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Aarle-Rixtel – Het was zondagmiddag 
feest in Kasteel Croy. Ondernemend 
Aarle-Rixtel had zich daar verzameld 
om het 25-jarig bestaan van ‘Aarle 
Onderneemt’ te vieren. Dit gebeurde 
middels een gevarieerd programma, 
met onder andere een presentatie van 
Wim Daniëls en niet te vergeten het 
uitreiken van de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek aan Ed-
ward van Brug. 

Aarle Onderneemt
In januari is het 25 jaar geleden 
dat de ‘Winkeliers- en Horeca-
vereniging Aarle-Rixtel’ werd op-
gericht. Na jaren een winkeliers-
vereniging te zijn geweest, kwam 
hier in 2006 verandering in. De 
vereniging werd omgedoopt van 
winkeliersvereniging naar onder-
nemersvereniging. Dit hield in dat 
alle ondernemers van Aarle-Rixtel 
– uit welke branche dan ook – zich 
mochten aansluiten bij dit collec-
tieve gezelschap. En dit gebeurde 

dan ook. Inmiddels telt de vereni-
ging bijna 50 leden, uit diverse 
branches, maar ook verschillende 
jonge ondernemers.

Lees verder op pagina 7.

“Eén ingang, van daaruit aan de slag”

Presentatie Teams Zorg en Welzijn in alle kernen van Laarbeek
Redacteur: Suzan Mulder 

Laarbeek - Na een succesvolle pilot 
in Aarle-Rixtel besloot de gemeente 
dat per 1 april ook in de andere ker-
nen van Laarbeek een Team Zorg & 
Welzijn wordt ingevoerd. Afgelopen 
week presenteerden deze teams zich 
achtereenvolgens in Beek en Donk, 
Mariahout en Lieshout. Met de aan-
wezige dorpsbewoners werd bespro-
ken wat hun verwachtingen zijn en 
welke tips zij mee willen geven. De 
MooiLaarbeekKrant was aanwezig bij 
de presentatie in Lieshout.

“Investeren aan de voorkant”
Wethouder Joan Briels van de gemeen-
te Laarbeek en directeur Peter Kuijs 
van ViERBINDEN startten de avond 
met een toelichting over het hoe en 
waarom van de teams Zorg en Welzijn. 
Wethouder Briels: “Door de aanvul-
lende taken op het gebied van zorg en 
welzijn en met name de WMO die in 
2015 naar de gemeente zijn overgehe-
veld moest er organisatorisch binnen 
de gemeente veel gebeuren. Aan de 
achterkant, op administratief gebied, is 

veel veranderd. Maar wij vonden het 
nog belangrijker ook aan de voorkant 
te investeren. Wij wilden een fysieke 
plek creëren waar inwoners met al hun 
vragen en problemen op het gebied 
van zorg en welzijn naartoe kunnen. 
De succesvolle pilot in Aarle-Rixtel 
brengen we niet zomaar over naar de 
andere kernen. Per kern zoomen we in 
op de specifieke behoeften”. 

“Eerst uitgaan van eigen kracht en 
netwerk”
Naast de overheveling van de taken, 
speelt ook het veranderde inzicht over 
de manier waarop zorg in de maat-
schappij georganiseerd zou moeten 

worden een rol bij de keuze voor wijk-
gerichte teams. Briels: “Het is een tijd 
waarin we moeten leren accepteren, 

dat niet altijd alles loopt zoals we het 
wensen en de overheid niet alle pro-
blemen op kan lossen, maar dat we 
daarvoor ook eerst bij onszelf en onze 
eigen omgeving te rade moeten gaan. 
De teams Zorg en Welzijn helpen bij 
het zoeken naar oplossingen. Daarbij 
gaan ze in eerste instantie uit van ei-
gen kracht en netwerk. Lukt het daar-
binnen niet een oplossing te vinden, 
dan wordt verder gekeken naar pro-
fessionele oplossingen.”

Lees verder op pagina 5. 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Teardrop urnen

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

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

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

Het is een straat in Mariahout, waar weinig bewoning is. Bij het horen van die 
naam dacht ik, ketel kamp. Zou hier vroeger een kamp geweest zijn, dan was het 
logisch dat er de naam ketel voor kwam. Maar nee, dat heb ik niet kunnen ont-
dekken. Ook is weleens gesuggereerd dat het woord ketel af zou stammen van de 
ketelvormige laagte in de bodem. Maar ook dat weet ik niet zeker. De weg loopt 
vanaf, nu Jos Martens, vroeger ‘De Reizende Man’ richting Knapersven. In 1832 
zien we op de kaart dat het perceel waar ‘De Reizende Man’ was, het Camp van 
de Reizende Man was. Even verder rechts, ook in 1832 werd het perceel ‘Campen’ 
genaamd. Rond 1700 was het Nieuwe Ven, met daarachter de Nieuwvens Bult. 
Wat nu Mariahout is, lagen vroeger veel vennen en poelen, zo ook hier. De naam 
Camp is dus al heel oud. Bekend is dat er in 1736 al een herberg was, die werd 
gerund door Peter Jansse Baumans en zijn vrouw Maria.  In 1771 zijn de Regenten 
op jacht naar dieven en bedelaars, en zij verteren in de herberg van Ambrosius 
Hendrick en Maria Swinkels – van Vijf-
eijken, voor fl. 2,16, een heel groot bedrag. 
Ik vraag me af, hebben ze na zo’n drank-
gelag dan nog wel dieven kunnen vangen? 
In 1829 woonde hier Martinus en Brigitta 
Beniers – Swinkels, Brigitta was een klein-
dochter van Ambrosius en Brigitta Swinkels 
– Moorees. Zij runde hier de herberg, eige-
naar was Hendrikus van den Heuvel, die in 
Lieshout op de Heuvel woonde. 

Henny Bevers – van den Baar
Met dank aan heemkundekring ’t Hof van Liessent

KETELKAMPWEG

DANK BETUIGING

Dankbetuiging

De kaarten, bloemen, bezoeken en het bijwonen van de 
uitvaart van

Martien Gijsbers

waren voor ons een grote steun. Het is onmogelijk u allen 
persoonlijk te bedanken, daarom doen wij het op deze 

manier. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Dokter 
Lindeman, Dokter Rechters en de zorgboog.

Hiervoor onze oprechte dank..

Thea Gijsbers-Migchels
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen. Maar in het hart zullen 
de herinneringen voor altijd blijven. Langs deze weg willen wij onze 
dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm 

dan ook, tijdens en na het overlijden van 

Jan Verschuren 

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat Jan bij zo velen 
geliefd was. 

Betsie Verschuren-Biermann 
Kinderen en kleinkinderen 

Beek en Donk, februari 2016

Wie weet wanneer en waar de foto is 
genomen en herkent er iemand van?      

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

Het antwoord op de vraag van 
vorige week: de foto van vorige 
week is in 1969 genomen tijdens 
de brand bij café Het Sluisje aan 
de Donkse sluis.

Op de foto van vorige week kwamen een aantal reacties binnen: 

De foto van vorige week is van café Het Sluiske waar mijn broer Martien Siroen 
woonde. De foto is genomen tijdens de brand van het café aan de Bosscheweg 
in Donk.

Groetjes, Mieke Kanters

Mevrouw Mieke van Grinsven reageerde te-
lefonisch. Volgens haar was ‘de discotheek 
van vroeger in Beek en Donk te zien op de 
foto’.

Op de foto staat een broer van mij, Karel van Berlo. Op de foto staat de friettent 
die er destijds zat. Dit bij de Donkse brug. De foto komt uit de jaren 70. 

Groet, Siska van Zutphen - Van Berlo

Historische beelden

Dankbetuiging

Wij willen iedereen danken voor de belangstelling en 
het medeleven dat wij mochten ontvangen bij het overlijden van 

ons mam, schoonmoeder en oma

Netty van Brug – Senders

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

“Wa moet ik nog doen?”
Niets meer pap, het is goed zo!

Wij ervaren het als een grote steun dat u bij het afscheid van 
ons pap en opa 

Jac van Rossum

aanwezig was, of dat u op een of andere wijze uw medeleven 
heeft laten blijken. Dat zo velen met ons meeleefden heeft 
ons enorm goed gedaan en geeft ons de kracht om samen 

verder te gaan. Hiervoor onze oprechte dank!

Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel 
van Franciscushof en dokter Lindeman. De liefdevolle 

zorg, de betrokkenheid en de aandacht voor pap was zeer 
bijzonder voor ons allemaal. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Rossum
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‘Senioren en veiligheid’ als onderwerp van thema-avond Zonnetij
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - De brandweer gaf op 
woensdag 17 februari in ‘zaal 87 Zon-
netij’ een uiteenzetting rondom het 
thema ’senioren en veiligheid’. De 
avond werd bijgewoond door een 25-
tal bewoners. 

Aanleiding
Een nieuwe vestiging van welk soort 
groep dan ook, kent aanloopproble-
men. Die doen zich ook voor op het 
gebied van beveiliging. Naar aanlei-
ding van een insluiping in het najaar 
van 2015 heeft de directie besloten 
enkele veiligheidsfunctionarissen uit te 
nodigen om de bewoners op de hoog-
te te brengen van de regels en ze te 
wijzen op de eigen én gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Daarbij is ook 
‘De Zorgboog’, ‘Savant’ en ‘WoCom’ 
uitgenodigd, alsmede ‘ViERBINDEN’. 
Het idee is om jaarlijks zo’n avond te 
organiseren. 

Veilig
De gebouwen en de veiligheidsinfra-
structuur van de gebouwen is aange-
past aan de laatste ontwikkelingen op 
dit gebied. Zo is bijvoorbeeld het com-
partimenteren van de gebouwen gere-
geld met automatisch sluitende deuren 
en hoeft elke ‘cliënt’ maar maximaal 
30 meter af te leggen, voordat hij of 
zij een veilige ruimte betreedt. Gertie 
Hendriks, locatie coördinator van Ma-
riëngaarde en Zonnetij, legt uit wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een BHV-er (bedrijfshulpverlener) 
zijn. “Als er rook onder een deur van-
daan komt, gaan wij daar niet naar 
binnen, dat is weggelegd voor de 
brandweer”, legt Gertie uit, “want 
waar rook is, is geen BHV-er, is één van 
de regels die een hulpverlener leert.”

Pieper
Peter van der Horst is adviseur 
brandveiligheid en preventie en 
in zijn vrije tijd ook nog lid van de 
vrijwillige brandweer van Bakel. 
Hij gaat in op hoe te handelen bij 
piepende rookmelders en legt de 
nadruk op het testen van het ap-

paraat en het op tijd vervangen 
van de batterij. Het éénmaal per 
1,5 à 2 jaar preventief vervangen 
van de batterij voorkomt onge-
wenste storingen van de appara-
tuur. Ook komen er ongelukken 
voor met mensen die van een stoel 
vallen, doordat zij uit pure wan-

hoop halsbrekende toeren uithalen 
om de storende pieper in de kiem 
te smoren. 

Begrip
Om de senioren te wijzen op het 
goed handelen van mensen bij 
het blussen van brandend vet laat 
Peter een filmpje zien, dat demon-
streert hoe gevaarlijk het is zo’n 
brand met water te blussen. Hij 
geeft ook daarna goede raad: “Ga 
niet met zo’n hete pan lopen, want 
er ligt altijd wel een vloerkleed los 

of een hond…” Ook wordt de 
aanwezigen gewezen op de geva-
ren van het ondoordacht doorlus-
sen van stekkerdozen. Peter zegt: 
“Laat daar iemand naar kijken die 
er verstand van heeft, dat is het 
veiligst.” Kortom, een avond waar 
iedereen nog eens met het oog op 
de feiten wordt gedrukt en waar 
de directie laat zien te luisteren 
naar en begrip te hebben voor de 
probleempjes van de bewoners.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Ria van der Zanden is opgegroeid in 
Lieshout. Ze heeft twee dochters en 
twee kleindochters en is getrouwd 
met haar inmiddels gepensioneerde 
man Piet. Ze had vier zussen en een 
vader, die al heel jong ziek was. “Ik 
kom uit een uitkeringsgezin, want 
mijn vader had een nierziekte.” Het 
was in de tijd van de opkomende 
nierdialyse-apparaten, maar de dok-
toren hadden besloten, dat daarmee 
alleen jonge nierpatiënten mochten 
worden behandeld. Op veertigjarige 
leeftijd kreeg vader een nier van een 
verkeersslachtoffer. Daarmee heeft 
hij nog 11 jaar geleefd. De nier func-
tioneerde toen overigens nog steeds 
erg goed, maar de complicaties wer-
den te groot.

Laarbeek
De belangstelling voor de politiek 
ontstond niet door één incident. Ria 
ging met een groep een paar keer 
luisteren naar de raadsvergadering 
en “dan raakt het je hè?” Dat was 
toen nog in de gemeente Lieshout 
waar burgemeester Van Hout het 
bewind voerde. Ze ging deel uitma-
ken van diverse kleine lokale partijen 
en zo groeide de belangstelling voor 
de politiek. Toen ontstond de ge-
meente Laarbeek en Ria zat voor de 
VVD (Partij Voor Vrijheid en Demo-
cratie) in diverse commissies. Samen 
met Gerrit Vereijken zat ze daarna 
jarenlang voor de VVD in de Laar-
beekse gemeenteraad. Ria en Gerrit 
kregen problemen met de VVD-lei-
ding, stapten uit de partij en zaten 
tot het einde van de raadsperiode op 
persoonlijke titel in de raad. Daarna 
kwam Ria bij PNL (Partij Nieuw Laar-
beek). Na een periode in commissies 
is ze raadslid geworden voor deze 
partij. Een groot verschil is dan, dat 
je als plaatselijke partij je niet hoeft 
te houden aan de leidraden van de 
grote partij. “Wij concentreren ons 
alleen op Laarbeek”, volgens Ria.

Saamhorigheid
Burgemeester Ubachs moest vertrek-
ken en dat was voor de partij een flin-
ke domper. Ria heeft het gevoel dat 
de schuld misschien wat onterecht 
bij PNL gelegd werd: “Ze duwden 
ons in de hoek waar de klappen 
vielen.” Na deze periode met Hans 

Vereijken als wethouder en Ria als 
fractievoorzitter kwam de tijd, waar-
in PNL oppositie voerde. “Dat was in 
het begin wel wennen”, vertelt Ria, 
“maar de laatste tijd voelen we ons 
steeds beter in onze rol.” Ria zegt er 
sterker uit te zijn gekomen, dan ze 
tevoren was. Op het moment is de 
partij bezig de nieuwe grote lijnen 
uit te zetten voor de komende tijd. 
Ria zelf heeft de portefeuille Alge-
mene Zaken. Daarin worden zaken 
geregeld op bestuurlijk niveau. “Het 
is de basis van waaruit de gemeente 
functioneert. De tegenwoordige sa-

menleving is aan het herstellen van 
de jaren, waarin alleen het individu 
belangrijk was. De mensen landen 
weer, nadat ze dachten dat de bo-
men tot in de hemel groeiden. Ze 
hebben elkaar weer nodig na tijden 
dat ze dachten alles wel alleen op te 
kunnen lossen”, vertelt Ria. 

