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Sint-Oedenrode

Alle bovenstaande werkzaamhe-
den worden uitgevoerd volgens 
een vast laag uurtarief

Ruim 7000 bezoekers vermaken zich op Weidegangfeest

Eerste MooiLaarbeekKrant overhandigd aan burgemeester

Ambassadeur Monique Kalkman bezoekt 
Laarbeek voor Nationale Sportweek

Aarle-Rixtel Een weiland vol 
met kraampjes, activiteiten voor 
kinderen en volwassenen en niet 
te vergeten: koeien die weer de 

wei in mogen. Op het terrein van 
de Brabantse Kluis stond zondag 
weer het jaarlijkse Weidegangfeest 
centraal. Ruim 7000 mensen wisten 

de weg naar het terrein te vinden. 
Onder het genot van een paar 
heerlijke zonnestralen vermaakten 
jong en oud zich volop. 

Lees verder over het Weidegangfeest 
op pagina 4.

De eerste MooiLaarbeekKrant 
viel donderdag in heel Laarbeek 
op de deurmat. Burgemeester 
Hans Ubachs nam als Laarbeekse 
burger officieel de eerste krant in 
ontvangst. 

Lees op pagina 10 een 
portretinterview van de 
burgervader.

Beek en Donk – “Het viel eerst 
rauw op mijn dak, maar de knop 
was snel om. Natuurlijk wil 
ik naar zoiets unieks toe. Dit 
maak je nooit meer mee.” Jan 
Leenders uit Beek en Donk is één 
van de vijfhonderd burgers – en 
enige Laarbekenaar - die in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam de 
troonswisseling bij mag wonen.

“Vier weken geleden viel de brief 
op mijn deurmat. Het was een 
brief van de Staten-Generaal, 
waarin stond dat de gemeente mij 
uitgekozen had om als burger van 
Laarbeek de troonswisseling bij 
te wonen. Eerst overviel het me, 
maar de knop ging snel om.”

Na een screening van de politie 
kreeg Jan vorig weekeinde het 
definitieve bericht te horen: hij 
mag naar de troonswisseling op 
30 april in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. “Ik voel me zeer 
vereerd dat ik hiervoor uitgekozen 
ben en verheug me er erg op. Ik 
zie het als een stuk waardering.” 

Jan neemt al 23 jaar de taak 
van mantelzorger op zich, in 
verband met zijn meervoudige 
gehandicapte zoon Koen. 
Daarnaast is hij al vele jaren zeer 

actief als vrijwilliger. Zo is hij negen 
jaar secretaris geweest bij de KPJ, 
heeft hij vijftien jaar lang in het 
bestuur van voetbalvereniging 
Sparta’25 gezeten (waaronder 
twee jaar als voorzitter) en is hij 
medeoprichter van het G-voetbal 
van Sparta’25. Op dit moment 
is hij ook nog steeds actief. Zo is 
hij secretaris van Kansplus regio 
Gemert (vereniging voor mensen 
met een verstandelijke beperking), 
zit hij nog in diverse commissies bij 
Sparta’25 en zit hij in de organisatie 
van het Zomeravond Mixtoernooi 
van Tennisvereniging ’t Slotje.

Burgemeester Hans Ubachs 
beargumenteert de keuze voor 
Jan vanuit de gemeente: “Jan 
verricht al jarenlang heel veel 
vrijwilligerswerk en houdt zich 
toch altijd een beetje op de 
achtergrond. Hij verdient het.”

Koninginnedag wordt een lange 
dag voor de Beek en Donkenaar. 
Om kwart voor zeven wordt hij 
al in ’s-Hertogenbosch verwacht, 
waar hij gezamenlijk met 
andere uitgekozen burgers naar 
Amsterdam vertrekt. ’s Avonds 
verwacht hij rond 19.00 uur weer 
in ’s-Hertogenbosch terug te zijn. 
En de dresscode? Een jacquet of 
een donker pak. “Dat moet ik nog 
even uitzoeken wat ik aantrek. 
Ik ben eigenlijk nooit zo van de 
pakken, maar wellicht voor deze 
keer…”

Burgemeester Hans Ubachs vindt 
het heel fijn dat Jan naar de 
troonswisseling gaat en Laarbeek 
daar vertegenwoordigt. “Ik hoop 
dat hij een mooie dag heeft en 
hoor graag van hem na afloop hoe 
het is geweest.”

Ambassadeur Monique Kalkman 
was gisterenmiddag op bezoek 
bij Outdoor Laarbeek in Beek en 
Donk. Zij was hier in het kader van 
de Nationale Sportweek. Monique 
Kalkman (winnaar van 4 wereldtitels 
en 3x goud bij rolstoeltennis): “Ik 

ben superenthousiast! Omdat je hier 
kan sporten met een beperking, is 
er voor niemand meer een excuus 
om niet te sporten. Goud is mooi, 
meedoen is meer waard dan goud, 
maar iemand mee kunnen laten 
doen: dat is dubbel goud waard!”

Beek en Donkenaar Jan Leenders mag naar troonswisseling

“Dit maak je nooit meer mee”

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Jumbo Laarbeek wenst U en ons personeel 
een �jne “Kroningsdag”

Daarom zijn wij dinsdag 30 april de hele dag 
gesloten

Meer dan 
lezen alleen

Monique Kalkman hijst zichzelf omhoog
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Aanleverspecifi caties
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Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooilaarbeekkrant.
nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

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

Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kun-
nen 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.

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
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

OP MAAT
KAMERROUW

Rouwkamer Op Maat - M: 06-28941105
Anjerstraat 44 - 5741 HK  Beek en Donk

info@rouwkameropmaat.nl - www.rouwkameropmaat.nl 

Voor een respectvolle thuisopbaring.

In elke gewenste ruimte mogelijk.
Een meerwaarde voor uw rouwproces.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van haar mochten ontvangen, 
geven wij u kennis van het overlijden van

Correspondentieadres: 
Mariastraat 60
5738 AK  Mariahout

Jan Heesakkers
Hannie en Ton Jacobs-Heesakkers 
Pauline en Harm, Stan, Marloes
John en Lydia Heesakkers-Beerkens
Yannic, Valerie
Pierre en Annette Heesakkers-van de Ven
Nick en Nicky, Mascha en Jasper, Caro en Lex
Maarten en Lucile Heesakkers-Vissers
Matia, Sanna, Nova
Geert-Jan en Jolanda Heesakkers-Vismale
Iris, Coen, Pam

echtgenote van

* Keldonk, 2 juni 1931                                                 † Mariahout, 21 april 2013 

RIEK HEESAKKERS-VAN DUIJNHOVEN

Jan Heesakkers

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 26 april om 10.30 uur in de 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Mariahout. Aansluitend zal Riek te ruste gelegd 
worden op de naastgelegen parochiebegraafplaats.
 
Riek is thuis. U bent welkom om persoonlijk afscheid van haar te nemen tussen 14.00 en 
16.00 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur.

Mariahout:
Lieshout:

Wijchen:

Beek en Donk:

Deurne:

Beek en Donk:

OVERLĲDENSBERICHTEN Fietste Mee Tocht

Gemengd koor naar Rome

Quizavond van de Stichting Dorps-
feesten

Succesvolle dienstenveiling oMase

Reumacollecte 2013

Beek en Donk – Werkgroep 
Ontwikkelingsprojecten houdt 
voor de 24e keer de Fietste Mee 
Tocht. Deze vindt plaats op 2e 
Pinksterdag. De tocht voor het 
hele gezin en is 30 of 40 km 
lang. Onderweg zijn een tweetal 
stopplaatsen ingelast waar voor 
een natje en droogje wordt 
gezorgd.

Kinderen van de basisschoolgroepen 
6, 7 en 8 zoeken sponsoren voor 
deze tocht. De overige deelnemers 
betalen €3,00. De start is om 11:00 
uur bij de blokhut van de Scouting.  
Tot 13:00 uur kan er worden 
gestart. De opbrengst is voor een 
kleinschalig project in Venezuela. 
Met dit project wordt een vijver 
aangelegd voor een viskwekerij 
voor de Warao-Indianen bij de 
stad Ciudad Guayana. De Indianen 
leggen deze vijver van 10 bij 40 
meter en 1 meter diep met behulp 

van de Beek en Donkse Pater 
Wim van Zeeland zelf aan. Wim is 
geboren op Donkersvoort in 1940. 
Hij heeft van 1970 tot 2000 in Chili 
gewerkt, dat eerst onder het regime 
van Pinochet stond. Hij kwam in 
Venezuela terecht bij de Warao-
Indianen nadat hij moest vluchten. 
Zij wonen nu met 500 leden aan de 
rand van de stad, op en rond een 
vuilnisbelt. Pater van Zeeland trekt 
zich het lot van deze mensen aan 
en begeleidt ze in de omschakeling 
naar de voor hen ‘nieuwe wereld’. 
Hij geeft ze geen vis, maar leert 
ze letterlijk en figuurlijk zelf 
vissen. Dit is een duurzame 
manier van ontwikkelingshulp. 
U kunt dit project steunen en 
gezellig en gezond bezig zijn op 
2e Pinksterdag 20 mei. Bij Frank 
Coolen, Schoolstraat 44 (tel: 
0492463933) kunnen wandelaars 
een routebeschrijving van 30 of 40 
km afhalen. 

Beek en Donk – Het Beek en Donks 
Gemengd Koor gaat een concertreis 
naar Rome maken. Naast een mis 
opluisteren maken ze ook een 
stadsrit. Als de mogelijkheid daar 
is zal het koor enkele liederen 
zingen bij het zomerpaleis van de 
Paus en de tijdelijke verblijfplaats 
van Paus emeritus Bendictus.

Het Gemengd Koor zal van zaterdag 
27 april tot woensdag 1 mei naar 
Rome gaan. Vanuit Keulen/Bonn 
vertrekt het koor naar Rome. Op 
de tweede dag luistert men een 
mis op in de Sant’Andrea della 

Valle, begeleid op het orgel door 
Gabrielle Terrone. Ze maken een 
stadswandeling met een gids door 
‘Het Rome van de Oudheid’. Op 
maandag brengen zij een bezoek 
aan het Vaticaans Museum waarna 
er een concert wordt gegeven in de 
Friezenkerk, bekend onder de naam 
Santi Michele e Magno. Op dinsdag 
maakt het koor een excursie naar 
Tivoli, een heuvelstadje, gelegen 
tussen de olijfgaarden van de Monti 
Tiburtine, met Castelli Romani en 
Castel Candolfo, het zomerpaleis 
van de Paus.  Het koor keert 1 mei 
weer huiswaarts.

Aarle-Rixtel – Stichting Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel houdt dit jaar voor het 
eerst een quiz night. De quizavond 
vindt plaats op vrijdag 10 mei en 
start om 21.30 uur. Ga samen met 
familie, vrienden of je vereniging 
de strijd aan. Op deze avond kun 
je je meten met andere groepen 
op gebied van sport, muziek, 

actualiteiten en Laarbeek. 
Aanmelden kan tot 1 mei door 
een e-mail te sturen naar info@
dorpsfeesten.info. Teams moeten 
uit minimaal 8 personen bestaan. 
De quizavond speelt af in de tent 
naast De Dreef. Meer informatie 
vindt u op de website of telefonisch 
via 06-22603123.

Mariahout – De snelgroeiende 
Mariahout-Lieshoutse vrouwen-
vereniging heeft op 20 april een 
goederen- en dienstenveiling 
gehouden. Met de opbrengst van 
deze dienstenveiling “Help oMase 
de lucht in” wordt een eigen website 
mogelijk gemaakt. 

Onder de inspirerende leiding van de 
beide veilingmeesters Maria Eeuwes 
en Fransien Thoonen werden in 
De Pelgrim meer dan 125 kavels 
verkocht. Ook door de enthousiaste 
inbreng van de vele belangstellenden 
werd het een heel gezellige en 
gedenkwaardige avond. De 
opbrengst van deze dienstenveiling 
“help oMase de lucht in” maakt een 

eigen website mogelijk . Daarnaast 
heeft de vereniging nu een kleine 
financiële reserve. Alle begunstigers 
ontvangen een dezer dagen een 
brief wie eigenaar is geworden van 
de kavel(s), die zij belangeloos ter 
beschikking stelden aan oMase. Het 
bestuur en de veilingcommissie van 
oMase willen eenieder bedanken, 
die zich op welke wijze dan ook 
heeft ingezet voor het slagen van 
deze veiling. Speciale dank gaat 
uit naar de sponsors, de leden van 
oMase en andere begunstigers en 
niet te vergeten de bezoekers van 
deze avond. Zonder hen was dit 
bijzondere evenement niet mogelijk 
geweest.

Mariahout –  De Reumacollecte 
heeft een goede opbrengst 
gerealiseerd. Dit ondanks het zeer 
slechte weer maar dankzij de inzet 
van de gemotiveerde collectanten.

De opbrengst was iets minder dan 
de recordopbrengst van 2012. Er 
werd een totaal bedrag van €724,31 

gecollecteerd. De organisatie 
bedankt de inwoners van Mariahout 
voor hun bijdrage en de collectanten 
voor hun inzet.  Deze middelen 
zullen worden ingezet voor het 
onderzoek om deze volksziekte, die 
ruim 2 miljoen Nederlanders treft, de 
wereld uit te helpen.
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Opening De Waterpoort in Beek en Donk De Raagten omgetoverd tot een 

waar circus

Voorjaarskermis in Aarle-Rixtel

Vijfde editie Kunstroute Laarbeek

Beek en Donk - Afgelopen 
vrijdag werd de opening verricht 
van De Waterpoort, een nieuwe 
woonvoorziening aan de Pieter 
Breugellaan in Beek en Donk. 

Door: Henrie Bouwmans

De Waterpoort is een 
appartementen complex van 
56 woningen, 37 huur- en 19 
koopwoningen. Het kenmerkt zich 
door een ligging ter hoogte van 
de Sluis aan de Zuid-Willemsvaart 
bij de Donkse brug. Ook valt het 
op door een overdekt Atrium met 
Ontmoetingsruimte waar een groot 
deel van de woningen omheen ligt.

Andries van der Last, oud bestuurder 
van de Woningstichting, herinnert 
zich nog de gesprekken die hij en 
zijn medebestuurders voerden met 
de toenmalige bewoners van de 
huizen met de “platte daken” aan 
het Rembrandtplein. “Het waren 
vaak gesprekken vol emotie, maar 
ook begrip dat er in plaats van deze 
woningen een nieuwe voorziening 
zou moeten komen.” Nu, alweer 
bijna 15 jaar geleden,  is de realisatie 
een feit en is Van der Last trots op 
het resultaat.

Trots zijn ook de nieuwe bewoners 
op hun nieuwe woonomgeving. 

Familie van Neerven en Familie van 
den Berg wonen er nu sinds oktober 
vorig jaar en voelden zich vanaf 
het eerste moment helemaal thuis. 
“In en rondom het huis leeft het 
gewoon, je kan als je dat wil gezellig 
een praatje maken, genieten van de 
boten in het kanaal, de wandelaars 
en de fietsers, maar je kan je ook 
in rust terugtrekken op je kamer 
waar je kunt genieten van je ruime 
appartement.”

Ook de familie de Fost voelt zich 
weer helemaal thuis in Beek en 
Donk. “Na een hele periode in 
Gemert gewoond te hebben, 
verkochten wij ons huis om dichter 
bij onze dochter te wonen. Het voelt 

hier vertrouwd , kennen nog veel 
mensen uit het verleden en hebben 
alles wat ons hart begeerd!”

Na speeches van wethouder Van 
Zeeland en directeur Brosens van 
de Woningstichting werd onder 
luid applaus een vierluik onthuld, 
gemaakt door een aantal bewoners 
samen met de Aarle-Rixtelse 
kunstenares Ria Nooijen. Op het 
vierluik staan een groot aantal 
boten liggend in een sluis.
Elk van die boten staat op zichzelf, 
maar samen vormen ze een 
saamhorigheid. Een saamhorigheid 
die past bij deze nieuwe 
woonvoorziening.

Voor de vijfde keer wordt 
de Kunstroute Laarbeek 
georganiseerd. De officiële 
opening vindt zaterdag plaats in ‘t 
Oude Raadhuis. Wethouder Joan 
Briels opent om 15.00 uur het 
evenement. In de weekenden van 
4 en 5 mei en 11 en 12 mei kan de 
kunstroute bezocht worden. 

In de dorpen Mariahout, Beek en 
Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout 
stellen maar liefst 20 Laarbeekse 
kunstenaars, samen met een aantal 
gasten, hun werken tentoon. Onder 
de deelnemende kunstenaars zijn 

verschillende nieuwe gezichten, 
terwijl oude bekenden in de 
afgelopen 2 jaar natuurlijk niet stil 
hebben gezeten.

Van zaterdag 27 april tot en 
met zondag 19 mei is er een 
overzichtstentoonstelling van de 
kunstroute van alle deelnemende 
Laarbeekse kunstenaars in ‘t Oude 
Raadhuis op het Heuvelplein 8 
te Beek en Donk. Op de website 
www.kunstroutelaarbeek.nl kan 
men vast een voorproefje krijgen 
van wat Laarbeek tijdens deze 
Kunst Extra route te bieden heeft. 

Alle informatie over wie er mee 
doen, waar en wanneer, staat 
hierop vermeld. 

De flyer met de routekaart en 
een korte beschrijving van de 
kunstenaars is te verkrijgen bij de 
kunstenaars in het atelier, het Oude 
Raadhuis, bij diverse VVV kantoren, 
kunstcentra en bibliotheken in de 
regio en is ook te downloaden. 
De ateliers zijn herkenbaar aan de 
Laarbeekvlag en bovendien zal de 
routekaart en de extra aangebrachte 
kunstrouteverwijsborden u op de 
juiste plaats brengen.

Beek en Donk - De kinderen van 
basisschool de Raagten in Beek en 
Donk verzorgden dinsdagmiddag 
een spetterend circusoptreden. 
De ouderraad had het circus 
georganiseerd in verband met 
het afscheid van het oude 
schoolgebouw.
 
Aan de vooravond hiervan waren 
maar liefst vijftig vrijwilligers op 
de been. Op de dag zelf is er veel 
geoefend door de kinderen in 
samenwerking met circus ‘Tadaa’. 

Zo werden ze in groepjes verdeeld 
met kinderen uit andere groepen. 
De kinderen mochten alle leuke 
onderdelen uitproberen om er 
vervolgens één uit te kiezen om aan 
mee te doen.

Het hele schoolplein was 
omgebouwd tot een waar circus 
en de kinderen, die allemaal mooi 
gekleed en geschminkt waren, 
deden hun uiterste best om het 
publiek te vermaken. 

Aarle-Rixtel - Het eerste echte lenteweekend brak precies op tijd aan. Terwijl de kermis in Aarle-Rixtel bezig 
was, liet het zonnetje zich geregeld zien en met temperaturen rond de 20 graden was het goed toeven. Onder het 
genot van dit heerlijke temperatuurtje genoot jong en oud van de attracties op de Aarle-Rixtelse voorjaarskermis.

Vervoer naar en van 
Eindhoven Airport

t/m 8 personen €60,00 (enkele reis)

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

Bouwkavel te koop. 
Bouw uw eigen droomhuis...?

Centrum Lieshout, Molendreef, 1660m2

t. 040 283 36 36  - info@tenbackdegroof.nl

Meer dan 
lezen alleen
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Springende koeien en uitgelaten kinderen

Peeltrofee 2013 gewonnen door 
stichting Belsa

Nizozemska verzorgt optreden in Slovenië

Opbrengst Boerenpaar Ganzen-
donck overhandigd collecte

Jeugdgemeente-
raad in 2e Kamer

Door: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Het was gezellig 
druk op zondag 21 april rond 
Herberg de Brabantse Kluis. Op 
de binnenplaats hangt een leuke 
sfeer. Volwassenen en heel veel 
aanwezige kinderen kunnen van 
alles eten en drinken, maar ook een 
kalfje bekijken en – voor wie durft 
- aanraken. 

De koeien staan nog op stal, maar 
zullen ’s middags voor de eerste keer 
dit voorjaar de wei in mogen. Daar 
is het feest immers om begonnen, 
het is een koeienfeest, waarbij de 
mensen als toeschouwers aanwezig 
zijn. Op het pleintje staat ook een 
stand van de buren. Die buren zijn 52 
zusters, waarvan 23 Nederlandse. 
Zij wonen in een heus klooster, 
vast aan de boerderij, waarin de 
herberg is gevestigd. Het klooster 
biedt bezoekers de mogelijkheid 
door een themamiddag van dit 
leven te proeven. Uit een gesprek 
met zuster Madeleine blijkt, dat 
de boerderij de voorloper is van 
het klooster. Eén zuster had op de 
zolder van de boerderij een atelier, 
waarin zij schilderde. Dit noemde zij 
‘De Brabantse Kluis’. 

Om alle bezoekers bezig te houden 
is er heel veel uit de kast gehaald. 
Dat merk je pas als je dit gezellige 
plein verlaat en na een paar honderd 
meter op het eigenlijke feestterrein 
komt. Badend in de zon ligt een 
zandberg van een meter of vijf 
hoog met een glijbaan, waarlangs 
iedereen naar beneden mag glijden. 
Je moet de heuvel eerst beklimmen 
en dat lukt zowaar ook zuster 
Madeleine. Het glijbaangedeelte 
slaat ze na zorgvuldige overweging 
toch maar over. Ze doet daarmee 
echter wél een flinke duit in het 
zakje ten bate van de acceptatie 
van religieuzen in de samenleving. 

In de grote wei is in het midden 
een flink stuk afgezet voor een 
paar Brabantse trekpaarden, die 
een groot blauw zeil voortrekken. 
Kinderen mogen op het zeil gaan 
zitten en een rondje afleggen. Janne 
Groenveld durft eigenlijk niet, want 
ze is toch wat bang van die grote 
beesten, maar als haar naam in de 
krant komt, legt ze het parcours trots 
zittend op het zeil af. “Hartstikke 
leuk”, vond ze het. Rond een veldje 
onder blinkend witte tentzeilen, 
zien we een promotieteam van de 
VVV Helmond naast een aantal 
mensen in klederdracht van het 

boerenbondmuseum in Gemert. 
Tjeu en Toon van Dinther zijn 
ondertussen geschminkt als spin 
en lopen trots naar de volgende 
uitdaging. Hoog in de lucht bungelt 
een kind aan een touw. Ze heeft 
duidelijk plezier in de ‘luchtdoop’ 
gerealiseerd door Outdoor 
Laarbeek.Ze blijkt een oma te 
hebben in Gemert en daarom is 
Noa Richards uit Pijnacker hier op 
het weidegangfeest. 

Veel te snel nadert het hoogtepunt 
van de dag. Nadat de Brabantse 
trekpaarden en hun berijders hun 
kunnen hebben laten zien, gebeurt 
het. Ongeveer 100 koeien komen 
springend en dansend, met de 
staart in de hoogte de wei in. Je 
kunt duidelijk zien, dat de dieren 
het prima naar hun zin hebben. 
Een vrouw, die dit hollende en 
springende tafereel gadeslaat zegt 
bedachtzaam:”Toch een heel werk 
met zo’n klotsende uier”, waarbij 
opgemerkt kan worden, dat iemand 
die zich door al deze romantische 
taferelen laat meevoeren, door de 
nuchtere en praktische Brabander 
al weer snel met beide benen op de 
grond wordt geplaatst. 

Door: Henrie Bouwmans

Aarle-Rixtel - Tijdens de 
Weidegangfeesten  van afgelopen 
zondag werd, in een overvolle zaal 
van de Brabantse Kluis te Aarle-
Rixtel, de Peeltrofee uitgereikt aan 
stichting Belsa uit Liessel. 

Het project Belsa (Beheer & 
Exploitatie Liesselse Sport 
Accomodaties) omhelst een 
realisatie van een nieuwe sporthal 
in Liessel genaamd De Smeltkroes. 
Vier sportverenigingen namen 
het voortouw om samen met hun 
vrijwilligers de bouw, het beheer 
en de exploitatie te realiseren. 
Naast Belsa  waren de twee andere 
projecten, de Astense Aa en de 
Dorpsraad Beek en Donk te zien in 
een prachtige  presentatie gemaakt 
door  “de Jonge Honden” Video 
Productie.

Gebiedsgedeputeerde Yves de 
Boer overhandigde de prijs, een 
prachtige bronzen Wulp, aan de 
voorzitter van de stichting Jan Aarts. 
Hij roemde al de genomineerden 
maar gaf aan dat de jury het project 
Belsa het hoogst waardeerde.” Bij 

dit project hebben vele burgers 
zelf het initiatief genomen om een 
belangrijk voorziening in hun dorp  
te realiseren waarbij de opbrengst 
de volledige exploitatie dekt”.

Harry van der Loo, jurylid en 
bestuurder van het Peelnetwerk 
gaf aan de keuze best lastig te 
vinden. “Als bestuurder vind ik alle 
initiatieven,  waarbij vrijwilligers 
alleen of samen met professionals 
werken om gebiedsontwikkeling 
van de Peel te bevorderen geweldig.  
Deze drie projecten verschilden qua 
uitvoering heel veel van elkaar en 
we zijn tot deze keuze gekomen”. 

Wies Rooijakkers, voorzitter 
van Dorpsraad Beek en Donk 
was zeker niet teleurgesteld dat 
zijn organisatie de trofee niet 
gewonnen had: “Doordat andere 
organisaties je nomineren betekent 
dit dat je zichtbaar bent en dat je 
je als initiatief verdienstelijk hebt 
gemaakt. Wij gaan door en zullen 
onze projecten borgen en kijken 
hoe we ons blijvend kunnen 
inzetten om de leefbaarheid van 
Beek en Donk te verbeteren.”  

Het Oberkrainer Ensemble 
Nizozemska (Nederland in 
het Sloveens) verzorgt in de 
periode van 30 april tot en met 
5 mei optredens in Slovenië op 
uitnodiging van de Nederlandse 
ambassade. In het koor zitten drie 
Laarbeekse muzikanten. 

