keer met de 
heren mee en vormden dus met de he-
ren steeds een wisselend koppel. Door 
deze indeling konden de dames zich 
met de heren meten, waar ze overi-
gens prima mee mee konden spelen. 
Corine Holweg begon erg sterk en 
haalde in ronde één en ronde vier in 
totaal vier punten binnen. Concurrent 
Ingrid Bergé begon met een aantal 
verliespartijen maar maakte dat in ron-
de vijf en zeven meer dan goed door 
ook vier punten binnen te halen. Om-
dat Corine in de tussenliggende zesde 
ronde nog eens twee punten binnen-
haalde mag zij zich ‘Clubkampioen 
Dubbel 2016’ bij de dames van Bad-
minton Club Lieshout noemen.

1. Corine Holweg  6 punten
2. Ingrid Bergé  4 punten

Eerste rolschaatswedstrijd van het seizoen in Valkenswaard

Mooie resultaten voor pupillen 
RC De Oude Molen

rolschaatsen

paardensport

Juul Hellings met ‘Alex’

Laatste Winter Dressuur in 
Manege D’n Perdenbak

AANBIEDINGEN
GELDIG OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

Diverse rollades 500 gram 
vanaf € 4,95   

Gourmetschalen 
vanaf € 3,90 per persoon  

Achterham 100 gram € 1,99
 Gerookte ham 100 gram € 1,99

Volgende week al 1 jaar met de Familie Schepers. 
  Kijk op onze website en in de winkel voor leuke acties  Kijk op onze website en in de winkel voor leuke acties
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Beek en Donk - In iedere gewichts-
klasse, beginners en gevorderde, 
leeftijd niet van belang, waren 
ze aan elkaar gewaagd. Een 20-
tal partijen voor ouders die hun 
kinderen in  de ring zagen vech-
ten. De familie zag een uitgebreid 
programma. En genot voor iedere 
boksliefhebber, een voorbeeld van 
sport en recreatie.

De kampioenschappen zijn door 
eigen leden en sponsors gereali-
seerd. Beslist voor herhaling vat-
baar. Boksen is een voorbeeld voor 
de jeugd om een uurtje te sporten 
en tegelijkertijd tijd om te ont-
spannen, leren te verdedigen en 
optimaal aan je gewicht te wer-
ken. Door een geweldig team dat 
samenwerkt en er echt voor elkaar 
staat. 

De clubkampioenschappen zijn 
niet alleen een succes voor de le-
den maar een voorbeeld hoe deze 

sport in de boksclub wordt beoe-
fend. Iedereen is welkom voor een 
paar proeflessen. Riny Heesakkers, 

van Boksschool Laarbeek, is ge-
weldig trots op al zijn pupillen.

korfbal Korfbalsters weten zich te handhaven ondanks verlies

Flamingo’s 1 blijft in overgangsklasse

Flamingo’s Senioren 1 blij met klassebehoud 

Mariahout - In Schaijk moest Senio-
ren 1, gesponsord door Auto Corsten, 
zondag aantreden voor de return van 
de promotie-/degradatiewedstrijden 
tegen Emos. De eerste werd vorige 
week gewonnen met 11-8, minimaal 
gelijkspel zou zeker voldoende zijn. 
Natuurlijk zou Emos ook alles op alles 
gaan zetten. 

In de eerste zes minuten van de wed-
strijd vallen vijf doelpunten, dat be-
looft een doelpuntrijke strijd te wor-
den. Drie ervan vallen aan de kant van 
Emos die ook voor de openingstreffer 
zorgde. Voor Mariahoutse zijde scoor-
den Neeltje Berkvens en Martje van 
de Broek. In de 8e minuut maakt een 
helemaal vrijgespeelde Manon van 
Eijndhoven de gelijkmaker door rus-
tig aan te leggen vanaf korte afstand. 
Halverwege de eerste helft weet Vera 
Leenders door een slim lobje Manon 
de Beer onder korf te bereiken, Ma-
non tekent voor de 3-4. Drie minuten 
later treft Emos doel van afstand 4-4. 
Direct in de aanval die daarop volgt, 
schiet Martje van de Broek ook raak 
van afstand, 4-5. Kim Vervoort zet de 
stand daarna op 4-6 door een goed 
genomen vrije worp. De thuisploeg 
straft achtereenvolgens een foutje en 
onoplettendheid in de verdediging af 
waardoor zij met een strafworp en een 
doelpunt de stand weer gelijktrekken. 
Met een 6-6 stand gaan de ploegen de 
rust in.