Plezier
Gelukkig zijn ook de tijden veranderd 
waarin een burgemeester het beleid 
in een dorp bepaalde. Steeds weer, 
ook in het buitengebied, ontstaan er 
problemen met het bestemmings-

plan. Als gemeenteraadslid is het wel 
interessant om mensen te kunnen 
helpen met diverse zaken, omdat je 
de mogelijkheden kent. Natuurlijk 
mag je niemand bevoordelen, maar 
je kunt iemand verwijzen naar een 
instantie, zodat er een oplossing ge-
vonden kan worden waar zij zelf nog 
niet aan hadden gedacht. Sinds haar 
man met het aannemersbedrijf is 
gestopt, heeft ze wat meer tijd voor 
het raadswerk en haar kinderen en 
kleinkinderen. Op het moment heeft 
ze nog altijd veel plezier in haar werk 
voor de Laarbeekse inwoners.

MooiMezelf Ria van der ZandenMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelfMooiMezelf

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

Waar rook is, is geen 
BHV-er
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Aarle-Rixtel - De Stichting MOV Aarle-Rixtel 
houdt op 8 maart een informatieavond, om 
19.30 uur in de kerk. 

Zij willen u op deze avond laten zien wat er alle-
maal gebeurd is met gelden die beschikbaar ge-
steld zijn, in het kader van de vastenactie van de 
afgelopen jaren. Tevens staan zij stil bij het jaar 
van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft 
uitgeroepen. Als centraal thema staat daarbij het 
hongerdoek van Togo met daarop zo treffend 
weergegeven de werken van barmhartigheid. 
Op deze avond gaan zij daarover in gesprek en 
wat zij heel concreet kunnen doen aan barmhar-
tigheid in de eigen parochie. Daarom zijn naast 

de inwoners van Aarle-Rixtel alle mensen uit 
Laarbeek uitgenodigd. De avond sluit af uiterlijk 
om 22.00 uur. 

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 25 februari
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 26 februari 
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 27 februari 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. 
oMasekoor
Intenties in deze viering 
voor: Anna de Korte, 
Lenard Huijbers, Willem 
en Hanneke Verbakel, Jan 
Vereijken (mged)

Zondag 28 februari
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met 
samenzang
Intenties in deze viering 
voor: Tonny Scheepers-
van Boxmeer (sterfdag), 
Bep Rox (jrgt) en Nel 
Verhoeven, Overleden 
familie Verbakel–van de 
Zanden, Jan Verbakel 
(Hakendover),Trina van den 
Nieuwenhof(Hakendover), 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
De Halmen
Intenties in deze viering 
voor: Mien Schepers-van 
der Heijden (mged), Jo 
Manders-Maas, Miet Bekx-
van den Elzen (jrgt).

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Leo van de Laar, 
Jan Graat en Nellie Graat-
Derks, Nico en Netty 
Jacobs-van Balkom, Agnes 
Verschuren-Colen, Piet 
van Dommelen en familie 
Leenders, Miet van de Laar-
Verhagen, Harrie en Goen 
Biemans, Lorenz en Mia 
Theuer.

Maandag 29 februari
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 1 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 2 maart
09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 
25 februari - 2 maart 2016

Informatieavond MOV in de kerk

Parochiële projecten in de veertigdagentijd
Laarbeek - Dit jaar hebben zijn er twee projecten. 
Eén in Noord Ghana en één in het eigen Laarbeek. 
Allereerst wil de parochie, geld inzamelen voor 
het realiseren van een toiletgebouw in een van de 
armste dorpen in Noord Ghana, om daarmee de 
leefomstandigheden en de hygiëne voor de dorps-
bewoners op een beter peil te brengen. 

Vooral het feit dat de mensen nu geen toiletvoorzie-
ning hebben, geeft dat er regelmatig besmettelijke 
ziekten vrij spel hebben. Gezondheidszorg begint 
met goede sanitaire voorzieningen. Het dorp heeft, 
omdat zij op eigen kracht niet voldoende midde-
len bij elkaar kunnen krijgen, de Stichting MOV 
Aarle-Rixtel gevraagd dit project te ondersteunen. 
Het Eustachius parochie heeft dit project ook om-
armt en wil, samen met de dorpsbewoners, ervoor 
zorgen dat dit gerealiseerd kan worden. Zij willen, 
samen met de bewoners van Laarbeek, zorgen voor 
de financiële middelen. De inwoners van het dorp 
steken zelf de handen uit de mouwen en alles wat 
ze zelf kunnen doen, zoals graven, stenen maken, 
schilderen, doen zij ook zelf. Hierdoor blijven de 
kosten beperkt en moet dit project ook op korte 
termijn gerealiseerd kunnen worden. Dit project 
wordt begeleid door mensen die rechtstreeks en re-
gelmatig contacten hebben met de Stichting MOV 

Aarle-Rixtel. Deze draagt er zorg voor dat de op-
brengst in zijn geheel ten goede komt aan dit doel, 
en houdt iedereen ook op de hoogte van de realisa-
tie van het toiletgebouw. Uw bijdrage graag over-
maken op bankrekening NL26 RABO 0166 1603 93 
t.n.v. Stichting MOV Aarle-Rixtel of in een envelop-
pe bezorgen bij een van de parochie administraties.

Voor het tweede project willen ze opnieuw houd-
bare levensmiddelen inzamelen om daarmee voor 
minderbedeelden in de parochie pakketten samen 
te stellen om hen daarmee ook een steuntje in de 
rug te kunnen geven met Pasen. De parochie doet 
dit ook nu weer samen met de Stichting Vierbinden. 
Van hen hebben ze ook het verzoek gekregen om 
65 pakketten samen te stellen. Vierbinden zorgt dan 
voor een juiste verdeling. Zij weten waar deze hulp 
echt nodig is zodat ook hierbij gezorgd wordt dat de 
hulp op de juiste plaats terecht komt. Om uw pro-
ducten in te zamelen heeft de parochie weer man-
den achter in de kerk geplaatst. In de Goede Week 
zorgen ze dat de pakketten bij de mensen gebracht 
worden.

Hartelijk dank mede namens Stichting MOV Aarle-
Rixtel, Stichting Vierbinden, De Eustachius parochie 
en Het pastorale team.

Heemtentoonstelling over oude 
devotieprentjes
Lieshout - De heemkundekring ‘t Hof van 
Liessent heeft op dit moment een tentoonstel-
ling in het Dorpshuis te Lieshout over oude de-
votieprentjes. Deze prentjes hangen in vitrines 
in de gangen van het Dorpshuis. 

In de heemkamer liggen veel van deze oude de-
votieprentjes. Toen Henny Bevers bezig was deze 
tentoonstelling in te richten in de gangen van het 
dorpshuis, bleken veel bezoekers te denken dat 

het om bidprentjes voor overledenen ging. Veel 
bezoekers wisten niets van devotieprentjes en 
dat waren geen jonge mensen. Dat stimuleerde 
de heemkundekring om deze prentjes te expo-
seren; het ging blijkbaar om een vergeten stuk 
katholiek cultuurgoed. 
Er zijn veel van deze prentjes in de heemkamer 
waarmee tot nu toe niets is gedaan. Nu is er een 
tentoonstelling over deze verdwenen vorm van 
oude devotie. Graag tot ziens in het Dorpshuis.

Lieshout – Carnavalsvereniging de Raopers hou-
den op vrijdag 26 februari weer een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis aan 

het Grotenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur. 
Iedereen is welkom. 

Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging Aarle-Rixtel 
geeft in maart een cursus Reanimatie-AED. Deze 
cursus beslaat twee avonden waarop u leert wat u 
moet doen bij een circulatiestoornis (hartstilstand).  

Dagelijks sterven mensen aan een hartstilstand, 
thuis, op het werk of op straat. Bij een circula-
tiestoornis is er acuut levensgevaar en dan is het 
van levensbelang om zo snel mogelijk te handelen. 
De eerste minuten zijn daarbij cruciaal. Op de cur-
sus leert u hoe u een hartstilstand herkent en welke 
stappen vervolgens moeten worden doorlopen. U 
leert het slachtoffer te beademen en borstcompres-
sies te geven. De reanimatievaardigheden worden 

geleerd op een oefenpop. Daarnaast leert u het 
gebruik van een AED (een Automatische Externe 
Defibrillator). Met behulp van een AED kan het hart 
van het slachtoffer een kleine elektrische schok ge-
geven worden wat het slachtoffer een grotere kans 
op overleven geeft. Deze AED’s zijn op veel buiten-
locaties in Laarbeek te vinden. 

De lesavonden zijn op dinsdag 15 en 22 maart van 
20.00 tot 22.30 uur in De Dreef, Duivenakker in 
Aarle-Rixtel. De cursus kost €20,00. Aanmelden kan 
tot 8 maart via ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

Beste parochianen,

Sinds 1 januari 2015 zijn de oude pa-
rochies van Beek en Donk, Mariahout, 
Lieshout en Aarle-Rixtel opgegaan in een 
nieuwe parochie met de naam Zalige Pater 
Eustachius van Lieshout. Pater Eustachius 
was een echte Laarbeekenaar, zoals je dat 
zou kunnen noemen. Geboren en geto-
gen in Aarle-Rixtel en naar school en kerk 
gegaan in Beek en Donk. Na zijn pries-
terwijding was hij vele jaren werkzaam 
in Brazilië. Daar wordt pater Eustachius 
(zaligverklaard in 2006) als een groot man 
gevierd en vereerd. Ik kan me voorstel-
len dat er mensen zijn die benieuwd zijn 
naar de impact die Pater Eustachius heeft 
gehad en nog heeft op de mensen daar 

in Brazilië. Daarom leeft er het idee om 
met een groep parochianen naar Brazilië 
te gaan en te gaan ontdekken wie Huub 
van Lieshout (Pater Eustachius) nu eigen-
lijk was. Natuurlijk zouden we dat graag 
gaan organiseren. Graag zouden we van 
u willen weten of u interesse heeft in zo’n 
reis naar Brazilië. Indien dat het geval is 
zullen we een infoavond organiseren en 
met elkaar overleggen hoe we de reis ge-
stalte kunnen geven. Uw inbreng is daar-
bij van groot belang. Indien u interesse 
heeft graag even een telefoontje naar uw 
parochiecentrum of een mailtje. Ik hoor 
graag van u!

Pastoor J. Verbraeken 

LEZERSPODIUM

Kienen met de Raopers

‘Een kwestie van geduld?’

Cursus Reanimatie-AED bij EHBO-vereniging Aarle-Rixtel

Reanimeren kun je leren

Aarle-Rixtel - ‘Op weg naar Pasen’ vindt er een 
bezinningsweekeinde plaats in Missieklooster 
Heilig Bloed.

Het weekend begint op vrijdag 4 maart om 
18.00 uur (avondeten) en eindigt op zondag 6 

maart om 15.30 uur. Het klooster is gelegen aan 
de Kloosterdreef 7 te Aarle-Rixtel. Voor aanmel-
ding of meer informatie kan contact worden op-
genomen met Zr. Sarto, tel. 0492-461324 of mail 
zrsartostuermer@yahoo.com.

‘Op weg naar Pasen’
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Van goeden huizeVan goeden huize
Huize Ruighenrode Aarle-Rixtel
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘Ruighenrode’, Kapellaan 
2, in Aarle-Rixtel.

De ontvangst
Het statige huis en de mooie naam, die 
met Gotische letters staat vermeld op de 
zijgevel, zetten De MooiLaarbeekKrant 
vandaag voor het eerst ‘op het verkeer-
de been’. Het is een jong gezin dat hier 
woont! Dertigers! Nieuwsgierig kijkt 
een peuter tussen de benen van zijn va-
der door, wie er aangebeld heeft. Elders 
in het huis is nog meer leven hoorbaar. 
Weldra zit De MooiLaarbeekKrant aan 
de koffie in de ruime woonkeuken, ter-
wijl oma voor de kleintjes zorgt.

De bewoners van Huize Ruighenrode
De bewoners zijn Linda Strijbosch en 
Thijs Engels. Zij wonen hier met hun 
dochterje Elena van twee - en hun 
zoontje Mathieu van een half jaar. 

Thijs is als arts ouderengeneeskun-
de verbonden aan instellingen van de 
De Zorgboog in Helmond en Deurne. 
Linda werkt bij supermarkt ‘Plus’ in 
Beek en Donk.

Oud postkantoor
Het huis stamt uit 1932 en is gebouwd 
door de familie Van de Kerkhof. Tot 
ongeveer 1950 heeft het gefungeerd 
als postkantoor. “Sommige mensen in 
Aarle hebben ‘t nog steeds over ’t auw 
postketour’, als ze ons huis bedoelen”, 
vertelt Linda. Geduldig wijst Thijs op 
zaken die nog daaraan herinneren: de 
granieten vloer in de hal, de originele 
wandtegels, de leuke kleine venster-
glaasjes, de voormalige ingang van 
het postkantoor aan de Klokstraat. “Er 
zijn nog steeds mensen die denken dat 
daar onze voordeur is”, lacht Linda. 
Ook aan de buitenkant straalt Huize 
Ruighenrode met zijn spitse topgevels, 
en zijn royale overstekken, de dege-
lijkheid uit van een rijksgebouw uit de 
jaren ’30 van de vorige eeuw. “Toen 
het huis zijn functie als postkantoor 
verloor, verhuurde de familie Van de 
Kerkhof het meerdere malen”, zo gaat 
Thijs verder. In de loop van de jaren 
hebben er een naaiatelier, een huisart-
senpraktijk en een tandartsenpraktijk 
in gezeten. Heel Aarle is hierbinnen 
geweest”, lacht Linda. Linda en Thijs 
kochten het huis in 2014, verbouwden 
het grondig, maar met respect voor de 
sfeer van het oude postkantoor. “We 
zijn erg blij met het resultaat”, zeggen 
ze trots.

De naam Ruighenrode
Thijs heeft over de naam navraag ge-
daan bij de familie Van de Kerkhof. De 
naam Ruighenrode is er lang geleden 

opgezet, in een periode dat het huis 
wat moeilijker te verhuren bleek. De 
eigenaren dachten dat dat kwam om-
dat mensen het huis hardnekkig ‘oud 
postkantoor’, bleven noemen. Ze 

hebben toen vrij willekeurig gekozen 
voor de idyllische naam Ruighenrode. 
“Maar of dat echt geholpen heeft, 
weten we niet”, lacht Thijs. “Hoe dan 
ook, de naam Ruighenrode kan inmid-
dels niet meer los gezien worden van 
‘ons oude postkantoor’“, zeggen ze 
eensgezind.

Tot slot
Vandaag voor de tweede maal ‘op 
het verkeerde been’ gezet, verlaat De 
MooiLaarbeekKrant het statige pand. 
Al het huiswerk vooraf was voor niets! 
Het leek zo simpel deze keer! ‘Rode’, is 
toch een open plek in het bos? ‘Ruigh’, 
betekent toch zoiets als onherberg-
zaam, wild, woest? Of niet dan?  