De optredens in Slovenië vinden 
plaats in het Holland Village, Bij 
Kamnik. Het Holland Village is met 
molens en een soort ‘keukenhofstijl’ 
geheel Nederlands aangekleed. 

Twee jaar geleden, tijdens de viering 

van 20 jaar onafhankelijkheid in 
Slovenië, werd Nizozemska al eens 
uitgenodigd om op te treden. De 
optredens vinden plaats tijdens 
een beurs voor Nederlandse 
ondernemers, die hun producten 
bekendheid willen geven in 
Slovenië. Naar verwachting 
brengen circa 60.000 mensen een 
bezoek aan deze beurs. 

Zangeres Lia van den Heuvel uit 
Lieshout vertelt: “We brengen 
dansmuziek, zoals de wals en 
de polka. We spelen nummers 
met zang, maar ook zonder 

zang. De muziek zorgt voor een 
gemoedelijke sfeer, de mensen 
kunnen gaan dansen, maar ze 
kunnen er ook aandachtig naar 
luisteren.” Het bezoek brengende 
Ensemble bestaat uit 5 muzikanten, 
waaronder Lia van den Heuvel 
uit Lieshout, Thomas Verbakel uit 
Aarle-Rixtel en Els Diender uit Beek 
en Donk. De laatste vervangt haar 
oom als klarinettist. 

Het Oberkrainer Ensemble 
Nizozemska is tijdens deze trip te 
volgen via facebook.

Beek en Donk - Het boerenpaar 
2013 en de boerencommissie van 
de Teugelders van Ganzendonck 
hebben zondag 21 april het geld 
overhandigd, wat tijdens de 
boerenbruiloft is opgehaald door 
middel van een collecte.

Het boerenpaar Pieta (Petra van 
den Biggelaar) en Johannes (Josef 
van de Ven) mochten voor de 
opbrengst een goed doel aandragen 
en kozen daarbij voor het 
boerenbondsmuseum in Gemert. 
De vele vrijwilligers van dit museum 
kunnen extra financiële steun 
goed gebruiken. Het gezelschap 
werd gastvrij ontvangen. Na het 

overhandigen van het collecte 
geld, kreeg het boerenpaar een 
rondleiding, waarna de conclusie 
werd getrokken dat het voor 
eenieder een aanrader is om dit 
stukje Brabantse geschiedenis eens 
te bezoeken.

Vorige week heeft de 
Jeugdgemeenteraad van Laarbeek 
een uitstapje gemaakt naar Den 
Haag. Ze vertrokken in een grote 
bus vanaf het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Eenmaal 
aangekomen brachten zij een 
bezoek aan de Tweede Kamer. 
De kinderen kregen eerst een 
rondleiding door het gebouw. Daar 
kwamen ze Alexander Pechtold 
tegen, die wel met ze op de foto 
wilde! Ook kregen zij informatie 
over hoe de Tweede Kamer in 
elkaar zit, en tot slot hebben zij een 
half uur vanaf de publieke tribune 
mogen kijken naar het debat over 
het sociaal akkoord. 

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrantLaarbeek.nl
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V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Aanbiedingen van donderdag 25-4 t/m zaterdag 27-4

Rode Pruimen      500 gram   1.49

Bospeen               per  bos      0.99

Tros Tomaten        500 gram    0.99

Vaste Aanbieding Champignons  0.79ct per doos

Maandag 29-4 en Woensdag 1-5    Koninginnedag gesloten.

Soepgroenten                  1+1 Gratis

Hollandse Aardbeien per doos    1.99

Raapstelen                   400 gram   1.99

 Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk 

Succesvolle eerste gratis bootcamp Muziektuin
Beek en Donk -  Wie 
maandagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur langs de Muziektuin in 
Beek en Donk reed, zal verbaasd 
op hebben gekeken. Ruim zestig 
personen waren daar fanatiek deel 
aan het nemen aan de nieuwe, 
gratis bootcamp.

Het gezondheidsteam Beek en 
Donk van 2011-2012 heeft deze 
activiteit in het leven geroepen. 
Uniek aan deze activiteit is dat 
het vrij toegankelijk is voor de 
gehele bevolking van Laarbeek, 
deelname is namelijk gratis. Vorig 
jaar hield het gezondheidsteam 
ook een keer een bootcamp. 
Gezien het toen zo’n succes 
was, wilden zij deze activiteit dit 
jaar doorzetten. Zij vonden de 
samenwerking bij Sportcentrum 
Coach, waardoor de eerste 
bootcamp onder professionele 
begeleiding afgelopen maandag 
kon plaatsvinden.

Ruim zestig mensen uit de 
verschillende dorpen stonden 
zij aan zij en schouder aan 
schouder gezamenlijk te sporten. 
Dick van den Biggenlaar van 
Sportcentrum  wist door zijn 
enthousiasme iedereen op een 
leuke en verantwoorde manier in 
beweging te krijgen. Ongetwijfeld 

hebben diverse 
deelnemers de 
volgende dag 
spieren gevoeld, 
waarvan ze niet 
wisten dat ze die 
bezaten.  Maar 
dat is dan ook 
de bedoeling van 
een sportieve 
conditietraining  
in de buitenlucht. 

De bootcamp 
van afgelopen 
maandag was nog 
maar de eerste in 
de rij van negen 
gratis bootcamps. 
Tot aan de zomer 
kan iedereen elke 
maandagavond 
om 19.00 uur deel 
komen nemen 
aan deze frisse 
buitenactiviteit. 

Succesvolle eerste gratis bootcamp Muziektuin

‘t Verswarenhuys opent slagerij advertorial

Algemene ledenvergadering CDA afdeling Laarbeek

Beek en Donk - “Mooie winkel, geweldig 
assortiment, maar waarom geen vers vlees?” 
Een vraag die in ’t Verswarenhuys honderden 
keren is gesteld en tot 16 april 2013 niet 
beantwoord kon worden. Maar vanaf 17 april 
2013 is het allemaal anders: ’t Verswarenhuys 
opent een eigen slagerij met bijzonder vlees 
van het varken, het rund en natuurlijk van de 
kip. 

Jeroen en Roland hebben veel tijd geïnvesteerd 
in hun zoektocht naar de juiste leverancier, 
waardoor het openen van een slagerij even 
duurde. Met heel veel trots vertellen zij u 
nu dat ze de perfecte leverancier hebben 
gevonden: vleesgroothandel Hagelaar uit 
Helmond. Gerry Hagelaar, eigenaar van 
bovengenoemde vleesgroothandel en 
zelf woonachtig in Aarle Rixtel, is razend 
enthousiast om ’t Verswarenhuys te voorzien 
van de beste kwaliteit op het gebied van vers 
vlees wat bovendien aangeboden zal worden 
voor zeer betaalbare prijzen. 

Het rundvlees 
Het rundvlees dat de gebroeders van de 
Laarschot aan gaan bieden wordt door 
Hagelaar ingekocht in Castenray bij de familie 
Geerets. De familie Geerets is al 4 generaties 
lang actief in het boerenleven en al meer dan 20 
jaar gespecialiseerd in het houden van dikbillen 
en koeien. Zij weten exact wat goed is voor 
de dieren en het uiteindelijke product. Eerlijk 
rundvlees, voor een eerlijke zeer betaalbare 
prijs. Biefstuk, kogelbief, soepvlees, entrecote, 
pepersteak of runderreepjes: kom maar gerust 
kennis maken. “Wij zullen uw smaakpapillen 
laten tintelen als nooit tevoren!”

Het varkensvlees 
Het varkensvlees wordt volledig zelf ingekocht 
en veredeld door Gerry Hagelaar. Verse worst, 
gekruid gehakt, varkenshaas, kophaasjes, 
speklappen, schnitzels en nog heel veel meer 
worden vers verkocht (niet voorverpakt!). 
Roland: “De spareribs zijn elke zaterdag vast 
laag in prijs. En ja: op woensdag is het bij ’t 
Verswarenhuys gehaktdag! Natuurlijk blijven 
wij ons Livarvlees en Brandroodrundvlees 
ook verkopen, echter wordt dit diepgevroren 
aangeboden.”

Het kippenvlees
Ook kip vormt een belangrijk onderdeel in 
de slagerij. Jeroen: “Ook daarvoor hebben 
we de beste leverancier weten te strikken uit 
de directe omgeving: Marjos uit Stiphout. 
Zij staan garant voor vakmanschap, hoge 
kwaliteit, variatie en vooral kennis. Natuulijk 
is er verse kipfilet te vinden in de vitrine van 
’t Verswarenhuys, maar ook de grill zal een 
grotere rol op gaan eisen in onze winkel. 
Deze wordt elk uur van de dag gevuld met 
verse haantjes, hele kippen en super lekkere, 
gekruide drumsticks!” 

Roland: “Wij zijn blij dat wij in deze eerste editie 
van de MooiLaarbeekKrant dit heugelijke 
nieuws kunnen brengen. Elke donderdag 
kunt u in deze krant de aanbiedingen van 
de week lezen. Naast vers vlees kunt u ook 
dan ook lezen dat de beste kwaliteit ook 
betaalbaar is. Of het nu gaat om vleeswaren, 
groenten en fruit, brood en banket, verse vis, 
diepvriesproducten, Hollandse of buitenlandse 
kaas: ’t Verswarenhuys gaat het bewijzen. De 
beste kwaliteit voor betaalbare, vaste lage, 
prijzen! Elke week weer.”

LAARBEEK – De afdeling Laarbeek van het CDA 
houdt maandagavond 27 mei haar algemene 
ledenvergadering. De vergadering vindt plaats in de 
instructieruimte op het erf van Tonny Meulensteen, 
Middenweg 4, Beek en Donk. Aanvang is 20:00 
uur.

Aansluitend  op het huishoudelijk deel van 
de algemene ledenvergadering, waar onder 
andere de lijsttrekker voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen gekozen zal worden, 
houdt Jochem Spoorendonk een lezing over de 
aanpak van de georganiseerde criminaliteit in 
Brabant door middel van het programma Taskforce 
B5. 

Ook niet CDA-leden zijn van harte welkom bij 

deze lezing, die rond 20:30 uur begint. In de 
Taskforce B5 werken het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, de vijf grootste steden in Brabant, het 
openbaar ministerie, de nationale recherche, de 
Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en 
de drie Brabantse politiekorpsen nauw samen om 
de georganiseerde criminaliteit in Brabant terug te 
dringen. Aan de orde komen de integrale opsporing 
door politie/justitie, de bestuurlijke weerbaarheid 
van gemeenten en de Brabantse afpakteams. 
Jochem Spoorendonk zal met video’s en slides 
toelichten hoe een en ander in het werk 
gaat en ook aandacht besteden aan de 
gebeurtenissen die betrekking hebben 
op Laarbeek en de directe omgeving. 
Na de presentatie is gelegenheid tot 
vragen.

Openingstijden: 
Ma t/m Vr  08:00 - 18:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  10:00 - 17:00 uur

Koninginnedag 2013
dinsdag 30 april 
geopend 
van 09:00 t/m 16:00

www.tuincentrumdenheikant.nl
Bakelseweg 1  |  5735 SC Aarle-Rixtel  |  Tel: 0492 - 383167

a.s. zondag opendag
elke klant een gratis plant

Kruidenplanten € 1,75 p.st. 3 voor € 4,95

Geranium`s hang & staande Vaste lage prijs 
€ 0,89 p.st.

€ 1,25 per bakje  Groenteplanten bakje 4 plantjes 

De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

Jonge kaas
van Zuivelhoeve

€ 7,50

van Zuivelhoeve

€ 7,50
ALTIJD
kilo

Verse worst € 0,69ALTIJD
100 gram

€ 5,00
OPENINGSACTIE
kilo

Boterhamworst
de enige echte

€ 0,99
ALTIJD
100 gram

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

de enige echte

€ 0,99
ALTIJD
100 gram

Hamburgers
bistrokwaliteit

€ 4,95
12 stuks

Verse worst ALTIJD
100 gram

€ 5,00
OPENINGSACTIE
kilo

Hamburgers
bistrokwaliteit

€ 4,95
12 stuks

Oranje vlaai actie is geldig 
van 26 april t/m 29 april

van € 14,50
Voor € 11,60

Oranje 
vlaai

Goldkorn voor € 1,00Bij aankoop van 1 meergranenbrood

€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60€ 11,60

Goldkorn 

Goldkorn actie geldig t/m Koninginnendag
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Koninginnedag Beek en Donk

Sportieve Koningsdag op de Muldershof

Wim Daniëls heeft kritiek op het Koningslied

Stichting Oranje Comité Lieshout 
bestaat 25 jaar

Beek en Donk –  Er vinden dit 
jaar weer diverse activiteiten 
plaats op Koninginnedag in 
Beek en Donk. Op en rond het 
Heuvelplein de Oranjemarkt, 
kinderochtend bij café Van de 
Burgt, een muziekmiddag in 
Gasterij De Regt en een Oranje-
disco in het Ontmoetingscentrum. 
De activiteiten zijn tot stand 
gekomen door een samenwerking 
van Stichting Oranje Comité Beek 
en Donk, de Oranje commissie en 
winkeliersvereniging Beekvliet. 

Markt Heuvelplein
Op en rond het Heuvelplein wordt 
de Oranjemarkt gehouden waar in 
de bekende marktkraampjes een 
diversiteit aan spulletjes te vinden 
is. Net als andere jaren krijgt de 
kindermarkt speciale aandacht. 
Verschillende sportverenigingen 
maken gebruik van kraampjes 
om hun sport en vereniging te 
promoten. Op en rond het plein 
zijn diverse terrasjes voor een hapje 
en een drankje. Voor het vermaak 

is clown Ollie aanwezig. Op een 
groot beeldscherm wordt de 
troonswisseling getoond. De markt 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur. 

Clown Frodie 
Bij Café Dave van de Burgt zal 
in de voormiddag clown Frodie 
de kinderen amuseren met zijn 
goochelkunsten. Vanaf 10.30 uur is 
de zaal open en toont clown Frodie 
zijn kunsten van 11.00 tot 12.15 
uur.

Muziekmiddag ‘De Regt’
In Gasterij “De Regt” wordt 
een muziekmiddag gehouden. 
Mondharmonicaclub “De lucht-
happers” uit Nuenen is van de 
partij om een middagje gezellige 
muziek te maken. Ze spelen van 
14:30 tot 16:30 uur.  De ingang 
is aan de Otterweg, waar de 
zorgboogvlaggen staan.

Kinder vrijmarkt
Kinderen krijgen tijdens Koning-
innedag de mogelijkheid om hun 

spulletjes te verkopen tijdens de 
oranjemarkt op het Heuvelplein. 
Ze kunnen op een kraam hun 
spulletjes uit stallen. Een plekje op 
de grond is natuurlijk ook goed. 
Om in aanmerking te komen voor 
een kraam dient een aanvraag te 
worden ingediend per mail. Dit 
kan via oranjemarkt.mario@gmail.
com. Dhr. Mario Engelen zal op 
Koninginnedag de toewijzing van 
de plaatsen en plekken voor zijn 
rekening nemen. Tijdens de kinder 
vrijmarkt is hij het aanspreekpunt. 
Aanmelden kan tot zondag 28 
april.

Oranje-disco Kings & Queens
Voor de Beek en Donkse tieners in 
de leeftijd van 10 t/m 15 jaar wordt 
op vrijdag 26 april de Oranje-disco 
Kings & Queens gehouden. Deze 
avond is van 19.30 tot 22.00 uur 
in het Ontmoetingscentrum. Wil 
je kans maken op een leuke prijs? 
Kom dan verkleed. De ingang is 
aan de Otterweg.

Beek en Donk – Voor de kinderen 
van BS De Muldershof wordt er een 
sportieve koningsdag gehouden. 
Naast diverse sportonderdelen 
zijn er ook sportclinics en een 
gezamenlijk ontbijt. Dit vindt 
allemaal plaats op vrijdag 26 april. 

De sportieve dag begint met 
een gezamenlijk ontbijt voor de 
groepen 3 t/m 8. De leerlingen 
doen allerlei sportspellen in en 
rondom school. U kunt hierbij 
denken aan touwtje springen, 
spons gooien, touwtrekken en 

andere sportonderdelen. Het 
hoogtepunt is een stormbaan.  Door 
een professioneel sportbegeleider 
worden voor de groepen 6 t/m 
8 vijf verschillende sportclinics 
gegeven. 

De sporten die daar deel van 
uitmaken zijn:
1. Voetballen, verzorgd door Mark 
Huis in ’t Veld van de Voetbalschool 
op de voetbalvelden van Sparta ‘25
2. Tennissen, verzorgd door Jorg 
Gussenhoven in de Tennishal
3. Spinnen, verzorgd door Irene 

Vereijken in de Tennishal
4. Squashen
5. Dansen, verzorgd door Tatjana 
Tempelaars bij Coach
6. Rolschaatsen, verzorgd door 
enkele leden van ‘de Oude Molen’ 
in de Rollerhal

De sportieve activiteiten beginnen 
om 9.30 uur en worden afgesloten 
om 11.45 uur. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken hoe 
sportief de kinderen bezig zijn!

Aarle-Rixtel – Was de kritiek van de van oorsprong 
Aarle-Rixtelse taalkundige Wim Daniëls de aanleiding 
voor componist John Ewbank om het Koningslied 
terug te trekken? Hij gaf ongezouten zijn mening over 
het lied wat volgens hem vol fouten zat. 

Afgelopen vrijdag was Wim te gast bij Pauw en 
Witteman. Hij begon zijn analyse met de uitspraak 

“over elke zin kun je vallen” en “Alles is misgegaan 
wat mis kon gaan”. Hij opperde dat de zin ‘Hou je 
veilig’ wel eens de nieuwe afscheidsgroet kon worden. 
Aan het eind  van het interview meldde hij nog dat 
misschien de inburgeringscursus afgeschaft moet 
worden. Deelnemers hiervan zouden kunnen zeggen 
‘kijk eens naar jullie eigen tekst van het Koningslied’. 

Lieshout – Stichting Oranje Comité 
Lieshout houdt met koninginnedag  
een optocht van versierde 
fietsen, een ballonnenwedstrijd, 
straatvoetbal, jeu de boules en een 
vrijmarkt. Het 25-jarig bestaan  
van de Stichting krijgt een centrale 
plaats op deze dag.

Deze laatste Koninginnedag op 
30 april is speciaal. Om niets te 
moeten missen tijdens de abdicatie 
van Hare Majesteit de Koningin en 
de huldiging van Zijne Majesteit de 
Koning, wordt de televisieregistratie 
van de troonswisseling via een 
groot scherm getoond bij Bavaria 
Brouwerij Café. Het programma 
wijkt enigszins af van andere jaren 
vanwege de nationale festiviteiten. 
De jongsten kunnen meedoen 
aan de optocht van versierde 
fietsen en de ballonnenwedstrijd. 
Het traditionele straatvoetbal is 
er voor de basisschoolleerlingen 
en de ouderen kunnen meedoen 
aan jeu de boules. In plaats van 
de kindermarkt, is er nu nieuw 
de vrijmarkt, waar iedereen zijn 
koopwaar kan uitstallen op de 
grond en te koop aanbieden. Wel 
even van tevoren inschrijven bij 
het Oranje Comité (oclieshout@
gmail.com) De vrijmarkt is in de 
Dorpsstraat tussen de Heuvel en 
de Floreffestraat.

Ook het 25-jarig bestaan van 
Stichting Oranje Comité Lieshout 
krijgt een centrale plaats deze 
dag.  De Mariahoutse kunstenares 
Lennie Segboer zal samen met 
de schoolgaande kinderen een 
groot kunstwerk maken ter ere 
van deze speciale editie van 
Koninginnedag. Ieder kind zal 
van kosteloos materiaal een klein 
onderdeel maken, samen gaan die 
onderdelen een mooi kunstwerk 
vormen. Dit gaat een plaats krijgen 
in de Lieshoutse gemeenschap.

In de middag is er live entertainment 
voor jong en oud met op een 
podium de bands Just Leavin’, Bag 
on Wheels en Juicy Flavour. Ben 
je boven de 12 jaar dan wordt je 
uitgedaagd om mee te doen met 
het krattenspel en het poolballen. 
Dit poolball op een levensgrote 
pooltafel is een variatie op het 
poolbiljarten. Op een speelveld 
van 8 bij 4,5 meter moet getracht 
worden alle ballen met de witte bal 
in de zes poorten te trappen. Voor 
de kleinsten is er een springkussen. 
2013 zal het jaar zijn van 
vernieuwing! Een nieuw comité van 
enthousiaste vrijwilligers heeft zijn 
best gedaan om voor de Lieshoutse 
samenleving een vernieuwend 
programma op te zetten met oude 
en nieuwe activiteiten. Een nieuw 
comité, een nieuwe uitstraling en 
een nieuw programma! 

www.mooilaarbeek.nl

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren
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Het werd Majestijd…
Door: Joey van der Leemputten

Oranje boven, Oranje boven. Leve 
de koningin! Het is vast de laatste 
keer dat dit vocale lofgezang 
aanstaande dinsdag rijen dik 
wordt meegezongen. Ik weet het 
nog goed. Het was 28 januari 
tegen de klok van vijf en ik was 
als notulist aangeschoven bij een 
onderwijsvergadering in Breda. Op 
dat moment kregen de aanwezigen 
al toegefluisterd dat binnen nu 
en twee uur groot nieuws betreft 
‘De Oranjes’ naar buiten zou 
treden. De Kamerheer van de 
Koningin was namelijk een van 
de sleutelspelers tijdens diezelfde 
bijeenkomst. Elke oplettende die, 
laat ik zeggen, een IQ boven de 
52 genoot, had wel door dat 
het hier om de troonafstand van 
Hare Majesteit ging. Mevrouw St. 
Claire daargelaten. Naar schatting 
was ik, een modale 21-jarige 
dorpeling, een van die enkele 
tientallen die dit heugelijke feit al 
eerder wist dan de overige zestien 
miljoen polderbewoners. Maarja, 
hè, wat heb je er aan? Ongeveer 
net zoveel als met #koningslied 
trending topic worden op Twitter. 
Voor de oudere garde onder ons: 
Twitter is SMS’en op het web. Voor 
de nog rijpere lezers onder ons: 
SMS’en is een mobiele postkaart 
in minder dan 140 tekens. 
Letters. Enfin, de aankondiging 
van het nummer deed grote 
verwachtingen scheppen. Een 
muzikaal scala aan artiesten werd 
uit de hoge hoed getoverd om Jan 
en alleman te verrassen. Eerlijk 

zullen we alles delen. Een voor 
allen, allen voor een. Samen staan 
we sterk. Om die clichématige 
redenen werd muzikaal Nederland 
opgetrommeld om elk welgeteld 
één zin in te zingen. En warempel: 
het Koningslied was geboren. Na 
weken van geheimzinnigheid was 
daar afgelopen vrijdag de primeur 
op de nationale ether. Na vier 
minuten bleef de climax uit. Ja 
Ewbank, daar sta je dan met je 
trending topic. Met je rugzak aan 
ervaring en je legio aan hits. De 
meeste dromen zijn bedrog. Blijf 
inderdaad maar lekker Binnen. 
Afscheid nemen bestaat niet. 
Echter, onze John deed afgelopen 
zaterdag toch afstand van het 
nummer als Koningslied. Wat een 
ironie, afstand doen van iets. De 
enige die met afstand afstand mag 
doen van iets, is Hare Majesteit 
zelf. Zij heeft de afgelopen 33 jaar 
met een chronische lach haar werk 
verricht. Prachtig om te zien hoe zij 
zich continu staande heeft weten te 
houden in een zeurend en klagend 
Nederland. Maar er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan. In 
tijden van economische malaise 
biedt innovatie en vernieuwing 
de uitkomst. De man van Máxima 
‘wauw’ Zorreguieta zal volgende 
week de landsscepter overnemen. 
Zonder gekheid, Beatrix heeft het 
goed voor elkaar. Maar een nieuw 
bewind is in deze waggelende 
recessie niet verkeerd. Daarvoor 
heeft ze een prachtig mooi 
moment uitgekozen, stoppen op 
je hoogtepunt. Had Bonnie dat 
ook maar gedaan...

Laarbekenaren aan het woord 
over Koninginnedag en de 

troonswisseling

Petra van den Elzen(l) en Lenie Dekkers(r) 
Lieshout

Wat vinden jullie van de troonswisseling?
“Wij vinden de troonswisseling prima, laat Willem-
Alexander maar komen, het is leuk. Het geeft helemaal 
niets dat hij meer van de moderne tijd is.”

Hebben jullie vertrouwen in het aanstaande 
koningschap van Willem-Alexander?
“Ja, het gaat toch wel door haha. Maar we hebben er 
vertrouwen in.”

Gaan de dames het volgen op de televisie?
“Ja, we gaan het thuis op televisie volgen en 
tussendoor ben ik op het plein met de kleinkinderen. 
Mijn kleinkinderen willen dat oma de vlag uithangt en 
alles versiert.”

Nog andere plannen met Koninginnedag?
“Naast het volgen van de abdicatie op televisie gaan 
we onszelf vooral bezighouden met de kleinkinderen. 
Naar het straatvoetbal en het plein.”

Sanne & Haike Aarts
Mariahout

Wat vind je van de troonswisseling?
“Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Beatrix stond 
wel goed bij de mensen. Willem-Alexander vind ik een 
leuke gast, evenals Maxima. Voor Beatrix vind ik het 
wel een goed moment om te stoppen.”

Heb je vertrouwen in Willem-Alexander?
“Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Hij is een bekwaam 
man en is heel erg betrokken. Het is niet alleen 
regeren.”

Ga je het op televisie volgen?
“Ik denk het niet. Er zijn allerlei leuke activiteiten hier. 
Maar mocht het kunnen, dan ga ik wel even kijken.”

Wat zijn de plannen op Koninginnedag?
“We gaan naar het oranjeplein. Ik werk bij Jumbo 
Laarbeek. Normaal gesproken werken we wel even 
op Koninginnedag, maar omdat het een speciale 
Koninginnedag is, heeft al het personeel een vrije dag 
gekregen. Zo kunnen we alles goed mee maken. Dat 
is mooi.”