Na rust komt Flamingo’s binnen een 
paar minuten weer op twee doelpun-
ten voorsprong. Eerst wordt een straf-
worp toegekend aan Neeltje Berkvens 
en daarna legt de scheidsrechter nog-
maals de bal op de stip voor Manon 
van Eijndhoven. Manon gooit beide 
vrije kansen er koelbloedig in, 6-8. 
Met een fraai afstandsschot zet Vera 
Leenders de voorsprong voor het eerst 
in de wedstrijd op drie doelpunten. 
Helaas doet Emos die voorsprong vrij 
snel weer teniet met een omdraaibal, 
een afstandsschot en een strafworp 
en is het weer gelijk, 9-9. Anouk van 
Eijndhoven zorgt voor de 10e treffer 
doordat ze zich slim vrij speelt door 
een omdraaibal vanuit de aangeefpo-
sitie. Emos gaat echter ook gewoon 
door met scoren en het wordt 10-10. 
Marloes van Lieshout wordt in het veld 
gebracht voor Sanne Scheepers, de 
tweede helft is dan ongeveer 15 mi-
nuten onderweg. De strijd wordt wat 
grimmiger en een dame van Emos valt 
geblesseerd uit. In de Schaijkse aanval 
worden een aantal kansen gemist en 
de druk wordt groter. Coach Eric van 
Veghel past een time-out toe om rust 
terug te brengen in de speelsters en 
het spel. Manon van Eijndhoven wordt 
daarna gewisseld voor Gaby Habra-
ken. 

De Flamingo’s aanvallen in deze gelijk 
opgaande strijd duurde een aantal ke-
ren behoorlijk lang doordat de rebound 
goed functioneerde en er dan kans op 

kans kon worden gecreëerd. We na-
deren de laatste 10 minuten speeltijd, 
een fraaie doorloopbal van Neeltje 
Berkvens gooit zij helaas net over de 
korf heen. Kort daarna lukt het Martje 
van de Broek te scoren doordat ze zich 
omdraait onder de korf en een hoog 
schot pakt. In een volgende aanval 
wordt de bal uit de handen geslagen 
van Kim Vervoort, terwijl Neeltje Berk-
vens helemaal vrij staat. Kim maakt de 
10-12 door vanaf de strafworpstip te 
scoren. Een schot van verre afstand 
wordt raak geschoten door een dame 
van Emos en ook zij krijgen daarna een 
strafworp toegekend. Opnieuw een 
gelijke stand, 12-12. De aanval van 
Flamingo’s wordt tot twee keer toe af-
gefloten voor spelbederf. Met nog drie 
minuten te spelen, drukt Emos door, ze 
zetten de stand op 13-12 en opnieuw 
door een strafworp ook op 14-12. 

In de laatste minuut van de wedstrijd 
mag Guusje van de Broek aantreden. 
Een spannende slotfase volgt. Fla-
mingo’s dient dit uit te kunnen spe-
len. In de allerlaatste 10 seconden 
legt Guusje aan vanuit de rebound 
en schiet raak. Het fluitsignaal voor 
het einde van de wedstrijd klinkt, 14-
13 eindstand. Wel een verloren partij, 
maar blijdschap bij Flamingo’s en de 
supporters want met dit resultaat over 
twee wedstrijden weet Flamingo’s zich 
in de zaalcompetitie te handhaven in 
de overgangsklasse. 

Fotograaf: Ine Coolen

tennis
40e editie bij Tennisvereniging ‘t Slotjer

Vloerenland open toernooi 2016

Beek en Donk – Tennisvereniging 
’t Slotje houdt voor de 40e keer 
het Open Vloerenland Toernooi. 
Het Open Toernooi wordt gehou-
den van donderdag 5 mei (He-
melvaart) tot en met zondag 15 
mei. Op 1e Pinksterdag (15 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 le-
den. 

Dit jaar wordt het toernooi ge-
speeld volgens het actuele rating 
systeem. Er wordt gespeeld in DE 
en HE en 17+ DD, HD en GD  en 
35+ DD, HD en GD.  De dubbel-
spelen worden in poules gespeeld 
en de poulewinnaars spelen verder 

in een afvalschema. De inschrij-
ving sluit op zondag 24 april. In-
schrijvingen uitsluitend via www.
tv-slotje.nl of www.toernooi.nl. 

Het toernooi wordt dit jaar voor de 
40e keer gespeeld. De commissie 
organiseert diverse dingen om dit 
toernooi een feestelijk tintje te ge-
ven. Ook wordt er een spelerslo-
terij gehouden, met als hoofdprijs 
een wintercontract in tennishal D’n 
Ouwe Toren.

Hoofdsponsor van het toernooi 
is Vloerenland uit Beek en Donk. 
TV ’t Slotje hoopt op veel deelne-
mers en ook op veel toeschouwers. 
Wees er snel bij, want vol is vol.

boksen Clubkampioenschappen 
boksen groot succes

Kampioen A-poule zondag-
ochtendcompetitie bekend

Beek en Donk - De laatste speel-
ronde van de indoor zondagoch-
tendcompetitie is afgelopen zon-
dag gespeeld bij tennisvereniging 
‘t Slotje.

Na 10 gespeelde wedstrijden zijn 
Stijn v.d. Burgt, Patrick v.d. heuvel 
en Ferdi Raijmakers ongeslagen 
kampioen in de A-poule geworden 
met de indrukwekkende cijfers van 
124 games voor en 61 tegen.

In de B-poule zijn Bas en John v.d. 
Moosdijk de winnaars geworden 
van deze fraaie tenniscompeti-

tie waardoor zij promotie naar de 
A-poule hebben bewerkstelligd. 
Niet de minste tennissers uit Laar-
beek en omstreken zijn vertegen-
woordigd in deze competitie, zo 
zijn Rico Bussers en Louis Peeters 
op een verdienstelijke zesde stek 
geëindigd.