Sommige mensen in Aarle hebben ‘t 
nog steeds over ’t auw postketour’, 

als ze ons huis bedoelen

Linda en Thijs met Mathieu en Elena

Kunstwerk Zanggroep Zingiz 
zoekt huis

Beek en Donk - Vorige week zijn 2 
dames van Zanggroep Zingiz in het 
zonnetje gezet tijdens de algemene 
jaarvergadering. Carina van de Zanden 
en Maria van Doore zijn dit jaar 12,5 
jaar lid van deze club en de zanggroep 
hoopt dat ze nog lang hun zangkwali-
teiten blijven delen met hen. Gefelici-
teerd Carina en Maria!

Afgelopen jaar heeft Zanggroep Zingiz 
haar 12,5 jarig jubileum gevierd. Tij-
dens een gezellige feestmiddag zijn de 
dames onder andere bezig geweest met 
het maken van dit mooie 3-luik a la de 
Dikke Dames. Helaas staat dit prachtige 
kunstwerk nu te verstoffen op zolder.

Zanggroep Zingiz is op zoek naar een 
mooie locatie voor dit vrolijke kleur-
rijke kunstwerk. Het zou natuurlijk 
mooi zijn als dit kunstwerk in een 
van de mooie gemeenschapshuizen 
of andere openbare gebouwen van 
Laarbeek komt te hangen. Heeft, of 
weet u een locatie waar ze dit kunst-
werk kwijt kunnen dan kunt u con-
tact opnemen met Antje van den Berg 
(antjevandenberg@hotmail.com).

Het eerstvolgende optreden van Zang-
groep Zingiz is op zondag 6 maart in 
de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond om 10.00 uur.

Uw Hypotheekrente aanpassen?
Nieuwe hypotheek afsluiten?

    Vraag ons advies,
ook voor uw bestaande

    hypotheek!

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

Vervolg voorpagina

Team Zorg en Welzijn voor elk dorp 
Samen één team
Peter Kuijs: “De teams Zorg en Welzijn 
zijn bedoeld als één ingang voor alle 
vragen, van waaruit direct aan de slag 
gegaan wordt. Er zijn veel mensen, die 
zelf hun weg vinden. Dat is prima. Het 
Team Zorg en Welzijn is er voor ieder-
een die in het woud van organisaties 
niet weet waar hij met zijn vraag te-
recht kan of als er een complexe vraag 
speelt die meerdere terreinen over-
lapt.”

De teams bestaan uit drie vaste leden. 
Dat zijn per kern de dorpsondersteu-
ner van ViERBINDEN, een maatschap-
pelijk werker van de LEVgroep en een 
WMO-consulent van de gemeente 
Laarbeek. Deze drie personen zijn 
gezamenlijk in staat het grootste deel 
van de vragen te beantwoorden. Daar-
naast worden zij ondersteund door 
een groot netwerk van professionals, 
waaronder de wijkverpleegkundige, 
consulenten van MEE en de coördina-
tor van het CJG waarop zij een beroep 
kunnen doen. Ook met de huisartsen 
wordt nauw samengewerkt. Kuijs: “De 
rol van het Team Zorg en Welzijn is om 
de hulpvrager te ondersteunen, waar-
bij de hulpvrager zelf de regie houdt. 

Er wordt ingezet op hulp zo licht en 
kort als mogelijk, maar zeker ook zo 
zwaar en lang als nodig. De vraag van 
de inwoner staat centraal.”

Hoopvol
De aanwezigen discussiëren volop mee 
over de vragen die ze voorgelegd krij-
gen. Een aantal opmerkingen van de 

aanwezigen: “We hebben dit gemist. 
Om ergens gewoon binnen te kunnen 
lopen en iets te melden of signaleren” 
en “Ik ben hoopvol, als het lukt wordt 
dit straks de spil voor de senioren.” 
Het nieuwe Team Zorg en Welzijn in 
Lieshout krijgt wel een aantal kritische 
voetnoten mee, waarvan volgens de 
aanwezigen het succes van slagen 

afhangt. “Het vertrouwen van de in-
woners zal gewonnen moeten worden 
door goed van start te gaan. Het is be-
langrijk dat vragen naar tevredenheid 
beantwoord worden” en “Het team 
moet goed kenbaar en zichtbaar wor-
den gemaakt, zodat het voor iedereen 
te vinden is.”

Het Team Zorg en Welzijn is er 
voor iedereen die in het woud 

van organisaties niet weet waar 
hij met zijn vraag terecht kan
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Glen Talloch

Scotch whisky*
fl es 700 ml.

13.99

Dujardin vieux blue 
label of Sonnema 

Berenburg*
literfl es
14.89

1.59

0.99 8.00
3 stuks

2.00
5 bakjes

4.99
kilo 0.71

Bij aankoop van 2 zakken 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 zakken potgrond à 20 liter van 3.70 voor 1.85

2.19
kilo 4.38

4.89
liter 0.82

4 fl essen

9.99
liter 14.27

11.49

W 08 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 t/m zaterdag 27 februari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

Flemmings 
burgers of hotdogs

voordeelpak 2 stuks

1.52

Dr. Oetker wolkentoetje
5 bakjes à 115/125 gram

2.75

Rundergehakt
500 gram

3.25

Reus wasmiddel
3 stuks naar keuze

16.47

KitKat, Nuts, Bros, Lion, 
Smarties of Rolo candybars

multipak 5/6 stuks

1.89

Perssinaasappelen
doos à ca. 7 kilo

8.99

Coca-Cola
4 fl essen à 1500 ml.

7.84

Potgrond 
of tuinaarde

zak 20/25 liter
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Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Positief
Een groot deel van de leden is zondag-
middag aanwezig in Kasteel Croy. Ze zijn 
positief gestemd over hun dorp. “Aar-
le-Rixtel zit in de lift”, aldus de aanwe-
zige ondernemers. Zo zijn er plannen 
voor de realisatie van bloembakken in 
de kom van Aarle-Rixtel. Daarnaast is 
de voormalige klokkengieterij in no-time 
uitgegroeid tot culturele hotspot van 
Laarbeek, wordt het leegstaande streek-
museum binnenkort weer in gebruik ge-
nomen door Snoeperij Jantje, draait de 
passantenhaven goed en wordt rond juni 

de oude pastorie in gebruik genomen als 
zorginstelling. 

Gezellig 
De middag verloopt informeel. Wim Da-
niëls praat over ‘zijn’ Aarle. Foto’s van 
vroeger passeren de revue. “Aarle-Rixtel 
op de kaart zetten, is mijn doel. Maar 
wees eerlijk: inwoners uit Nederland 
gaan niet speciaal afreizen naar Aar-
le-Rixtel om ons dorp te bekijken. Daar 
zijn we niet uniek genoeg voor.” De 

taalkunstenaar deed dan ook een oproep 
om ondernemend Aarle-Rixtel geld in te 
laten zamelen voor een lokaal, attractief 
gebouw, dat wel mensen zou trekken. 

Naast Wim’s presentatie hield dorpsken-
ner Henk van Beek nog een presentatie 
en mochten de leden ook een kijkje ne-
men in Kasteel Croy. Als kers op de taart 
werd er door wethouder Tonny Meulen-
steen nog een Vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek uitgereikt. Deze 
ging naar Edward van Brug. Hij kreeg 
deze penning voor zijn 25-jarige jubile-
um als bestuurslid bij Aarle Onderneemt. 
Lees hier meer over in het artikel op deze 
pagina. 

Lieve mensen, laatst had ik me toch 
een rare droom. Ik was samen met een 
vriend van me op reis om een slepende 
familiecrisis voor eens en voor altijd 
uit de wereld te helpen. Bestemming 
was de rivieroase van Kenia nabij het 
zuidelijkste puntje van de Nijl. Als echte 
handelsreizigers maakten we deel uit van 
de karavaan die bestond uit kamelen, 
kamelendrijvers en kranige pony’s 
met karretjes. De tocht stond in het 
teken van de Wierookroute, een oude 
handelsroute van Egypte naar India, voor 
het verhandelen van Arabisch olibanum, 
goud, Indiase specerijen, mirre, zijde 
en andere fijne textielsoorten. Bepakt 
met goederen, geweren en munitie 
bood de grote groep verschillende 
gezelschappen ons een prima dekmantel 
voor het daadwerkelijke einddoel, 
gezinshereniging.
De vader van mijn vriend had een 
decennium terug het ouderlijke huis 
en de rest van de familie verlaten en 
nooit meer iets van zich laten weten. 
Hij had de zaak besodemieterd door 
al het geld erdoorheen te jagen. Zijn 
laatste bezigheden rondom het veilige 
nest bestond uit hoeren snoeren en 
pinten wippen, overdag tot in de diepe 
nacht. Bezopen als een Maleier ging 
hij de laatste keer dat ze hem gezien 
hadden als een beest tekeer. Huisraad, 
ramen en meubilair moesten het 
ontgelden. Zijn eigen vrouw was toen 
ze hem wilde bedaren onder de grote 
buffetkast terecht gekomen en voor 
de rest van haar leven invalide geraakt. 
Na een lange opsporing hadden we 
zijn vermoedelijke toevluchtsoord 

achterhaald; het vreemdelingenlegioen, 
met het Afrikaanse dorp in Kenia als 
tussentijdse vestingplaats. 
Gutsend van het transpiratievocht 
kwamen we na dagenlange hitte in 
het dal van de eens zo vruchtbare 
plaats. Door de oprukkende woestijn 
bleek de oorspronkelijke bron tot meer 
dan de helft uitgedroogd te zijn en de 
destructieve natuur had ook hier zijn tol 
geëist. Bomen stonden er nagenoeg niet 
meer, de houthakker had zich kennelijk 
erg goed van zijn taak gekweten. Aan 
de poort van de tijdelijke kazerne werd 
naarstig overleg gevoerd. Mijn beste 
kameraad kwam na een half uur 
terug geslenterd, ze hadden samen 
af kunnen spreken bij een groepje 
overgebleven palmbomen. 
“Heb je je vader al ontmoet?” 
waren mijn woorden, met in het 
achterhoofd dat de eerste stap, 
na hun jarenlange vervreemding 
van elkaar, een gepasseerd 
station was. Hij knikte 
bevestigend. Door het 
buigen van zijn hoofd 
vielen de lange, door invloed 
van zweet en zon krullende, 
lichtblonde haren naar voren. 
De ontmoeting met zijn ouwe 
heer had duidelijk diepe indruk op 
hem gemaakt.
“Waar heb je hem dan getroffen?” 
vroeg ik hem, terwijl hij zich huilend 
naast me in het mulle zand liet vallen.
“Nou daar,” zei hij, en wees met 
zijn rechterwijsvinger naar het 
midden van zijn voorhoofd. 
Rare droom hè?

Een rare droom Volgens P. Skauwe
COLUMN

Vrijwilligerspenning voor Edward van Brug 

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

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Vol verbazing nam Ed-
ward van Brug, bestuurslid van Aarle 
Onderneemt, zondagmiddag de Vrij-
willigerspenning van de gemeente 
Laarbeek in ontvangst. De Aarlese 
ondernemersvereniging vierde die 
dag haar 25-jarig bestaan. Edward is 
bestuurslid van het eerste uur. “Maar 
was ook kartrekker bij de oprichting 
hiervan en is dat ook altijd voor de 
ondernemersclub gebleven”, aldus 
wethouder Tonny Meulensteen, die 
de speld mocht overhandigen. 

Niet alleen 
Edward is verbaasd. “Dit had ik niet 
verwacht”, zegt hij tegen de aanwezi-
ge leden. “Ik heb er niet alleen zo hard 
aan getrokken en me hier flink voor 
ingezet. We hebben dit met zijn allen 
gedaan. Ik draag deze penning dan 
ook uit namens ons allemaal.” 

Aarle Onderneemt vierde zondag-
middag het 25-jarig bestaan van de 
vereniging. Edward vervulde in het 
oprichtingsbestuur de functie van se-
cretaris. Destijds heette de vereniging 
nog ‘Winkeliers- en Horecavereniging 
Aarle-Rixtel’. Sinds 2006 is het een 
ondernemersvereniging en is de naam 
gewijzigd in ‘Aarle Onderneemt’. De 

vereniging maakt momenteel een po-
sitieve groei door. Met name verschil-
lende jonge ondernemers hebben het 
lef gehad om een zaak te starten of 
over te nemen en zijn aangesloten bij 
de Aarlese ondernemersclub. 

Bestuurslid
Edward is na 25 jaar nog steeds be-
stuurslid. Hij is zeer betrokken. Hij on-
derhoudt de contacten met de andere 
ondernemers uitstekend. Maandelijks 
sluit hij zich aan bij de bestuursver-
gadering. Ook zorgt hij er elk seizoen 
voor dat de vlaggen worden gehangen 
en dat de kerstversiering brandt. 