Pedro en Nellie Verwetten
Aarle-Rixtel

Wat vinden jullie van de troonswisseling?
“Het is een vooruitgang. Jonge mensen aan het 
bewind, dus ook nieuwe ideeën. Beatrix heeft het 
altijd goed gedaan, maar het is er nu gewoon tijd 
voor.” Pedro: “Ik vind het alleen jammer dat hij niet 
in Militaire kleding kan komen. Dat had ik mooier 
gevonden.”

Hebben jullie vertrouwen in Willem-Alexander?
“We hebben er veel vertrouwen in. Hij had het al 
eerder mogen worden. Maxima en Willem-Alexander 
zijn een mooi stel. Ze staan dichter bij de mensen.”

Gaan jullie het op televisie volgen?
“Ja, ‘Kieken!’ Hier laten we alles voor vallen.”

Wat zijn de plannen op Koninginnedag?
“Eerst voor de televisie, een lekker glas bier pakken. 
We maken er thuis al een feestje van! Daarna zien we 
wel wat we gaan doen.”

Anne-Mieke van den Enden
Beek en Donk

Wat vind je van de troonswisseling?
“Ik vind het goed. Er komt een jonger iemand die gaat 
regeren.”

Heb je vertrouwen in de aanstaande Koning?
“Ja, helemaal. Man en vrouw samen, als stel, beginnen 
aan het koningschap. Daar heb ik alle vertrouwen in. 
Ze zijn betrokken.”

Ga je het op televisie volgen?
“Dat ligt voornamelijk aan het weer. Bij mooi weer ben 
ik buiten te vinden. Mocht het weer slecht zijn, dan ga 
ik de troonswisseling op televisie volgen.”

Wat ga je zelf nog doen tijdens Koninginnedag?
“Bij goed weer gaan we naar de markt. Daarna lekker 
een terrasje pikken in Beek en Donk of Lieshout.”

“Ik vind het goed. Er komt een jonger 
iemand die gaat regeren.”

Lieshout – Stichting Oranje 
Comité Lieshout bestaat 25 jaar, 
de abdicatie van de Koningin 
vindt plaats en voorzitter Hans 
van Dam van Stichting Oranje 
Comité Lieshout neemt na 
12,5 jaar afscheid: 2013 wordt 
een onvergetelijk jaar voor het 
Lieshoutse comité. 

Hans van Dam: “Het valt als een 
puzzel in elkaar. Maar het is niet 
bewust gepland. Al vijf jaar lang 
denk ik: de troonswisseling komt 
dit jaar. Toen het er eindelijk kwam, 
was ik eigenlijk nog verrast. Het is 
in ieder geval wel hartstikke leuk 
dat al deze dingen samen vallen.”

Hans moest een keuze maken nadat 
hij een nieuwe baan had gevonden. 
“Ik ben al 26,5 jaar vrijwilliger bij 
de brandweer. Daarnaast ben ik 
al 12,5 jaar bij het Oranje Comité. 
Als ik dan ook nog wil sporten en 
mijn gezin wil zien, dan moeten er 
knopen door worden gehakt. Het 
is een mooi moment om te stoppen 
met het Oranje Comité.”
Als voorzitter en 
bestuurslid heeft Hans 
jarenlang diverse 
werkzaamheden verricht. 
Het organiseren en 
contacten leggen en 
onderhouden waren 
daarvan de belangrijkste. 
Hans: “Het is een 
moeilijke tijd om aan 
sponsoren te komen. Wij 
staan er zelf belangeloos 
in, maar alle spullen die 

je nodig hebt kosten natuurlijk 
geld. We zijn trots op elke sponsor 
en vrijwilliger die op welke manier 
dan ook zijn of haar steentje 
bijdraagt. ” Hans vervolgt: “Zo 
doen we bijvoorbeeld een loterij 
dit jaar. Hiervoor moesten we langs 
de deuren. We kregen leuke en 
hartelijke reacties van de mensen. 
Daar werden we aangenaam door 
verrast.”

Vanwege de abdicatie en het 
25-jarige bestaan van het Oranje 
Comité gaat de stichting verder 
met een nieuw logo. Het oude 
logo had altijd een traditioneel 
kroontje met de letter ‘B’ van 
Beatrix, maar dat kan nu niet meer. 
Op Koninginnedag vinden er ook 
dit jaar weer een hoop activiteiten 
plaats voor jong en oud. Ter ere 
van het 25-jarig bestaan en het 
afscheid van voorzitter Hans van 
Dam wordt er door kinderen een 
kunstwerk gemaakt onder leiding 
van Lennie Segboer.

Voorzitter Stichting Oranje Comité 
Lieshout treedt af
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€5,50

Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de filmliefhebbers  

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE 

biedt de bezoeker per twee weken, de eerste week op 

maandag en de tweede week op dinsdag, een film die 

niet in de reguliere filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

van zo. 28 april t/m
 zo. 12 mei, 

alle films voor 11:00 u slechts:

(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

mei KortiNG!

MA 29 APR: Zero darK tHirty 20:15 u

DI  7 MEI: 
Zero darK tHirty 20:15 u

MA 13 MEI: liNcolN 
20:15 u

DI  21 MEI: liNcolN 
20:15 u

MA 27 MEI: le fils de l’autre 20:15 u

DI  04 jUNI: le fils de l’autre 20:15 u

MA 10 jUNI: tHe impossible 20:15 u

DI  18 jUNI: tHe impossible 20:15 u

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHouse film proGramma

Niet te filmen! Alleen dames betreden op deze avond de 

rode loper van de vetste bioscoop van Nederland. Hoofdfilm: 

the big wedding! Dit wordt een hele leuke avond vol met 

verrassingen. dit wil je niet missen!

woeNsdaG 8 mei

ladies NiGHt!

croods 3d, Nl de: 

15:45

oZ the Great and powerful 3d: 
19:15

app: 

19:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 16:00

iron man 3 3d: 

19:00 21:45

daglicht: 

19:00 21:45

bobby en de Geestenjagers: 
15:45

valentino: 

21:30

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

Zero dark thirty: 

20:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

iron man 3 3d: 

15:00 19:45

yoko: 

13:00

daglicht: 

16:15 20:00

bobby en de Geestenjagers: 
11:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:15 20:15

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

app: 

19:00 21:30

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

G.i. Joe: retaliation 3d: 

21:00

iron man 3 3d: 

15:00 18:30 21:15

yoko: 

13:00

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
11:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:15 19:00

croods 3d, Nl de: 

13:15 15:15

oZ the Great and powerful 3d: 
19:15

app: 

19:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:15

iron man 3 3d: 

15:30 19:00 21:45

yoko: 

13:00

daglicht: 

16:15 19:00 21:45

bobby en de Geestenjagers: 
15:15

valentino: 

21:30

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

oZ the Great and powerful 3d: 
18:30

app: 

19:00

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

iron man 3 3d: 

15:00 18:30 21:15

yoko: 

11:00

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
13:15

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:15 21:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:00 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 

iron man 3 3d: 

15:15 18:30 21:15

yoko: 

13:15

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
11:00 13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30 21:00

prinses lilly fee: 

11:00 14:30 

Gi Joe: 

21:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

app: 

20:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

iron man 3 3d: 

15:00 19:45

yoko: 

11:00

daglicht: 

16:15 20:00

bobby en de Geestenjagers: 
13:15

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:15 19:45

vrIJdaG 26 april

maaNdaG 29 april

woeNsdaG 01 mei

ZaterdaG 27 april

ZoNdaG 28 april

doNderdaG 02 mei

diNdaG 30 april
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Een Laarbeeks monument neemt 
deel aan de Koningsvaart

Koninginnedagactiviteiten Aarle-Rixtel

Verschieting Koningschap van 
Laarbeek

Beek en Donk - Als op 30 april 
Willem-Alexander tot onze 
nieuwe koning wordt gekroond, 
is Laarbeek vertegenwoordigd op 
het Y in Amsterdam. De heer Cor 
van de Griendt zal met zijn in 1917 
gebouwde plezierjacht ‘Jan de Wit’ 
deelnemen aan de manifestatie. 

Alle schepen, die uit heel 
Nederland zijn gekomen, liggen 
voor anker op een van tevoren 
aangewezen plaats langs de route. 
De vraag vanuit de regering voor 
aparte schepen was gericht aan 
de verenigingen, die zich inzetten 
voor het behoud van historische 
schepen. De “Jan de Wit” is dan 
ook een echt varend monument. 
Het was één van de weinige 
motorschepen, die ingezet werd bij 
de bouw van de Afsluitdijk als een 
soort “manusje-van-allesboot” 
en heeft daarbij gefunctioneerd 
tot 1936-1937 toen alle zaken 
rondom de totstandkoming van dit 
onderdeel van het Deltaplan waren 
afgerond. Het schip werd verkocht 
en verbouwd tot jacht, het kreeg 
waarschijnlijk toen ook zijn naam. 
Wat er in de oorlog met het schip 
is gebeurd, is niet bekend, maar 
er zijn vermoedens dat het in de 
oorlog ergens op de bodem van 
een vaarweg heeft gelegen. 

De “Jan de Wit” kreeg een nieuwe 
functie als hoofdboot van de 
waterscouts van Amsterdam. Een 
Nederlands echtpaar renoveerde 
het schip in de jaren 1960 waarna 

het in handen van een Engels 
echtpaar kwam. De Engelse durfde 
wel de lange reis naar Aiges 
Mortes aan de Middellandse zee 
aan, maar niet de oversteek naar 
Engeland. Een huisarts uit Almere 
kocht het onderkomen vol met 
roestende en verrotte onderdelen. 
Hij ging er echter alleen mee varen 
en pleegde geen onderhoud. In 
dezelfde staat is het in handen 
gekomen van de huidige eigenaar. 
Hij bouwde een jaar door enkele 
delen van de bodem compleet te 
vervangen en de stuurhuis werd 
opnieuw opgetrokken uit 4 cm dik 
mahonie. De binnenkant werd ook 
aangepakt.  De gebroeders Tiekstra 
van de werf in Kerkdriel hebben 
geholpen met het weer in oude 
staat terugbrengen van het schip. 
Op de eerst reis ontstond averij 
in de sluis van Veghel. Een van 
de lijnen bleef hangen, waardoor 
een bevestigingspunt aan dek 
losscheurde. Daaronder bleek het 
hele dek aangetast door roest Er is 
toen besloten het hele houten dek 
te slopen en het te vervangen. 

Nu het schip helemaal tiptop in 
orde is wordt er zaterdag koers 
gezet naar Amsterdam. Ruim op tijd 
hopen de diverse schepen elkaar te 
treffen in Zaandam. Van daaruit 
wordt via het Noordzeekanaal 
koers gezet naar de plaats op het 
Y, waar de prominente plaats door 
deze prachtige Laarbeekse boot zal 
worden ingenomen. 

Aarle-Rixtel – Het Sint Margaretha 
Gilde uit Aarle-Rixtel oraniseert in 
samenwerking met de Laarbeekse 
gilden, de verschieting om het 
Koningschap van Laarbeek. 
Koning van Laarbeek mag de 
gildebroeder die wint zich een 
jaar lang noemen. Hij mag hierbij 
een groot zilveren wisselschild 
dragen. Dit vindt plaats op zondag 
28 april op het gildeterrein aan de 
Havenweg.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00: Ontvangst gildebroeders 
Laarbeekse gilden en gasten.
12.30: Rondgang door het dorp. 
Op het Heuvelplein zal worden 
gepauzeerd en een consumptie 
genuttigd.
14.00: Kort gebed, het wijden 
van de koningsvogel en opening 
nieuwe schutsboom

14.30: Aanvang schieten met 
voorafgaand een schot van de 
Pastoor, Burgemeester, Frans 
Biemans en de afgaande koning.
17.00: Waarschijnlijk de koning van 
Laarbeek bekend, daarna drinken 
alle gildebroeders onder de boom 
een koningsdrankje. Dan volgt de 
huldiging van de koning door de 
Burgemeester en de Hoofdman, 
waarna een vendelgroet wordt 
gebracht aan de nieuwe koning.
17.30: Gezellig samenzijn

De gilden die hieraan deelnemen 
zijn: Sint Leonardus Gilde uit Beek 
en Donk, Sint Antonius Gilde 
uit Beek en Donk, Sint Servatius 
Gilde uit Lieshout, Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, Sint 
Margaretha Gilde uit Aarle-Rixtel. 
Op dit evenement  is iedereen van 
harte welkom.

Aarle-Rixtel Er zijn dit jaar 
in Aarle-Rixtel weer diverse 
Koninginnedagactiviteiten te doen. 

Koninginnenacht bij De Vrienden 
en Deja Vu
De festiviteiten beginnen op 
maandagavond 29 april in de 
Aarlese horeca. 
Bij ‘Deja Vu’, dat vanaf 20.00 
uur open is, treedt de coverband 
Trackdrop op. Het repertoire van 
Trackdrop bestaat uit stevige 
rockhits en swingende ‘gouwe 
ouwen’. De band brengt onder 
andere covers van Anouk, Pink, 
Kings of Leon, U2 en Pearl Jam ten 
gehore. Ook ontbreken swingende 
nummers van Ray Charles, Johnny 
Cash en Elvis niet. 
Dorpscafé ‘De Vrienden’ houdt 
vanaf 22.00 uur tot diep in de nacht 
de Prins-Pils-night met dj Nicky 
Netten. 
Bij beide is de entree gratis.

Vrijmarkt op het kerkplein
Dinsdag 30 april start op het 
kerkplein een vrijmarkt voor en 
door basisschoolkinderen van 10.00 
– 12.00 uur. Iedereen kan hier 
speelgoed, boeken, cd’s en allerlei 
spulletjes verkopen of andere leuke 
dingen verzinnen. 
Er kunnen ook diverse spelletjes 
gedaan worden, zoals spijkerpoepen, 
eierlopen, blikgooien, koekhappen 
of proberen de bal door het kleinste 
gat te schieten of te slaan. Ook zal 
dit jaar weer een afvaardiging van 
de scouting aanwezig zijn en een 
en ander van hun activiteiten laten 
zien. Wie er eens echt koninklijk 
uit wil zien, kan zich (samen 
met broertjes, zusjes, vriendjes 
of vriendinnetjes) in stijl laten 

fotograferen. De troonsafstand van 
koningin Beatrix (10.00-10.30 uur) 
is op groot scherm te zien bij café 
De Vrienden. 

Fietsenoptocht met harmonie
Aansluitend is er om 12.30 uur een 
versierde fietsenoptocht, onder 
begeleiding van harmonie ‘De 
Goede Hoop’. Deelnemers kunnen 
zich van 10.30 tot 12.00 inschrijven 
bij de jury.
We hopen natuurlijk dat er veel 
publiek langs de weg staat en dat 
veel mensen de vlag uithangen. 
De optocht start bij dorpscafé 
De Vrienden en gaat door de 
Dorpsstraat, de Mariastraat, de 
Bosscheweg, de Klokstraat, de 
Kouwenberg en tenslotte weer 
terug naar het kerkplein. Voor 
iedere deelnemer ligt een verrassing 
klaar. De mooiste, gekste en leukste 
fietsen verdienen bovendien een prijs.
Voetballen en ander vermaak op 
sportpark De Hut
’s Middags vanaf 13.30 uur zijn 
er op sportpark De Hut allerlei 
activiteiten voor kinderen, zoals 
een spelenkermis, luchtkussens, 
huifkarrentocht, schminken en 
penaltyschieten. Verder kan 
ieder kind meedoen aan de 
ballonnenwedstrijd. Voor degenen 
wiens ballon de grootste afstand 
heeft overbrugd, zijn leuke prijzen 
beschikbaar. 
Daarnaast zijn er voetbalwedstrijden 
voor 6 t/m 14-jarigen op klein 
veld, uiteraard ingedeeld per 
leeftijdscategorie. 
Voor jong en oud is er ook 
gelegenheid om jeu-de-boules-
wedstrijden te spelen. Jeu de boules 
club Du Tie Ut zorgt voor speluitleg 
en begeleiding. De beëdiging en 

inhuldiging van Koning Willem-
Alexander (14.00 – 15.30 uur) is 
op groot scherm te volgen bij ASV. 
Zo kan iedereen dus aanwezig zijn 
bij de diverse activiteiten, zonder 
dat men iets hoeft te missen van 
de officiële gebeurtenissen in 
Amsterdam.

Live optredens bij OJA
Bij OJA kan men ‘s middags terecht 
voor veel muziek, een hapje en een 
drankje. Vanaf 14.00 uur treden 
diverse bands live op. Voor de 
kleintjes zijn er een springkussen en 
snoepzakken. 

Van 14.00 – 15.00 uur treedt de 
Aarlese formatie Juicy Flavour op. 
Zij spelen catchy popsongs met in 
elk nummer een knipoog naar een 
ander genre. Met een beukende 
bas, schreeuwende gitaren en 
elektrodrums wordt er sowieso 
gezorgd voor een knallend feestje! 

Van 15.45 – 17.15 uur speelt 
Flower Cult. Zoals de naam al doet 
vermoeden is dit een tribute- band 
die muziek van The Cult ten gehore 
brengt. Zij stonden in de halve finale 
van het nationaal bekende ‘Clash of 
de coverbands’. 

Als laatste treden op de Thumbling 
Go Go’s. Van 17.45 – 19.15 uur 
spelen zij energieke, gemene, naar 
psychobilly lonkende rockabilly. Zelf 
geven ze de voorkeur aan de term 
powerbilly of 1950’s punk met surf, 
blues en zelfs country invloeden 
waarbij de basis elementen volledig 
in takt worden gelaten. 
Van 20.00 – 03.00 uur wordt het 
feest binnen voortgezet met muziek 
van ‘DJ’s van ’t huis’.

Wordt jij onze nieuwe collega? Wij zijn 
op zoek naar een leuke, vlotte en 
enthousiaste medewerkster die 
wekelijks beschikbaar is op donderdag 
en zaterdag. (1 zaterdag in de maand 
vrij). Ben jij jonger dan 35 jaar en heb 
je ervaring als kledingverkoopster en 
enige kennis van een pc? 

Stuur dan een mailtje met je CV naar: 
info@yoursfashion.nl 

Wordt jij onze nieuwe collega? Wij zijn 
op zoek naar een leuke, vlotte en 
enthousiaste medewerkster die 
wekelijks beschikbaar is op donderdag 
en zaterdag. (1 zaterdag in de maand 
vrij). Ben jij jonger dan 35 jaar en heb 
je ervaring als kledingverkoopster en 
enige kennis van een pc? 

Stuur dan een mailtje met je CV naar: 
info@yoursfashion.nl 

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

info@apspraktijkvitalis.nl

www.apspraktijkvitalis.nl

Koninginnemarkt Heuvelplein

30 april 12:00 uur tot 18:00 uur
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Piet van Thielplein

MooiMezelf

We gaan terug naar februari 1961. 
Het is de maand waarin Hans 
Ubachs het levenslicht zag. En 
wel in de vroedvrouwenschool 
in Heerlen, waar – volgens de 
burgemeester – heel Zuid-Limburg 
destijds ter wereld kwam. 

De vader van Ubachs werkte als 
mijnwerker en zijn moeder was 
een traditionele huisvrouw. Samen 
hadden zij nog twee kinderen:  twee 
zussen waar de burgervader qua 
leeftijd precies tussenin viel. Het 
gezinnetje woonde in Schinveld, 
een dorpje dat sinds 1982 onder de 
gemeente Onderbanken valt. 

De vader van Hans raakte zijn baan 
kwijt toen de mijnen in Limburg 

gesloten werden. “Als dat niet was 
gebeurd, was ik misschien ook wel 
mijnwerker geworden”, aldus de 
burgervader. Schinveld was het 
thuis voor Ubachs. Vele mensen 
kenden hem in het dorpje. “Dit 
komt omdat ik altijd heel actief ben 
geweest in het verenigingsleven. 
Ik zat bijvoorbeeld bij de fanfare. 
Ze zeiden wel eens: ‘In Schinveld 
wonen gekken en muzikanten’. Ik 
dacht: dan word ik maar muzikant!”

In 1981 ontmoette de burgervader 
zijn vrouw en ruim drie jaar later 
trouwde het stel. In 1992 kwam 
hun dochter ter wereld: Thirsa. In 
dat jaar kwam Ubachs ook voor 
het eerst in aanraking met politiek. 
“Een lokale wethouder, die bij mij 

om de hoek woonde, liet er mij 
mee in aanraking komen. Twee 
jaar later deed ik al mee aan de 
verkiezingen.”

 In 1998 verliet het gezin Ubachs 
het dorpje Schinveld om verderop 
in Merkelbeek (ook gemeente 
Onderbanken) te gaan wonen. Ook 
al werd de burgervader in 2004 voor 
het eerst wethouder: in 2005/2006 
zat zijn politieke carrière pas echt 
in de lift. Wegens een gevoelige 
politieke kwestie – omtrent overlast 
van vliegtuigen – haalde Ubachs 
tijdens de verkiezingen maar liefst 
1/4e van alle stemmen. Hij kreeg 
1100 voorkeursstemmen en zijn 
partij ging van twee naar vijf zetels.

“Nooit heb ik gedacht dat ik ooit 
burgemeester zou worden”, vertelt 
de burgervader. “Steeds kwam 
ik een stapje hoger en toen ik 
wethouder was, dacht ik: nu wil 
ik ook burgemeester worden. De 
vacature voor burgemeester van 
Laarbeek sprak me direct aan. Vier 
dorpen met ieder hun eigen kracht. 
Eigenlijk lijkt het op de gemeente 
waar ik ook ben opgegroeid. De 
dorpen zijn de kracht en de naam 
Laarbeek verbindt.”

Ubachs schreef meteen een 
sollicitatiebrief en maakte met zijn 
vrouw een rondje op de fiets door 
Brabant. “Laarbeek viel gelijk op: 
kiosken, klinkerwegen en veel 

groen. Dat is typisch Brabants, wat 
je Limburg niet hebt.” 

De Laarbeekse burgervader weet 
nog als de dag van gisteren dat hij het 
verlossende telefoontje kreeg. “Ik 
was wethouder in Schinnen en zat 
in de begrotingsvergadering. Mijn 
telefoon ging: gemeente Laarbeek 
belde. ‘Je wordt burgemeester’, 
klonk het aan de andere kant van 
de hoorn. Ik kreeg het warm en 
koud tegelijk. De rillingen liepen 
over mijn lijf. Ik heb meteen mijn 
ouders, vrouw en dochter gebeld. 
Dit is nu ruim twee jaar geleden.”

Ubachs dochter Thirsa studeert 
politicologie en zit op kamers in 
Nijmegen. Ze heeft volgens de 
burgervader niet heel veel op met 
politiek en ook thuis wordt er 
weinig over gepraat. De vrouw van 
Ubachs vindt steeds meer haar weg 
in Laarbeek. Op dit moment woont 
het gezin nog in Beek en Donk, 
maar over een tijdje – als hun huis 
klaar is – verhuizen ze naar Aarle-
Rixtel. “Mijn vrouw is erbij als ze 
het leuk vindt en anders gaat ze 
niet mee. Ik vind dat prima zo.”

Nog steeds is Ubachs content 
met zijn werk in Laarbeek als 
burgervader. “Laarbeek is een heel 
mooie gemeente. Er heerst een heel 
sterk verenigingsleven en er is ook 
een sterke sociale cultuur. Mensen 
zij hier ook heel open. Daar houd ik 

wel van.”

Toch gaat Ubachs regelmatig naar 
zijn vriendengroep in Heerlen. 
“Daar kan ik gewoon even Hans 
zijn. In Laarbeek ben ik toch altijd 
de burgemeester. Daar begin ik nu 
pas een beetje aan te wennen. Ik 
ben 24/7 burgervader. Dat is prima, 
want dat is mijn werk. Maar soms 
even Hans zijn, is ook heel fijn.”

Burgemeester Hans Ubachs voor zijn favoriete plek in Laarbeek: 
“Dit is toch de reden, waarvoor ik naar Laarbeek ben gekomen.”

“Laarbeek is een mooie, groene gemeente”

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant in de 
bus heeft. Heeft u de krant niet 
(op donderdag) ontvangen? 
Laat dit zo snel mogelijk weten 
aan ons. Wij treffen meteen 
maatregelen, zodat dit de 
volgende keer niet meer gebeurt 
en kunnen - als het voor vrijdag 
12.00 uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch via 
0492-832182.
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tpo

st

Als een sneltrein denderde het leven 
aan mij voorbij. Jarenlang had ik gezien 
hoe het turbokapitalisme Nederland 
binnen raasde. Ik had het gevoel dat 
geavanceerde hi-tech, social-media 
en hebzucht bezit had genomen van 
ieders leven. In plaats van gemak had 
ik er eerder last van. De prestatiedrang, 
ratrace en consumptiezucht van deze 
ADHD-maatschappij wilde ik ZO 
graag verlaten. Back-to-basic, van 
consumeren naar consuminderen! 
Een basaler, zinvoller en rustiger 
leven onder de zon. Loskomen van 
heersende- en maatschappelijke 
normen, criminaliteit, graaicultuur, 
zinloos geweld en Hollandse 
knulligheid. Het punt was bereikt. Het 
was genoeg zo. Ik leefde in vervuilde 
industrielucht, had teveel werkstress 
en wilde náást de samenleving komen 
staan! Me concentreren op wezenlijke 
dingen van het leven, me bevrijden 
van de-waan-van-alle-dag en mijn 
dagelijkse routine doorbreken door een 
verandering van levensstijl. Daar had 
ik alles voor over. Geluk, gezondheid 
en vrijheid werd mijn streven. Een 
zakelijke vriend was een huis aan het 
bouwen in de Costa-Blanca en nodigde 
ons uit voor een kijkbezoek. Al lag mijn 
hart op het Franse eiland Corsica en 
was ik nog nooit in Spanje geweest… 
ik kwam, overzag en overwon. 