Wanneer er tennisliefhebbers zijn 
die zich aan willen melden voor 
deze leuke competitie op zondag-
ochtend in Tennishal D’n ouwe 
toren voor het seizoen 2016/17, 
graag contact opnemen met Daisy 
v.d. Rijdt, tel. 0492-463664.

De ongeslagen kampioen in de A-Poule. Vlnr: Patrick 
v.d. Heuvel, Ferdi Raijmakers en Stijn v.d. Burgt
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 26 maart
09.15 Spartaantjes - Training
17.00 ASV’33 2 - Sparta’25 2
17.00 DVG 2 - Sparta’25 3
16.15 Sparta’25 Veteranen - UDI’19     
Veteranen
14.30 Sparta’25 A1 - Olympia’18 A1
15.00 Boerdonk A1 - Sparta’25 A2
13.00 Sparta’25 C2 - SCMH C1
12.45 Stiphout Vooruit D1G - 
Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Sparta’25 E1G
11.30 Sparta’25 D5 - Rhode D6G
09.15 Sparta’25 E2 - ELI E1G
09.15 Sparta’25 E3 - Schijndel E4
09.30 VOW E2 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E6G - Nijnsel E1G
09.15 Sparta’25 E7G - Stiphout 
Vooruit E8
10.30 Sparta’25 F1 - Venhorst F1
10.30 Sparta’25 F4 - Rhode F4
10.30 Sparta’25 F6 - ZSV F5
10.15 Blauw Geel’38 F21 - Sparta’25 F7
12.30 Vianen Vooruit G1 - Sparta’25 G1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Maandag 28 maart 
11.00 UDI’19/Beter Bed 9 - Sparta’25 7

Uitslagen 19-20 maart 
Senioren
Sparta’25 1 - BVV 1  1 - 3
Someren 4 - Sparta’25 2  4 - 2
Sparta’25 3 - Boekel Sport 3  1 - 4
RKPVV 2 - Sparta’25 4  2 - 6
Sparta’25 5 - DVG 4  1 - 1
Sparta’25 6 - Boerdonk 2  5 - 1
SCMH 3 - Sparta’25 7   1 - 10
Blauw Geel’38 10 - Sparta’25 8  2 - 0
Sparta’25 9 - Mariahout 5  3 - 1
Sparta’25 O21 - Liessel 1  2 - 0
Sparta’25 VR1 - EVVC VR1  0 - 3

Junioren
Sparta’25 A1 - SV Venray A2  4 - 1
S.V. Brandevoort A1 - Sparta’25 A2     
 4 - 3
SV Venray B2 - Sparta’25 B1  0 - 2
Sparta’25 B2 - ELI B1  3 - 0
Mierlo Hout B3 - Sparta’25 B3  0 - 5
Sparta’25 B4 - ZSV B3  2 - 5
Volharding C1 - Sparta’25 C1  4 - 2
NWC C3 - Sparta’25 C2  4 - 1
Sparta’25 D1 - Erp D1  1 - 4
Sparta’25 D2 - Erp D2  2 - 0
Sparta’25 D3 - Boskant D1  0 - 8
Blauw Geel’38 D9 - Sparta’25 D4  0 - 1
Rhode D6G - Sparta’25 D5  5 - 2
Erp E1 - Sparta’25 E1G  0 - 6
DVG E2G - Sparta’25 E2  0 - 5
Blauw Geel’38 E3 - Sparta’25 E3  3 - 0
Sparta’25 E4 - DVG E3G  4 - 6
Sparta’25 E5 - Heeswijk E3  4 - 2
Sparta’25 E6G - Blauw Geel’38 E8 2 - 4
Stiphout Vooruit E8 - Sparta’25 E7G     
 1 - 9
Erp F1 - Sparta’25 F1  6 - 2
Sparta’25 F2 - NWC F4G  0 - 1
ZSV F3 - Sparta’25 F3  1 - 0
Rhode F4 - Sparta’25 F4  3 - 4
Sparta’25 F5G - Bruheze F5  0 - 1
Sparta’25 F6 - Mariahout F4G  1 - 0
Sparta’25 F7 - Blauw Geel’38 F21 1 - 0
Constantia MB2 - Sparta’25 MB1 4 - 1

ASV’33
Jeugd zaterdag 26 maart
14.30 ASV’33 A2 – Deurne A2
14.30 ASV’33 B2 – Bruheze B3
12.30 ASV’33 C1 – SSS’18/Holthees C1
13.00 HVV Helmond C2 – ASV’33 
C2G
11.00 HVV Helmond D1 – ASV’33 
D1G
10.30 ASV’33 D2 – Bruheze D5
10.00 JVC Cuijk E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – Bavos E3
10.30 ASV’33 E3G – NWC E5
10.30 ZSV E4 – ASV’33 E5G
09.15 NWC F2 – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – ZSV F3
09.15 ASV’33 F4 – Stiphout Vooruit F5
09.15 NWC F9 – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 26 maart
16.30 Rhode – ASV’33

Senioren zaterdag 26 maart
17.00 ASV’33 1 – Liessel 1
17.00 ASV’33 2 – Sparta’25 2
17.00 Boerdonk VR1 – ASV’33 VR2