Vervolg voorpagina

Ondernemersvereniging is positief gestemd over 
hun dorp

Aarle-Rixtel 
zit in de lift
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Uitleg van recept:
Vulling: Schil de aubergine en snijd in blokjes van 
1x1 cm. Snijd het sjalotje en de knoflook zeer fijn. 
Rits de tijmblaadjes van het steeltje. Fruit sjalot, 
tijmblaadjes en knoflook in beetje boter op een 
middelhoog vuur. Voeg de blokjes aubergine erbij 
en gaar deze onder af en toe omscheppen tot ze 
zacht en droog zijn. Dit duurt ca 20 min. Verwarm 
melk met de maïzena tot aan de kook en los hierin 
de kaas op. Laat wat afkoelen en voeg dan de 
eidooier en de boter toe. Koel dan af tot lauwwarm. 
Meng er de aubergineblokjes door en breng op 
smaak met peper en zout.
Blancheer de groene bladen van de prei 3 min in 
water met wat zout tot zij zacht en buigzaam zijn. 
Koel af in koud water. Vouw het blad open en trek 
er lange smalle repen van om de flensjes te strikken.
Beursjes: Smelt de boter en klop er de melk, de 
bloem en het ei door. Breng op smaak met peper 
en zout. Laat het beslag 15 min rusten. Verhit een 
platte pan van max. Ø20cm. Vet de pan in met een 
beetje boter. Haal de pan van het vuur en schenk in 
het midden 3 el beslag. Draai met de pan zodat het 
beslag over de hete bodem verdeeld wordt. Bak op 
een laag vuur tot de onderkant goudgeel is, draai 
om en bak de andere kant. Mocht het beslag niet 
goed vloeien, verdun het dan met wat melk. Leg 
in het midden van elk flensje wat vulling en vouw 
het flensje tot een buidel dicht en geef een strik 
van donkergroene prei. Houd ze warm op 100 °c. 
in de oven.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Flensjes gevuld met aubergine (10 stuks)

eidooier en de boter toe. Koel dan af tot lauwwarm. 

er lange smalle repen van om de flensjes te strikken.

platte pan van max. Ø20cm. Vet de pan in met een 
beetje boter. Haal de pan van het vuur en schenk in 
platte pan van max. Ø20cm. Vet de pan in met een 
beetje boter. Haal de pan van het vuur en schenk in 
platte pan van max. Ø20cm. Vet de pan in met een 

het midden 3 el beslag. Draai met de pan zodat het 
beetje boter. Haal de pan van het vuur en schenk in 
het midden 3 el beslag. Draai met de pan zodat het 
beetje boter. Haal de pan van het vuur en schenk in 

beslag over de hete bodem verdeeld wordt. Bak op 
het midden 3 el beslag. Draai met de pan zodat het 
beslag over de hete bodem verdeeld wordt. Bak op 
het midden 3 el beslag. Draai met de pan zodat het 

IngrediëntenVulling:
2 aubergines1 sjalot
1 knofl ookteen3 takjes tijm1,5 dl melk1 el maïzena120 gr geraspte kaas1 eidooier15 gr boterzout en peper

2 st prei

Flensjes:30 gr boter4 dl melk150 gr bloem3 eieren
½ tl zoutzwarte peper 

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

8 6

8 6 7

1 2 3

3 8 4 2 1

5 3

2 9 5 7 8

9 7 8

1 4 5

2 4

Puzzle #70235

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

APPELS
ARBEID
BRENGEN
CACTUS
DIENEN
DRAAIEN
ENKELS

FERVENT
GAVEN
HORDE
IEDER
JOVEL
KRETEN
KUNSTEN

LAKEI
NOORDEN
OASE
PANNEN
STROMEN
TYPISCH
UIL

VOGELS
WEREN
WONEN
ZADEL
ZETJE
ZOMERS
ZUCHTEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BRENGEN DRAAIEN FERVENT
KUNSTEN NOORDEN STROMEN
TYPISCH ZUCHTEN APPELS
ARBEID CACTUS DIENEN
ENKELS KRETEN PANNEN
VOGELS ZOMERS GAVEN
HORDE IEDER JOVEL
LAKEI WEREN WONEN
ZADEL ZETJE OASE
UIL

Wijkteams in heel Laarbeek

Heel Beek bakt en Donk Ook

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Manon KramerTim Klomp Bueters

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout – Op 10 februari 2016 overleed 
Henk Leemans. Een markante pastoor die 
van 1970 tot 1996 de parochie Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes leidde. Op woens-
dag 17 februari werd er in de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk tijdens een eucha-
ristieviering afscheid van hem genomen. 
De MooiLaarbeekKrant haalt herinnerin-
gen op met zijn voormalige huishoudster 
Lien Leenders.

Een andere pastoor 
Pastoor Leemans kwam als pastoor naar 
Mariahout toen er in de Katholieke kerk 
veel veranderingen plaatsvonden. “Pastoor 
Leemans was anders dan pastoor Van 
Eijndhoven”, vertelt Lien, “iemand van 
een andere tijd en generatie.” Lien leerde 
Leemans kennen toen ze als vrijwilliger va-
naf 1972 de kerk poetste. Uiteindelijk nam 
zij de rol van huishoudster Door Scheepers 

over. Leemans was een man die veel in-
teresses had. Hij vond het heerlijk om aan 
de kinderen van Mariahout onderwijs te 
geven. De jeugd van Mariahout kreeg les 
over zaken uit de Bijbel, maar ook kon hij 
uitgebreid vertellen over de natuur. Lien 
weet het nog goed: “Op zaterdag was 
hij altijd in het park te vinden om daar in 
de tuin te werken. Telefoon werd alleen 
beantwoord voor noodgevallen.” Van 
zijn missiewerk werden in de aula van de 
school dia’s vertoond en elke les werd 
door Leemans standaard afgesloten met: 

“Hasta la vista…!” Waarop hele school-
klassen ‘Olé!’ antwoordden. Missiewerk in 
Chili en India hadden zijn grote interesse. 
Een aantal keren ruilde hij enkele weken 
van werkplek met de uit Mariahout afkom-
stige pater Jan van der Aalsvoort.  Zijn 
ervaringen in het Chileense Antofagasta 
werden later weer met de hele Mariahoutse 
gemeenschap gedeeld. Leemans reisde 
ook regelmatig naar India. Er werden daar 

scholen gebouwd. “Er is zelfs een school 
naar hem vernoemd”, weet Lien te ver-
tellen. Het contrast tussen de armoede in 
India en de welvaart in Nederland was voor 
de pastoor soms moeilijk om te ervaren. 

Pastoor en mens
Naast zijn werk voor de Parochie Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes was Leemans ook ac-
tief voor de Sinti’s. De warme banden ble-
ven hecht tot aan zijn dood. Vrijwilligers van 
het Openluchttheater Mariahout herinne-
ren de gezinnen die ’s zomers naar voorstel-
lingen kwamen kijken. De pastoor zorgde 
voor de kaartjes. Ook parochianen die het 
financieel niet breed hadden werden door 
de pastoor gesteund. “De pastoor was een 
echte econoom”, lacht Lien, “erg zuinig 
en hij had niet veel nodig.” Toch werd zijn 

personeel regelmatig in de watten 
gelegd en samen met de dames van de 
poetsploeg maakte hij jaarlijks een uitje op 
de fiets. Ondanks zijn vele fietstochtjes was 
Leemans ook een liefhebber van snelheid. 
Met zijn misdienaars ging hij jaarlijks naar 
de Efteling en zijn triomf was groot toen 
hij als eerste van Mariahout met zijn mis-
dienaars in de Python had gezeten. Zijn 
liefde voor vliegtuigen resulteerde in het 
urenlang vliegtuigspotten in Veldhoven. In 
1996 liet zijn gezondheid hem in de steek 
en moest hij noodgedwongen zijn taak 
als pastoor van Mariahout neerleggen. 
“Pastoor Leemans bleef betrokken bij het 
wel en wee in Mariahout”, vertelt Lien, die 
hem regelmatig rouwkaartjes en andere in-
formatie doorstuurde.  Een man met vele 
gezichten waar veel Mariahoutenaren her-
inneringen aan bewaren.

scholen gebouwd. “Er is zelfs een school 

De pastoor was een echte econoom, 

erg zuinig en hij had niet veel nodig

dEzE wEEk: pAsTooR hEnK lEeManSdEzE wEEk: pAsTooR hEnK lEeManSdEzE wEEk: pAsTooR hEnK lEeManS

Pastoor Leemans ontvangt koninklijke onderscheiding

Pastor Leemans met links van hem Lien Leenders
Pastoor Leemans behupzaam tijdens een fietsuitje

Bedrijf    : Leenders Loonbedrijf
Eigenaren   : Freek Leenders
Locatie    : Heidedreef 6, Mariahout
Redacteur  : Mariëlle de Beer

‘Wij kunnen een agrariër anno 2016 alles uit 
handen nemen’ 

Op zondag 6 maart aanstaande houden Freek en 
Miriam Leenders uit Mariahout een open dag. 
“Na een hele tijd van zweten en zwoegen, mag 
het resultaat er zijn! Onze nieuwe loods!”, luidt 
de tekst op de uitnodiging. Tijd voor een goed 
gesprek om eens te horen wat er op die open 
dag te zien zal zijn. 

Freek, voor de leken onder ons: Wat doet een 
loon- en grondverzetbedrijf precies?
“Onze hoofdbezigheid is agrarisch loonwerk. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van 
de complete maisoogst; van inzaaien tot oogsten. 
Hetzelfde geldt voor gewasverzorging. Eerst be-
mesten we het land, vervolgens maaien en oog-
sten we het gras. We persen hooi en wikkelen 
het hooi in plastic, precies zoals de klant het wil”, 
vertelt Freek. 

Werken jullie alleen voor agrariërs?
“Nee hoor”, vervolgt Freek, “we werken ook 
voor particulieren, aannemers, gemeentes en 
overheid. Groot of klein, iedereen kan bij ons te-
recht. We werken in een straal van zo’n 25 kilo-
meter rondom Laarbeek.” 

Wat kun je zoal voor niet-agrariërs betekenen?
“We graven inritten uit, voeren het zand af en 
leveren nieuw zand maar we graven ook bouw-
putten uit. Een nieuwe activiteit is het verhuren 
van containers; we plaatsen containers, halen ze 
op, legen de containers en voeren het puin af. 
We kunnen een klant compleet ‘ontzorgen’ zoals 
dat tegenwoordig met een mooi woord heet”, 
lacht Freek.
Mestdistributie is ook onderdeel van het 

dienstenpakket van Leenders Grondbedrijf?
“Klopt”, vervolgt Freek. “We transporteren mest 
van A naar B. Daar zijn we gemiddeld zo’n zes da-
gen per week mee bezig. Vanwege de strenge re-
gelgeving mag een boer tegenwoordig niet al zijn 
mest op zijn eigen land uitrijden. Wij rijden daarom 
iedere dag de mest van boeren in de omgeving naar 
hun afzetgebieden of rechtstreeks naar de mestver-
werker.” 

Altijd al in het loonwerk gezeten Freek?
“Ik ben toen ik 16 jaar oud was begonnen als 
loonwerker vanuit het ouderlijk huis. Hier aan de 
Heidedreef zitten we vanaf 2001, nu dus alweer 
15 jaar. In totaal ben ik nou zo’n 30 jaar werkzaam 
als loonwerker en het verveelt me nog steeds geen 

seconde, het is nog altijd hobby! Het is ook fijn om 
het bedrijf samen met mijn vrouw Miriam te run-
nen. Miriam doet de administratie van het bedrijf, 
bezorgt zaken, haalt onderdelen op en zorgt heel 
goed voor het personeel wanneer die lange dagen 
maken.” 

En nu dus de open dag. Waarom een open dag en 
wat kunnen belangstellenden verwachten?
“Mensen kunnen de uitbreiding van ons bedrijf 
komen bezichtigen. We hebben een nieuwe loods 
gebouwd met daarin behalve een nieuwe kantine 
en kantoor ook een nieuwe werkplaats en een in-
pandige wasplaats voor het schoonspuiten van ma-
chines. Samen met ons team van zes vaste mede-
werkers willen Miriam en ik genodigden en andere 

belangstellenden graag vol trots laten zien waar we 
zo hard voor gewerkt hebben. Bovendien bestaan 
we dit jaar 20 jaar en ook al is dit nog geen 25 jaar; 
wij vinden het reden voor een feestje!” 
 
Wilt u met eigen ogen eens gaan bewonde-
ren wat ‘Leenders Mariahout’ allemaal doet? 
Dan bent u van harte welkom aan de Heidedreef 
6 in Mariahout. De open dag vindt zoals ge-
zegd plaats op 6 maart aanstaande van 10.30 
tot 17.00 uur. Voor alle overige informatie over 
Leenders Loonbedrijf kunt u terecht op de website:
www.leendersmariahout.nl of belt u met 
0413-209462. Een mail sturen kan ook naar 
info@leendersmariahout.nl.

Freek Leenders

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

OP DE KOFFIE BIJ...  LEENDERS LOONBEDRIJF
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Meer 
comfort. 
Minder 
energie.

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

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

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

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

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

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

ACTIE W
EGENS 

SUCCES VERLENGD!

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

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

Geleverd inclusief: 
•  Honeywell Round modulation 

kamerthermostaat

• Hulpmaterialen excl. expansievat

• 5 Jaar All in garantie

• Direct uit voorraad leverbaar OP=OP

SUCCES VERLENGD!
Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

Lezerspodium referendum
U zult het wellicht een stukje ver-
derop moeten zoeken…

Op 6 april van dit jaar kunt u een 
stem uitbrengen voor een refe-
rendum waarmee u aangeeft of u 
voor of tegen een associatieverdrag 
bent tussen de Europese Unie en 
de Oekraïne. De politiek, en vooral 
het politieke deel met een Eurofiele 
signatuur heeft er alles aan gedaan 
om deze stemming tegen te hou-
den door de legitimiteit van dit re-
ferendum aan te vechten en daarna 
door allerlei (eurofiele) prietpraat en 
bangmakerij. Dit heeft allemaal niet 
geholpen en het referendum komt 
er. Nu heeft de politiek het laatste 
redmiddel in stelling gebracht: zorg 

voor een ontmoedigingsbeleid. Men 
is als volgt te werk gegaan: minder 
geld naar de gemeenten voor het 
opzetten van stembureaus in de 
hoop dat mensen dan verder moe-
ten reizen en daardoor zou de op-
komst lager blijven. Veel gemeenten 
hebben dit doorzien en zetten toch 
het normale aantal stembureaus 
neer. Helaas is dat niet het geval 
in de gemeente Laarbeek; daar is 
sprake van een veertig procent ver-
mindering van stembureaus.  Hierbij 
komt dus meteen het democratisch 
gehalte van dit gemeentebestuur 
aan het licht.

S.P. Boltjes
Lieshout

LEZERSPODIUM

Mariahout - Na de gezellige spel-
letjesmiddag in januari, konden 
gasten van de Zonnebloem afde-
ling Mariahout op woensdag 17 
februari wat voor de vogels doen. 
Koning Winter had net wat vorst 
over het land uitgestrooid, zodat 
het heel goed uitkwam dat er pin-
dahuisjes gemaakt konden wor-
den deze middag. 

Enkele vrijwilligers hadden het 
voorwerk al gedaan: plankjes ge-
zaagd, geschuurd en uitgeboord. 
Aan de gasten de taak om het 

geheel compleet te maken. Er 
werd volop getimmerd en gelijmd, 
waarbij gelukkig geen vingers ge-
raakt zijn.

Een aantal andere gasten ver-
maakten zich met het maken van 
waskaarten, onder leiding van 
Truus Kuyten. Verrassend hoe door 
het aanbrengen van was en het 
met speciale strijkijzers bewerken 
daarvan, een pracht aan diversiteit 
ontstaat.

Wie geen zin had om zich met 

handenarbeid bezig te houden, 
kon gezellig een kaartje leggen of 
een ander gezelschapsspel spe-
len. Ondertussen werd iedereen 
lekker verwend met een kopje 
koffie of thee en later op de mid-
dag nog een drankje naar keuze. 
En uiteraard af en toe een lekker 
hapje tussendoor. Wederom een 
geslaagde middag. De volgen-
de activiteit staat gepland voor 9 
maart. Dan gaan er maar liefst vijf-
tig personen naar het toneel van 
de Vriendenkring in Lieshout.

Zonnebloem Mariahout zorgt voor de vogels

Achterbanbijeenkomst 
bewonersraad Laarbeek
Laarbeek - De bewonersraad Laarbeek 
houdt haar jaarlijkse achterbanbijeen-
komst op maandag 14 maart. Het is 
inmiddels ruim 1 jaar geleden dat de 
voormalige woningstichting Laarbeek 
gefuseerd is met woCom. Ook de invoe-
ring van wooniezie heeft al weer ruim 6 
maanden geleden plaatsgevonden.