 

Toen op 11 
september in 
NYC de twin-
towers werden 
doorboord en
de wereld 
vocht voor een 
nieuw bestaan, 
was ik mijn 
spullen aan 
het pakken. Niet veel later verliet 
ik Nederland wat mij véél te hyper 
was geworden. Misschien klinkt 
het heel onvaderlandslievend, maar 
ik was dat grijze wolkendek en die 
regenbuien zó zat. Onderweg naar de 
Spaanse Costa-Blanca bekroop mij 
een eeuwig vakantiegevoel. Op mijn 
Golden-Retriever en twee katten na, 
had ik me ontdaan van een hele hoop 
ballast. Huis verkocht, baan opgezegd, 
spullen weggegeven. Het overige 
ging voor anderhalf jaar in opslag. De 
drie bedrijven van mijn man werden 
overgedragen aan zijn compagnon. Het 
was allemaal zó gepiept.

Met bewonderende verbazing over 
de ongenaakbare schoonheid van de 
Jalónvallei maakte ik kennis met onze 
toekomstige berg, bouwde er een 
huis en noemde het Finca-Erbalunga. 
Opgedragen aan het Corsicaanse 
dorpje Erbalunga waar ik zó graag had 
willen wonen. Dit huis was een goed 
alternatief en dé ideale plek op aarde.

Volgende week vindt u weer 
mijn volgende luchtpost in De 
MooiLaarbeekKrant met het vervolg op 
mijn levensverhaal. 

Veel zonnige groeten vanuit Lliber,
Anne Wittebol-Aarts
Www.FincaErbalunga.com

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Albert Roestenburg

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Oud ijzer en metalen. Ik kom ze 
graag bij u ophalen. Mail naar: 
H6.sjaak@gmail.com of bel naar 
06-10055422.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
de tuin onkruid vrij willen houden bij 
De regt KSW (kleinschalig wonen) 
in Beek en Donk. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met via 
0413-209428 of 0492471201.

redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gevraagd

Gezocht

ik kwam, overzag en overwon. 

Wij zijn erg blij en gelukkig met 
de geboorte van onze dochter

Marijke Bernardina
19  april 2013

Dochter van
Ronald & Wendy Lentjes

Biermansstraat 9
5735 AR, Aarle-Rixtel

Miley

Vier vrouwelijke generaties 
Beek en Donk
Beek en Donk – Het is feest bij 
de familie van Joyce Hendriks. 
Deze 28-jarige Beek en Donkse is 
bevallen van haar dochtertje Sofia. 
De familie kent nu vier vrouwelijke 
generaties. 

Overgrootmoeder Johanna van 
Horik-Jansen is inmiddels 81 jaar 
oud. Het is een echte Beekse. Een 
hele tijd woonde ze in het oude 
Parochiehuis op het Heuvelplein, 
daar waar nu het winkelpand van 
Drogisterij Jo Ceelen zit. Ook haar 

dochter, de oma van Sofia, kwam 
hier ter wereld. Daarna verhuisde 
het gezinnetje naar de Dokter 
Timmerslaan, eveneens in Beek (en 
Donk). De oma van Sofia kreeg ook 
een dochter: Joyce. Joyce Hendriks 
kennen velen van school, uitgaan 
of van haar zaterdagbaantje bij de 
groenteboer op het Heuvelplein. 
Inmiddels woont zij samen met 
John van de Kimmenade. Vandaar 
dat Sofia ook de achternaam ‘Van 
de Kimmenade’ draagt. 

Gefeliciteerd papa en mama! Om heel Laarbeek op de hoogte te stellen van jullie 
pasgeboren kindje is het mogelijk om bij De MooiLaarbeekKrant een geboorteadvertentie te plaatsen. In samenwerking 
met Intertoys Beek en Donk krijgt u na plaatsing op vertoning van de advertentie een gratis speelgoedtreintje bij Intertoys 
met de naam van uw kind erop. Het is mogelijk om zelf iets aan te leveren, zoals het geboortekaartje. Daarnaast is het ook 
mogelijk om onze vormgevers iets voor u te laten maken. Hier zijn geen meerkosten aan verbonden. Voor meer informatie 
kunt u mailen naar info@mooilaarbeek.nl of bel naar 0492-832182

Café van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk
wwww.cafevandeburgt.nl

Agenda Koninginnedag

10.30 uur 
Clown Frodie voor de kinderen in de zaal.
Voor de kinderen een snoepzak & ranja

11.00 uur 
Cafe en terras open. 

Muziek van Dj Robin en RemcoMuziek van Dj Robin en Remco
Live op groot scherm de inhuldiging van 

onze nieuwe koning.

20.45 
Voor de liefhebbers in een exclusieve ruimte:

Live halve finale champions league
Real Madrid –  Borussia Dortmund

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0413 - 490525

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Ook voor al uw barbecue, gourmet 
en cateringactiviteiten! 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.megens.keurslager.nl

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

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

Uw adres voor de lekkerste  
grillspecialiteiten!

e 

Gratis bij u thuisbezorgd! BBQ gratis meegeleverd! 

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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-  In verband met een stille tocht op 4 mei 2013 is de Koppelstraat, tussen de 
 Slotstraat en het Raadshuisplein afgesloten voor alle verkeer behalve voet
 gangers. Deze maatregel zal gelden op zaterdag 4 mei 2013 van 19.00 tot 
 20.30 uur.
-  In verband met de Jaarmarkt in Aarle-Rixtel op donderdag 9 mei 2013 is de 
 Dorpsstraat, Kouwenberg, Heindertweg (deels), Kerkstraat (deels) afgeslo
 ten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel zal gelden op 
 donderdag 9 mei 2013 van 05.00 uur tot en met 19.00 uur. Voor de omlig
 gende straten geldt een parkeerverbod. Er is gelegenheid tot gratis parke
 ren op het terrein voor de Dreef, en op het terrein van de ponyclub aan de 
 Molenstraat.

LAARBEEK – Vanwege extra drukte die we verwachten in aanloop naar de voorjaars-
vakantie is het gemeentehuis nu nog een avond extra geopend. Op maandag 22 
april, van 18.00 tot 19.30 uur kunt u op afspraak terecht in het gemeentehuis Laar-
beek. De afspraken daarvoor kunt u zelf maken.

Op maandag 29 en dinsdag 30 april is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.

Het college van burgemeester en wet-
houders heeft besloten ingevolge artikel 
2 lid 1 van de Bomenverordening van 
de gemeente Laarbeek, vergunning te 
verlenen voor het kappen van hieronder 
genoemde boom.

Een eik aan de Croylaan 2 in Aarle-Rixtel. 
De boom wordt verwijderd in verband 
met de aanpassing van de voortuin. De 
vergunning wordt verleend omdat de 
gemeente onvoldoende redenen tot 

behoud kan aandragen. Dit besluit is 
verzonden op 16 april 2013.

Rechtstreekse belanghebbenden 
hebben de mogelijkheid tegen boven-
genoemde 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. 

LIESHOUT – Op 30 april zal er geen weekmarkt zijn in Lieshout vanwege de troons-
wisseling.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.laarbeek.nl

Aangepaste openstelling

LAARBEEK – Op 26 april 2013 doen alle Laarbeekse basisscholen mee aan de Konings-
spelen. De scholen starten met een Koningsontbijt en hebben daarna een Konings-
sportdag. Elke school geeft een eigen invulling aan de sportdag. Drie scholen houden 
een sponsorloop. In verband daarmee zijn de onderstaande wegen tijdelijk (gedeelte-
lijk) afgezet uit veiligheid voor de kinderen. Er is geen omleidingsroute, indien nodig 
zorgen begeleiders dat de wegen toegankelijk zijn. 

-  Sponsorloop Mariabasisschool in Lieshout: Burgemeester Mostermanslaan – 
 Kerkloop – Grotenhof – Floreffestraat, op 26 april van 10.45 tot 11.30 uur
-  Sponsorloop OBS Het Klokhuis in Beek en Donk: rondom veldje aan het 
 doodlopende deel van de Dr. Timmerslaan, 26 april tussen 10.00 - 12.00 uur
-  Sponsorloop Basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel: rondje om de school, 
 voornamelijk op het trottoir en klein stukje Schoolstraat, 26 april tussen 
 10.00 – 12.00 uur

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende vergunnin-
gen te hebben verleend.
- Aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van een stille tocht op 4 
 mei 2013 in Beek en Donk van 19.00 tot 20.30 uur (verzonden 11 april 
 2013).
- Een Drank- en Horecavergunning model C artikel 35 op grond van artikel 
 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
 drank aan Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout tijdens activiteiten 
 rondom Koninginnedag gehouden op dinsdag 30 april 2013 van 10.00 tot 
 22.00 uur (verzonden 15 april 2013).

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

Straten afgezet voor Koningsspelen op 26 april

Verleende vergunningen

Gemeente actueel

Kort Nieuws

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzen-
ding van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laar-
beek. 

Op vrijdag 26 april komt wethouder Vereijken aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
- De ‘making-of’ de social sofa in Mariahout
- Kunstroute Laarbeek
- Vergaderingen raadscommissies
- Ambassadeur Monique Kalkman bezoekt Laarbeek in sportweek!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Afvalkalender

Kapvergunningen

Markt

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Algemene wet bestuursrecht /Wet 
milieubeheer Broekkantsestraat 7-9 
Beek en Donk

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Laarbeek 
maakt als bevoegd gezag, gelet op 
artikel 7.27 van de Wet milieubeheer, 
het volgende bekend.

Op 14 oktober 2012 is van de agrarische 
inrichting V.O.F. Verbakel aan de Broek-
kantsestraat 7-9 in Beek en Donk, bij 
de gemeente Laarbeek een mededeling 
in het kader van de m.e.r.-procedure 
in-gekomen. In deze mededeling wordt 
aangegeven dat het bedrijf van plan 
is om de bestaande var-kenshouderij 
te wijzen en uit te breiden. Omdat de 
wijziging en de uitbreiding meer dan 
3.000 plaatsen voor vleesvarkens 
betreffen, is het opstellen van een mi-
lieueffectrapportage (MER) ver-plicht, 
voordat er een besluit wordt genomen 
op de aanvraag om een omgevings-
vergunning voor de activiteit milieu 
en het verzoek tot aanpassing van het 
bouwblok.

De MER is bedoeld om de gevolgen 
van de voorgenomen activiteit en voor 
het fysieke milieu zicht-baar te maken. 
Aangezien er een toename is van am-
moniakdepositie, is een passende 
beoordeling in het kader van de Natuur-
beschermingswet noodzakelijk. Ook is 
sprake van een bouwblokaanpas-sing op 
grond van artikel 3.6 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening. Om deze redenen 
dient de uit-gebreide m.e.r-procedure 
gevolgd te worden.

De mededeling aan het bevoegd gezag is 
de eerste stap in de m.e.r-procedure. In 
deze mededeling geeft de initiatiefne-
mer in grote lijnen aan wat hij van plan 
is. Naar aanleiding van de mededeling, 
de ingekomen reacties, waaronder 
het advies van het Waterschap en de 

Provincie, zullen richtlijnen worden 
opgesteld die door de initiatiefnemer bij 
het opstellen van de MER in acht moeten 
worden genomen. De Commissie voor 
de milieueffectrapportage zal niet 
worden verzocht om advies over de 
mededeling advies uit te brengen. Wel 
zal de Commissie een advies uitbrengen 
over het nog op te stellen MER.

De mededeling ligt van maandag 22 
april tot en met maandag 3 juni 2013 
ter inzage bij de afdeling Burgers en 
Bedrijven, team Omgevingsvergunning 
van de gemeente Laarbeek, Koppelstraat 
37 te Beek en Donk en wel op maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
12.30 uur.

Binnen deze termijn kunnen schrifte-
lijke zienswijzen worden ingebracht. 
Voor een toelichting op de stukken, 
ook buiten bovenvermelde uren, kunt 
u telefonisch een afspraak maken met 
de heer J. van den Eijnde voor het 
onderdeel milieu en met de heer R. 
Rovers voor het onderdeel ruimtelijke 
ordening, telefoon 0492 469700.

De zienswijzen moeten worden gericht 
aan ons college, Postbus 190, 5740 AD 
te Beek en Donk.

De schriftelijke zienswijzen moeten 
worden ondertekend en tenminste 
bevatten:
-*uw naam en adres;
* de datum;
* een omschrijving van de mededeling 
waartegen de zienswijzen zijn gericht;
* de motivering / onderbouwing van de 
zienswijzen.

Het is ook mogelijk, gedurende de 
termijn dat de mededeling ter inzage 
ligt, mondeling zienswijzen in te 
brengen. Hiervoor kan een telefonische 
afspraak worden gemaakt waarna een 
bijeenkomst zal worden georganiseerd.

Mededeling m.e.r.-procedure

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon dinmaa

35

34

33

32

31

04 05 06

11 12 13

18 19 20

25 26 27

april

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27 01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30 31

januari

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14 01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon maa

22

21

20

19

18

05 06

12 13

19 20

26 27

woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied
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Beschikking Groes / Ten Beek, Beek en 
Donk

Het college van burgemeester en 
wethouders van Laarbeek maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht vergunning 
te verlenen voor het bouwen van 10 wo-
ningen aan de Groes 16 t/m 24 en Ten 
Bleek 23 t/m 31 in Beek en Donk. Het 
betreft een uitgebrei-de procedure.

De aanvraag, bijbehorende stukken en 
de definitieve beschikking liggen van 
maandag 22 april tot en met maandag 3 
juni 2013 ter inzage in het gemeentehuis 
Laarbeek. Tijdens de inzagetermijn 
van de Ontwerpbeschikking zijn geen 
zienswijzen ingebracht.

Indien u het niet eens bent met dit 
besluit, kunt u hiertegen in beroep 
gaan. U kunt binnen zes we-ken na 
de dag van verzending van dit besluit 
een beroepsschrift indienen bij de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Een beroepschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht 
en de gronden van het beroep. Voor het 
instellen van beroep bij de rechtbank is 
griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft 
ingediend, kunt u daarnaast een 
voorlopige voorziening aanvra-gen. Een 
voorlopige voorziening is een speciale 
regeling voor de periode dat het 
beroepschrift nog in behandeling is. Een 
genomen besluit dat in werking treedt 
kan dan voorlopig ongedaan worden 
gemaakt door een spoedprocedure bij 
de voorzieningenrechter. Het besluit 
van de voorzieningen-rechter is echter 
niet definitief en eindigt over het 
algemeen zodra er uitspraak is gedaan 
in de lo-pende beroepsprocedure.

Een voorlopige voorziening vraagt u 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

U dient hierbij een afschrift van het 
beroepschrift te overleggen. Voor een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of 
een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch 
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het 
kader van een beroepsprocedure altijd 
om een kopie van alle relevante stukken. 
Om die reden is het niet nodig dat u 
alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit 
waartegen u beroep instelt is in principe 
voldoende.

Intrekkingsbeschikking 
omgevingsvergunning Kasteelweg 3a 
Aarle-Rixtel

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend, gelet 
op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Algemene wet 
bestuursrecht dat zij de vigerende 
omgevingsvergunning voor de 
veehouderij gelegen aan de Kasteelweg 
3a gedeeltelijk intrekt.

De beschikking en bijbehorende 
stukken liggen van maandag 22 april tot 
en met maandag 3 juni 2013 ter inzage 
op de dienst Burgers en bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven.

Indien u het niet eens bent met dit 
besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. 
U kunt gedurende de inzagetermijn 
een beroepsschrift indienen bij de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Een beroepschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht 
en de gronden van het beroep. Voor het 
instellen van beroep bij de rechtbank is 
griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft 
ingediend, kunt u daarnaast een 
voorlopige voorziening aanvra-gen. Een 
voorlopige voorziening is een speciale 
regeling voor de periode dat het 
beroepschrift nog

in behandeling is. Een genomen 
besluit dat in werking treedt kan dan 
voorlopig ongedaan worden gemaakt 
door een spoedprocedure bij de 
voorzieningenrechter. Het besluit van 
de voorzieningen-rechter is echter niet 
definitief en eindigt over het algemeen 
zodra er uitspraak is gedaan in de lo-
pende beroepsprocedure.

Een voorlopige voorziening vraagt u 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

U dient hierbij een afschrift van het 
beroepschrift te overleggen. Voor een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of 
een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch 
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het 
kader van een beroepsprocedure altijd 
om een kopie van alle relevante stukken. 
Om die reden is het niet nodig dat u 
alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit 
waartegen u beroep instelt is in principe 
voldoende.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie       Kern                   Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Croylaan 3       Aarle-Rixtel       09-04-2013  realiseren mantelzorg-
     woning
Donkersvoortsestraat 9a   Beek en Donk   09-04-2013  herbouw garage / 
     berging
Gagel 4       Mariahout          10-04-2013  tijdelijk bewonen    
     berging
Beekerheide 4       Beek en Donk   11-04-2013  vergroten bedrijfspand
Hoge Regt       Beek en Donk   15-04-2013  kappen 20 elzen en 
        knotwilgen

Aangevraagde sloopmelding
Locatie        Kern                 Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Veghelsedijk 12        Mariahout       10-04-2013  verwijderen asbest

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekend-
making. Bezwaren kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ont-
werpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie   Kern  Inzage Termijn   Werkomschrijving
Heieindseweg ongenummerd  Mariahout   22-04 t/m          bouw varkensstal
   03-06-2013        en luchtwasser 

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovenge-
noemde ontwerpbe-sluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. 
Wanneer geen zienswijze wordt inge-diend, kan later geen beroep worden 
ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Kern              Werkomschrijving  Activiteit    Verzonden
Oude Bemmerstraat 42 Beek en Donk   plaatsen   bouwen      12-04-2013
             erfafscheiding

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.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie  Kern              Werkomschrijving    Activiteit   Verzonden
Groes 16 t/m 24,              Bouw tien
Ten Bleek 23 t/m 31  Beek en Donk    woningen  bouwen      11-04-2013

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen 
geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de 
rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost-Brabant sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend 
en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Boven-dien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie boven-
staande regel)

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

Locatie  Kern   Werkomschrijving     Activiteit
Middenakkerweg 1a  Beek en Donk s loop bedrijfsgebouw     Slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Wabo in het ge-
meente-huis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingslo-
ket via gemeen-te@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het 
centrale telefoon-nummer 0492 469 700.

Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

“HET GAAT GOED MET LAAR-
BEEK!  HOUDEN ZO”

Partij Nieuw Laarbeek: één partij 
voor vier kernen in één gemeente 
Laarbeek.
Een gemeente met gezonde fi-
nanciën, lage woonlasten voor de 
inwoners, een rijk verenigingsle-
ven, vele vrijwilligers, sportvel-
den,  nieuwe  basisscholen en 
middelbare school, veel gereali-
seerde  woningbouw;  maar ook 
nieuwe woonwijken en industrie-
terreinen waar nog steeds ge-
bouwd wordt.
Een gemeente ook waar PNL al 
16 jaar aan het roer staat. 
Een Partij Nieuw Laarbeek die 
hiervoor de kiezers van Laarbeek 
erkentelijk is.

Wij zijn een partij die voorstan-
der is en blijft van een gedegen 
en gezond financieel beleid; niet 
meer uitgeven dan je hebt. Een 
partij die oog blijft houden voor 
wat er werkelijk toe doet: de in-
woners van Laarbeek. Ondanks 
de mindere inkomsten bezuini-
gen wij niet op de vele vrijwil-
ligers en verenigingen; blijft het 
mogelijk dat mensen, die het no-
dig hebben, een beroep kunnen 
blijven doen op de gemeente om 
mee te doen. Mee te doen in de 
eigen buurt, in de eigen kern, in 
Laarbeek. Een Laarbeek ook waar 
veel evenementen georganiseerd 
worden  vóór de inwoners - van 
jong tot oud - en dóór de inwo-
ners: van Kindervakantiewerk tot 
Wish, van wandel-en fietstochten 
tot zeskampen, muziekfestijnen 
en sporttoernooien.    

PNL staat ook met beide benen 
op de grond; wij zijn realistisch 
en bewust van de vraagstuk-
ken die op ons af komen in deze 
snel veranderende wereld. De 
overheveling van de Jeugdzorg 
naar de gemeente, de Participa-
tiewet, AWBZ-taken die naar de 
gemeente komen, veranderende 
WMO.
Deze taken zijn zo groot, zo com-
plex, dat samenwerken noodza-
kelijk wordt.  Samenwerken om 
deze nieuwe taken op een goede 
manier uit te voeren, dicht bij de 
mensen waar het om gaat.  
Samenwerken ook om minder 
kwetsbaar te zijn, kennis te ver-
groten en om kosten te besparen.  
Samenwerken met behoud van 
eigen Laarbeekse identiteit, om 
zelfstandig te kunnen blijven, om 
de menselijke maat te behouden. 
Daarom:  samen werken.

PNL blijft staan voor vier kernen 
in een gemeente.

Arian de Groot, Theodoor Bie-
mans, Ria van der Zanden, Toon 
Brouwers, Peter Verschuuren, 
Hans Vereijken, Wim van Dijk, 
Piet Aarts en Frans Biemans 
www.pnllaarbeek.nl

De Zeepkist Wabo Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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Mooi op leef tijd

Zondag eerste Muziektuinconcert dit 
seizoen

Vlooienmarkt in 
De Dreef

Grote boekenmarkt

Leon van der Zanden sluit seizoen Ons 
Tejater af

Beek en Donk – Stichting 
MuziektuinPodium houdt
komende zondag voor de eerste 
keer dit seizoen een concert in de 
Muziektuin. Een blaasorkest uit 
Boekel, een muziekgroep uit Aarle-
Rixtel en een ensemble uit Breugel 
verzorgen een optreden. 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt 
om de akoestische schermen op een 
dusdanige manier te plaatsen dat 
de muziek voor de toehoorders nog 
beter te beluisteren valt. Daarnaast 
zal de vlonder zo worden ingericht 
dat daar een echte ‘luisterplek’ 
ontstaat. Mensen die ook nog 
een gezellig praatje willen maken, 
kunnen wat meer naar achteren 
een plaatsje vinden. Zo hoopt de 
organisatie dat het muzikale aspect 
nog beter tot zijn recht komt. De 

Muziekvrienden, een blaasorkest 
uit Boekel, bijt om 13.00 uur 
de spits af. Om 14.00 uur volgt 
muziekgroep Binderin uit Aarle-
Rixtel en om 15.00 uur wordt het 
eerste concert afgesloten met een 
optreden van B.S.A., een ensemble 
met bas, slagwerk en accordeon uit 
Breugel. 

Stichting MuziektuinPodium nodigt 
iedereen van harte uit naar deze 
gratis optredens te komen kijken 
en wijzen er wellicht ten overvloede 
op dat tijdens de optredens, 
zowel op de vlonder als rond het 
ParkPaviljoen, het bestellen van 
consumpties niet verplicht is. Meer 
informatie is te vinden op www.
muziektuinpodium.nl.

Aarle-Rixtel – De Stichting Aarle-Rixtel 
organiseert in samenwerking en ten 
bate van de EHBO, volleybalvereniging 
Cialfo, badmintonclub de Ganzenveer 
en de veteranen van ASV, een 
vlooienmarkt in Gemeenschapshuis De 
Dreef. De markt vindt plaats op zondag 
28 april van 09:00 tot 16:00 uur.

Particulieren kunnen op deze markt 
een kraam of grondplaats huren 
voor de verkoop van tweedehands 
goederen. Bezoekers kunnen snuffelen 
naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke 
apparaten, kleding, cd’s, platen, 
speelgoed, te veel om op te noemen. 

De kosten voor een kraam op deze 
vlooienmarkt bedraagt €20,00. De 
entree is €1,50. Kinderen onder 12 
jaar hebben (onder begeleiding) gratis 
toegang. Voor meer informatie en 
boekingen kunt u terecht bij Frans 
Coppens 06-20888818/ 0492-382481.

Lieshout - Leon van der Zanden 
sluit op vrijdag 26 april het seizoen 
2012-2013 van Ons Tejater af. 
Hij brengt dan een try-out van 
zijn zevende, avondvullende 
programma “REBEL”.

Voor het eerst onderhandelt 
Leon met de waanzin van het 
leven en maakt die tot iets dat de 
toehoorders kunnen vastpakken. 
Hij duikt diep genoeg in de ellende 
om met een voorstelling te komen 
die oprecht hilarisch is. Cabaretier 
Laurens Kristof was een vriend van 
Leon. In de laatste maanden van zijn 
leven werkte hij in het geheim aan 
een show. Toen Leon het pak papier 
met Kristofs onafgemaakte show in 
handen kreeg, besloot Leon hem te 
spelen onder diens oorspronkelijke 
titel ‘REBEL’. Eén jongeman die 
het lot van een andere jongeman 
probeert te begrijpen door 
koortsachtig de stukken opnieuw 
aan elkaar te lijmen, één feit, één 
herinnering, één raadsel tegelijk.

‘REBEL’ is een nieuwe vorm van 
cabaret, waarbij de grappen je naar de 
keel grijpen. In dit sprookjesachtige 
verhaal, opgebouwd uit twintig 
verschillende genres, wisselen 
droom en werkelijkheid elkaar af. In 
REBEL kruipt Leon in de huid van vijf 
verschillende karakters. Het is alsof 
Leons meest onaangepaste kanten 
een eigen leven zijn gaan leiden. Aan 
Leon de taak om deze personages 
in de hand te houden. Daarbij is 
de hulp van het publiek cruciaal. 

Deze voorstelling wordt gehouden 
in het Dorpshuis en de aanvang 
is 20:30 uur. De Ingang is via het 
Kerkhofpad i.v.m. de verbouwing. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Dorpshuis. Reserveren kan via 
www.vierbinden.nl/onstejater 
of telefonisch op 0499-422878 
(maandag t/m donderdag na 13.00 
uur).

Aarle-Rixtel –  Het Kouwenbergs 
kerkje dient gerestaureerd te 
worden. De opbrengst van de 
boekenmarkt komt ten goede aan 
het restauratiefonds van het kerkje. 
De boekenmarkt vindt plaats op 
zondag 5 mei en op Hemelvaartsdag 
9 mei.