Maandag 28 maart
14.30 Handel 1 – ASV’33 1
11.00 Boekel Sport 8 – ASV’33 5

Jeugd zaterdag 19 maart
ASV’33 A1 – SSE A1   3-3
Rood Wit’62 A2 – ASV’33 A2  2-3
ASV’33 B1 – Nijnsel B1 3-2
ZSV B2 – ASV’33 B2   3-1
ASV’33 B3 – Gemert B5  3-6
ASV’33 C1 – MVC’19 C1  0-0

ASV’33 D1G – Bruheze D3  2-3
ELI D2 – ASV’33 D2   2-4
ASV’33 E1 – Volkel E1   2-4
Stiphout Vooruit E3G – ASV’33 E2G     
 4-0
ASV’33 E3G – Rood Wit’62 E3  3-10
S.V. Brandevoort E11 – ASV’33 E5G     
 3-1
ASV’33 F1 – NWC F3   7-0
SVSH F1 – ASV’33 F2   0-15
ASV’33 F3G – Deurne F4  3-4
ASV’33 F4 – Mifano F3   1-4
Neerkandia F2 – ASV’33 F5G  1-7

VR30+1 vrijdag 18 maart
RKOSV Achates VR30+1 – ASV’33 
VR30+1  2-1
ASV’33 VR30+1 – Sparta’18 VR30+1   
 1-5

Veteranen zaterdag 19 maart
ASV’33 – ELI 2-0

Senioren zondag 20 maart
ASV’33 1 – Bruheze 1   2-0
ASV’33 2 – Avanti’31 2  1-2
ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3  4-1
RKPVV 3 – ASV’33 4   5-0
ASV’33 5 – Gemert 10   5-3
Mierlo Hout VR2 – ASV’33 VR1  7-0
Elsendorp VR1 – ASV’33 VR2   0-8

ELI
Zaterdag 19 maart 
ELI B2 - DVG B2     3 - 1
ELI C2 - Venhorst C2    3 - 0 
ELI D2 - ASV’33 D2    2 - 4
ELI E1G - Irene E1    2 - 2
ELI F2G - Mifano F2    1 - 1
ELI F3 - Stiphout Vooruit F7G   1 - 0
Boskant A1 - ELI A1    5 - 5
Sparta’25 B2 - ELI B1    3 - 0
Blauw Geel’38/JUMBO C5 - ELI C1G    
 0 - 1
Boekel Sport D1 - ELI D1   2 - 1
Schijndel/DE WIT F2 - ELI F1G 3 - 2
Mifano F4 - ELI F4G    0 - 1
Mifano F5 - ELI F5    1 - 0

Zondag 20 maart 
ELI 1 - LSV 1     7 - 0
ELI 2 - Mariahout 3    3 - 1
ELI 3 -  SJVV 2     2 - 0
MVC 4 - ELI 4     5 - 7
ERP 10 - ELI 5     2 - 2
Rhode 8 - ELI 6    8 - 1
ELI Vr 1 - Mierlo Hout Vr 1   0 - 4

Zaterdag 26 maart 
Senioren
17.00 ELI 3 - Stiphout V. 2
17.00 ELI Vr 1 - NLC 03 Vr 1

Veteranen
17.00 ELI - Keldonk

Jeugd
13.00 ELI C1 - WEC C3
13.00 ELI D1 - Schijndel/de Wit D3
13.00 ELI D2 - ZSV D3
10.30 ELI E2 - Rhode E9
10.00 ELI F1 - Gemert F2
11.00 ELI F2 - Gemert F7
09.30 ELI F5 - SV Brandevoort F12
15.00 ZSV A2 - ELI A1
13.00 Boekel Sp. C6 - ELI C2
09.15 Sparta’25 E2 - ELI E1
10.00 Milheezer Boys F2 - ELI F3
09.00 MULO F6 - ELI F4

Maandag 28 maart 
14.30 ELI 1 - Nederwetten 1

10.00 ELI 4 - Mariahout 5
11.30 FC de Rakt Vr 1 - ELI vr 1

Woensdag 30 maart 
19.30 Mifano B3 - ELI B2
18.30 ELI F3 - ERP F2

Mariahout
Zondag 20 maart 
Mariahout 1 - Boerdonk 1   7 - 0
Mariahout 4 - UDI’19/Beter Bed 9 1 - 4
Sparta’25 9 - Mariahout 5   3 - 1
Mariahout 2 - Bruheze 2   8 - 3
ELI 2 - Mariahout 3    3 - 1
Mariahout 6 - Avanti’31 7   2 - 3
Handel VR1 - Mariahout VR1   1 - 0

Zaterdag 19 maart 
Mariahout B1 - Deurne B2   2 - 6
Mariahout A1 - Liessel A1   3 - 1
Mariahout C2 - Gemert C5   1 - 3
Mariahout D1 - S.V. Brandevoort D4     
 6 - 1
Mariahout E4 - Avanti’31 E5   11 - 2
SCMH F1 - Mariahout F2   1 - 0
Sparta’25 F6 - Mariahout F4   1 - 0
Mariahout E2 - Blauw Geel’38/
JUMBO E7  4 - 5
Sparta’18 E2 - Mariahout E1   6 - 1
Mariahout F3 - Venhorst F3   1 - 0
Mariahout F1 - SSE F1    4 - 2
Nijnsel/TVE Reclame E1 - Mariahout 
E3  1 – 10