Huurders, woningzoekenden en geïn-
teresseerden zijn welkom op maandag 
14 maart  vanaf 19.45 uur in het Ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 29 te 
Beek en Donk. De bijeenkomst start om 
20.00 uur en wordt naar verwachting om 
21.15 uur afgesloten. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst is niet noodzakelijk.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl
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Door Jos Bekx en Paul van de Wiel 

De totstandkoming van een haven
Tilburg wilde al in 1800 een 
scheepvaartverbinding. Er waren 
toen nauwelijks goede wegen 
en voor steden bood een haven 
uitkomst, want vervoer over water 
was betrouwbaar en goedkoop. 
Maar Tilburg lag hoger dan de grote 
rivieren en waar moest het water 
in de Tilburgse haven dan vandaan 
komen? Antwoord: uit de nog hoger 
gelegen Zuid-Willemsvaart, bij Aarle-
Rixtel.

Gematigd enthousiast
Wat vonden de Laarbeekse gemeenten 
van dat plan? Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk hadden de Zuid-Willemsvaart 
al. Die hadden geen behoefte aan 
een tweede kanaal. Lieshoutse 
ondernemers ook niet. Zij verscheepten 
hun goederen via bevrachtingskantoor 
J. van Zutven in Beek. Het betrof 
karrenvrachten klompen, fusten bier, 
landbouwmachines, runderen, en 
veel, heel veel eieren. Er werden ook 
goederen aangevoerd via Van Zutven, 
zoals vaten haring en stokvis, balen 
koffie en suiker. En buskruit. Toch 
waren B&W van Lieshout in eerste 
instantie wel enthousiast. Want een 
kanaal door Lieshout zou zorgen voor 
ontwatering van duizenden hectare 
broekgronden, bos en weilanden. 
Bovendien konden dan veel nieuwe 
gronden ontgonnen worden.

Alle gemeenten waar het kanaal 
doorheen zou gaan, werden in 
september 1872 uitgenodigd voor 

een vergadering. Ze kregen inspraak 
over de precieze plaats en afmetingen 
van het geplande kanaal. En ze 
moesten aangeven hoeveel ze aan 
het plan wilden meebetalen. Toen 
het op betalen aankwam, gaven de 
Laarbeekse gemeenten niet thuis. De 
gemeente Lieshout meldde zelfs ‘dat 
met algemeene stemmen is besloten 
geen geldelijke bijdrage te doen. Ten 
eerste omdat de financiële toestand 
zulks niet toelaat en ten tweede 
omdat de gemeente op betrekkelijk 
korten afstand door drie wegen de 
Zuid-Willemsvaart kan bereiken’. 
Om de pil te vergulden boden onze 
gemeenten aan om de benodigde 
gemeentegronden gratis af te staan.

Het succes van Tilburg
Niemand wilde de verantwoording 
nemen voor de aanleg, en de 
financiering kwam daardoor niet van 
de grond. Het hele plan dreigde niet 
door te gaan, maar het was Tilburg 
menens en de gemeente schreef 

vele brieven naar Rijk, Provincie en 
andere gemeenten. In april 1896 
stuurde zij aan de Minister van 
Waterstaat een brandbrief waarin 
stond dat het kanaal cruciaal was 
voor ‘hun stad met een bevolking 
van bijna uitsluitend industriëlen, van 
ruim 36.000 zielen, met ruim 100 
stoommachines in fabrieken’. Heel 
gewiekst gebruikte Tilburg in de brief 
de naam ‘Wilhelminakanaal’, twee jaar 
voordat de prinses het koningschap 
zou overnemen.

Tilburg bleef lobbyen en had 
uiteindelijk succes. Op 17 juni 1905 
werd de wet tot aanleg van het kanaal 
in de Tweede Kamer aangenomen. 
En op 21 februari 1906 werd de 
naam Wilhelminakanaal officieel. 
Tilburg kreeg op alle fronten zijn zin; 
de aanvoer van steenkool voor de 
stoommachines was voor de toekomst 
zeker gesteld.

Wilhelminakanaal
1916 - 2016

De stoommachines van � lburg hadden steenkool nodig

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

Bedrijf: Restaurant De Hommel
Locatie: Oranjelaan 55, Beek en Donk
In gesprek met: Eigenaren Berry van Nispen en
 Geurt van de Haar
Redacteur:  Mariëlle de Beer

‘De Hommel blijft De Hommel’ 

Onder het genot van een heerlijke kop ‘Hommel-
thee’, spreekt De MooiLaarbeekKrant met Berry 
en Geurt over de diverse geruchten die over het 
vertrek van het stel als eigenaars van restaurant 
De Hommel de ronde doen in Laarbeek. “Het is 
tijd voor duidelijkheid”, aldus Berry.

Er gaan allerlei verhalen rond maar één ding is 
duidelijk: er gaat iets veranderen bij De Hommel. 
Het gerucht gaat dat jullie gaan emigreren naar 
Spanje. Klopt dat?
“Haha”, lacht Berry, “gaan we nu ook al emigre-
ren? Er gaat inderdaad iets veranderen en daar-
om vertellen we graag zelf hoe het precies zit. We 
hebben een huis in Spanje en dat verhuren we ook 
al enige tijd maar van emigreren is geen sprake. Na 
ruim negen jaar heel hard werken hebben we be-
sloten het stokje over te dragen. Vanaf 1 juli 2016 
komt De Hommel in handen van Daniëlle Tielle, 
voor veel vaste gasten geen onbekend gezicht 
want Daniëlle werkt al zeven jaar bij ons.” 

Wat heeft jullie doen besluiten na negen jaar deze 
stap te zetten?
“Vooropgesteld: wij zijn De Hommel absoluut niet 
beu”, vertelt Geurt. “Maar weet je, mijn vader 
kwam plotseling te overlijden net voordat hij van 
zijn welverdiende pensioen kon gaan genieten”, 
vult Berry aan. “Geurt en ik willen dit scenario 
graag zien te voorkomen. We hebben de afge-
lopen jaren zeven dagen per week keihard ge-
werkt. We hebben geen nakomelingen en boven-
dien zijn we geen ‘big spenders’... Wat wij gaan 
doen, is alleen maar heel erg op tijd beginnen met 
genieten!” 

Hoe ziet dat ‘genieten’ er voor jullie uit?
“We hebben een caravan gekocht en daarmee rei-
zen we in het najaar ‘op ons gemakkie’ richting 
ons huis in Spanje. Koken, tuinieren, schilderen; er 
is genoeg te doen en misschien komen we wel een 
maand ons huis niet uit”, lacht Berry. “We zien 
het allemaal wel. Komt het vandaag niet, dan mis-
schien morgen wel”, aldus Geurt, “en dat is nou 
precies wat we bedoelen met genieten.” Het stel 
is voornemens hun verblijf in Spanje af te wisselen 
met wonen in hun chalet in Nederland. “We wil-
len onze ouders en familie ook regelmatig blijven 
zien”, aldus Geurt.

‘De Hommel blijft De Hommel’
“Wat we willen benadrukken, is dat alles blijft 

zoals het is”, vervolgt Berry, “de enige verandering 
is de wisseling van eigenaar. De prijs-kwaliteit-
verhouding blijft gewaarborgd, het viergangen-
maandmenu blijft zoals het nu is, de wijnglazen 
zullen volgeschonken blijven, de koffie en thee zal 
met dezelfde zorg en aandacht worden geserveerd 
en al het personeel blijft behouden.” 

Wat gaan jullie het meest missen?
“De sfeer”, roepen beiden in koor. “We zijn ontzet-
tend trots op het team van De Hommel. Iedereen 
werkt hard, zowel voor als achter de schermen en 
het is één grote, hechte familie. Zonder hen was 
De Hommel niet wat het nu is; een heel gezellig, 
goedlopend familierestaurant waar gasten én per-
soneel met een glimlach binnenkomen.” 

Vanaf 1 juli aanstaande ligt de dagelijks leiding 
van De Hommel in handen van Daniëlle Tielle. 
Volgende week leest u in deze krant alles over 
haar achtergrond, ambities en toekomstplannen. 
Eind juni komen Berry, Geurt en Daniëlle nog een-
maal tezamen aan het woord voordat de officiële 
overname plaatsvindt. 

Wilt u zelfs eens kennismaken met De Hommel? 
De Hommel is gevestigd in Beek en Donk 
aan de Oranjelaan 55 en is zeven dagen per 
week geopend vanaf 10.30 uur. Vanaf 12.00 
uur kunt u terecht voor de lunch. Telefonisch 
is De Hommel te bereiken via 0492-450044 
maar u kunt ook even ‘voorproeven’ op de
website: www.dehommel.nl

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

IN GESPREK MET...  DE HOMMEL

Geurt van de Haar & Berry van Nispen
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Mariahout – Carnavalsvereniging 
Olum uit Helmond hield op 21 fe-
bruari een danstoernooi. Al vroeg in 
de morgen stonden de Mariahoutse 
meiden klaar om te vertrekken naar 
Helmond. 

In de kleedkamer was het een drukste 
van jewelste. Er moest make-up aan-
gebracht worden en de knotten moes-
ten gemaakt worden. En het resultaat 
hiervan mocht er zijn, ze zagen er al-
lemaal oogverblindend uit. En dan de 
zaal in totdat de categorie aan de beurt 
is waar ze op in hadden geschreven. 
Allereerst waren de Diamonds (mini-
garde) voor de eerste keer mee naar 
een toernooi wat vonden ze het alle-
maal toch spannend. Maar op het po-
dium was dat niet te zien. Ze stonden 
daar als volleerde meiden en met 23,7 
punten werden ze toch maar mooi eer-
ste in de klasse minioren extern. 

Daarna was het de beurt aan de Pearls 
(grote garde) deze zijn al vaker mee op 
toernooi geweest, maar het blijft toch 
altijd spannend. Het hele jaar door 
wordt er ontzettend hard getraind. 
En dit was dan ook terug te zien op 
het podium. Het ging allemaal gelijk 
en ze straalde het dan ook geheel uit. 
En niet voor niets al dat harde trainen, 
ook deze meiden werden eerste in hun 

klasse junioren A extern met een totaal 
van 27 punten. Een topprestatie van 
de dansmariekes om allebei de eerste 

prijs te behalen een prestatie op zich. 
Ook de trainsters en de leiding profi-
ciat met dit behaalde resultaat. Dit is 

een mooie beloning voor al dat harde 
werken. 

Verder willen ze natuurlijk ook al hun 
supporters bedanken voor het aan-
moedigen, een groot aantal mensen 
uit het Heidurp waren in Helmond 
om ze te zien schitteren op het podi-
um. Zowel de dans, de kleding en de 
uitstraling ziet er op en top uit. Kijk 
ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.

Dansmariekes Heidurp winnen danstoernooi 

Beleid gemeente schiet tekort
De geziene verpaupering van de 
wijk de Voorbeemd is niet alleen 
aan de bewoners maar ook het 
beleid van de gemeente zelf. Het 
niet handhaven en verschil creë-
ren is hier mede debet aan.

Zoals het plan van gescheiden 
inzamelen wat door de bewoners 
als goed wordt ervaren, maar het 
hele ophaalsysteem niet werkt. 
Nu komt daar ook nog bij dat al-
leen deze wijk met het probleem 
verzamelplekken blijft zitten 
waar bij de invoering in Laarbeek 
er voor is gekozen dat de rest 
van de gemeente zijn afval voor 
de deur kan neerleggen. De ge-
meente krijgt korting met de ver-
zamelplekken wat de bewoners 
van de Voorbeemd verzamelen 

en over de hele gemeente ge-
deeld wordt. Diverse bewoners 
willen dat de gemeente de ver-
zamelplekken in de Voorbeemd 
gaat opheffen en willen indien 
nodig een handtekeningenactie 
opstarten.  Het afschaffen van 
de rode zakken levert vele huis-
houdens een grijze container op 
die een half jaar of langer blijft 
staan doordat er weinig restafval 
is, hierbij het risico dat men weer 
meer restafval gaat produceren 
door alles in de grijze container 
te deponeren.

Tevens het uitlaten van de hon-
den op het speelveld de Ratel is 
velen een doorn in het oog, men 
laat de hond loslopen op het 
speelveld waarvan er zijn die zijn 

behoefte doen in het speelzand, 
voor de kleinste onder ons die er 
dan niets wetend in gaan zitten 
spelen. Ook het verplaatsen van 
de uitlaatstrook naast het voet-
pad is geen gelukkige keuze, als 
kinderen nu fietsen, rolschaatsen 
of andere zaken met rollers en ze 
vallen is het risico op een onaan-
gename geur een grote kans.

Dit zijn een paar zaken die be-
sproken zijn, maar het lijkt erop 
dat de bewoners niet serieus 
worden genomen en de gemeen-
te niet thuis geeft om het eigen 
beleid uit te voeren.

Leo van der Aa

LEZERSPODIUM

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Mark van Oosterhout
Afscheid van de blauwe 
enveloppe !
Helaas betekend dit niet dat u geen 
aangifte inkomstenbelasting meer 
moet doen. Nu heeft u nog een pa-
pieren uitnodiging ontvangen in 
de welbekende blauwe enveloppe. 
Vanaf volgend jaar ontvangt u deze 
in uw digitale berichtenbox bij de 
Belastingdienst. Met uw DigiD kunt u 
een account openen op MijnOverheid 
en activeert u uw “persoonlijke” be-
richtenbox. In deze berichtenbox 
ontvangt u vervolgens alle correspon-
dentie van de Belastingdienst digitaal 
waaronder alle informatie over uw 
toeslagen. 

Aangifte doen kunt u vanaf 1 maart 
2016. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 
2016 zijn ingediend. Doet u dit niet 
dan volgt er een aanmaning om bin-
nen 10 dagen alsnog aangifte te doen. 
Doet u ook dat niet tijdig dan volgt er 
een verzuimboete van minimaal € 369. 

U heeft tot 1 mei 2016 de tijd, maar 
dien uw aangifte bij voorkeur voor 
1 april 2016 in. Als u belasting moet 
betalen voorkomt u daarmee namelijk 
dat u 4% rente moet betalen. Krijgt 
u geld terug dan u dat geld gegaran-
deerd voor 1 juli 2016 terug !    

De Belastingdienst vult een beperkt 
aantal gegevens al in. Dit word de 
vooraf ingevulde aangifte genoemd.

Let op ! Lang niet altijd kloppen deze ge-
gevens. Bijvoorbeeld verkeerde WOZ 
waarde van de woning, ontbrekende 
bankrekeningen of juist bankrekenin-
gen in Box 3 van uw onderneming etc. 

Controle en optimalisatie blijft echt 
noodzakelijk en kan behoorlijk wat 
fiscaal voordeel opleveren.
Wij helpen u graag bij het indienen 
van een juiste en fiscaal optimale aan-
gifte. Voor afspraken kunt u ons kan-
toor bellen 0492-462206.

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Taarten bakken!Taarten bakken!
workshop

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

Zaterdag 27 februari
Zaterdag 5 maart
Locatie:  Kookcentrum Brabant
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 

Wat: Keuze uit het maken van een 
professionele slagroom-, mokka- of 

chocoladetaart, inclusief koffie/thee, fris, 
bier en wijn én lekkere (zoete) hapjes! 

Prijs: €37,50 p.p. 