Een grote tweedehandsboekenmarkt 
wordt gehouden in het Kouwenberg 
kerkje. De collectie die aangeboden 
wordt bevat Romans, thrillers, 
klassieke literatuur, oorlogsromans, 
streekromans, thematische boeken, 
naslagwerken, kinderboeken 
enzovoort. De boeken worden 
voor een zacht prijsje verkocht 
en de opbrengst gaat naar het 
restauratiefonds van het kerkje. 
Van het kerkje moet de voorgevel 
gerestaureerd worden, maar ook 
het plafond, het stucwerk in de 
consistorie, de preekstoel en de 
kerkbanken.  Op beide dagen gaan 
de deuren van het kerkje open om 
11:00 uur en de entree is gratis. 

Door Martin Prick

Lieshout - In de hal van 
zorgboogcentrum Franciscushof  
in Lieshout werd afgelopen 
donderdag een tentoonstelling 
geopend over de zorg in de vorige 
eeuw in Lieshout en Mariahout. 
Mevrouw Teuny van Leuken heeft 
het naar eigen zeggen druk gehad 
met de inrichting, maar is erg 
tevreden over het resultaat.

In het begin van de geschiedenis 
van de zorg in Lieshout was alles 
geregeld door de nonnen van 
het klooster in Lieshout. Over de 
kwaliteit en zeker de vriendelijkheid 
van de nonnen liepen de meningen 
uiteen. Langzamerhand werden 
de taken overgenomen door 
wijkverpleegkundigen, die 
in de volksmond nog steeds 
‘zusters’ worden genoemd. In die 
overgangstijd werd de verandering 
van de zorg door de geestelijken 
naar de “burgerzusters” als heel 
positief ervaren. Een van de 
patiënten, die als eerste hiermee 
werd geconfronteerd, was een 

oud “Liessents boerke”, die het 
heel concreet verwoordde met: 
“Och zuster, hoef ik van jou niet te 
bidden, wat ben ik daar blij om.”
 
Aan het woord is zuster van 
Bommel, een van de pioniers in 
de wijkverpleging in Lieshout en 
Mariahout in de jaren ’60. Ze is tot 
haar 23 jaar thuis gebleven om mee 
te helpen in de huishouding, “Dor 
ben ik niks te koier um geworre 
hor!” en later mocht ze haar vak 
gaan uitoefenen. In het begin op 
de fiets maar later met een eigen 
autootje, verstrekt door de het Wit-
Gele kruis. Dat gebeurde nog in 
die tijd. Het werk was zwaar, want 
behalve de kraamzorg waren er 
ook nog veel mensen ziek. Ziek zijn 
betekende vroeger, dat je in bed 
bleef. Een simpele longontsteking 
betekende vóór de komst van de 
penicilline 6 weken plat! Sommige 
van de verpleegkundigen deden in 
die tijd niets liever dan kraamwerk. 
“Daar had ik een broertje aan dood, 
ik ging liever overdag op pad”, 
volgens zuster van Bommel. Veel 
attributen, die zij gebruikte zijn op 

de tentoonstelling te bezichtigen. 
In een kistje van Verkade 
Borstplaat (hoe toepasselijk!) zijn 
alle hulpmiddelen die met de 
verzorging van de moederborst 
in de kraamperiode te maken 
hadden, uitgestald. Er zijn oude 
verpleegstersuniformen te zien en 
een brommer, die door een van de 
eerste wijkzusters werd gebruikt.

De toekomst van de zorg zou wel 
eens een heel verrassende wending 
kunnen nemen. Tegenwoordig 
worden er weer proeven 
genomen, waarbij één zuster de 
verantwoording krijgt over een 
grote wijk, een wijkzuster nieuwe 
stijl dus! Zuster van Bommel: “Ik ben 
al een hele tijd aan het trubbelen 
met mijn gezondheid en heb al wel 
100 zusters gehad, allemaal heel 
kundig hoor, prima in orde, maar ik 
ken er geen één meer van, iedere 
keer komen er andere mensen.” 
Uit haar lovende woorden wordt 
toch een zekere heimwee naar de 
tijden van vroeger geproefd, toen 
de wijkzuster iedereen nog bij naam 
–en toenaam – kende.

De vier seniorenverenigingen van Laarbeek gaan op dinsdag 7 mei op 
bedevaart naar Handel. Deelnemers gaan op eigen gelegenheid en men 
hoeft zich niet vooraf op te geven. 

De Heilige Mis in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
begint om 14.30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn in Café ’t 
Vossenhol. Wie vervoer nodig heeft of vervoer aanbiedt, kan contact 
opnemen met Nelly de Groot, tel. 0499-422326.

Lieshout - Op maandag 20 
mei, tweede pinksterdag, is de 
Lieshoutse Seniorenvereniging 
met een kraam aanwezig op de 
braderie in de Dorpsstraat. U kunt 
hier terecht voor informatie over 
de vereniging. Ook zijn er allerlei 
artikelen te koop van het Nationaal 
Ouderen Fonds.  De opbrengst van 
de braderie is dit jaar voor de Grote 
Fietsdag op donderdag 11 juli. Het 
NOF verdubbelt de opbrengst.

De bridgeclub heeft plaats voor 
nieuwe leden. Elke donderdagavond 
van 20.00 tot 22.30 uur zijn de 
bridgers actief. Voor inlichtingen of 
aanmelden kan men terecht bij de 
Inloop of bij mevrouw Tonny van 
den Eerenbeemt, tel 0499-421077. 
Bij voldoende belangstelling wil de 
club een cursus laten verzorgen 
door een ervaren docent. Graag 
laten weten bij de Inloop.

In de zomervakantie vinden 
weer de zomeractiviteiten plaats, 
georganiseerd door de vier 
Laarbeekse seniorenverenigingen 
en Stichting ViERBINDEN. Iedere 
dinsdag van 2 juli tot en met 6 

augustus kunt u deelnemen aan 
een leuke activiteit. Aanmelden 
voor één of meer activiteiten kan 
vóór 1 juni tijdens de Inloop.

De reis naar het Zwarte Woud is 
vervroegd naar zaterdag 24 tot en 
met 31 augustus. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Inschrijven kan tot 7 
mei bij de Inloop.

Dinsdag 4 juni om 18.00 uur 
gaan de senioren weer Samen Uit 
Eten. Deze keer is wokrestaurant 
Mandarin in Mariahout aan de 
beurt. Aanmelden kan bij de Inloop. 
Wie geen vervoer heeft, kan dit bij 
de Inloop laten weten, er wordt dan 
voor vervoer gezorgd.

De Inloop in het Dorpshuis is weer 
overgegaan op zomertijd. Iedere 
dinsdag kunt u gezellig binnenlopen, 
’s morgens van 10.00 tot 11.30 uur 
en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 
uur. Behalve bestuursleden van KBO 
Lieshout zijn de dorpsondersteuner, 
de dorpsraad, WMO servicepunt 
en Computer Onderwijs Laarbeek 
aanwezig. Op 30 april is er geen 
Inloop.

Tentoonstelling ‘Zorg in Lieshout en Mariahout’ in 
de vorige eeuw

Seniorenverenigingen op 
bedevaart naar Handel

Programma KBO Lieshout
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Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Jo van Uden uit Mariahout. 
Vroeger eigenaresse van café/zaal 
Pelgrims Rust. 

Mariahout - Bij deze bijzondere 
Laarbekenaar duiken we eenmaal 
terug in de geschiedenisboeken. 
Tijdens de totstandkoming van 
Mariahout, speelde met name de 
katholieke kerk een belangrijke 
rol. In 1933 kreeg de plaats de 
naam Mariahout, naar de patrones 
van de parochie. In 1935 werd 
de welbefaamde Lourdesgrot 
gebouwd, welke sindsdien vele 
pelgrims trok. Naastgelegen was 
café/cafetaria de ‘Pelgrimsrust’, 
waar Jo van Uden van 1982 tot en 
met 1995 eigenaresse was. 

Jo was al als werkneemster actief 
en kon met de juiste papieren en 
de hulp van haar man gemakkelijk 
de zaak overnemen. Waar het 
uitgaansleven vandaag de dag 
pas om half een ’s nachts begint, 

was het vroeger de sluitingsdatum 
voor de ‘Pelgrimsrust’. Iedere 
zondagavond was het zogenaamd 
‘Boerendisco’. Vanaf acht uur 
kwam men van ver buiten 
Mariahout langs om de voetjes van 
de vloer te dansen. Doordeweeks 
zat het café, dat gehuurd was 
van Bavaria, dat het op hun beurt 
weer huurde van Van Vijfeijken, 
regelmatig vol met bruiloften en 
partijen. De ‘Pelgrimsrust’ was zes 
dagen per week, van 09:00 uur 
in de ochtend tot 01:00 uur in de 
nacht geopend. 

Destijds kwamen verscheidene 
biljart- motor- en ouderen- 
verenigingen binnen wandelen. 
In de vakantie was de locatie zelfs 
iedere dag op diezelfde tijden 
geopend. Op zulke momenten 
was het aanpoten geblazen voor Jo 
en haar man. Maar deze 70 lentes 
jonge vrouw heeft nooit te nimmer 
spijt gehad van de beslissing om 
het café over te nemen. Jo genoot 
van de omgang met de gasten en 
het dragen van zorg over hen. Het 
50-jarige jubelfeest van Mariahout 
vormde voor haar het absolute 
hoogtepunt. Een groot Canadees 
gezelschap kwam tijdens dat 
jubileum helemaal overzee om 
het feest mee te vieren. Ook 
de tegenstrijdige dag waarop ’s 

ochtends een uitvaart 
en vervolgens in de avond een 
60-jarige bruiloft verzorgd werd, 
bleef deze vlotte weduwe goed 
bij. 

Na de overname in 1995 is de 
naam veranderd naar ‘Café Zaal 
De Vijfeijken’. Vandaag de dag 
is met de naam ‘De Pelgrim’ de 
link echter weer gelegd naar 
vroeger. Jo van Uden zelf is op dit 
moment druk met bijzonder veel 
vrijwilligerswerk. Van het Eetpunt 
tot en met de Zonnebloem en 
van het Franciscushof tot en 
met de Bewonersraad van de 
Seniorenhuisvesting. En dan 
hebben we het nog niet eens over 
de collectes en de andere vele 
hand- en spandiensten. Naast die 
werkzaamheden geniet Jo ook 
nog eens van haar 2 kinderen 
en 4 kleinkinderen. Uiteraard 
ook hartstikke vrijwillig. Wij 
wensen Jo natuurlijk een prettige 
toekomst met haar kinderen én 
kleinkinderen! 

was het vroeger de sluitingsdatum 
voor de ‘Pelgrimsrust’. Iedere 
zondagavond was het zogenaamd 
‘Boerendisco’. Vanaf acht uur 
kwam men van ver buiten 
Mariahout langs om de voetjes van 
de vloer te dansen. Doordeweeks 
zat het café, dat gehuurd was ochtends een uitvaart ochtends een uitvaart 

“Rouwcentrum, bioscoop of 
theater in Leonarduskerk”

Grote boekenmarkt

Beek en Donk – “Maak van 
de Leonarduskerk in Donk een 
rouwcentrum, bioscoop of 
theater.” Het waren slechts een 
paar voorbeelden van de vele 
ideeën die vorige week tijdens de 
openbare avond van Dorpsraad 
Beek en Donk boven tafel kwamen.

Ruim vijftig personen hadden de 
weg naar het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk gevonden. In 
groepen van vier werd er elke 
keer ruim twintig minuten over 
de vier verschillende onderwerpen 
gepraat, te weten: hoe is de zorg 
in Beek en Donk, is Beek en Donk 
verkeersonveilig, wat moet er 
gebeuren met de Leonarduskerk 
en wat is er mooi/niet mooi aan 
het dorp? Met het idee ‘happen en 
stappen’  zwierven de bezoekers 
gedurende de avond door het 
Ontmoetingscentrum.

Aan het eind van de avond 
kwamen alle deelnemers bij elkaar 
om te horen wat het totaalresultaat 
was. Voor de Leonarduskerk 
waren er talloze ideeën. Naast 
bovengenoemde ideeën kwamen 
nog voorstellen voorbij zoals een 
speelruimte, gezondheidscentrum 
en kantoorruimte. Echter moet 
hierbij nog gekeken worden wat er 
met  de kerk mag gebeuren van het 
Bisdom. 

Over de zorg maakten de meeste 
mensen zich druk over de mentaliteit 
van de jongere generatie. Gaan zij 
later wel voor hun ouders zorgen? 
Gaat er een mentaliteitsverandering 
plaatsvinden? Daarnaast vonden ze 

dat mensen meer moeten durven 
om hulp te vragen als dat nodig 
is en er zou meer informatie en 
voorlichting over de zorg moeten 
komen.  

Verkeersonveiligheid blijft een heikel 
punt, in welke gemeente dan ook. 
Verkeerssituaties in de Kapelstraat, 
Koppelstraat, Pater Becanusstraat 
en de parkeergelegenheid rondom 
de winkelpleinen passeerden 
de revue. Ook het voetpad van 
de Groene Long werd uitvoerig 
besproken. Mensen zouden met 
zo’n vieze voeten thuiskomen, dat 
het simpelweg niet leuk is om er 
te gaan wandelen. Hierbij vertelde 
de gemeente dat ze hiervan op 
de hoogte zijn en gaan kijken wat 
de mogelijkheden zijn. Ook het 
probleem ‘hondenpoep’ kwam 
diverse keren aan bod. 

Hoe mooi of niet mooi is Beek en 
Donk? Er kwamen wat kritische 
punten voorbij, maar eigenlijk 
was er op het laatst maar één 
duidelijke conclusie: we mogen 
trots zijn op Beek en Donk! Beek 
en Donk is mooi. Evenementen 
zoals Wish Outdoor, Kwizut en Juni 
Watermaand zijn evenementen 
waar we als inwoner van het dorp 
trots op mogen zijn.

De Dorpsraad neemt alle ideeën 
en opmerkingen mee en gaat 
binnenkort evalueren. Zij kunnen 
niets beloven, maar gaan zich hard 
maken om sommige dingen te 
realiseren om zo de leefbaarheid  in 
Beek en Donk te vergroten. 

Drukke jaarvergadering en 2e 
lustrumviering Zorg om ‘t Dorp

Mariahout – Maandagavond vond in het buurthuis van Mariahout de 
openbare jaarvergadering van Zorg om het Dorp plaats. Daarnaast vierden 
zij hun 10-jarig bestaan. Er kwamen ruim 85 inwoners op deze avond af.

Drie bestuursleden traden af, te weten Miriam Berkvens, Jack van 
Rossum en Peggy van Hoof. Zorg om ’t Dorp verwelkomde twee nieuwe 
bestuursleden: Anoeska Bardoel en Jouk Lukassen. 

Na de vergadering trad het Mariahoutse gelegenheidskoor ‘Rejoice’ op. 
Vervolgens werd de vergadering met een gezellige, informele borrel 
afgesloten.

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Rugpijn, wat kunt u er zelf aan doen?
Ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van zeurende 
of stekende pijn in de rug. Aan de universiteit van York (Engeland) is 
bewezen dat regelmatig yoga beoefenen helpt!

Bij Suuz Yoga en Vissia Osteopathie is het plan ontstaan om een 
programma samen te stellen zodat thuis op een veilige manier yoga 
beoefend kan worden. Doel: Verbeteren van beweeglijkheid, spier-
kracht, ademhaling en ontspanning. In 5 bijeenkomsten van 1,5 uur is 
er ruim voldoende tijd voor het juist aanleren van de houdingen en 
voor individuele problematiek.

Waar?  Het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in   
  Beek en Donk. 
Wanneer?  De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 mei om 
  19.00u. 

Voor inschrijving en verdere informatie kunt u terecht op 
www.osteopathie.ericvissia.nl  of  www.sportieveyoga.nl

Jansen Kappers  
Piet van Thielplein 34  |  Beek en Donk

Het leek een dag als alle andere 
dagen te worden. Een jongedame 
stapte de kapsalon in. Ze had geen 
afspraak gemaakt, maar liep toch 
binnen om te kijken of ze geknipt 
kon worden. Ik vertelde haar dat ik 
haar graag wilde helpen. Ik nam 
haar jas aan en begeleidde haar 
naar haar plaats. Ik keek de dame 
aan en gaf haar het advies om een 
mooie, modieuze coupe aan te 
meten. De vrouw stemde in en ik 
begon met knippen. Van het ene 
koetje naar het andere kalfje ging 
het op een gegeven moment over 
‘haren kleuren’. Ik adviseerde de 
vrouw over wat het mooiste bij 
haar zou zijn. De jongedame 
knikte instemmend en zonder veel 
moeite zei ze: “Ja, doe maar. Dat 
wil ik.” Ze liet zichzelf eens �ink 
verwennen en enige tijd werd de 
verf al in haar haar gezet. Toeval-
ligerwijs liep tijdens het wachten 
tot dat verf eruit mocht, de 
visagiste langs. “Gebruik je wel 
eens make-up?”, vroeg ze aan de 
jongedame. De vrouw gaf aan dit 
weinig te gebruiken, maar stond 
wel open voor een make-up en 
kleuradvies. De visagiste gaf – 
tijdens het wachten totdat de verf 
eruit mocht – de vrouw een vrijbli-
jvend advies. Weer stemde de 
vrouw in. De verf ging eruit en de 
make-up werd op haar gezicht 
aangebracht. De vrouw die zonder 
afspraak binnen stond om enkel 
haar haren een knipbeurt te 
geven, was voorzien van een 
knipbeurt, haarkleuring en 
make-upadvies. De jongedame 
keek in de spiegel en barstte in 
tranen uit. “Wat is er?”, vroeg ik. 
Ze zei: “Ik kom al twintig jaar lang 
bij de kapper, maar nog nooit gaf 
iemand mij zo’n goed en duidelijk 
advies als nu. Ik herken mezelf 
nauwelijks. Ik voel me zo mooi.”

Een aantal weken later stond de 
vrouw weer op de stoep. Dit keer 
stond zij wel in de agenda. 

Door: Wieteke Jansen 
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-
381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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 14.00-15.00 en 
18.30-20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eind-
hoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 13.30-15.00 en 
18.30-20.00 uur

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

Openingstijden Rabobank
Kantoor Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 10
Dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur

Kantoor Beek en Donk
Koppelstraat 91
Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag tot 19.00 uur

Kantoor Lieshout
Heuvel 10
Dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar redactie@de-
mooilaarbeekkrant.nl onder vermelding van “Oogcontact”. Inlev-

eren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- bij

Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Medium

6 4

6 2

8 7 2 1 9

9 5 1

4 3 6 5

5 8 7

7 8 1 4 2

9 3

2 5

Puzzle #51650

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Horizontaal

Verticaal

goede doel

Sudoku

Kruiswoordpuzzel

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
redactie@demooilaarbeekkrant.nl

Weersverwachting voor morgen: 
Lintjesregen 

De Bitterbal

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Snijd de biefstuk zeer fijn tot tartaar. Snijd de augurk, zwarte olijven, 
sjalot en zongedroogde tomaatjes net zo fijn als de Biefstuk. Meng alles 
samen in een kom en voeg de kappertjes toe. Hak de peterselie en de, 
dragon zeer fijn, en voeg alles samen in de kom. Breng alles goed op 
smaak met peper en zout. Kook de kwarteleitjes 3 min af in koken water, 
en laat ze in koud water schrikken. Pel de eitjes en leg apart. Leg op een 
bord een bergje sla in het midden. Leg daarop een ring en vul deze met 
het biefstukmengsel en druk aan. Verwijder de ring. Heb je geen ring 
gebruik dan een klein koffiekopje en vul deze, en draai het om boven op
de sla zodat je een torentje krijgt. Snijd een eitje doormidden en leg 
boven op het torentje. Garneer af met strepen truffelmayonaise en 
grove snippers Parmezaanse kaas.

- 300 gr biefstuk of ossenhaas 
- 40 gr zwarte olijven 
- 20 gr sjalot 
- 20 gr augurk 
- 16 gr kappertjes 
- 10 gr peterselie 

- 4 gr dragon vers of gedroogd 
- 40 gr zongedroogde tomaatjes 
- 4 st kwarteleitjes 
- 1 flesje truffelmayonaise 
- Een beetje Parmezaanse kaas 
- Gemengde sla

Recept van de week

Tartaar van Biefstuk met truffelmayonaise ( 4 personen )

Oplossing 
vorige week:

Winnaars:

Piet van den Berg
Prijswinnaars kunnen 
hun prijs vanaf vrijdag 
ophalen

Riky van de Vossenberg

Rudy van den Enden

Paul en Truus Linders

Riky van de Vossenberg

Rudy van den Enden

Paul en Truus Linders

Puzzelpagina

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom kan een koning wel boeren maar een boer 
niet koningen?

www.kookcentrumbrabant.nl

Oplossing vorige week:
Traditions

Marcel Habraken kan tot 2 mei zijn prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Weerbericht komend weekend
Vrijdag Zaterdag Zondag
Min. temperatuur:  10o

Max. temperatuur:  15o

Kans op neerslag: 85%

Min. temperatuur:  5o

Max. temperatuur:  11o

Kans op neerslag: 80%

Min. temperatuur:  2o

Max. temperatuur:  15o

Kans op neerslag: 40%
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Hennepkwekerij ontmanteld in 
Beek en Donk

Laffe roofoverval op het 
Heuvelplein

Fietsvakman Vd Berg in een nieuw jasje

Beek en Donk - In een woning aan 
de Breemakker in Beek en Donk 
is maandagochtend om 10.15 uur 
een hennepkwekerij ontmanteld. 
De 63-jarige mannelijke bewoner 
van het pand is aangehouden. 

Kort daarvoor kreeg de politie een 
melding van een mogelijke inbraak 
in de woning. Daarbij zou een ruit 
vernield zijn. Toen agenten ter 
plaatse kwamen, bleek er inderdaad 
een ruit gebroken, maar niet als 
gevolg van een inbraak. 

Tijdens het onderzoek werd bij 
het huis een sterke henneplucht 
waargenomen en daarom nam 
de politie een kijkje in de woning. 
Op de bovenverdieping en op de 
zolder werd een hennepkwekerij 
met in totaal ruim 500 planten 
aangetroffen. 

De planten en de aanwezige 
kweekapparatuur zijn in beslag 
genomen en worden vernietigd. 
De bewoner is meegenomen naar 
het politiebureau voor verder 
onderzoek.

Beek en Donk – Op het 
Heuvelplein heeft dinsdagmiddag 
rond 12.15 uur een roofoverval 
plaatsgevonden. Hierbij zijn drie 
vrouwen en een man opgepakt 
door de politie. 

De overval gebeurde bij 
Herenkapsalon Hendriks voor de 
deur. Een getuige vertelt: “Ik zat 
hier te wachten, totdat ik geknipt 
zou worden. Theo Hendriks – de 
eigenaar van de kapsalon – liep naar 
buiten. Ik zag dat hij aangesproken 
werd door drie jonge vrouwen. Even 
later lag zijn beurs op de grond en 
liepen de vrouwen weg richting de 
Smalleweg.”

“Volgens de getuige vertelde Theo 
dat de drie verdachte vrouwen 
hem aangesproken hadden om 
te tekenen voor iets en vroegen 
daarvoor een kleine bijdrage. 
Op het moment dat Theo zijn 

portemonnee tevoorschijn haalde, 
grepen de vrouwen deze uit zijn 
hand. De beurs viel op de grond en 
de vrouwen liepen weg.” Hoeveel 
geld er buit is gemaakt, is nog 
onbekend.

Een vierde verdachte (een man) 
zat te wachten in een auto op de 
Smalleweg. De getuige vertelt: 
“De groenteman – buurman van 
de kapsalon – belde de politie. 
Deze kwam gelukkig net aanrijden. 
Ondertussen blokkeerde een 
pakketbezorger van PostNL de 
auto waar de verdachte in zat te 
wachten.”

 De man en één vrouw werden 
meteen aangehouden. De twee 
andere vrouwen zetten het op 
een lopen, maar konden ook 
worden aangehouden. Zij zijn 
alle vier meegenomen naar het 
politiebureau.  

Beek en Donk – Het pand van 
Fietsvakman Vd Berg aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk 
heeft een grondige verbouwing 
ondergaan. Piet van den Berg 
begon in 1979 nog in een heel klein 
winkeltje, maar beschikt inmiddels 
over een grote winkel en een ruime 
werkplaats.

Wie de winkel aan het Heuvelplein 
bezoekt, kent het bijna niet meer 
terug. Het naastgelegen pand – 
waar tot vorig jaar Gall & Gall in zat 
– behoort nu ook tot de showroom. 
“We hebben niet per definitie een 
groter assortiment nu. Het werd 
te krap. Alles staat nu wat meer 
uitgestald en van sommige dingen 
hebben we nu wat meer. Daarnaast 
specialiseren we ons meer in 
elektrische fietsen”, aldus Jan van 
den Berg, de zoon van Piet. 

Piet vertelt: “Voor 1979 zat hier een 
cadeaushop. Marian – mijn vrouw 
– woonde hier. Het pand kwam 
vrij en ik wilde graag voor mezelf 

beginnen. Omdat ik wat ervaring 
had in de fietsbranche begon ik 
een fietsenzaak.” De toenmalige 
huiskamer van Marian is nu het 
centrale punt van Piets winkel. De 
winkel was toen zo klein dat zijn 
werkplaats op zolder was. Dag in, 
dag uit sjouwde Piet met de fietsen 
van beneden naar boven. 

Marian groeide ook langzaam in 
de winkel. Samen kregen ze drie 
kinderen: Antje, Jan en Paul. De 
middelste van de drie zit nu ook 
in de zaak. Piet: “De kinderen 
hielpen nooit zo heel veel mee, 
meer omdat het moest. Jan is hier 
op een gegeven moment parttime 
begonnen. Hij had er toch veel 
plezier in. Dit heeft ertoe geleid dat 
hij nu ook in de zaak zit en hem 
over een paar jaar overneemt van 
mij.”