Zaterdag 26 maart 
08.30 S.V. Brandevoort F10 - 
Mariahout F4
13.00 Mariahout C2 - Blauw Geel’38/
JUMBO C8
17.00 Mariahout 1 - RKPVV 1
12.00 Mariahout D1 - Mierlo Hout D4
17.00 Mariahout 2 - Lierop 2
10.30 Mariahout E1 - S.V. Brandevoort E3
17.00 Mariahout 3 - RKVV Keldonk 2
10.30 Avanti’31 E3 - Mariahout E2
12.00 UDI’19/Beter Bed C2 - 
Mariahout C1
11.00 Mariahout E3 - Blauw Geel’38/
JUMBO E8
11.00 Mariahout E4 - Boekel Sport E8
10.00 Mariahout F1 - MULO F1

Maandag 28 maart 
10.00 ELI 4 - Mariahout 5
14.30 Irene 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 20 maart
Emos 1 – Sen 1     14 – 13 

volleybal
Bedovo
Bedovo DS 1 - Hajraa DS 2:  3-1. 
(25-13, 25-27, 25-17, 25-20)
Bedovo MC 1 - Achilles MC 1:  3-2. 
(25-23, 21-25, 13-25, 25-15, 15-03)
Bedovo HS 1 - VCE/PSV HS 2: 4-0. 
(25-15, 25-21, 25-16, 25-12)
Bedovo MA 1 - VCE/PSV MA 1: 4-0. 
(25-13, 25-20, 25-21, 25-19)

Uitslagen recreanten
Bedovo HR2 - Symobouw-Maas 
Montage: 3-0. (20-25,20-25,21-25)
Het Ridderhof - Slagerij Brouwers: 3-0. 
(25-13,25-01,25-13)
VC-Errup - Sportshop Laarbeek: 0-3. 
(19-25,24-25,17-25)

handbal
Bedo
Bedo E-jeugd – Lido E1  4-13
Bedo D-jeugd – PSV Handbal D1  6-19
Helios ’72 – KPJ Beek en Donk/Bedo 
Dames C-jeugd  11-15
Bedo Dames 2 – PSV Handbal DS4 10-19
Bedo Heren 4 – Bouwcenter Centen 
HVW HS3  36-14
Jupiter ‘75 HS1 – Bedo HS2  35-28
Groene Ster HS1 – Bedo HS1  26-27

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 18 maart
Bart Jansen – Jan van Grinsven    3-0
Marcel Bekkers – Bart Jansen    0-3
Mark van de Burgt – Niels Schoonings   
 2-0
Marcel Bekkers – Richard van Deursen   
 3-0
Dennis van Dommelen – Geert-Jan 
Otten  1-3
Dave van de Burgt – Arie van de Burgt   
 0-2

Stand per 18 maart
1.Geert-Jan Otten    19-45
2. Philip Oosthoek    18-37
3. Dennis van Dommelen   18 -37
4. Bart Jansen     19-37
5. Arie van de Burgt    20-33

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 21 maart 
Ad Barten - Hans van de Ligt    0-2
Leo van Griensven - Martien Swinkels   
 0-2
Tonny de Louw - Henk Mastbroek  0-2
Hans Wagelmans - Henk van de Vegt   
 2-0
Henk van den Bergh - Ad de Koning      
 0-2
Lou Muller - Herman van de Boom      
 2-0
Harrie Poulisse - Antoon Smits    0-2
Antoon Rooijakkers - Cor Verschuren   
 2-0
Pieter Rooijackers - Theo v Hoogstraten  
 0-2
Willie Vorstenbosch - Bennie Beerens    
 0-2
Leo Migchels - Joop Kerkhof    2-0
Ad v d Linden - Theo v Hoogstraten      
 0-2
Antoon van Osch - Fons v d Linden      
 2-0
Hans Heldoorn - Jaspert Swinkels  0-2
Bert van Wanrooij - Biek Klaasen  0-2
Theo Verheijen - Rinie van den Elsen      
 0-2
Antoon Wagemans - Cor Oppers  2-0

Uitslagen dinsdag 22 maart 
Jan Verbakel - Guus van de Elsen  0-2
Gerrit van Osch - Ad Barten    0-2
Hans Wagelmans - Henk Verhappen      
 0-2
Lambert van Bree - Henk v d Bergh      
 2-0
Herman van de Boom - Wim Swinkels   
 0-2
Cor van den Berg - Theo van Rossum   
 2-0
Jan van Neerven - Huub Biemans  0-2
Marinus Steegs - Harrie Bouwmans      
 0-2
Harrie Poulisse - Lou Muller    0-2
Mari Verbakel - Piet Goossens    2-0
Frits Poulisse - Leo Migchels    2-0
Bert v d Vorst - Willie Vorstenbosch      
 2-0
Henk Meerwijk - Biek Klaasen    0-2
Cor Oppers - Tonnie Raaijmakers   0-2
Rinie van den Elsen - Biek Klaasen  0-2
Hans de Jager - Hans Heldoorn    2-0
Henk Meerwijk - Mari Vereijken   0-2
Piet van Zeeland - Fons v d Linden  0-2