Opgeven of meer informatie? Mail naar info@kookcentrumbrabant.nl of bel naar 06-46598595 

vol!Zaterdag 27 februari
Zaterdag 5 maart nog enkele plaatsen vrij
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De directie alsmede de Raad van 
Commissarissen van B&B El Ranxo 
hadden besloten dat het voltallige 
personeel van de B&B wel een uitje 
verdiend had na zo’n druk en bewogen 
jaar. Dus wij met z’n tweeën gekeken 
waar we graag naartoe zouden willen 
en uiteindelijk besloten, ook in het 
kader van onze inburgeringscursus in 
Spanje, om Sevilla te gaan bezoeken. 
Ryanair bood ons een vluchtje Girona-
Sevilla-Girona aan voor circa €40,-, 
dus op 20 januari vertrokken we naar 
het altijd zonnige zuiden van Spanje 
om daar eens lekker een paar dagen 
de toerist uit te hangen. Denny had 
voor ons een hotelletje geboekt in 
het centrum van de stad. En ik moet 
je bekennen dat, wanneer je zelf een 
B&B hebt, je ineens alles met andere, 
vaak kritische, ogen bekijkt in zo’n 
hotel. Maar dit hotel was met vlag en 
wimpel geslaagd. We hebben een paar 
heerlijke dagen gehad in een prachtige 
stad, met ontzettend aardige mensen, 
een fantastische sfeer, overheerlijke 

tapas en indrukwekkende 
bezienswaardigheden. Als uitbater 
van een B&B in het noorden van 
Spanje is het eigenlijk niet slim om te 
zeggen, maar Sevilla is absoluut de 
moeite waard voor een bezoek. Na dit 
uitstapje was het nog niet gedaan met 
de pret, want er stond ook nog een 
tripje Nederland op ons programma. 
Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen 
had ons in oktober een lang weekend 
bezocht en ons uitgenodigd om 
te komen carnavallen in februari.  
Zo gezegd, zo gedaan, dus mijn 
saxofoon weer uit het stof gehaald, 
carnavalskleding uit de verhuisdozen 
geplukt en op vrijdagmiddag 
vertrokken richting Eindhoven om 
ons vervolgens van zaterdag tot en 
met dinsdag in het carnavalsgedruis 
te storten. Het muziek maken, na 
een jaar zonder repeteren, ging me 
niet bijster goed af maar de sfeer en 
de gezelligheid waren er zeker niet 
minder om. We hebben ontzettend 
genoten van de optredens met 

‘Tsjonge Jonge’ in Nuenen en 

Eindhoven en van ons bezoek aan 
‘De Zandhazen’ in Boerdonk op 
maandagavond. Zo leuk om iedereen 
weer eens te zien en even bij te kletsen. 
We hadden op dinsdag beiden geen 
stem meer over van het praten en pijn 
aan onze kaken van het muziek maken 
en een beetje hoofdpijn van al dat 
bier, maar het waren geweldig leuke 
dagen. Op woensdag zijn we weer 
teruggevlogen omdat ons gelijk een 
weekend met een volgeboekte B&B 
te wachten stond. Onze batterijen 
zijn weer helemaal opgeladen en we 
beginnen met frisse moed en heel veel 
zin aan ons nieuwe tweede seizoen. 
Hasta luego!

Denny & Imca
www.elranxo.com 

Luchtpost
Spanje

‘Tsjonge Jonge’ in Nuenen en 

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Personeelsuitje…

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Roland 
Brouwers

Voor het ophalen van:

De Esdoorn 4  Beek en Donk  0492 - 464791
Gespecialiseerd in woning- en bedrijfspandenontruiming

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Niet te geloven 
maar echt waar, 

deze dame 
wordt zondag

54 jaar!

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

AANGEBODEN
Gratis af te halen: kinderledikant-
je met toebehoren. Tel. 0492-464043

Gratis af te halen in Mariahout, 
Tuindersweg 49. 2 deelbare (tafeltje, 
stoeltje) kinderstoelen. 1 box met lade. 
Tel. 0499-327350

GEVONDEN
Fietscomputer gevonden op de Lieshout-
seweg, ter hoogte van AVIA-tankstation. 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

Te koop gevraagd: klassieke (stalen) race-
fi etsen/koersfi etsen, retro wielerkle-
ding, folder/boeken, onderdelen, staat of 
merk niet allerbelangrijkst, 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

Ik zoek een witte Ikea vaas van Hel-
la Jongerius, wie maakt mij blij? 
Tel. 0499-421166

OVERIG
Rommelmarkt zondag 28 Februari in 
Muziekcentrum ‘t Anker, Pater Vo-
gelsstraat 39, Beek en Donk van 10-16u. 
Er zijn nog enkele kramen te huur, kraam 
huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteenevenementen.nl

Boeken en Platenbeurs, voor de 25e keer, 
Oda School, Laan ten Bogaerde 7 , te 
Sint-Oedenrode. Openingstijden op Zater-
dag 27- en zondag 28 februari van 10.00 
tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 1 euro. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl 

Tweedehands speelgoed, baby en 
kinderkledingbeurs. Ruim 120 kramen. 
6 maart: Dreef in Aarle-Rixtel & 13 maart: 
Bongerd in Breugel. Van 11.00-14.00 uur. 
Nog enkele kramen vrij
www.kinderkledingbeurs.net  

TE HUUR
Woonruimte te huur vanaf 1 maart in 
Lieshout. Tel. 06-51221615

TE KOOP  
Te Koop: Zeer mooie Rhododendrons 
Lord Roberts ( donkerrood) 20L 
kluit. Hoogte: 100 cm+. €11,00 per stuk. 
Tel. 06-51183428

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

Te koop trampoline 3.60m doorsnede, 
hoogte ca. 1m. €50,00. Tel. 0492-462131.

Piano merk Rippen. Technisch in goede 
staat, moet wel gestemd worden. Vraag-
prijs €800,00. Voor info: 0492-465493

Te koop: z.g.a.n. scootmobiel Trophy 6. 
1000km gereden, 1,5 jaar oud. T.e.a.b.
Tel. 0492-462364

Spotgoedkoop! Marmeren of kalk-
stenen schouw voor in huis of onder 
afdak/tuin. Per stuk of hele partij, 
t.e.a.b. Interesse: 06-55767531 

Pootaardappels; frieslander, lekkerlander, 
Dore, Eba, vanaf €1,75. plantuitjes, zaai-
goed, Kapelstraat 39, B&D, 06-53309580

Hakfrees, bewerkt 90 cm breed. Hete-
luchtkanon gas 26.000 cal. Beregenings-
pomp 30.000 liter/uur. 
Kapelstraat 39, B&D, 06-53309580

Te koop Solide verrijdbaar kinder-looprek. 
In hoogte verstelbaar. Tel. 0499-473053

Een lounge set met 2-persoons bank, 2 
losse stoelen, tafel en nieuwe kussens. 
Alles is nieuw. Tel. 06-23277401

Coloniaans teakhouten salontafel (L130 x 
B65 x H48) €100,00. 2-persoons ledikant 
(140 x 200) €50,00. Tel. 06-30403354

VERLOREN
Sleutelbos verloren op het Heuvelplein 
(ter hoogte van Café vd Burgt) op Car-
navalsmaandagavond. Herkenbaar aan 
oranje fl ap in vorm van een huis. 
Tel. 0492-832182

Bruine brillenkoker met bril verloren, om-
geving Heuvelplein. Pootjes van bril zijn 
oud roze-bruinachtig van kleur. Tel. 06-
27581362

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295 Een scherp geprijsde, 

goed onderhouden starters-
woning te Helmond. 

Deze instapklare maisonnette, 
Rijpelplein 29, van 90 m2 is 

per direct beschikbaar.
Vraagprijs is € 125.000,-, 
woonlasten zijn nog geen 

€ 500,- per maand.  

Voor informatie  
06-41100049 of kijk op  

www.funda.nl/49408695

TE KOOP

OUTFITS VAN DE WEEK

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

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 
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Groep 8 kiest
“Dit wordt ‘m, dat wist ik meteen”, 
vertelt een enthousiaste Pien over 
het Commanderij College in Beek en 
Donk. “Ik vind het een frisse, nieuwe 
school die dezelfde stijl heeft als onze 
basisschool. Ik ga vmbo-t (theore-

tische leerweg) doen. De leerkrachten 
kwamen bij ons thuis langs voor het adviesge-

sprek. We gingen praten vanaf de kleutergroep tot nu toe. 
In groep 7 zijn mijn scores echt goed omhooggegaan. Daar ben ik trots 

op. Wie of wat ik ga missen van de basisschool? Sowieso meneer Ton en 
juffrouw Chantal!”

“Ik vind het daar gewoon heel leuk”, vertelt 
Danique. Na de zomervakantie is het fi etsen 
voor haar geblazen naar het Commanderij 
College in Gemert. “Ik heb in Gemert een 
toets gemaakt. Daar kwam uit dat vmbo-ba-
sis met leerwegondersteuning het beste bij 
mij past. Dat vinden meester Joost en mama 

ook. Ik kom in een klas met maximaal zeventien kinderen. 
Zo krijg ik meer aandacht en dat vind ik fi jn”, vertelt Danique lachend. “Ik 
hou wel contact met een paar vriendinnen van de basisschool, maar ik vind 
het ook leuk om opnieuw te beginnen.”

Er is geen twijfel mogelijk: Brady 
gaat naar het Dr. Knippenberg 
College (De Knip) in Helmond. 
“Mijn broer zit daar ook en deze 
school heeft voldoende aandacht 
voor leerlingen met dyslexie. Mijn 
leerkracht heeft het voorzichtige 
schooladvies vmbo-t/havo gege-
ven, zodat ik niet heel zenuwach-
tig word met al die talen. Daar 
ben ik het helemaal mee eens. 
Samen met Geertjan ben ik naar het Technasium geweest en 
we zijn ook met de klas gaan kijken op De Knip. Mijn beste vrienden: 
Novi, Nanda, Fleur, Jorg en Remco ga ik zeker missen van de basis-
school. Jou zie ik nog Geertjan!” roept hij zijn vriend geruststellend toe. 

“Voor de toekomst is misschien een 
advies vmbo-t beter”, vertelt Thijs, 
“maar ik denk dat kader voor mij 
het beste is. Ik ben snel afgeleid en 
hou van kletsen. Wat het uiteinde-
lijk gaat worden horen we op 18 
februari, na de carnavalsvakantie.” 
De keuze voor het Commanderij 
College in Beek en Donk is al ge-
maakt: “Die school is niet zo groot, 
heeft aardige docenten en met dyslexie helpen ze goed. Dat hebben we 
nagevraagd. Van de basisschool gaat Thijs meester Daan missen: “Daan 
is een fi jne leraar, die extra uitlegt als je het niet begrijpt en ook veel 
grapjes maakt. En hij bedenkt leuke ‘battles’ met de hele klas. Nu staan 
we trouwens dik voor!” 

“Kijk wat bij je past en laat je niet leiden door de keuze van vrienden”, dat is de tip die Wick aan groep 
8ers geeft die voor hun schoolkeuze staan. Zelf gaat hij naar het Sleutelbos, onderdeel van het Com-
manderij College in Gemert. “Mijn twee zussen zitten ook op deze school. Het komt over als een mooie, 
rustige school en het is niet zo ver fi etsen. Ik heb havo/vwo-advies gekregen en verwacht dat ik het vwo 
wel aankan. Van de basisschool ga ik dat voetbalveldje missen. En mijn vrienden die naar een andere 
school gaan, natuurlijk.” Op de vraag of hij weet wat hij later wil worden volgt resoluut: “Mijn vader is 
advocaat en dat lijkt mij ook leuk. Verdient nog lekker ook”, voegt hij, breed grijnzend, toe. 

Het schooladvies voor Desi luidt: vmbo-t. En 
daar is Desi trots op. “Begrijpend lezen gaat 
veel beter in groep 7 en 8.” Desi vertelt dat 
ze in Gemert gekeken heeft op de ‘Koeien-
school’, maar dat ze kiest voor het Comman-
derij College in Beek en Donk. “Het is daar 
niet zo groot en het is gezellig. Ik heb zelfs 
al een proefl es meegedaan met Duits, wiskunde en 
Nederlands. Voor mij was het een gemakkelijke keuze: ik heb er echt zin in!”

“Het is lastig om te kiezen voor een 
middelbare school”, vertelt Sterre. 
“Het bepaalt immers een deel van je 
toekomst.” Afgelopen maandag kreeg 
Sterre haar vwo-schooladvies. “Leren is 
leuk, maar het is méér dat ik graag wil”, 
legt ze uit. “Ik twijfel tussen het Com-

manderij College in Gemert en het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. 
Ik heb nu een lichte voorkeur voor het Lorentz, maar ga ook nog kijken 
bij andere scholen zoals het Eckartcollege en De Knip. Het advies, ook van 
mijn oma, is om de school te kiezen waar ik me het beste voel. Dat ga ik 
zeker doen!”

“Ik wil iets met techniek gaan doen en Cambridge 
Engels spreekt mij ook aan”, vertelt Geertjan, die 
met zijn vwo-advies op zak, kiest voor De Knip. 
Er was eerst twijfel, maar nicht Maartje heeft die 
weggenomen. “Ik heb gehoord dat de leraren 
op De Knip enthousiast en grappig zijn en 
dat er veel georganiseerd wordt. Voor mijn 
ouders is dat ook belangrijk om te weten: zij 
maken zo’n schoolkeuze nu voor het eerst 

mee. Mijn vrienden die naar het Sleutelbos gaan, ga 
ik missen, maar ik wil wel contact houden. Daarnaast hoop ik 

nieuwe vrienden te maken.”

“Mijn voorlopig schooladvies is mavo/
havo”, zegt Nena. “Ik hoop alleen dat het 
havo wordt. Dat vind ik meer bij me passen. 
Mijn Cito-uitslag was goed en ik baal ervan 
als het schooladvies lager uitkomt dan ik 
hoop.” Op de vraag welke school zich mag 
verheugen op haar komst is Nena duidelijk: 
“Het wordt heel zeker De Knip. Dat wist ik 

al de eerste keer dat ik daar binnenstapte. Ik vind het leuk dat het een 
grote school is en dat je kunt kiezen voor de sportklas en mee kunt doen met 
musicals. Mijn beste vriendin gaat ook naar De Knip maar ik vind het ook leuk 
om nieuwe mensen te ontmoeten.”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Keuzes maken hoort bij het leven. Een groep die in deze periode 
voor een belangrijke keuze staat zijn de leerlingen van groep 8. Welk 
schooladvies kregen ze en welke middelbare school wordt er geko-
zen? De MooiLaarbeekKrant kruipt nieuwsgierig terug in de school-
banken… 

Pien Göbbels, Kindcentrum De Sprankel in LieshoutPien Göbbels, Kindcentrum De Sprankel in Lieshout

Sterre Hermans, Mariabasisschool in LieshoutSterre Hermans, Mariabasisschool in Lieshout

Geertjan van de Kerkhof, Kindcentrum De RaagtenGeertjan van de Kerkhof, Kindcentrum De Raagten

Danique Lelieveld, Bernadetteschool in MariahoutDanique Lelieveld, Bernadetteschool in Mariahout

Brady Bots, Kindcentrum De Raagten in Beek en DonkBrady Bots, Kindcentrum De Raagten in Beek en Donk

Thijs Kuhn, OBS De Driehoek, Aarle-RixtelThijs Kuhn, OBS De Driehoek, Aarle-Rixtel

Wick van Ierssel, Brede School De MuldershofWick van Ierssel, Brede School De Muldershof

Nena Vriens, OBS De DriehoekNena Vriens, OBS De Driehoek

Desi Aalders, Kindcentrum De Sprankel Desi Aalders, Kindcentrum De Sprankel 

Meer weten over 
vervolgonderwijs? 