De fietsenzaak is een groot begrip 
in Beek en Donk. Vrijwel alle fietsen 
in het dorp zijn voorzien van een 
wit-blauwe sticker met ‘Van de 

Berg’ erop. Ook de familie zelf 
maakt heel wat kilometers op de 
tweewieler. Piet fietst met gemak op 
een vrije zondag naar bijvoorbeeld 
Maastricht. “Maar wel op een 
normale fiets hoor, niets aparts.” 
Ook Jan is actief op de fiets: “Ik zit 
nu bij een wielertourclub, waarmee 
ik zondags ga fietsen.” Beide heren 
vinden dit heel leuk om te doen. 

In de werkplaats van het dorpse 
bedrijf worden elke week zo’n 
honderd fietsen gemaakt. “We 
kennen door ons werk heel 
veel mensen uit Beek en Donk. 
Hierdoor kunnen wij het dorpse en 
persoonlijke karakter koesteren”, 
aldus Jan van den Berg. 
Fietsvakman Vd Berg heeft 
op dit moment diverse 
verbouwingsaanbiedingen. 

Fietsvakman Vd Berg
Heuvelplein 14
5741JK Beek en Donk
T: 0492-463342

Jos Martens & Zoon B.V. - Geselecteerd vakdealer voor 
SABO gazonmaaiers 
Over SABO gazonmaaiers.
SABO gazonmaaiers zijn al 
decennia lang een begrip onder 
de serieuze tuinliefhebbers en 
professionele groenbeheerders. 
De constant hoge kwaliteit en de 
perfecte maai- en vangresultaten 
maken de SABO gazonmaaiers tot 
een betrouwbare partner voor jaren 
maaiplezier.

SABO gazonmaaiers voldoen aan 
de hoogste eisen en verwachtingen. 
Al tijdens de ontwikkelingsfase 
wordt rekening gehouden met 
de vele verschillende en extreme 
omstandigheden waaronder de 
maaiers moeten presteren. Tijdens 
het productieproces worden de 
machines aan de zwaarste tests in 
de industrie onderworpen. Alleen 
op deze wijze kan voldaan worden 
aan de hoogste gebruikerseisen. Tot 
slot kunt u rekenen op uitgebreide 
garanties die bijdragen aan een 
probleemloos gebruik van de SABO 
gazonmaaiers.

Een top product verdient een top 
service. 
SABO gazonmaaiers zijn 
ontworpen voor een jarenlang 
gebruik. Machines van meer 
dan 20 jaar oud waar nog ieder 
seizoen mee gemaaid wordt zijn 
geen uitzondering. Uiteraard is dit 
alleen mogelijk als de machines 
op een vakkundige wijze worden 
onderhouden. SABO werkt daarom 

alleen samen met geselecteerde 
vakdealers die regelmatig geschoold 
worden en die exclusief toegang 
hebben tot specifieke technische 
informatie. Alleen de geselecteerde 
SABO vakdealer kan u het juiste 
aanschafadvies geven en daarna 
uw machine in topconditie houden 
waardoor u zich als gebruiker 
zorgeloos kunt concentreren op het 
onderhoud van uw gazon.

Jos Martens & Zoon B.V. vakdealer.
Jos Martens & Zoon B.V. in 
Mariahout is sinds november 
2012 door SABO aangewezen als 
exclusieve vakdealer. Dit bedrijf 
bestaat al sinds 1890 en is een 
begrip in de regio, als leverancier 
van kwaliteitsmachines voor de 
agrarische sector en tuin en park 

biedt Martens de hoogste kwaliteit 
waarbij de persoonlijke aandacht 
hoog in het vaandel staat. Dit heeft 
zelfs geresulteerd in het predicaat 
“Hofleverancier”.

SABO heeft dan ook het volste 
vertrouwen dat de service en het 
onderhoud aan de machines bij 
deze firma in goede handen is. 
Naast service en onderhoud biedt 
Jos Martens & Zoon B.V. u ook het 
beste aankoop advies toegespitst 
op uw specifieke wensen en tuin.

Jos Martens & Zoon BV
Ginderdoor 55
5738 AB Mariahout
Tel: 0499 - 42 31 31
www.josmartens.nl / www.sabo.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 14:00 uur tot 01:00 uur

vrijdag en zaterdag van 14:00 uur tot 02:00 uur
zondag van 14:00 uur tot 00:00 uur

Bestellingen vanaf €5,- worden in Aarle-Rixtel gratis bezorgd.
Elders worden bestellingen vanaf €9,- gratis bezorgd

GRILLROOM - PIZZERIA – SHOARMA – DÖNER KEBAB 

Dorpsstraat 4 | Aarle-Rixtel
Tel 1. 0492- 77 77 52 | Tel 2. 0492 - 77 55 68

GSM: 06 44 04 70 77

Bij elke € 10,- krijgt u één bon.
Bij 15 bonnen krijgt u € 10,- korting op uw volgende bestelling.

*Bonnen kunnen alleen ingeleverd worden bij afhalen

Doorlopende Bonnenactie:

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant



Donderdag 25 april 201318 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

   

Deze week hebben we een foto uit de oude doos die gemaakt is rond 
1970 in Mariahout. Wie herkent deze mensen? We horen het graag. 
Laat het ons weten via redactie@demooilaarbeekkrant of telefonisch 
via 0492-832182. 
Het antwoord van vorige week: Ciska van Bokhoven.

Een greep uit de leuke reacties die we kregen:
Jan van Bokhoven: “Het was mijn oma. Ze woonde op de Bakelseweg 
in Aarle-Rixtel. Ciska was getrouwd met Jan Willem van Bokhoven, 
ze had 10 kinderen, 8 jongens en 2 meisjes en heeft tot 1979 op de 
Heikant gewoond.”

Karin Heesakkers: “Dit is de oma van mijn vriendin. Haar uitspraak 
was: ‘Ik leef als een God in Frankrijk’.” 

Historische beelden

Jolanda van
Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929

Fun Trike Treffen 
voor de 6e keer

Opening toerseizoen met Gouwe 
Ouwe Rit

Beek en Donk - Stichting Fun Trike 
Treffen Laarbeek houdt voor de 6e 
keer het Fun Trike Treffen Laarbeek. 
Van donderdag tot en met zondag 
staat het geheel in het teken van 
trikes in alle soorten.  Naast de trikes 
is er overdag entertainment op het 
veld. Het evenement wordt aan de 
Heereindsestraat 8  gehouden. De 
entree bedraagt 5 euro voor het hele 
weekend van 3 tot en met 7 juli. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis 
toegang.

Wethouder  Theodoor Biemans 
heeft de eer om dit evenement 
op een ludieke manier te openen. 
Dit in samenwerking met de Neije 
Prinsen, het Sint Leonardus Gilde en 
de Firebrigade Pipes en Drums uit 
Gemert. De opening vindt plaats op 
donderdag 3 juli om 19.00 uur. Diverse 
standhouders sieren het terrein van de 
KPJ en er vindt een loterij plaats. De 
kinderen kunnen zich vermaken met 
een clown, zich laten schminken en 
eventueel een rondje op een echte trike 
meemaken. De volwassenen kunnen 
genieten van  bands in de avond. Op 
zaterdagavond treedt de ban Third 
Half uit Gemert op en is er verder nog 
een speciale act. Meer informatie vindt 
u op www.funtriketreffen.nl

Aarle-Rixtel - Het toerseizoen 
van Nederlands grootste oldtimer 
bromfietsclub “De Bromvliegers” 
wordt geopend met de Gouwe 
Ouwe Rit vanuit Aarle-Rixtel op 
zondag 28 april. De tocht gaat over 
mooie en rustige Brabantse wegen. 
Met een goedverzekerde bromfiets 
of Solex van tenminste 20 jaar oud 
kan eenieder deelnemen aan deze 
toertocht. 

De inschrijving van deze toertocht 
voor oldtimer bromfietsen en 
rijwielen met hulpmotor vindt op 
een andere locatie plaats als wat 
men gewend is. Tussen 09.00 en 
10.30 uur kunnen deelnemers 
inschrijven bij Sporthal De Dreef 
aan de Duivenakker 76 in Aarle-
Rixtel. Het inschrijfgeld bedraagt 
7 euro, dit is inclusief consumptie 
bij de startplaats, verzorging op 
de pauzeplaats en een herinnering 
voor aan de bromfiets, dit zolang 
de voorraad strekt. Voor de tiende 
keer strijken de liefhebbers van 
oldtimer bromfietsen en rijwielen 
met hulpmotor neer in Aarle-Rixtel. 
Organisator Henk van Lierop is één 
van de vele leden uit Laarbeek die 
bij de Laarbeekse bromfietsclub is 
aangesloten (met 450 leden over 

heel Nederland). Hij is blij dat 
er in zijn gemeente gestart gaat 
worden. “Wij zijn blij met deze rit 
die sinds 2004 deel uitmaakt van de 
zogenaamde “Brabantse Bromfiets 
Dagen”. Tijdens het toerseizoen 
worden er toertochten op 
verschillende locaties georganiseerd 
zodat de meeste leden wel een 
toertochtje in zijn/haar buurt kan 
meerijden. Ook niet-leden zijn 
welkom om deel te nemen aan de 
tochten. De organisatie heeft een 
route gemaakt door het Brabantse 
landschap over een afstand van 
ongeveer 75 kilometer.”

Bij mooi weer verwacht de 
organisatie rond de 300 deelnemers. 
Publiek is van harte welkom om te 
komen genieten van de aanwezige 
oldtimers. Vanaf  09.00 uur 
verzamelen de bromfietsliefhebbers 
zich bij sporthal De Dreef, de start 
is om 11.00 uur. Vanaf 14.30 uur 
worden de bromfietsen en Solexen 
weer terug verwacht in Aarle-Rixtel. 
Belangstellenden zijn welkom om 
te komen kijken en genieten van 
de Zündapps, Kreidlers, Puchs 
Solexen enz. Meer info: Henk van 
Lierop, tel. 0492-463210 of www.
bromvliegers.nl

Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 

arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

De Klussenier  Arie Verbakel  heet vanaf nu: 

Klusservice Laarbeek
Laarbeek  -  Arie Verbakel heeft na 5 jaar 
afscheid genomen van de franchise formule 
De Klussenier. Hij gaat verder als klusbedrijf 
onder de naam Klusservice Laarbeek.

Bij Klusservice Laarbeek kunt u terecht voor 
bijvoorbeeld interieurwerkzaamheden. Hier-
bij kunt u denken aan schuifkasten, inloop-
kasten, de betimmering van de zolder en het 
creëren van opbergruimtes. 

Arie is ook gecerti� ceerd Velux dakvenster-
specialist. Hij kan u alles vertellen op het 
gebied van de mogelijkheden van Velux 
daklichtsystemen. Hier is zoveel meer moge-
lijk dan u in eerste instantie denkt. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Arie is  
een allround vakman. U kunt bij hem terecht 
voor aanbouw, verbouw, renovatie, schilder-
werk, noem het maar op. 

Neem contact op met klusservice Laarbeek 
en informeer naar de mogelijkheden. U kunt 
altijd vrijblijvend een gratis o� erte opvragen.

Lente k rie be ls ? !
Het mooie weer staat voor de deur. 
Heerlijk natuurlijk! Maar v liegen 
en muggen kunnen dit plezier nogal 
bederven. K lusservice Laarbeek is 
specia list in insectenwering en levert 
en plaatst o.a. raam- en deurhorren, 
inzethorren en plissé deuren. 

Informeer nu naar de mogelijkheden, 
zodat u straks lekker kunt genieten 
van de zomer!

      Groeten, Arie Verbakel

Zondag 28 april 10.00 tot 14.00 uur

Locatie-uitzending vanaf de Heuvel in 
Lieshout met verslag van de
 Oranjeloop Laarbeek.

Luistert U ook?

Dinsdag 30 april 12.00 tot 18.00 uur

Locatie-uitzending vanaf het Heuvel-
plein in Beek en Donk Radio Kontakt 
brengt live interviews en muziek.

Op beide dagen kunt u voor slechts € 7,50 lid worden van de 
vriendenclub van Radio Kontakt. Uw lidmaatschap maakt het 
mogelijk voor Radio Kontakt goede informatieve programma´s 
te maken.
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“De Berenfamilie verhuisd naar 
dierenpark Regter-Eind”

Beek en Donk - Kunstwerk “De Berenfamilie” is verhuisd van de 
Molenweg naar het dierenpark Regter-Eind. Het kunstwerk stond tot 
voorheen bij Basisschool De Muldershof, maar vanwege een wijziging 
in het wegennet tot de nieuwe school moest het kunstwerk verplaatst 
worden.

Het kunstwerk is gemaakt door A. Landman en in 1978 bij de basisschool 
geplaatst. Helemaal gaaf is het dan ook niet meer. Veel kinderen hebben 
het beeld beklommen en als speelobject gebruikt. Vrijwilligers gaan het 
beeld nu op de nieuwe plek opknappen, zodat er weer volop van genoten 
kan worden.

www.toekomstvisielaarbeek.nl

Reageren kan van 1 april t/m 6 mei

Zorg

Economie en
werkgelegenheid Voorzieningen-

niveau 

Gemeenschapszin

Rol overheid
Vergrijzing

U heeft nog 10 dagen om uw mening te laten horen

Denk mee over de toekomst van Laarbeek
Tot en met maandag 6 mei 2013 kan iedere inwoner van Laarbeek meedenken over de toekomst van 
Laarbeek. U dus ook! Jong en oud, uit Mariahout of Aarle-Rixtel, hier of elders geboren en getogen, we 
willen graag weten wat u denkt.

Hoe praat u mee?
U kunt uw mening laten horen op de website www.toekomstvisielaarbeek.nl. Over zes uiteenlopende thema’s 
zijn stellingen geformuleerd. Op die thema’s kunt u op twee manieren reageren. In een korte enquête, waarbij 
u per stelling kunt aangeven of u het er mee eens bent of niet. Daarnaast kunt u ook op het forum vertellen 
wat u van een stelling vindt en waarom. U kunt daarbij ook in discussie gaan met andere deelnemers op het 
forum.

De thema’s waar u over mee kunt praten zijn: economie en werkgelegenheid, vergrijzing, zorg, 
voorzieningenniveau, gemeenschapszin en de rol van de overheid.

De stellingen zijn heel gevarieerd en zo opgesteld dat u aan het denken wordt gezet. Zij verkondigen ook niet 
de mening van raadsleden of de gemeente, maar het zijn discussiepunten waarbij wij juist heel benieuwd zijn 
naar úw mening. Hoe ziet u in de toekomst de rol van de gemeente en hoe ziet u uw eigen rol als inwoner van 
Laarbeek?

    

Toekomstvisie Laarbeek 2020
De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de Toekomstvisie Laarbeek 2020. Op 27 juni stelt 
de gemeenteraad deze visie vast. Denk mee, reageer, praat mee over de toekomst van Laarbeek!

 Voorbeeldstelling:

Vindt u dat mens en die een uitkering krijgen verplicht moeten worden om iets voor de 
gemeenschap terug te doen; bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of het schoonhouden van 
de openbare ruimte?

Voedingsadvies & Coaching
Tel: 06-20997823
www.gewichtsconsulente-janneke.nl
info@gewichtsconsulente-janneke.nl

Beek en Donk – Hoe heerlijk 
is het om vanuit je omgeving 
complimentjes te krijgen over 
je figuur. Vooral als je aan het 
afslanken bent, merken veel 
mensen het op. “Wat zie je er 
goed uit!” wordt dan geroepen. 
Dat is een extra stimulans om 
het afslanktraject voort te zetten. 

Gewichtsconsulente Janneke van 
Bussel is sinds pas gestart met 
haar eigen praktijk waarin zij 
mensen met overgewicht coacht 
bij het afslanken. Janneke is ge-
diplomeerd gewichtsconsulente. 
Ze maakt mensen bewust van 
wat ze eten en leert ze een ge-
zond voedingspatroon aan. “Dus 
geen crashdieet, poeders, shakes 
en andere ‘wondermiddelen’, 
maar een nieuwe eet- en leef-
wijze.”  Dat is de werkwijze die 
Janneke hanteert en waarbij die 
vervelende extra’s kilo’s definitief 
verdwijnen. 

“Vaak hebben mensen al van 
alles aan diëten geprobeerd, 
maar werkt niets. Wat ze nodig 
hebben, is een gezond eetpa-
troon. Daar hebben zij hun hele 
leven profijt van. Ik kijk naar 
waar de knelpunten zitten en 
hoe je alternatieven toe kunt 
passen zonder jezelf iets te kort 
te doen”, aldus Janneke.

Wanneer mensen interesse heb-
ben, komen zij eerst bij Janneke 
voor een intakegesprek. De tra-
jecten bestaan uit vijf of negen 
consulten. Door middel van een 
werkboek en persoonlijke be-
geleiding werkt Janneke samen 

met de cliënt aan een nieuwe, 
gezonde levensstijl. Janneke 
werkt ambulant. “Ik ga naar de 
mensen thuis toe, zodat zij in 
hun eigen vertrouwde omgev-
ing zijn”, aldus de gewichtscon-
sulente. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen 
die begeleiding bij het afvallen 
zoeken meer succes boeken. 
“Ik bied veel persoonlijke 
begeleiding. Mensen moeten 
echt het gevoel krijgen dat we 
het samen doen. Samen bewust 
worden van het huidige voed-
ingspatroon. Je leert over je 
eetgewoonten en – gedrag en 
om andere keuzes te maken. Dus 
geen calorieën tellen en geen 
strak eetschema waar je niet van 
af mag wijken, maar een inten-
sieve, motiverende begeleiding 
gedurende het hele traject.”

Voor diegene die een aanvullen-
de verzekering heeft, wordt het 
traject grotendeels vergoed. Op 
dit moment is Janneke ook aan 
het studeren om in de toekomst 
kinderen te kunnen begeleiden. 
Wie zich inschrijft in mei voor 
een traject maakt kans op een 
fashioncheque ter waarde van 
€50,00.
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Mariahout zeker van nacompetitie

ASV’33 - Boskant 0-2

Uitslagen
PupF2 – Emos         1 – 0
PupD2 – Alico            1 – 1
PupD1 – Flash         1 – 3
Corridor - PupF1         1 – 0
PupE2 – T.O.G.            3 – 2
Bladella – AspC1          3 – 2
HBSV – AspC2         4 – 2
Ajola – JunA1       5 – 10
Sen 3 – ODIO 2       7 – 15
Sen 2 – De Peelkorf 2        6 – 9
Sen 1 – Celeritas (S) 1     17 - 15

Zaterdag 27 april
Sportpark Mariahout
09.00 PupF1 – Celeritas (S)
10.00 PupD1 – Altior
11.00 PupD2 – De Wilma’s
12.00 AspC1 – Rosolo
Sportpark Veghel
10.00 SCMH – PupE1
Sportpark Venhorst
14.00 JES – JunA1

Zondag 28 april
Sportpark Mariahout
10.30 Sen 3 – Corridor 3
Sportpark Sint-Oedenrode 
10.30 Concordia/Boskant 2 – Sen 2
Sportpark Middelaar
11.00 Astrantia 1 – Sen 1

Uitslagen
HVCH 1-Sparta’25 1             0-4
JVC Cuijk 2-Sparta’25 2              2-2
HVCH 3-Sparta’25 3                  1-1
Sparta’25 5-RKVV Keldonk 2     0-4
Sparta’25 6-Blauw Geel’38 8      1-3
Avesteyn 3-Sparta’25 7              3-3
Rhode 5-Sparta’25 8                  6-1
Someren 13-Sparta’25 9            3-2
Oranje Zwart 4-Sparta’25 10     1-0
UDI’19 VR2-Sparta’25 VR2        2-3
ASV’33 Vet-Sparta’25 Vet          1-0

Sparta’25 G1-UDI’19 Bed G1     2-5
Sparta’25 A1-Volkel A1              2-2
Deurne A2-Sparta’25 A2            2-1
Rood Wit’62 B1-Sparta’25 B1    5-2
Sparta’25 B2-Boekel Sport B2     0-1
Irene B1G-Sparta’25 B3             0-7
Sparta’25 C1-Nuenen C1           0-7
Rhode C2G-Sparta’25 C2           1-5
Sparta’25 C3-Avanti’31 C2        3-1
Gemert C5-Sparta’25 C4           7-2
SV Venray D1-Sparta’25 D1      4-2
Sparta’25 D2-Gemert D3           4-1
Sparta’25 D3-Mierlo Hout D5G 2-0
Rhode D5-Sparta’25 D4            5-1
Sparta’25 E2-ELI E1G                2-9
Irene E2-Sparta’25 E3                7-3
Sparta’25 E4-Bruheze E2           1-3
Blauw Geel’38 E10-Sparta’25 E5   6-3
Gemert E12-Sparta’25 E6G        1-9 
Sparta’25 E7-Rhode E9               5-3
Sparta’25 F1-Deurne F1             2-4
Sparta’25 F3-Blauw Geel’38      8-0
Sparta’25 F4-Ollandia F1G         3-4
Boekel Sport F4-Sparta’25 F5G 8-0
Sparta’25 F6-Bruheze F6           5-7
Sparta’25 F7G-Rhode F6G         1-7
Blauw Geel’38 F10-Sparta’25 F8G 1-4
Sparta’25 JG1-MULO JG2         6-2
Sparta’18 MD1-Sparta’25 MD1 5-0

Zaterdag 27 april
15:00 Gemert A2-A2
15:00 Someren A3-A2
13:30 B1-Mierlo Hout B1
14:30 Rhode B2-B2
14:30 B3-Rhode B4
13:00 C1-MMC Weert C1G
13:00 C2-Mariahout C1
12:30 ASV’33 C2-C3
13:00 C4-Liessel C2
12:00 Volharding D1-D1
11:15 WEC D1-D2
11:45 Schijndel D5-D3
11:30 D5-Gemert D4
09:15 E1-Schijndel E2
10:30 Boekel Sport E3-E2
09:15 E3-Blauw Geel’38 E12
10:00 Brandevoort E2-E4
09:15 E5-Rhode E8G
09:15 E6-Rhode E10

10:15 Schijndel E8-E7
09:30 Mierlo Hout F1-F1
10:30 F2-Mariahout F1G
10:30 Erp F6-F3
10:00 Nijnsel F1-F4
10:30 F5-DVG F3
09:15 NWC F7-F6
10:30 Gemert F11-F7G
10:30 F8G-MULO F4
10:30 F9-Gemert F13
12:00 Olympia’18 G1-G1
11:30 MC1-Festilent MC1
11:00 Mulo MD2-MD1
09:15 Spartaantjes-trainen
16:30 Nijnsel Vet-Vet.
15:00 Huukske-Cafeetje

Senioren Zondag 28 april
14:30 GSV’28 1-Sparta’25 1
11:00 Sparta’25 2-Erp 2
18:45 Sparta’25 2-Margriet 2
12:00 Sparta’25 3-ASV’33 2
11:30 Stiphout Vooruit 3-Sparta’25 4
11:30 Mariahout 3-Sparta’25 5
10:00 FC Uden 3-Sparta’25 6
12:00 Sparta’25 7-ELI 3
10:00 Sparta’25 8-DVG 4
12:00 Sparta’25 9-Rood Wit’62 6
10:00 Sparta’25 10-Bavos 6
11:00 Hurwenen VR1-Sparta’25 VR1
10:00 Sparta’25 VR2-EVVC VR2

Zaterdag 27 april 
10:00 Mariahout - F2-Blauw Geel’38/ F11
10:00 Mariahout F4-ASV’33 F3
10:30 Sparta’25 F2-Mariahout F1
10:30 WEC F4-Mariahout F3
11:15 Mariahout E2-Blauw Geel’38 E10
11:15 Mariahout E1-Ollandia E1
12:30 Mariahout D1-DVG D1
12:45 Stiphout Vooruit D4-Mariahout D2
13:00 Mariahout C2-Erp C2
13:00  Sparta’25 C2-Mariahout C1

14:30 Mariahout A1-Nijnsel A1
14:30 Mariahout B2-Blauw Geel’38 B8
15:00 ASV’33 B1-Mariahout B1

Zondag 28 april 
10:30 Mariahout 4-ASV’33 6
11:00 Mariahout VR1-Boekel Sport VR1
11:30 Mariahout 3-Sparta’25 5
11:30 Milheezer Boys 3-Mariahout 5
12:15 Bavos 2-Mariahout 2
14:30  Vorstenbossche Boys 1- Mariahout 1

Jeugd Zaterdag 27 april
15.00 ASV’33 A1 – Bruheze A1
15.00 ASV’33 B1 – Mariahout B1
12.30 ASV’33 C1 – HVV Helmond C1
12.30 ASV’33 C2 – Sparta’25 C3
13.00 Nijnsel C2 – ASV’33 C3
ASV’33 MC1 is vrij
10.30 Someren D2 – ASV’33 D1
11.30 Boskant D1 – ASV’33 D2
ASV’33 D3 is vrij
10.30 ASV’33 E1G – Stiphout Vooruit E4G
10.30 Rood Wit’62 E3 – ASV’33 E2G
09.15 Rhode E9 – ASV’33 E3G
09.15 ASV’33 F1 – Mierlo Hout F2
ASV’33 F2 is vrij
10.00 Mariahout F4G – ASV’33 F3G
ASV’33 F4 is vrij
09.15 ASV’33 F5 – Lierop F3

Veteranen Zaterdag 27 april
16.00 MULO – ASV’33

Senioren Zondag 28 april
14.30 Volkel 1 – ASV’33 1
12.00 Sparta’25 3 – ASV’33 2
12.00 ASV’33 3 – Schijndel 5
12.00 ASV’33 5 – Bavos 4
10.30 Mariahout 4 – ASV’33 6
11.00 ASV’33 VR1 – Lierop VR1

 
Uitslagen Jeugd Woensdag 17 april
NWC B2 – ASV’33 B1           2-1
ASV’33 MC1 – Schijndel MC1   1-0
ASV’33 D1 – Bavos D1            4-1
ELI F3 – ASV’33 F4          2-5

Donderdag 18 april 
DVG F3 – ASV’33 F2            2-1

Zaterdag 20 april
NWC A2 – ASV’33 A1            4-3
WEC B1G – ASV’33 B1          2-0
ASV’33 B2 – SC Helmondia B2  6-3
ASV’33 MB1 – DSV MB1           0-3
Rood Wit’62 C2 – ASV’33 C1    0-4
Boskant C1 – ASV’33 C2           1-1
ASV’33 C3 – Boekel Sport C2    0-4
ASV’33 MC1 was vrij
ASV’33 D1 – Lierop D1           1-6
ASV’33 D2 – Rhode D2            2-1
Rhode D4 – ASV’33 D3           7-0
HVV Helmond E1 – ASV’33 E1G    1-1
ASV’33 E2G – Stiphout Vooruit E5   5-3
ASV’33 E3G – Gemert E6          4-6
Blauw Geel’38 F2 – ASV’33 F1  2-3
ASV’33 F2 – Gemert F8           3-1
ASV’33 F3G – Irene F3          5-0
Rhode F8 – ASV’33 F4           3-4
Stiphout Vooruit F6G – ASV’33 F5  1-8

Dinsdag 23 april:
Nijnsel D1G – ASV’33 D2          .-. 
Boekel Sport F4 – ASV’33 F2     6-2

Uitslagen Veteranen Zaterdag 20 april
ASV’33 – Sparta’25          1-0

Uitslagen Senioren Zondag 21 april
ASV’33 1 – Boskant 1           0-2
ASV’33 2 – Bavos 2           3-1
Boskant 3 – ASV’33 3           2-0
Rood Wit’62 6 – ASV’33 5         0-4
ASV’33 6 – Bavos 5           1-3
NWC VR1 – ASV’33 VR1         0-14

Dinsdag 23 april:
ASV’33 VR1 – NWC VR1 10-1

Mariahout - Doordat zondag het 
klassenbehoud is veiliggesteld zal het 
vaandelteam de nacompetitie spelen 
omdat zij de 2de periode hebben 
behaald.