Bijz: Cor van den Berg kampioen in de 
B Klasse
Stand na maart
A Klasse
1  Guus van de Elsen   27 - 41
2  Tonny de Louw   25 – 34
3  Joop Vereijken   27 – 31

B Klasse
1  Cor van den Berg   27 – 42
2  Lou Muller    28 – 36
3  Harrie Bouwmans   27 – 35

C Klasse
1  Bennie Beerens   25 – 33
2  Piet Goossens   24 – 32
3  Leo Migchels    25 – 32

D Klasse
1  Fons van der Linden  28 – 41
2  Frits Tak    28 – 36
3  Mari Vereijken   30 – 36

bridgen
Poort van Binderen
Uitslag woensdag 16 maart
1. Mieke en Mari                    59,58%
2. Cellie en Jan                        58,00%
3. Willy en Trees                      52,50%
4. Gerda en Ellen                     52,50%
5. Riky en Jan                           51,25%   

Uitslag dinsdag 22 maart
1. Cellie en Joos                        61,98%
2. Ria en Gidi                            59,90%
3. Mien en Jos                           59,90%
4. Josephine en Bets                 59,64%
5. Marian en Riek                    59,11%

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

Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslag woensdag 16 maart
A-lijn   
1. Mia - Mari                           65,52%
2. Tiny  - Liesbeth                     58,70%
3. Fancien - Fons                      56,46%

B-lijn  
1. Ton – Annelies                       61,52%
2. Lien  - Theo                           59,79%
3. Maria -  Els                          59,40% 

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 22 maart
1 Annie en Helma                     71,07%
2 Tony en Riet                           66,43%
3 Pieta en Rie                          62,86%
3 Lien en Jos                           61,07%
5 Cor en Nelly                         54.29%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 22 maart
1-0 Zjon v.d. Laar  - Johnny v.d. 
Laarschot
½-½ Albert v. Empel - Aloys Wijffelaars
0-1 Frans v. Hoof - Jef Verhagen
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Chris v. 
Laarhoven  

Programma 29 maart
Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars   
Willy Constant - Zjon v.d. Laar    
Johnny v.d. Laarschot - Albert v. Empel  
Frans v. Hoof -  Hans Claas   
Jef Verhagen - Chris v. Laarhoven 
Hein v. Bree - André Bergman

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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zaalvoetbal

Doelpuntenregen in de A-klasse

FC Avondrood boekt eerste seizoenszege
Beek en Donk - Eindelijk, eindelijk, 
eindelijk. FC Avondrood mocht 3 
punten bijschrijven aan het eind 
van een duel. Slachtoffer was Bra-
bantTent, die dit duel kleurloos 
toekeken hoe FC Avondrood knap 
en scherp naar een 3-0 zege coun-
terde. 

Aanjager R. Verberk wist met 2 
treffers een belangrijk aandeel te 
leveren in deze broodnodige over-
winning, waarmee FC Avondrood 
weer in de ‘plus’ terecht kwam in 
rangschikking. BrabantTent kan al 
weken niet meer winnen en staat 
6e.

Hurkmans Plaatwerk staat daar 
een plekje boven, maar wist wel 
DK Garagebedrijf een zure avond 
te bezorgen. Hurkmans, de laatste 
weken op dreef, kwam al snel op 
voorsprong en wist deze na een 
vlotte gelijkmaker uit te breiden 
naar 3-1. De aansluiting werd her-
vonden door DK en zij koesterden 
weer hoop, die vervolgens weer 
aan diggelen werd geschoten door 
de 2e treffer van E. Meulensteen. 
Opnieuw produceerde DK de aan-
sluiting, maar toen Hurkmans de 

5-3 binnenschoot was het DK-
kruid op. Het verliest door deze 
nederlaag de aansluiting met de 
kop. Hurkmans mag zich heugen 
op een prettig seizoen einde.

Het laatste B-klasse duel ging tus-
sen Café Thuis en DHVM Vast-
goedmanagement. Na een halve 
minuut maakte DHVM haar inten-
ties waar: 1-0. Café Thuis deed dit-
zelfde een halve minuut later toen 
de stand alweer gelijk getrokken 
werd. Café Thuis denderde ver-
volgens door naar 5-1. Rustend op 
hun lauweren onderschatte Café 
Thuis de veerkracht van DHVM, 
wat plots terugkwam uit geslagen 
positie en het spannend maakte: 
4-5. Verder kwam het niet en in de 
slotfase was Café Thuis nog twee-
maal trefzeker. Einduitslag: 7-4.

In de A-klasse was het prijsschie-
ten deze avond. Lindeboom ac-
countants & belastingadviseurs 
en Sevenmiles.nl/ Café-Zaal Dave 
van de Burgt beten het spits af. De 
nummers 2 en 3 van de rangschik-
king begonnen voortvarend. 
Sevenmiles wilde eindelijk weer 
eens winnen en nam direct afstand 

met 2 treffers. Lindeboom toonde 
zich een ware diesel en nam na 
de 2-0 het heft in handen. Mede 
dankzij 4 treffers van L. Swaanen 
ging het op en over Sevenmiles 
heen. Lindeboom liet er geen gras 
over groeien en was duidelijk de 
meerdere van de twee in dit duel: 
8-3. Het gat in de stand tussen 
beide is nu 6 punten. Sevenmiles 
haakt door deze nederlaag defini-
tief af in de titelrace.