Kijk op 
www.devogids.nl
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Vanaf woensdag 24 februari

Rode spitskool

Biologische slavinken*Petit pains
Thuis nog even afbakken.

PC MD 8836
-  Intel® Core I3-6100 

Processor
-  8 GB DDR4 

werkgeheugen
- 2 TB harde schijf
- 128 GB-SSD
-  multikaartlezer voor 

SD-/MS-/MMC-
geheugenkaarten

HP Offi ce jet 4654 all-in-one
Draadloos kopiëren, scannen, 
faxen en printen via WiFi.

Monitor MD20830
Full HD.

Iphone kabel
Voor Iphone 5 en hoger.

Perssinaasappelen

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Heel Beek bakt en Donk ook

Redacteur: Martien van den Heuvel
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)

Beek en Donk - Ter gelegenheid van het 125-ja-
rig jubileum viert de Beek en Donkse harmonie 
Oefening & Uitspanning op 22 mei een taarten-
bakwedstrijd. En dat alles onder de noemer ‘Heel 
Beek bakt en Donk ook’.

De wedstrijd
Op 22 mei is het zover. Dan worden de taarten 
van de hobbykoks tentoongesteld en gejureerd 
door een echte jury. “Iedereen die lekkere en 
mooie taarten kan bakken en die heerlijkheden wil 
delen met de belangstellenden, kan zich inschrij-
ven voor de bakwedstrijd van harmonie O&U. Wij 
van de jury zullen de taarten proeven en de taar-
ten zullen daarna verkocht worden aan de bezoe-
kers. Op die manier zetten wij ons jubileum in een 
lekker daglicht”, vertelt Wim Maas van de jury.

Twee categorieën
Ook jeugdige baktalenten zijn meer dan welkom. 
Om de jongeren aan te sporen mee te doen, zijn 
er twee groepen. ”De jeugdcategorie in de leef-
tijd van 8 tot 16 jaar en de volwassenen van 17 
tot 100 jaar. Voor beide categorieën geldt dat de 
vorm en afmeting van de taart worden vrij gela-
ten. De taartbodem mag van biscuitdeeg, zand-
taartdeeg of bladerdeeg zijn. Bij het inleveren van 
de taart moeten we drie foto’s van het bakproces 
ontvangen, zodat de jury kan zien dat de deel-
nemer de taart zelf gebakken heeft”, lacht Wim. 
“Na de inschrijving krijgen de deelnemers de pre-
cieze instructies.”

Een echte jury beoordeelt de lekkernijen
Uiteraard zullen de heerlijke taarten beoordeeld 
worden door een gespecialiseerde jury. De jury 
bestaat uit Katja Leppälä, winnares  ‘Heel Veghel 

bakt’, Wim Maas, kok en liefhebber, Nicole Neijts, 
eigenaresse Nicole’s Backstube en Miep Swinkels, 
bakdeskundige met 80 jaar ervaring. “Of een 
taart lekker is, is natuurlijk heel subjectief”, aldus 
Wim Maas. “Maar er zijn wel objectieve criteria 
natuurlijk. De jury proeft alle taarten anoniem. Er 
wordt gelet op ambachtelijkheid, complexiteit, 
creativiteit, gebruikte technieken, ingrediënten en 
natuurlijk de smaak. Het is de bedoeling dat de 
taart zelf gemaakt wordt. Zo min mogelijk pakjes 
of zakjes, en natuurlijk ook geen gekochte taart. 
Belangrijk punt is wel dat de taarten zoet moe-
ten zijn en niet hartig, dus geen preitaart of zoiets. 
Daarnaast is een originele naam voor de taart al-
tijd een pluspunt. Na de beoordeling worden de 
taartstukken verkocht en komt dat bedrag ten 
goede van de harmonie. Verdere uitleg over de 
wedstrijd staat op de website van O & U.”

De taartbakwedstrijd vindt plaats op zondag 22 
mei 2016 van 10 tot 12 uur. De gebakken taar-
ten zijn te bewonderen en te koop in de feesttent 
aan de Koppelstraat in Beek en Donk. Inschrijven 
voor de wedstrijd kan tot en met 5 mei via  
bakwedstrijd@oenu.nl. Op de website van de 
harmonie www.oenu.nl staat nog extra informa-
tie over het jubileum en de wedstrijd.

Op deze manier 

zetten wij ons 

jubileum in een 

lekker daglicht

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen
Lieshout - EHBO-vereniging Lieshout start 
dinsdag 5 april met een cursus Eerste Hulp 
aan kinderen. Een cursus Eerste hulp aan 
kinderen omdat…Thomas met zijn fiets 
was onderuit gegaan… Femke een flinke 
teug chloor nam… Lars keek of zijn pen ook 
in het stopcontact paste…1001 redenen om 
te leren wat je dan moet doen. 

Weet je zeker dat er altijd iemand in de 
buurt is die eerste hulp kan verlenen? Als 
het eens misgaat, wil je toch weten hoe je 
moet handelen? Dit kun je leren op de cur-
sus Eerste Hulp aan Kinderen. Tijdens de cur-
sus wordt o.a. behandeld: Het kind en zijn 
omgeving, 5 belangrijke punten van Eerste 
Hulp verlenen, stoornissen in het bewustzijn, 
stoornissen in de ademhaling, reanimatie bij 
kinderen, ernstige bloedingen, brandwon-
den, vergiftiging etc. Voor deze cursus is 
geen specifieke vooropleiding vereist, ieder-
een kan zich aanmelden. De cursus start met 
minimaal 8 cursisten. 

Heb je interesse, dan kun je voor na-
dere inlichtingen contact opnemen met  
Dinie van Geffen, tel. 0499-421566 of via 
de mail ehbolieshout@hetnet.nl. Je kunt 
ook meer informatie over EHBO-vereni-
ging Lieshout vinden op facebook via  
www.facebook.nl/ehbolieshout.

Biljartclub ’t Centrum zoekt nieuwe leden
Beek en Donk - Bij biljartclub ‘t Centrum uit 
Beek en Donk is plaats voor enkele nieuwe 
leden, om in competitieverband te biljarten.

Ben je men 55+, mindervalide of gepensio-
neerd en woonachtig in Beek en Donk, dan 
kan je je nu aanmelden. De nieuwe com-

petitie libre start begin september. Er wordt 
gebiljart op maandag- en dinsdagmiddag in 
het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het 
secretariaat van de biljartclub, Ad de Koning, 
tel. 0492-362304 of 06-27414833.
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Zachter water 
in omgeving 
Lieshout!

Minder kalkaanslag
Zachter water bevat minder kalk. En minder kalk 
betekent minder kalkaanslag. Met als voordeel 
dat u minder hard hoeft te poetsen. Ook uw 
apparaten gaan langer mee.

Minder zeep, was- en schoonmaakmiddel 
nodig
Hoe zachter het water, hoe minder zeep, was- 
en schoonmaakmiddel u nodig hebt. Zacht 
water schuimt namelijk al bij een kleine 
hoeveelheid.

Lager energieverbruik
Zachter water zorgt voor minder kalkaanslag 
op verwarmingselementen van bijvoorbeeld 
uw boiler of waterkoker. Het water warmt 
sneller op, waardoor u minder energie verbruikt. 
Goed voor uw portemonnee en het milieu.  

Kleding slijt minder snel
Zachter water zorgt ervoor dat uw kleding 
zachter aanvoelt na het wassen en langer 
mooi blijft. Uw kleding slijt minder snel.

Minder Minder
energie
verbruik

U rekent erop dat er dag en nacht schoon drinkwater bij u uit de 

kraan stroomt. Brabant Water zorgt daarvoor en gaat zelfs nog een 

stapje verder. Sinds begin februari profi teert u als inwoner van 

de omgeving Lieshout namelijk van zachter water. Zachter water 

bevat minder kalk. En dat biedt voordelen.  

Waarom zachter water?
Brabant Water maakt drinkwater van grondwater. Grondwater 

bevat van nature kalk omdat dit in de bodem voorkomt. Dus ook in 

uw drinkwater. Dit is niet schadelijk voor uw gezondheid, leidingen 

of apparatuur. Echter teveel kalk in drinkwater kan leiden tot over-

matige kalkaanslag op huishoudelijke apparaten, sanitair en servies. 

Daarom heeft Brabant Water uw water zachter gemaakt. Uw water 

heeft nu een hardheid van 8ºdH*.

Hoe pro� teert u maximaal van de voordelen?
•  Gebruik minder zeep, was- en schoonmaakmiddel. Zachter water 

schuimt namelijk al bij een kleine hoeveelheid zeep.

•  Stel apparaten als vaatwassers en espressomachines opnieuw in 

op basis van de veranderde hardheid van het water. Volg hierbij 

de gebruiksaanwijzing van deze apparaten. 

•   Gebruikt u een waterontharder? Stel deze nog eens in en bekijk 

of gebruik nog steeds noodzakelijk is.

Geldt dit ook voor u?
Klanten die zachter water hebben, ontvangen een persoonlijke 

brief of e-mailbericht met aanvullende informatie.

Kijk voor meer informatie ook eens op 

www.brabantwater.nl/zachterwater

*  De hardheid van water wordt in Nederland uitgedrukt in Duitse graden hardheid (ºdH). 
Dit geeft de hoeveelheid kalk in het water aan. 
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JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR DESKUNDIG ADVIES!

SNEL,

INTELLIGENT,

EFFICIËNT.

De VIKING iMow robotmaaiers
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor 
dat uw grasperk perfect onderhouden is!

Raadpleeg onze website voor meer info.

YOU RELAX, iMow

KLUSSENDAG NL DOET

In het weekend van 11 en 12 maart vindt de lande-
lijke klussendag NLdoet plaats. Verenigingen, clubs 
en organisaties in heel Nederland bieden op deze 
dagen klusjes aan, waarvoor iedereen die een dag 
als vrijwilliger de handen uit de mouwen wil steken 
zich aan kan melden. Vindt u het leuk een dagje 
een ander te helpen? Meld u dan aan via NLdoet.nl!

Inschrijven via NLdoet.nl 
In Laarbeek leeft het initiatief van het Oranjefonds 
enorm. Op het moment van schrijven zijn al 44 klus-
sen aangemeld. De meeste initiatieven zijn nog op 
zoek naar extra vrijwilligers. In Laarbeek fungeert 
Suzan de Koning, coördinator vrijwilligerswerk bij 
ViERBINDEN, als tussenpersoon tussen het Oran-
jefonds en de deelnemende organisaties. “Eigenlijk 
spreekt de website NLdoet.nl voor zich”, legt Suzan 
uit. “Iedere vereniging of organisatie kan op deze 
website heel eenvoudig een klus aanmaken en een 
oproep doen voor vrijwilligers. Alle inschrijvers voor 
eind januari konden tevens een verzoek voor een 
financiële bijdrage indienen. Geïnteresseerde vrij-
willigers kunnen vervolgens op de site alle klussen 
bekijken en zich aanmelden voor de klus van hun 
voorkeur. Als iemand er niet uitkomt, kan hij altijd 
met mij contact opnemen voor hulp.”

Kennismaken met vrijwilligerswerk
“Het leuke van NLdoet is, dat iedereen de mogelijk-
heid heeft, eens te helpen bij een andere vereniging 
of club. Dat brengt zo’n vereniging dan weer nieu-
we invloeden of nieuwe ideeën over hoe iets zou 
kunnen worden”, vertelt Suzan enthousiast. “Er zijn 
heel veel verschillende initiatieven, dus er is altijd wel 
een klus die bij je past. Een buurtvereniging in Beek 
en Donk gaat bijvoorbeeld de rotonde op de Oranje-

laan aanplanten en in Mariahout wordt de vernielde 
trimbaan opgeknapt. In Aarle-Rixtel wordt door de 
Jeu de Boules vereniging gewerkt aan het vervangen 
van de vloer in de hal en de Zorgboog organiseert op 
diverse locaties een verwenmiddag voor ouderen. Je 
hoeft je trouwens niet alleen aan te melden voor een 
klus. Dat kan ook met een vriendenclub of de colle-
ga’s van je bedrijf. Het is een leuke manier om eens 
kennis te maken met vrijwilligerswerk.” 

Samen veel voor elkaar krijgen
Samen met de vrijwilligers van Laarbeekvoorelkaar 
bezoekt Suzan alle klussen om iedereen die mee-
werkt aan NLdoet een hart onder de riem te steken. 
“Wij gaan op pad om iedereen namens Laarbeek-
voorelkaar te bedanken en een kleine attentie te 
overhandigen. Meestal maken de Dorpsondersteu-
ners in hun eigen kern ook een ronde. Het is leuk om 
te zien, dat verenigingen dankzij het initiatief van 
NLdoet vaak heel veel voor elkaar kunnen krijgen. 
De financiële bijdrage in combinatie met eigen leden 
die de handen uit de mouwen steken en de extra 
vrijwilligers die hen komen ondersteunen zorgt er-
voor dat na zo’n weekend noodzakelijk achterstal-
lig onderhoud weggewerkt of een langgekoesterde 
wens gerealiseerd is.” 

Voor meer informatie over 
NLdoet op 11 en 12 maart 
gaat u naar www.nldoet.
nl. Heeft u vragen waar u 
via de site niet uitkomt? 
Dan neemt u contact op 
met Suzan de Koning via 
0492-328 807 of per e-mail: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl

Steek je handen uit de mouwen tijdens NLdoet

ViERBINDEN.NL

Stichting ViERBINDEN zoekt Taalmaatjes

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers

Laarbeek - ViERBINDEN is de lo-
kale welzijnsorganisatie voor de 
gemeente Laarbeek. De organisa-
tie bestaat uit twee teams; accom-
modatiebeheer en welzijnswerk 
die nauw samenwerken aan leef-
baarheid en welzijn voor alle in-
woners van de gemeente.

Voor het Maatjesproject zijn zij op 

zoek naar Taalmaatjes. Vindt u het 
leuk om andere mensen de Neder-
landse taal te leren? Als Taalmaatje 
wordt je 1 op 1 gekoppeld aan 
een hulpvrager die graag de Ne-
derlandse taal onder de knie krijgt, 
maar hier hulp bij nodig heeft. 

Voor een 20-jarige vrouw uit Aar-
le-Rixtel is ViERBINDEN op zoek 

naar (bij voorkeur) een vrouwelijk 
Taalmaatje. Wil jij haar helpen?