De E1 van vv Mariahout, gesponsord 
door Sportschop Laarbeek, is afgelopen 
zaterdag kampioen geworden door hun 
winst op Rhode E2 en het verlies van de 
concurrenten. A.s. zaterdag speelt de E1 
een thuis wedstrijd om 11.15 uur tegen 
Ollandia E1. Na de wedstrijd wordt het 
team gehuldigd. Familie, vrienden en 
kennissen worden uitgenodigd om het 
kampioensteam toe te juichen. 

Het 4de elftal van v v Mariahout, 
gesponsord door De Pelgrim, Café/
Restaurant/Zaal/Cafetaria, is afgelopen 

zondag kampioen geworden zonder zelf 
te hebben gespeeld. Het vierde elftal had 
zondag een vrije dag, maar de mede-
titelkandidaat liet punten liggen waardoor 
zij kampioen werden. Zondag spelen zij 
thuis tegen ASV ’33 10.30 uur waarna zij 
het kampioenschap gaan vieren.

Op zondag 5 mei is in de kantine van VV 
Mariahout de afsluiting van het seizoen. 
Voor de kinderen is een springkussen 
aanwezig en is er een ijs verrassing. 
Het 1ste en het 2de  team spelen een 
thuiswedstrijd. Verder kun je meespelen 
met de Toto. Deze dag heeft als thema 
Bevrijdingsdag. Als klap op de vuurpijl is 
er een live optreden van Bas Vermeer. U 
kunt ook komen genieten van al deze 
activiteiten. 

Aarle-Rixtel – De wisselvallige prestaties 
van de laatste weken kon ASV’33 ook 
tegen Boskant niet ombuigen. ASV’33 
verloor in een slechte wedstrijd met 
2-0 van Boskant die ook niet al te best 
speelden.

Trainer Hans van Beek had alweer flink 
moeten puzzelen om het elftal samen te 
stellen, dat is voor ASV’33 ook wel al het 
gehele seizoen het geval. Door de vele 
blessures speelt ASV’33 deze competitie 
menigmaal in een andere bezetting, wat 
zeer zeker de continuiteit niet ten goede 
komt. Maar voordat ASV’33 wakker was 
had Boskant de score in de 1e minuut al op 
0-1 gebracht, een snelle uitval over rechts 
werd bekwaam en makkelijk afgerond 
door Maikel Merks van Boskant. Zo liep 
ASV’33 deze wedstrijd dus al snel achter 
de feiten aan, Boskant bleef eigenlijk de 
gehele 1e helft de beter ploeg zonder 
ook echt gevaarlijk te worden. In de 
20e minuut kreeg ASV’33 opnieuw een 

tegenvaller te verwerken, Nick Hendriks 
moest met een dikke enkel het speelveld 
verlaten, de zoveelste blessure, zijn 
vervanger was Joeri Verberne.

Ook ASV’33 kon voor de rust geen 
potten breken zodat de rust gehaald 
werd met een 0-1 voorsprong voor 
Boskant. Ook na de thee was het 
Boskant die het gevaarlijkst was en al in 
de 48e minuut werd de stand naar een 
0-2 voorsprong getild, door niet alert 
reageren van de ASV’33 defensie was 
het Roy vd Linden die bij de 2e paal 
ongehinderd de 0-2 kon binnen koppen. 
ASV’33 probeerde door hard werken 
onder aanvoering van aanvoerder Rene 
de Vries de bakens nog wel te verzetten 
maar ook in de 2e helft moest gewacht 
worden tot de 71e minuut voordat 
ASV’33 via Thomas Fritsen echt gevaarlijk 
kon worden, op de rand van de 16 kreeg 
thomas de mogelijkheid met een prachtig 
stiftballetje de doelman van Boskant te 

verschalken, echter de lat stond succes 
in de weg. Ook door het inbrengen van 
nieuwe krachten zoals Jordy Kuipers 
en Mark Smits kon ASV’33, Boskant 
niet meer in verlegenheid brengen, een 
kopbal in de 80e minuut die kracht miste 
van aanvoerder Rene de Vries had ook 
niet het gewenste resultaat, en was ook 
meteen het laatste plaagstootje van 
de rood/witten in deze niet al te beste 
wedstrijd. Boskant blijft door de winst 
uitzicht houden op de nacompetitie. Voor 
ASV’33 staan deze competitie nog twee 
wedstrijden op het programma om des 
Keizers baard. 

Opstelling ASV’33; Dennis Driessen, 
Robbert Mol, Pim Dubois, Ruud de 
Brouwer, Jeroen vd Ven, Rene de Vries, 
Thijs van Uden (80e Mark Smits), Dennis 
Verbakel, Nick Hendriks (20e Joeri v 
Berne 66e Jordy Kuipers), Joris v Brug, 
Thomas Fritsen

Programma/Uitslagen

Flamingo’s

Sparta’25

V.V. Mariahout

A.S.V.

Overwinning voor de Flamingo’s
Wafels bakken voor 
het goede doel

Mariahout – Afgelopen zondag 
speelde Flamingo’s 1 tegen 
Celeritas 1. De wedstrijd ging 
gelijk op, er werd om en om 
gescoord. De Flamingo’s kwam 
op een achterstand maar wist zich 
goed te herstellen. Ze gingen dan 
ook met een voorsprong de rust 
in wat uiteindelijk resulteerde 
verdienstelijke overwinning.

In de rust stond de Flamingo’s op een 
voorsprong van 8-6. Volgens coach 
Tineke Roffel was het aanvallende 
spel prima, vele kansen werden 
er gecreëerd. Op verdedigend 
vlak werden er teveel punten 
weggegeven op de momenten 
dat er van vak en taak gewisseld 

werd. Even een verslapping van de 
concentratie, waar de tegenstander 
dankbaar gebruik van maakte.

De eindstand werd 17-14.

Flamingo’s 2 - Peelkorf 2
Zondag 21 april speelde Flamingo’s 
2, gesponsord door Harold Vereijken 
Gereedschappen en Verhuur, tegen 
Peelkorf 2. Peelkorf verdedigde 
goed op de bal waardoor het 
moeilijker werd voor Flamingo’s om 
het baltempo hoog te houden in de 
aanval. 
Flamingo’s maakte hun kans niet af 
waardoor Peelkorf de punten mee 
naar huis nam. 
Eindstand 6-9.

Running Team Laarbeek neemt voor 
de zesde keer deel aan de ROPA-
run en gaat daarvoor wafels bakken 
tijdens de Oranjeloop op 28 april. 

Doelstelling is  om zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te brengen voor 
patiënten met kanker en het motto 
van de ROPA-run te kunnen 
uitvoeren: “Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan 
het leven.” 

De opbrengst van de ROPA-run 
gaat dit jaar naar het goede doel. 
Steun Running Team Laarbeek en 
wordt vriend of sponsor van hen. 
www.runningteamlaarbeek.nl.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

U kunt ook uw folder
laten bijsteken 

in DeMooiLaarbeekKrant



Donderdag 25 april 2013 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

biljarten

“Spelen Laarbeekse clubs zich veilig?”handboogschieten

Wat is er dit seizoen toch aan de 
hand met de selectieteams van de 
Laarbeekse voetbalclubs Sparta’25, 
ASV, ELI en Mariahout?
Zoals het er nu voor staat zijn ELI 
1 en 2 al definitief gedegradeerd, 
Sparta 2 zo goed als zeker en ASV 
2 vecht nog tegen degradatie, in 
de klasse waar Mariahout 2 zich 
volgende week waarschijnlijk ‘vrij 
speelt’, zoals dat zo mooi heet.
Daarnaast klimt Sparta 1 
momenteel uit een dalletje en 
heeft het alles in eigen hand en 
heeft ASV 1 zich al enkele weken 
geleden, definitief gevrijwaard van 
degradatie.
Mariahout 1 spant de kroon, 
door zich afgelopen weekend 
pas vrij te spelen, (met hulp van 
ELI, die verrassend tegen het al 
gedegradeerde Vorstenbossche 
Boys verloor) maar wel in het 
bezit is van een periodetitel. Zij 
mogen zich als enigste Laarbeekse 
team gaan opmaken voor de 
nacompetitie, om nog eventueel te 
promoveren naar de derde klasse!
Wat ligt het dan ook allemaal dicht 
bij elkaar en wat is alles dan toch 
betrekkelijk!
Maar waar ligt de oorzaak van 
deze, toch niet altijd rooskleurige 
uitslagen en voetbaltijden?
Vaak gehoorde redenen zijn 
blessures, schorsingen in de toch 
al kleine selecties, spelers die een 
andere mening zijn toegedaan dan 
de trainer, of iets van dien aard en 
het niet eens zijn met een bepaalde 
gang van zaken.
Maar meer en meer komt de 
motivatie, de bereidheid, de 
instelling en dus de mentaliteit van 
de speler zelf om de hoek kijken. 
Deze is soms ver te zoeken, waarbij 
het gemakkelijk is om derden als 
schuldigen aan te wijzen. 

Natuurlijk mogen spelers keuzes 
maken om ‘lager’ te gaan 
voetballen, in een ‘vriendenteam’ 
te gaan spelen of gewoon te kiezen 
voor vriend, vriendin of gezin, of 
voor ‘de derde helft’ in de kantine. 
Maar juist hier knelt de schoen 
soms bij de verenigingen!
Men neemt deze beslissingen op 
jonge leeftijden, terwijl je nog zo 
belangrijk zou kunnen zijn voor 
een selectie-elftal. Maar dat telt 
tegenwoordig niet meer zo, het 
is voor velen niet altijd een ‘eer’ 
meer, om in een standaardteam te 
mogen voetballen.
Zodoende is het voor de club, 
cq. de trainer, niet altijd meer 
mogelijk om het ‘sterkste’ elftal 
op te stellen. En zo zal er geroeid 
moeten worden met de riemen die 
we hebben, die willen!
Hier zullen we mee om moeten 
kunnen gaan, want anders zullen 
er in diverse geledingen, vele 
frustraties gaan optreden, met alle 
gevolgen van dien, als die er al niet 
zijn!
Moet het dan ‘geven en nemen’ 
worden, moet er een gulle 
middenweg gekozen worden, 
waar we met z’n allen denken mee 
vooruit kunnen, of……
Één ding is duidelijk: Alles moet 
kloppen wil er gepresteerd 
kunnen worden en daar hoort de 
mentaliteit met bijhorende keuzes 
als eerste bij. Je staat dan al bij 
wijze van spreke met 1-0 voor, nog 
voordat je afgetrapt hebt!
P.s. 
Elk selectieteam een goede 
seizoensafsluiting toegewenst, 
op het voetbalveld dan wel in de 
voetbalkantine!

R. van den Enden

Turnvereniging 
De Ringen

Winst voor 
Bedo C-jeugd

Goud, zilver en brons voor 
Krijgsman Soranus

Handboogvereniging Strijd in Vrede

Uitslag 2e wedstrijd van het 50ste 
Ganzenwinkeltoernooi Tiende 3-banden 

Biljarttoernooi

Antonio Duijmelinck 
wint Molenbroek-
trimloop

Beek en Donk – De Turnvereniging 
was, is en blijft actief. De 
wedstrijdgroep heeft afgelopen 
zondag hun toestelfinales mogen 
turnen. Ze staan op de Oranjemarkt 
op het Heuvelplein en in de week 
van 13 t/m 17 mei kan men een 
proefles meedraaien.

Het wedstrijdseizoen bij Tv De 
Ringen is in volle gang, afgelopen 
zondag 21 april hebben de 
meiden van de wedstrijdgroep hun 
toestelfinales mogen turnen. Een 
mooie 9e plaats op Brug voor Donna, 
een 7e plaats voor Ashley op Sprong 
en een 6e plaats voor Merle op 
Balk. Tijdens de Oranjemarkt staat 
de vereniging op het Heuvelplein 
met hun tumblingbaan. Een aantal 
groepen van de vereniging zullen 
hier hun kunsten gaan vertonen. 
Voor bezoekers is er ook ruimte om 
een sprong te wagen.

In de week van 13 t/m 17 mei is 
er de mogelijkheid om een proefles 
te komen draaien bij Tv De Ringen. 
Op de site vind je de informatie bij 
welke groep je aan kunt sluiten. 
www.deringen.nl 

Beek en Donk – Handbalvereniging 
Bedo kreeg afgelopen week De 
Vlinders op bezoek. De jeugd 
ging met de winst aan de haal, de 
dames senioren behaalden echter 
een klein verlies tegen De Vlinders.

De jongste jeugd van 
handbalvereniging Bedo had deze 
week als tegenstander De Vlinders 
uit Sterksel. De tegenstander kwam 
snel op voorsprong echter door 
een goede verdediging en een 
excellente keepster wist Bedo hierna 
het net schoon te houden. Het 
duurde echter 10 minuten voordat 
ze zelf doel troffen, hierna kwam 
de jeugd los. De hoeken maakten 
het de tegenstander lastig en in de 
rust stond Bedo verdiend met 8-1 
voor. In de tweede helft opende De 
Vlinders wederom de score, echter 
Bedo had de smaak te pakken en 
wist met 17-2 de wedstrijd naar 
zich toe te trekken.

De dames senioren hadden ook 
De Vlinders op bezoek. Na een 
beginnende achterstand wist Bedo 
deze voor de rust om te zeten naar 
en 5-4 voorsprong. Na de rust 
liep Bedo uit tot 8-4. De Vlinders 
wist echter langszij te komen en 
via een 12-10 voorsprong voor 
Bedo namen de gasten een 12-13 
voorsprong. Nog twee keer wist 
Bedo langszij te komen echter 
behaalden zij geen voorsprong 
meer. De vlinders liep uit met drie 
doelpunten en won uiteindelijk met 
15-17. Alle teams spelen volgende 
week een uitwedstrijd. Op 12 mei 
organiseert Bedo de Brabantse 
bekerfinales in Beek en Donk.

Lieshout – De handboogschutters 
van Krijgsman Soranus 
namen de medailles mee naar 
huis die ze behaalden op 
de rayonkampioenschapen. 
De persoonlijke 
rayonkampioenschappen vonden 
plaats op diverse locaties in 
Brabant en Limburg.

Voor de geselecteerde 
handboogschutters vond 
afgelopen weekend de 
rayonkampioenschappen plaats. 
De stand na de verplichte 6 
regiowedstrijden was bepalend 
voor deelname. De persoonlijke 
rayonkampioenschappen welke 
over 50 tellende pijlen ging vonden 
op diverse locaties in Brabant en 
Limburg plaats. Zaterdag schoten 

de vierde klassers in Horst aan de 
Maas. Nelly van de laar behaalde 
goud in de klasse veteranen dames. 
Martien van de Graef behaalde 
een 3e plaats in de klasse heren 
veteranen. Ad Endevoets (Masters 
1e klas ) moest naar Beek bij 
Maastricht en ging met een zilveren 
plak naar huis.

Willem Bekx uitkomend in de 
eerste klas cadetten viel met zijn 
vierde plaats net buiten de prijzen. 
Komende zaterdag en zondag 
worden de korpswedstrijden 
verschoten.
Het tweede zestal moet hiervoor 
zaterdag naar Weert. Het eerste 
zestal gaat zondag schieten in 
Milheeze.

Beek en Donk – Strijd in 
Vrede schoot afgelopen 
weekend enkele medailles. 
R a y o n k a m p i o e n s c h a p p e n 
25meter1pijl vinden plaats op 
zondag 28 april in Milheeze.

In het weekend van 20 en 21 april 
stonden verschillende schutters van 
Strijd in Vrede aan de meet voor 
twee keer 25 pijlen. Dit gebeurde 

in Sittard, Beek, Horst of in Mierlo-
hout. Bij de dames recurve 4e 
klasse werd Auke Segers met 
184 en 161 vierde. In de klasse 
recurve junioren heren schoot 
Mark Kanters zich met 221 en 225 
naar een bronzen medaille. In de 
3e klasse recurve heren veteranen 
werd Henk Leenders 7e met 195 
en 200. Martien van Deurzen werd 
in dezelfde klasse 11e met 197 en 

176. In de eerste klasse recurve 
heren veteranen schoot Henk Caris 
228 en 213 en werd 5e. Rita Segers 
ging met een medaille naar huis. 
Zij bhaalde een 1e plaats in de 1e 
klasse recurve dames masters met 
208 en 222. Één team van Strijd in 
Vrede in de A-klasse strijdt zondag 
28 april in de A-klasse in Milheeze 
tijdens de Rayonkampioenschappen 
25meter1pijl voor teams.

Aarle-Rixtel – De 2e wedstrijd van het 
50ste Ganzenwinkeltoernooi werd 
donderdagavond 18 april verschoten. 
Donderdag 25 april hebben zij een 
uitwedstrijd naar HBV de Vriendschap 
in Mierlo.

Met 9 schutters was HBV Vredelust 
aanwezig op de doel in Aarle-Rixtel. 
Vooraf gaven zij aan 1715 punten te 
gaan schieten. Het werden er 1690 dus 
een resultaat van - 25 punten. Hoogste 
schutter van HBV Vredelust waren in dit 
geval 2 personen. Zowel Frans v/d Kruis 
als Willie v/d Heuvel schoot 217 punten. 
Voor de schutters van handboogschutterij 
de Eendracht was het een goede avond. 
3 Schutters wisten hun persoonlijk record 
(PR) te verbeteren. Toon van Hoof schoot 
237 punten, oude PR was 235, en werd 
hiermee ook de hoogste schutter van de 
avond. Paul van Bakel ging voor de 1e 
keer door de 200 punten en kwam uit 
op 202. Een verbetering met 10 punten, 
vorig PR was 192 punten.
Houtschutter Gerrie van Hoof wist zijn 
PR van 134 naar 147 punten te brengen.

Uitslag HBS de Eendracht:
 1. Toon v. Hoof   237
 2. Frank Schepers  211
 3. Walter Jansen  211

 4. Paul v. Bakel  202
 5. Erwin Wijnhoven 199
 6. Arno Donkers  198
 7. Geert v. Ganzenwinkel 194
 8. Martien v/d Graef 156
 9. Gerrie van Hoof (hs) 147
10. Jo Maas  132
11. Frans Soontjens  115

Voor donderdagavond 25 april a.s. staat 
een uitwedstrijd gepland bij HBV de 
Vriendschap in Mierlo. Zaterdagavond  
4 mei vindt vanaf 18.00 uur, op de 
doel aan de Bosscheweg, het jaarlijks 
Koningschieten plaats voor zowel de 
jeugd als de senioren. Dit jaar wordt het 
een spannende aangelegenheid omdat 
bij de jeugd Joost Jansen voor de 3e maal 
op rij Jeugdkoning kan worden na winst 
in 2011 en 2012.

Bij de senioren kan Toon van Hoof, 
na ook 2 maal op rij, de Koningstitel 
te hebben gehaald nu op voor Keizer. 
Hiervoor zal hij na 32 verschoten pijlen, 
het hoogste aantal punten moeten 
hebben behaald. De laatste weken heeft 
hij al bewezen in goeden doen te zijn 
door o.a. zijn PR al aan te scherpen. Het 
is aan de andere schutters om zoveel als 
mogelijk tegenstand te bieden en er een 
spannende wedstrijd van te maken.

Lieshout – 100 deelnemers deden mee 
aan het 10e 3-banden biljarttoernooi 
van de KBO Biljartclub Nooit Volleerd. 
De finale wordt op zaterdag 27 april 
gehouden bij Respo Repair Service aan 
de Stater 42A in Lieshout. 

De voorrondes van het biljarttoernooi 
zijn van start gegaan. 32 deelnemers 
in de A-klasse en 68 in de B-klasse. 
De organisatie heeft twee toppers 
gecontracteerd, Wiljan van den Heuvel 
en Eric Dierckx. Om half 5 geeft van den 
Heuvel een show in driebanden stoten 
en Dierckx in kunststoten. De beide 
heren spelen in de hoogste klasse. Op 
de Bavariarotonde  staat op het ANWB 
bord de Stater aangegeven, vervolgens 
is er bewegwijzering aangebracht. 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 april 
beginnen om 19:00 uur de kwart- en 
halve finales De finales zijn zaterdag om 
15:30 en 17:00 uur.

Zondag 21 april werd in Gemert de 
Molenbroektrimloop gelopen. Running 
Team Laarbeek had zaterdag nog een 
zware training in de omgeving van Berg 
en Dal. Zondag ging Antonio als eerste 
over de finish.

Het parcours rondom sportpark 
Molenbroek in Gemert was iets 
gewijzigd ten opzichte van andere jaren. 
Voor Antonio Duijmelinck maakte dit 
allemaal niets uit en hij finishte met een 
voorsprong van  bijna 2 minuten in een 
tijd van 54:34. Crist Korsten, in 2012 
werd hij gekozen tot runner van het jaar, 
behaalde een mooie 7e plaats in 1:00:03. 
Voor hem een uitdaging om de volgende 
wedstrijd onder het uur te rennen. 
Ben van Rossum blijft maar presteren, 
onvermoeibaar zette hij een tijd neer van 
1:00:38. Dit resulteerde in een 9e plaats. 
Steeds vaker in wedstrijden is Ronny 
van Lieshout te zien. In Gemert liep hij 
naar een 6e plaats op 11,3 kilometer in 
52:43. Gerard Vorstenbosch, bijna op 
elke wedstrijd te zien in de regio, finishte 
op een 8e plaats in 55:20.

De Kleffenloop in Overloon werd 
gelopen door Geert Welten. Op de kwart 
marathon (10,5 km) eindigde hij als 12e 
in een tijd van 53:19.

turnen

handbal

hardlopen

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenarenDaar word 

je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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volleybal

Bedovo Meisjes C kampioen

Meisjes Bedovo Regiokampioen 
CMV Niveau 3

Heren Bedovo sluiten met winst 
prima seizoen af

Beek en Donk – De meiden van 
Bedovo Meisjes C zijn kampioen. 
Het kampioenschap was al eerder 
beslist. Eerder moest er gewonnen 
worden om het kampioenschap 
volledig in eigen hand te hebben. 
Het team heeft maar 2 wedstrijden 
verloren van de 21.

De meiden van Bedovo Meisjes 
konden kampioen worden tegen 
de meiden van VVCE/PSV. Echter 
het kampioenschap was al een paar 
wedstrijden eerder beslist. In een 
spannende derby tegen VC Were 
Di uit Gemert moest er gewonnen 
worden om het kampioenschap 
in eigen hand te hebben. Beide 
teams hadden in de 1e set last van 
zenuwen en Bedovo keek tegen een 
flinke achterstand aan. Door goed 
teamwerk en hard knokken waren 
de meiden toch in staat om de 1e set 
naar hen toe te trekken. Bij Bedovo 
waren de zenuwen verdwenen en 
gingen de overige 3 sets eenvoudig 
mee naar Beek en Donk. Het eerste 

gat was hiermee geslagen. Het 
team had nu het kampioenschap in 
eigen hand, de enige opgave was 
om de laatste 2 wedstrijden in winst 
om te zetten. Nummer 10 Skunk 
werd vrij eenvoudig aan de kant 
gezet waarop het kampioenschap 
20 April binnen gehaald kon 
worden. Coach Remco van de Vorst 
zou hier in eerste instantie niet bij 
zijn wegens verplichtingen bij het 
dames vaandelteam bij Bedovo. Iets 
na 14:00 uur kwam hij als verrassing 
toch binnen lopen. Tijdens deze 
wedstrijd hadden de meiden geen 
last van zenuwen en speelden zij 
een uitstekende wedstrijd met 
goede passes en een aantal flinke 
aanvallen. In deze wedstrijd was 
goed terug te zien dat de meiden 
ontzettend veel progressie geboekt 
hebben het afgelopen jaar en dan 
ook de terechte kampioen waren. 
Van de 21 wedstrijden hebben zij er 
slechts 2 verloren, een TOP prestatie 
en dus de verdiende kampioen!