Het andere doelpuntrijke duel werd 
een prooi voor FC van de Burgt. 
Het reeds gedegradeerde Meulen-
steen/ van Lieshout had geen kans 
tegen de ploeg die een plekje op 
de ranglijst boven hun staat. On-
der de bezielende inzet van noeste 
werker J. Donkers (3 doelpunten) 
wist FC van de Burgt de trekker 
tienmaal over te halen tegenover 2 
goals die Meulensteen wist te pro-
duceren. Met deze overwinning 
heeft FC van de Burgt nu Rijwiel-
handel van den Berg in het vizier 
en kan het mogelijk nog een plekje 
klimmen op de ranglijst. Meulen-
steen kan in haar laatste wedstrijd 
de A-klasse-eer nog behouden 
door minimaal gelijk te spelen.

Beek en Donk - Het huidige 
WAC-Zaalvoetbal seizoen is nog 
even gaande, maar bij deze wil de 
organisatie toch de enthousiaste-
lingen die graag tegen een balletje 
aantrappen warm maken om een 
zaalvoetbalcarrière op te pakken. 

Bundel je krachten, vorm een team 

van een man of 10, zoek een be-
reidwillige sponsor die sportief 
naamsbekendheid wil verwer-
ven en geef je op! Vanaf seizoen 
2016-2017 zullen jullie dan jullie 
voetbalkunsten kunnen vertonen 
in Sporthal D’n Ekker te Beek en 
Donk. Wekelijks wordt er op don-
derdag tussen 19.00 en 22.30 uur 

gevoetbald. Je zal dan gemiddeld 
eens in de twee weken de zaal be-
treden om na 35 minuten samen 
de avond in de kantine af te sluiten. 
Aanmelden en opgeven kan via 
competitieleider.wac@gmail.com.

WAC op zoek naar nieuwe teams

wipschieten

Laarbeek - Het seizoen voor de 
gildeschutters is na een winter-
stop weer begonnen. Op 13 maart 
was het de beurt aan het Sint Joris 
gilde uit Someren om het seizoen 
af te trappen met de 1e kringwed-
strijd.

Helaas waren de Laarbeekse schut-
ters nog niet helemaal opgewarmd 
na de winterstop, en wisten ze 
maar 2 prijzen mee te nemen. Ge-
rard v.d. Linden van het Sint Ser-
vatius gilde uit Lieshout wist de 3e 
prijs op het onderdeel ‘vrije hand’ 
te bemachtigen en Henk van der 
velden van het Onze Lieve Vrou-
we gilde uit Aarle-Rixtel wist de 6e 
plaats te bemachtigen op het on-
derdeel ‘personeel’.

Het Sint Servatius gilde uit Lies-
hout hield op zondag 20 maart de 
2e kringwedstrijd. Ondanks het 
koude weer was deze kringwed-
strijd een succes voor de Laarbeek-
se schutters, maar liefst 13 prijzen 
bleven in Laarbeek. 

De uitslag van de Laarbeekse 
schutters:
Kampioen: 2e Gerard v/d Linden 
Personeel: 1e Bert Vorstenbosch, 
2e Henk van der Velden, 5e Berry 
Vorstenbosch, 6e Gerard v/d Lin-
den.
Vrije hand: 4e Gerard v/d Linden.
Bejaarden: 1e Jos Kuipers, 2e Jan 
Rovers
Puistprijzen: 1e Frits Vorstenbosch,  
2e Frans Manders , 3e Jan Rovers, 
4e Frits Vorstenbosch, 6e Klaas v/d 
Zanden.

Seizoen weer begonnen voor 
Laarbeekse schutters

Jan Rovers

volleybal

Ontspannen middag voor volleyballers

Eenvoudige winst Café Thuis/
Bedovo Heren 1
Beek en Donk - Na de warming-up, on-
der het genot van een lekker stampend 
hardstyle muziekje, werd de wedstrijd 
van Café Thuis/Bedovo Heren 1 begon-
nen tegen het voor degradatie vechten-
de VCE PSV heren 2. Al meteen was 
duidelijk dat het voor de tegenstander 
een zware pot zou worden. 

Door geconcentreerd spel werd er goed 
gespeeld. De passing was goed, balletjes 
werden lekker weggegeven en de aan-
vallers konden naar hartenlust scoren. 
De eerste set werd dan ook met over-
tuigende cijfers (25-15) gewonnen. Tijd 
voor een ontspannen middagje volley-
ballen. De tweede set werd doorgegaan 
met het goede spel, echter PSV be-
gon beter te verdedigen wat uiteindelijk 
slechts uitstel van executie betekende. 
De set ging gelijk op maar vanaf de 20 
was het Café Thuis/Bedovo heren 1 die 
door een tandje bij te schakelen ook 
deze set winnend afsloot met 25-21. 
De derde en vierde set waren een for-
maliteit en werden gemakkelijk gewon-
nen. Met de overtuigende cijfers 25-16 
en 25-12 waren de vijf punten weer 
in Beek en Donk gebleven. Dit moest 
uiteraard gevierd worden en het bier 
vloeide rijkelijk, mede doordat er weer 
twee mensen een bladje bier moesten 
weggeven. Als ware partycrashers werd 
de overwinning tot in de laatste uurtjes 
gevierd bij sponsor Café Thuis.

Next/Bedovo Dames 1
Met nog 5 wedstrijden te gaan en 
13 punten voorsprong, lijkt het kam-
pioenschap voor Next/Bedovo DS1 
slechts een formaliteit. Huidige vorm 
aanhouden, punten blijven pakken en 
het is een klaar klontje. Makkelijker ge-
zegd dan gedaan, zo bleek vandaag. 
Eerder dit seizoen maakte een ijzer-
sterk Bedovo al eens korte metten met 
nummer 4, Hajraa. ‘In vorm’ blijkt ech-
ter de cruciale factor. In de vorige partij 
werd al snel de vaart uit de snelle Eind-
hovense aanvallen gehaald, maar dit-
maal lukte het Bedovo niet om er grip 
op te krijgen. Vooral op midden was 
het ‘vrij schieten’ met de gevolgen van 
dien. Gelukkig, liet de verdediging van 
Hajraa te wensen over en sterke ser-
vicereeksen van onder andere Maaike 
en Lente sloegen een gat waardoor 
de 1e set ruim werd gewonnen. De 
knallende middenaanvallen zorgden 
ervoor dat Hajraa in de tweede set 
langszij kwam. Het zilveren randje van 
de wedstrijd zat in de rentree van li-
bero Aukje. Na het vlotte herstel van 
een knieoperatie bracht ze vandaag 
weer wat rust terug in de pass. De laat-
ste sets werden mede hierdoor in het 
voordeel van Next/Bedovo Dames 1 
uitgespeeld waardoor ze weer belang-
rijke punten behalen in de eindrace 
naar het kampioenschap. 

Wij zijn een administratie &
belastingadvieskantoor in Beek en Donk

en verzorgen voor u uw

Particuliere
belastingaangifte

  
Tegen een gunstig tarief

Bel voor een afspraak of informatie
0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles voor  
ondernemer & zzp’er

 
Artifex Finance, Beekerheide 6c,

5741 HC Beek en Donk www.artifexfinance.nl

Kringwedstrijd bij Sint 
Servatius Gilde

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde hield 
zondag 20 maart een schietwedstrijd 
voor kring Peelland. Dit schietgebeuren 
vond plaats op het eigen terrein aan de 
beemdkant te Lieshout.

Ondanks dat er maar 25 schutters aan-
wezig waren, was het een gezellige mid-
dag, waar de Lieshoutse schutters ver-
schillende prijzen in de wacht sleepten.

Gerard v/d Linden behaalde een 2e prijs 
in de categorie kampioen, een 4e prijs 
vrije hand en een 6e prijs Personeel. Bert 

Vorstenbosch behaalde een 1e prijs Per-
soneel en zoon Berry een 5e in dezelfde 
categorie. Jos Kuijpers behaalde een 1e 
prijs bij de Bejaarde. Verder haalde Frits 
Vorstenbosch 2 puisten naar beneden. 
Frans Manders en Klaas van de Zanden 
wisten beide ook een puist naar beneden 
te halen.

Terwijl de schutters in Lieshout bezig wa-
ren, waren de Vendeliers op wedstijd in 
Oploo. Jeugdvendelier Stijn van Vegchel 
wist een 2e prijs binnen te halen.
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Donderdag 24 maart
Expositie van Roosje 
(expressionistische portretten)
Van Schijndel Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 3, Beek en Donk

De plezierige uurtjes, gezellige 
muziek en verzoekplaatjes (65+ers)
14.00 uur, Zorgcentrum De Regt, 
Beek en Donk

Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De Groof, 
Beek en Donk

Vrijdag 25 maart
Maandelijkse meezingavond 
Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 26 maart
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Expositie Schilderijen en Mixed 
Media (t/m 17 april)
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Heuvelplein 8, Beek en Donk

Skateswing
Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 27 maart
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Paasei party deel 1
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Maandag 28 maart
Kinderpaasviering
11.30 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

Paasshow bij Van Schijndel Wonen
12.00 - 17.00 uur, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Donderdag 31 maart
Liederentafel ‘T Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 1 april
April Foolsday
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 2 april
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, Beek 
en Donk

Zondag 3 april
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 tot 16.00 uur, Muziekcentrum 
‘t Anker, Beek en Donk

Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Oberkrainer Nizozemska Muziekfeest
14.00 uur, Café ‘Bij van Dijk’, 
Aarle-Rixtel

Kindervoorstelling De Gelaarsde Kat
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Maandag 4 april
Gezamenlijke Collecte Week 
Beek en Donk (t/m 8 april)
Beek en Donk

Toneelstuk ‘Zoeken’
19.00 uur, Buurthuis Mariahout

Jaarvergadering Zorg om het Dorp 
(openbaar)
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 7 april
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, De groof 
Uitvaartverzorging, Oranjelaan 54, 
Beek en Donk

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

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