De heren van Bedovo sloten vorig 
weekend met winst hun seizoen 
prima af. Voor dames 1 van Bedovo 
is het seizoen nog niet over. Zij 
grepen naast het kampioenschap 
en moesten afgelopen zaterdag in 
de laatste reguliere wedstrijd hun 
meerdere erkennen in kampioen 
Shock’82 DS 1. 

Het verlies met 4-0 (25-20, 26-
24, 25-20, 25-12) veranderde 
echter niets aan hun tweede 
positie in de competitie. Om toch 
nog kans te maken op promotie 
naar de eerste klasse mag  VGS; 
Bedovo DS 1 daarom aanstaande 
zaterdag in Meerlo aantreden 
tegen Livoc Liessel DS 1 en Achilles 
DS 3. Worden beide wedstrijden 
gewonnen, dan zullen de dames 
van Bedovo volgend seizoen 
uitkomen in de eerste klasse. Zo 
niet, dan zullen zij nogmaals in 
de tweede klasse strijden om het 
kampioenschap. 

De heren van Bedovo sloten dit 
weekend met winst een prima 
seizoen af. Wegblijven bij de 
degradatiestreep, de voornaamste 
doelstelling voorafgaand aan het 
seizoen 2012-2013, kwam nimmer 

in het geding. Na het afscheid 
van een aantal basiskrachten 
en desondanks promotie naar 
de eerste klasse, was het even 
aftasten wat men van dit seizoen 
kon verwachten. Al na enkele 
wedstrijden bleek echter dat 
Bedovo Heren 1 niet onderdeed 
voor de meeste tegenstanders en 
vooral thuis in sporthal Den Ekker 
bleek de ploeg vrijwel niet te 
kloppen. Met ingang van de laatste 
wedstrijd stond Café Thuis; Bedovo 
HS 1 dan ook op een iet wat 
onverwachte, maar keurige derde 
plek. In een beladen wedstrijd die 
voor Bedovo plaatsbehoud en voor 
tegenstander Flash klasse behoud 
kon betekenen dreigden de heren 
even onderuit te gaan. Toch wist 
Bedovo de wedstrijd  met een vijfde 
set uiteindelijk in eigen voordeel te 
beslissen. De 2-3 overwinning (16-
25, 24-26, 23-25, 26-24, 13-15) in 
het Limburgse Arcen was voldoende 
om het seizoen af te sluiten op een 
nette derde plek. Overige uitslagen
Livoc Liessel DS 2 – Studio Fingo; 
Bedovo DS 2  4-0 (25-22, 25-
04, 25-10, 25-11)
Bedovo MB 1 – Nuvoc MB 2666  
4-0 (25-19, 25-15, 25-15, 25-09)

Sanne Peters, Lausanna Beniers, Amy vd Tillaart, Maud Flipsen en coach 
Maaike Koot van Volleybalvereniging Bedovo zijn 1ste geworden tijdens 
de Regiokampioenschappen CMV Niveau 3.

badminton

Clubkampioenschappen 
Badminton Club Lieshout

Nederlandse 
Kampioenschap-
pen wielrennen 
2015 in Lieshout

Veertigste Jeugd- 
wielerronde

Start wedstrijd-
seizoen H.S.V. ’t 
Sluisje

Jeugd BC Mixed succesvol op 
jeugdkampioenschappen

Lieshout – De jeugd van Badminton 
Club Lieshout heeft gestreden 
voor de titel “Clubkampioen 
Single 2013”. De B-junioren en de 
A-junioren streden om deze eer. 
Marvin Jansen en Sabine Verbakel 
zijn de sterksten.

De B-jeugd speelden een halve 
competitie. Hierin troffen de 
deelnemers elkaar één keer. Tijn 
van de Baar won geen enkele 
partij en eindigde op de vijfde en 
laatste plaats. Met 12-21 en 6-21 
won Nard van Loon van Tijn en 
legde daarmee beslag op de vierde 
plaats. Gwenn Somers deed het 
een stukje beter. Zij verloor na en 
spannende driesetter van Janne van 
de Laarschot en ook verloor zij in 
een driesetter van Sabine Verbakel. 
Gwenn moest genoegen nemen 
met een derde plaats. Janne van 
de Laarschot won drie wedstrijden 
en werd tweede. Sabine Verbakel 
was de beste in deze poule. Zij won 
al haar partijen en is de terechte 
winnaar bij de B-junioren.

De strijd was zeer verbeten bij de 
A-junioren. Stef van der Burgt 
moest genoegen nemen met de 
laatste plaats. Mathijs Janssen wist 

in een spannende partij te winnen 
van Stef (16-21, 21-23) waardoor 
hij Stef achter zich kon laten. Weer 
een stapje beter deed Roel de Laat 
het. Hij had een zwarte driesetter 
nodig om Mathijs achter zich te 
laten. Tom Langstraat eindigde in 
deze poule als tweede. Tom won al 
zijn wedstrijden, maar verloor van 
de uiteindelijke winnaar, Marvin 
Jansen. Marvin wist alle partijen 
te winnen zonder erg veel punten 
tegen te krijgen. Het meeste aantal 
punten tegen was 15, in twee sets 
waaruit blijkt dat Marvin duidelijk 
de beste was en terecht gewonnen 
heeft.

De eindstanden:
A-Junioren
1. Marvin Jansen
2. Tom Langstraat
3. Roel de Laat
4. Mathijs Janssen
5. Stef van der Burgt

B-Junioren
1. Sabine Verbakel
2. Janne van der Laatschot
3. Gwenn Somers
4. Nard van Loon
5. Tijn van den Baar

Lieshout - In 2015 bestaat de 
supportersclub “De Lieshoutse 
Wielrenners” 60 jaar. In het kader 
van dit jubileum heeft het bestuur 
het Nederlandse Kampioenschap 
wielrennen voor de jeugd naar 
Lieshout gehaald. Het contract met 
de KNWU is ondertekent tijdens de 
40e jeugdwielerronde van Lieshout. 
De NK vindt plaats op zondag 7 
juni 2015 in Lieshout.

Lieshout – De 40e jeugdwielerronde 
van Lieshout heeft een uitstekend 
verloop gehad. Er werd fel 
gestreden om de prijzen. Zeven 
wegwedstrijden, met natuurlijk 
ook zeven winnaars.

Categorie 1: Ed Uptegrove, 
Categorie 2: Torben Poorters, 
Categorie 3: Fleur Nagtegaal, 
Categorie 4: Huub Artz, 
Categorie 5: Hein Wittenberg, 
Categorie 6: Rick Burgmans, 
Categorie 7: Wim Wittenberg.

Lieshout – Afgelopen zaterdag 
startte het nieuwe wedstrijdseizoen 
voor de wedstrijdvisser. Op 
het programma stond de 
openingswedstrijd.

Een 6-tal vissers ging onder 
redelijke omstandigheden de strijd 
aan met elkaar. De meeste vis werd 
gevangen door Piet van Hoof, hij 
werd hierdoor de winnaar van deze 
openingswedstrijd. 

De uitslag:
1. Piet van Hoof 76 cm.
2. Jos de Beer 55 cm.
3. Marinus Swinkels 53 cm.
4. Gert-Jan Vervoort 39 cm.
5. John Ramakers 27 cm.
6. Frans Verkuijlen kon geen  
   visje verschalken.

Beek en Donk - Op zondag 21 april 
werden in de Cityhal in Helmond 
de jeugdkampioenschappen van 
de Helmondse Badminton Bond 
(HBB) gehouden. Badmintonclub 
Mixed was met veel kinderen 
vertegenwoordigd. Na een lange 
dag met mooie wedstrijden gingen 
veel kinderen met een prijs naar 
huis.

De HBB jeugdkampioenschappen 
hadden dit jaar een groot aantal 
inschrijvingen en het niveau was 
erg hoog. Bij aanvang stonden 
er al 80 kinderen te wachten. 
Badmintonclub Mixed was met 19 
kinderen verdeeld in 4 klassen goed 
vertegenwoordigd. Alle klassen 
speelden eerst poulewedstrijden. 
De nummers 1 en 2 van iedere 
poule ging door naar de kwartfinale, 
gevolgd door een afvalsysteem. In 
de wedstrijden vanaf de kwartfinale 
werden de wedstrijden in best-of-
three sets gespeeld. Wie het eerst 
twee sets tot 21 punten wist te 
winnen ging dus door.

In de pupillenklasse was de 
overmacht van Mixed erg groot. 
Meike Schepers en Novi Wieland 
wonnen in de damesdubbel. Bij 
de herendubbel werden Noah 
Hollanders en Nick Meulensteen 
eerste en gingen Brady Bots en Koss 

van de Wijdeven met de tweede 
prijs naar huis. De damesenkel werd 
gewonnen door Novi Wieland, 
zij behaalde dus 2 keer een eerste 
plaats. Haar dubbelpartner Meike 
Schepers werd 2e. Bij de herenenkel 
was het hele podium voor Mixed. 
Nick Meulensteen werd eerste, 
Brady Bots tweede en Noah 
Hollanders derde. 

In de C klasse werd Robin Slaets 
vierde in de damesenkel. Calvin 
Bots en Michael Hollanders werden 
derde in de herendubbel. En Michael 
Hollanders won de eerste prijs in de 
herenenkel. Slechts 2 kinderen van 
BC Mixed vertegenwoordigden de 
B-klasse. Jurriën Hendrikx werd 
derde in de herendubbel met een 
partner van een andere vereniging. 
De winst ging hier naar Max 
Wieland met zijn dubbelpartner 
uit Mierlo. En Max wist ook het 
herenenkel te winnen. Hij moest 
hiervoor erg diep gaan in de finale, 
des te mooier was de overwinning. 
In de A-klasse haalde Anke 
van Dijk een vierde plaats in de 
damesenkel en een tweede plaats 
in de damesdubbel. Deze klasse 
was bijzonder sterk bezet, want 
er speelden ook kinderen mee die 
dit jaar al in de seniorencompetitie 
hebben meegedaan. 

wielersport

vissen

tennis

‘Power to the 
Pieper’ Open 35+ 
Poule Toernooi
Aarle - Rixtel - Voor de 26ste keer 
houdt Tennisvereniging L.T.V. De 
Hut het Open 35+ toernooi. Dit 
vindt plaats van 1 tot en met 9 juni. 

Het toernooi is goedgekeurd door de 
KNLTB. Er wordt gespeeld in poules 
in de volgende speelcategorieën:
Dames-, heren- en gemengd 
dubbel in de speelsterktes 5, 6, 7 en 
8 en in de dames- en herensingle in 
de speelsterktes 7 en 8.

Deelname staat open voor dames 
en heren geboren voor 1 januari 
1979. Inschrijven kan via www.
ltvdehut.nl. De inschrijving sluit 
19 mei 2013 en het inschrijfgeld 
bedraagt €8,00 per persoon per 
onderdeel.
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RC De Oude Molen naar Europees 
Kampioenschap Showrijden in Italië

Vaandelteams ATTC´77 kampioen

Hiphopdanseresjes bij ‘So You Think You Can Dance’ 

‘Traxx Party- en Kartcentrum’ 
kampioen zaalvoetballen

Beek en Donk - Van 2 t/m 4 mei 
wordt in het Italiaanse Modena 
het Europees Kampioenschap 
Show op rolschaatsen gereden. 
Een groots evenement waar iedere 
kunstrolschaatser en liefhebber 
van de sport graag bij wil zijn. 
Dankzij de uitstekende prestaties 
bij het Nederlands Kampioenschap 
is RC De Oude Molen geselecteerd 
om met 3 teams Nederland op het 
EK te vertegenwoordigen.

De leden van RC De Oude Molen 
hebben hard gewerkt en kijken 
inmiddels reikhalzend uit naar het 
vertrek naar Italië.
Het Jeugdteam van RC De Oude 
Molen veroverde de Nederlandse 
titel, en ze willen erg graag 
proberen om in het Europees 
rolschaatsgeweld overeind te 
blijven. Van dit kampioensteam 
hebben Jolijn Smits, Djailey 
Habraken, Lianne Wijgergangs en 
Julia van Zutven nog geen ervaring 
met deelname aan een EK. Ze 
worden gesterkt door de ervaringen 
van hun teamgenoten Nicol vd 
Broek, Dylona van Kaathoven, 
Ingrid Biemans, Shirley Westhoff 
en Birgit van Berlo. Met Color the 
Music hoopt dit team goed te 
kunnen presteren in Italië.

De zilveren teams Kwartet en 
Kleine Groep zijn eveneens klaar 
voor dit EK. Imke Vries, Esmee 
Wernsen, Maud van Neerven, Ilona 
Theunissen, Alisha Vlemmings, 
Esther Janssen, Natashka Healey 
en Marlou van de Walle maken de 
EK-equipe compleet. Met Fragile 
Emotions en The Black Swarm 
hopen de teams goed te scoren.

Deelname aan een EK is een 
geweldige ervaring, maar ook een 
vrij kostbare onderneming. Middels 
ludieke acties hebben de leden 
wat geld bij elkaar gesprokkeld 
om een deel van reis en verblijf te 

betalen. Door samen te werken met 
andere verenigingen die eveneens 
geselecteerd zijn, probeert de 
club de kosten zo laag mogelijk te 
houden. Zo reist dit team samen 
met een Nieuwegeinse club. Dat 
de crew vertrekt op de Kroningsdag 
geeft nog een extra cachet om te 
mogen rijden voor de Nederlandse 
vlag. 

De hele wedstrijd zal te volgen 
zijn via een live-stream. Kijk 
voor meer informatie op: www.
rcdeoudemolen.nl

Aarle-Rxtel -  Het eerste en tweede jeugdteam van 
tafeltennisvereniging ATTC’77 konden afgelopen 
zaterdag kampioen worden. Dit in de vierde klasse 
junioren en de klasse aspiranten. Het eerste team had 
5 punten nodig, tenzij MTTV’72-1 punten liet liggen.

Tessa van den Boogaard en Richard en Werner Doensen 
lieten het daar niet op aan komen en liepen meteen 
uit naar een 6-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 8-2 
dankzij drie winstpartijen van Werner en twee voor 
Richard en Tessa.
Het tweede team speelde een kampioenswedstrijd 
tegen concurrent ASIO 1 uit Haaften. Vier punten zou 
genoeg zijn om als eerste te eindigen en het begon 
goed met winst van Robin Broens. Bart Willems had 
beduidend meer last van zenuwen en verloor van 
invaller Naomi Kruyt. Gelukkig won Vince van der 
Kuijp en ook het dubbel was voor ATTC. Na het dubbel 
mocht Bart het kampioenspunt maken en dat deed hij! 
Het werd uiteindelijk 8-2.

Het eerste seniorenteam komt  uit in de eerste klasse 
en speelt daar in de promotiepoule samen met Een en 
Twintig 1 uit Beek en Donk, Stiphout 3 en TIOS´51 1 uit 
Tilburg. De teams zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd, 
maar ATTC en TIOS hadden voor aanvang van de 
laatste wedstrijd de beste papieren. Op vrijdag 19 april 
speelde ATTC tegen Een en Twintig, die, vanwege een 

blessure van Paul van Zutphen, maar met twee spelers 
kwamen. William Vlamings had zijn avond niet en 
verloor zijn beide partijen. Maurice Manders, die inviel 
voor Bart Boetzkes, scoorde één maal. Jean Paul Kanters 
was op dreef en won tweemaal, ook van Peter van den 
Eijnde, die de hele competitie nog niets verloren had. 
Nu was het afwachten wat Stiphout en TIOS zouden 
doen de volgende dag. En het wachten werd beloond. 
Volgens seizoen mogen ze het voor 
de tweede keer gaan proberen in de 
hoogste klasse van de afdeling.

Het zesde en zevende team zijn 
beide tweede geworden in de 
zevende klasse. In een promotie/
degradatiewedstrijd mogen ze op 26 
april alsnog proberen promotie naar 
de zesde klasse af te dwingen tegen 
een nummer vijf uit de zesde klasse. 
We houden u op de hoogte.

Overige uitslagen:
Een en Twintig 2 – ATTC´77 2      7-3
ATTC´77 4 – Veldhoven 8             2-8
ATTC´77 5 – Unicum 9             8-2
ATTC´77 6 – Bergeijk 10              9-1
ATTC´77 7 – Veldhoven 17          6-4
ATTC´77 jeugd 3 – Stiphout 6      1-9

Mariahout – De 12-jarige Dirkje van der 
Linden (Mariahout) en Fenne Manders 
(Gemert) hebben het voor elkaar. Zondag 
komen ze op tv in het programma ‘So you 
think you can dance: The next generation’. 
Dit programma is voor jongere danstalentjes 
tussen 9 en 14 jaar. In deze versie hoeft het 
duo niet te wachten tot ze 18 jaar zijn.

Met deze audities gaat voor veel kids zoals 
Dirkje en Fenne een wens in vervulling. Het 
Hiphop duo zal al jaren aan de buis gekluisterd 
als het programma So you think you can dance 
te zien was. Nu er een versie komt voor de 
jongeren hebben zij zich meteen aangemeld. 
Ze kwamen door de pre-auditie en nu in de 
‘echte’ televisie ronde. In de jury zitten Dan 
Karaty, Jan Kooijman, Euvgenia Parakhina en 
Ish Ait Hamoe.

ER zijn 5 auditierondes waarbij alleen de meest 
opvallende dansers doorgaan bij So You Think 
You Can Dance: The Next Generation. Dirkje 
en Fenne gaan spetteren in de uitzending 
op zondag 28 april om 20:00 uur. Ongeveer 
honderd uitblinkers maken zich vervolgens 
op voor een pittige bootcamp. De kandidaten 

die de bootcamp overleven, maken hun 
opwachting in drie studioshows. Slechts zes 
gelukkigen mogen zich uiteindelijk finalist 
noemen en schitteren in de spannende live 
finale op zondag 16 juni. Hierin geeft de jury 
uiteraard hun commentaar, maar heeft de 
kijker de allesbeslissende stem. De presentatie 
ligt in handen van Dennis Weening en Lieke 
van Lexmond. Zij staan de kandidaten bij in 
deze unieke ervaring.  

Beek en Donk - Wat eigenlijk al het 
hele seizoen de verwachting was, is 
dan eindelijk uitgekomen: Traxx Party 
en Kartcentrum is kampioen geworden 
van de B-klasse en promoveert volgend 
seizoen naar de A-klasse.

 Traxx deed wat het moest doen en 
won zelf met 5-0 van Aben & Slag 
Advocaten. Dankzij puntverlies van de 
concurrentie bleek dat nu al voldoende 
voor het verdiende kampioenschap, 
waarvoor enkele weken geleden al 
de fundering werd gelegd door in 
een onderling duel de concurrent te 
verslaan. Namens het bestuur van WAC 
Beek en Donk: Proficiat!

Verantwoordelijk voor het vervroegde 
kampioenschap van Traxx werd Puur 
Baden dat de nr. 2 van de ranglijst 
Hurkmans Plaatwerk BV met 3-2 wist te 
verslaan. M. de Louw was de grote man 
voor Puur Baden door alle 3 de goals 
voor zijn rekening te nemen en daarmee 
Hurkmans op de knieen te dwingen. 
Pas in de slotminuten kon Hurkmans 
nog iets terug doen, maar toen was 
het leed al geleden, en was Traxx als 
toeschouwer al in jubelstemming.

El Sombrero Verhuur bleek een lastige 
horde voor Team Laarbeek, dat vanaf 
het begin achter de feiten aan moest 
lopen na een 2-0 achterstand. Toch 
stelde de ploeg nog orde op zaken 
en kwam in de slotfase zelfs nog op 
voorsprong. El Sombrero knokte zich 

echter weer terug en moest leidzaam 
toezien hoe Team Laarbeek 2 minuten 
voor tijd toch nog de winnende 3-4 
binnen schoot.

In een mooi en gelijkopgaand duel 
tussen Meulensteen/van Lieshout en 
FC Avondrood zou het niet terecht 
zijn geweest als 1 van de ploegen met 
legen handen was achtergebleven. 
Meulensteen nam een voorsprong, 
maar Avondrood liep daarna uit naar 
1-3 en leek aan het langste eind te 
gaan trekken. Toch kwam Meulensteen 
weer terug tot 3-3. Avondrood leek 
in de slotminuut met de volle winst 
er vandoor te gaan, maar seconden 
voor het einde scoorde de keeper van 
Meulensteen nota bene de gelijkmaker; 
4-4

De wedstrijd in de A-klasse tussen v. 
Kuringe Adviesgroep en FC Geerts 
Autobedrijf begon gelijkopgaand met 
kansen voor beide ploegen.  Pas na een 
kwartier voetballen opende v. Kuringe 
de score, maar toen was het hek ook 
echt van de dam. Doelpunten vielen 
ineens als rijpe appels en FC Geerts 
werd vanaf dat moment weggespeeld. 
In een tijdsbestek van 20 minuten stond 
een 13-1 eindstand op het bord. Voor v. 
Kuringe is daarmee een 3e plek op de 
ranglijst veilig gesteld.

Uitslagen en programma op www.
wacbeekendonk.nl

rolschaatsen

tafeltennis

zaalvoetbal

voor het meest actuele nieuws

Laarbeek.nl



Donderdag 25 april 201324 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

E V E N E M E N T E N
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Volg ons!

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

Evenementen

22 april - 1 juli 2013
Bootcamp

Muziektuin Beek en Donk

24 - 25 april 2013
Bloemenactie korfbalvereniging Flamingo’s

Mariahout 

26 april 2013
Stilte dag aan de Havenweg 2

Studio Purana, Aarle-Rixtel

26 april 2013
Pony Dressuur Wedstrijd

Manege D´n Perdenbak, Lieshout 

26 april 2013
Instuif bij Badmintonclub Mixed

Sporthal d’n Ekker 

26 april 2013
Queens Night

Club Energie ruimte 
Dorsphuis Lieshout 

26 april 2013
Oranje bal

Cendra Aarle-Rixtel 

26 april 2013
Cabaretvoorstelling REBEL (try-out) door 

Leon v.d.Zanden
Dorpshuis Lieshout 

26 april 2013
Liedertafel ‘t Nachtpitje

Cafe Thuis aan het Heuvelplein 

26 april 2013
EyeOn Alpe d’huZes Nightrun

Croylaan Aarle Rixtel 

27 april - 19 mei 2013
Overzichtstentoonstelling van de 

“Kunstroute Laarbeek”
in ‘t Oude Raadhuis Beek en Donk 

28 april 2013
Oranjeloop

Lieshout 

28 april 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

30 april 2013
Koninginnedag

Heuvel in Lieshout 

30 april 2013
Oranjemarkt

Op en rond het Heuvelplein in 
Beek en Donk

27 april - 19 mei 2013
Overzichtstentoonstelling van de “Kun-

stroute Laarbeek”
in ‘t Oude Raadhuis Beek en Donk 

4 - 5 mei 2013
Kunstroute Laarbeek

Mariahout, Lieshout, Aarle-rixtel 
en Beek en Donk 

4 mei 2013
Koningschieten

Krijgsman Soranus 

5 mei 2013
Open atelier

Roeklaan 2, Lieshout 

9 mei 2013
Jaarmarkt Aarle-Rixtel

Centrum 

9 mei 2013
Middeleeuwse Torendag 

(Kerken in de Peel)
Oude Toren Beek en Donk 

11 - 12 mei 2013
Kunstroute Laarbeek

Mariahout, Lieshout, Aarle-rixtel 
en Beek en Donk 

12 mei 2013
Brabantse bekerfinales handbal (HV Bedo)

Sporthal D’n Ekker 

14 - 17 mei 2013
Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek

Alle kernen in Laarbeek 

17 mei 2013
Senzation Black Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

19 mei 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

24 mei 2013
Tropical Disco

Club Energie ruimte Dorpshuis Lieshout 

25 mei 2013
Marathondag Lifestylecenter Laarbeek

Parklaan 6 Beek en Donk

1 - 2 juni 2013
De Laarbeekse Wandeltochten
Startpunt restaurant De Zwaan 

1 juni 2013
Bobbejaanland met &RGTeens

Vertrek vanuit dorpshuis Laarbeek 

1 - 9 juni 2013
Power to the Pieper Open 35+ Toernooi

L.T.V. de Hut Aarle-Rixtel 

2 juni 2013
Donkse Wij-ing

Bij Leonardus Kapel

 2 juni 2013
Openlucht gebedsdienst

St Servatius kapel aan het Ginderdoor

 2 juni 2013
Kiek nou natuurfoto expositie !

IVN gebouw “De Bimd” Beekseweg 
Aarle-Rixtel 

3 - 8 juni 2013
Buurtvoetbal Mariahout
Sportpark de Heibunders 

8 juni 2013
Daan van Sleuwen G voetbaltoernooi
Sportpark ‘t Heereind, Beek en Donk 

9 juni 2013
Laarbeek Cup

Sparta’25 te Beek en Donk 

9 juni 2013
Jaarmarkt Beek en Donk

Piet van Thielpein 

9 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin 

9 juni 2013
Brabants Wipschieten

‘t Wipke Zwinkelweg. 6 Beek en Donk 

14 juni 2013
Benefiet Diner voor de stichting Guus

Bavaria Brouwerijcafé 

15 juni 2013
Zeskamp Beek en Donk 2013
KPJ Terrein Heereindsestraat 

15 - 16 juni 2013
Outdoor Mariahout 2013 - Men- en 

Dressuurwedstrijd
Rooyseweg 8, Mariahout 

22 juni 2013
PLUSh OUTDOOR

Scoutingterrein Lieshout ( ingang ELI ) 

23 juni 2013
Vlooienmarkt Buurtvereniging 

S.M.W.Lieshout
De Sluiter De Wolwever Lieshout 

29 - 30 juni 2013
Bedovo Beachtoernooi

Heuvelplein te Beek en Donk 

30 juni 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin

3 - 7 juli 2013
6e Fun Trike Treffen Laarbeek

Heereindsestraat 8 (KPJ terrein Beek en 
Donk) 

4 - 7 juli 2013
Fun Trike treffen

Heereindsestraat 8, Beek en Donk

6 juli 2013
WiSH Outdoor

Festival terrein de Aa

7 juli 2013
WiSH Outdoor

Festival terrein de Aa