Voor meer informatie over deze 
vrijwilligersvacatures of om u aan 
te melden als vrijwilliger kunt u 
contact opnemen met Suzan de 
Koning via tel. 0492-328807 of via 
sdkoning@vierbinden.nl. 

Laarbeek - www.laarbeekvoorel-
kaar.nl is voor het Maatjesproject 
Laarbeek op zoek naar een maatje 
voor een 13-jarige jongen met een 
geestelijke beperking. Hij zoekt ie-
mand bij wie hij zijn verhaal kwijt 
kan en leuke dingen kan doen. Hij 
houdt van fietsen, speeltuin bezoe-
ken, vissen of een dagje weg.

Ook voor het dierenpark bij De Regt 
zijn zij op zoek naar vrijwilligers. De 
werkzaamheden zijn onder andere 
de dieren eten en drinken geven, de 
hokken en de dierenweide schoon-
houden. Ook al kun je maar één 
ochtend in de week (van 8.30 tot 
12.00 uur).

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvacatures 
kunt u contact opnemen met Suzan de 
Koning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via tel. 0492-328807 of mai-
len naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.
nl. De vacatures zijn ook te bekijken op 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Wandelen door Aarle-Rixtel 

Kienen in Zonnetij in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - De Zorgboog, af-
deling Mariëngaarde, verzorgt op 
vrijdag 11 maart een wandeling 
door Aarle-Rixtel, middels een 
vooraf vastgestelde route. 

Wilt u deelnemen? Geef uzelf en 
uw begeleider op bij Gertie Hen-
driks via tel. 06-20820438. Opge-
ven kan tot 1 maart. Heeft u een 
rolstoel nodig dan kunt u deze bij 
aanmelding reserveren. Voor een 
kopje koffie of thee en wat lekkers 
wordt gezorgd. De wandelroute 
wordt deels gesponsord door fir-
ma Kersten en NL-doet.

Verwenmiddag
De Zorgboog houdt op zaterdag 
12 maart in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij, zaal 87, een inloop 
en/of verwenmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Onder het genot 
van een kopje koffie of thee kunt u 

genieten van een handenmassage, 
manicure of een beetje persoonlij-
ke aandacht. U komt toch ook? U 
kunt zich tot 1 maart opgeven bij 
Gertie Hendriks.

Aarle-Rixtel - Iedere 2e donder-
dagmiddag van de maand kan er 
in Zonnetij gekiend worden van 
14.00 tot 16.00 uur. 

De kaartverkoop start vanaf 13.30 
uur in zaal 87 van Zonnetij. Ding 
mee naar leuke prijsjes! Iedereen 
is van harte welkom op de eerst-
volgende middag, donderdag 10 
maart. Graag tot dan.

Potter blijft magisch

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



Donderdag 25 februari 201618 

Ophaaldata binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 25 februari 2016. www.laarbeek.nl 

 
Bezwaarschriften

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

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

Peel 6.1 in het nieuws

Verleende evenementenvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Doe mee aan de Opschoondag op zaterdag 19 maart!

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Kort nieuws

LAARBEEK - De buitendienst van de gemeente Laarbeek heeft snoeihout 
versnipperd. Kunt u deze zuivere houtsnippers gebruiken? U kunt ze dan gratis 
af komen halen bij de gemeentewerf aan De Stater in Lieshout (rechts naast 
de Milieustraat). Als u zich daar meldt, kunt u ze gratis meenemen. U moet de 
snippers wel zelf verzamelen en vervoeren. 
De gemeentewerf is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Peel 6.1 is de laatste tijd vaak in het nieuws. Op politiek en ambtelijk niveau 
wordt overlegd hoe het nu verder gaat lopen. Afgesproken is dat de zorg- en 
dienstverlening voor cliënten en zorgaanbieders gegarandeerd blijft. Zij kunnen 
blijven rekenen op de toegekende zorg. Ook de toegang tot de zorg blijft zoals die 
op dit moment geregeld is: via het wijkteam, de dorpsondersteuners, de gemeente 
of via Peel 6.1. U kunt daar nog steeds met uw zorgvragen terecht.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel voor het houden van diverse activiteiten in 

verband met de Dorpsfeesten 2016 in Aarle-Rixtel op het terrein bij MFC De 
Dreef op:

       - 6 mei 2016 van 13.00 tot 1.00 uur
       - 7 mei 2016 van 13.00 tot 1.00 uur en
       - 8 mei 2016 van 13.00 tot 00.00 uur (verzonden op 16 februari 2016),
• Stichting Dorpsfeesten Laarbeek voor het organiseren van de jaarmarkt in het 

centrum van Aarle-Rixtel op donderdag 5 mei 2016 van 11.00 tot 17.00 uur 
(verzonden op 18 februari 2016),

• de heer M. Stoets voor het houden van de NK Singlespeed Cyclocross in ‘t Hof 
in Lieshout op zondag 13 maart 2016 van 11.00 tot 13.00 uur (verzonden op 22 
februari 2016),

• Oranjecomité Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse feestelijke 
activiteiten op Koningsdag, woensdag 27 april 2016, van 10.00 tot 18.00 uur op 
een gedeelte van de Dorpsstraat, Kouwenberg, Heindertweg en Schoolstraat in 
Aarle-Rixtel en ten behoeve van muziekoptredens bij OJA in de Schoolstraat tot 
21.30 uur (verzonden op 22 februari 2016),

• Stichting Kindervakantieweek Beek en Donk voor het organiseren van diverse 
activiteiten in het kader van de kindervakantieweek 2016 op

       - 29 en 31 augustus en 1 september 2016 van 9.30 tot 16.00 uur
       - 30 augustus van 9.30 tot 24.00 uur en
       - 2 september van 9.30 tot 19.00 uur op evenemententerrein De Raagten  
         aan de Otterweg in Beek en Donk (verzonden op 22 februari 2016),
• Gardistenbond de Raopers voor het organiseren van een braderie/jaarmarkt 

in de Dorpsstraat, Floreffestraat en de Heuvel in Lieshout op 2e pinksterdag, 
maandag 16 mei 2016 van 11.00 tot 17.00 uur (verzonden op 22 februari 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel voor het organiseren van een loterij tijdens de 
Dorpsfeesten op zondag 8 mei 2016 in de tent op het terrein bij De Dreef, hoek 
Bosscheweg/Lijsterstraat in Aarle-Rixtel (verzonden op 17 februari 2016).

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
De Hei 25a, Mariahout 15-02-2016 realiseren gesloten   
     bodemenergiesysteem
Hoge Regt, Beek en Donk 18-02-2016 bouw van 24 woningen
Lage Dijk 5, Beek en Donk 19-02-2016 kappen van een eik

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Lijsterlaan 19, Beek en Donk 16-02-2016 verwijderen van asbest

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie Inzagetermijn  Werkomschrijving
Ptr. Vogelsstraat 41, Beek en Donk 18-02 t/m 31-3-2015 brandveilig gebruik
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen 
bovengenoemd ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep 
worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie       Werkomschrijving      Activiteit      Verzonden
Servaasstraat 54,       vergroten van een woning      bouwen        17-02-2016
Lieshout
Klokkengietersstraat 1, strijdig gebruik klokkengieterij   planologie     17-02-2016
Aarle-Rixtel
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken. 
Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het 
team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer 
bellen, 0492 469 700.

Locatie    Werkomschrijving          Activiteit
Ptr. Eustachiuslaan 17, Aarle-Rixtel verwijderen van asbest     slopen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Referendum 6 april 2016
• Besluit uitschrijving Basisregistratie Personen
• Vragen of twijfels over WOZ-waarde? Neem contact op met de gemeente 
• Samen gaan we voor groen!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente actueel

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

Op vrijdag 26 februari komt burgemeester Ronnes aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke 
Opschoondag. We hopen dat veel inwoners en verenigingen zich op deze dag 
weer actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. 
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij de heer Sprengers van de 
gemeente Laarbeek, telefoon 469 700 of e-mail: jan.sprengers@laarbeek.nl. 

29
ma di wo do vr

4321

M A A R T
za zo
5 64

29
ma di wo do vr

4321

M A A R T
za zo
5 62



Donderdag 25 februari 2016 19

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Zaterdag 5 maart

OPEN DAG
Van 10.00 tot 14.00 uur

Ligt jouw interesse in het kappersvak?

Wij zijn een kleinschalige Kappersschool 
met veel individuele aandacht. Onze focus 

ligt op jou!
Wij bieden een erkende dag- en 

avondopleiding kapper (niveau 3), waarbij je 
in aanmerking komt voor studiefinanciering. 

Je bent van harte welkom om 5 maart een 
kijkje te komen nemen.

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

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

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE WEBSHOPS
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

Reintje de Vos
Het is alweer enkele jaren geleden dat 
ik deze foto maakte bij een slootje ach-
ter de waterzuivering in Aarle-Rixtel. 
Ondanks de kou die ik toen geleden 
heb krijg ik toch weer warme gevoelens 
bij het zien van de foto. Het had toen al 
enkele weken behoorlijk gewinterd en 
de vos ging, ik denk door de honger, 
ook overdag op jagers pad. Ik weet dat 
de vos niet bij iedereen geliefd is maar 
het is toch een van mijn favoriete onder-
werpen om te fotograferen.
Misschien speelt het mee dat het een 
hele uitdaging is om ze voor de lens te 
krijgen, maar ik vind het ook een schit-
terend dier. Hier was de vos steeds de 
waterkant af aan het struinen om te 
kijken of hij niet een waterhoentje kon 
verschalken. De hoentjes zwommen 
echter naar het midden van de sloot en 
vertrouwde erop dat de vos geen nat 
pak wilde halen. Ikzelf zat natuurlijk 
te hopen dat de vos het water in zou 
springen wat spectaculaire plaatjes op-
geleverd zou hebben. Hoewel de vos 
het hield bij loeren naar de hoentjes 
heb ik toch geweldig zitten genieten 
van onze Mooie Laarbeekse natuur!

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Locatie:  Waterzuivering Aarle-Rixtel

Kennedy mars Winterwijk - Arnhem start vrijdag 20 febr. Om 23.00 uur.
Deze KM vraagt om karakter en 
doorzettingsvermogen. Zeker 
met het weer zoals we dat afge-
lopen zaterdag hadden.
Ja als deelnemer van zo’n KM 
ervaar je dat een KM wandelen 
nooit het zelfde is. Is bij de KM 
van Sittard de eerste wandelaar 
na 8 uur binnen en in Someren na 
10 uur. In Arnhem komen de eer-
ste na ongeveer 13 uur binnen.
De KM Winterswijk Arnhem is er 
dan ook een voor de echte lief-
hebbers van een stevige wan-
deling. Deze KM gaat voor het 
grootste gedeelte over smalle 
zand- en bospaadjes, met diver-
se stevige klimpartijen, door de 
prachtige natuurgebieden tussen 
Winterswijk en Arnhem. Met als 
topper natuurlijk De Postbank, 
die we in zijn geheel doorkruisen.
Nu is een wandeling van 80 kilo-
meter altijd een stevige wandel-

partij, maar op deze tijd met die 
weersomstandigheden door zo’n 
natuurgebied waar de boswerk-
zaamheden nog in volle gang zijn. 
En als diverse paden door grote 
trekker wielen onder handen zijn 
genomen en dan ook nog een 
regenperiode achter de rug en 
tijdens de wandeling, dan is het 
dikwijls je pad zoeken langs of 
zelfs door de waterpartijen. Maar 
dat hij bij veel wandelaars een 
geliefde tocht is blijkt wel uit het 
gegeven dat hij telkens al vroeg 
is volgeboekt. Toen we s ‘avonds 
om 23.00 uur in Winterswijk 
startte was het nog droog maar 
vanaf 6.30 uur heeft het eigenlijk 
steeds wat geregend. maar het 
voordeel was dan weer dat we de 
wind tijdens de hele tocht in de 
rug hadden. Opvallend was wel 
dat er op de noord hellingen nog 
volop sneeuw lag.

Nee deze KM is er niet een om 
zomaar even te doen, nee het 
is er een die je een keer gedaan 
moet hebben. Zelf nam ik dit jaar 
voor de 3e keer aan deze tocht 
deel, en het blijft een prachti-
ge  tocht. De organisatie is uit-
stekend, de sfeer is prima en de 
omgeving is uitdagend,  hij wordt 
georganiseerd door een lange af-
standswandelaar en dat merk je.
Winterswijk – Arnhem een echte 
wandel klassieker voor de ech-
te wandelaar. Probeer hem ook 
eens, wie weet treffen we elkaar 
er volgend jaar bij de volgende 
wandeling.

Groetjes Mari

LEZERSPODIUM

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

• Het Schevelingetjes menu, 
een bourgondisch avondvullend 

concept, gerechtjes eten voor 
een vaste prijs

• Een kleine dagkaart

• Gewoon even een hapje eten, 
dit kan van onze à la carte kaart

• Geen avondvullend 
programma en geen à la carte, 

kies dan voor ons 3-gangen 
week keuzemenu

Kijk voor meer informatie 
op onze site 

www.schevelingen.nl

AArlE-rixtElSEwEG 107, HElmond   
tEl.: 0492-792444
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Percelen vrij bij Volkstuinvereniging De Koppel
Aarle-Rixtel - Het duurt nog even 
voordat het voorjaar is, maar bij 
Volkstuinvereniging ‘De Koppel’ 
in Aarle-Rixtel zijn op dit moment 
enkele percelen vrij. De grootte 
varieert van 100 tot 200 vierkante 
meter. 

Heeft u zin om dit jaar nog te ge-
nieten van de door u geteelde 
eigen boontjes, lollo rossa, ijssla, 
aardbeien, spinazie, keeltjes, snij-
selderij, etc?  Of te genieten van de 
door u zelf gekweekte bloemen?  
Bij interesse kan contact worden 

opgenomen met Rob Manders. Hij 
is bereikbaar via tel. 06-40269330. 
Wacht niet te lang, want vol = vol!

Presentatie team Zorg en Welzijn Mariahout
Mariahout - Donderdagmiddag 
waren op uitnodiging van Zorg om 
het Dorp, ViERBINDEN en de ge-
meente Laarbeek vertegenwoor-
digers van onder andere KBO, 
oMase, Zonnebloem, Welfare en 
Activerend Huisbezoek naar het 
Buurthuis gekomen om de presen-
tatie van het team Zorg en Welzijn 
bij te wonen. 

Voorzitter Ria Lindeman van Zorg 
om het dorp verwelkomde alle 
aanwezigen en gaf in haar in-
leiding aan hoe belangrijk ZOD 
de komst van dit team en de sa-
menwerking vindt. Daarna sprak 
wethouder Briels namens de ge-
meente en projectleider Peter Kuijs 

(directeur ViERBINDEN) stelde 
het nieuwe team voor. Dit be-
staat uit de dorpsondersteuners 
Manita Herregraven en Suzan de 
Koning, Marjolein de Veer van de 
Lev groep en Hetty Hendriks van 
de gemeente Laarbeek. Ellen van 
Bree (GGD) vertelde over de ver-
schillende manieren waarop naar 
gezondheidsproblemen gekeken 
wordt. Speciaal noemde zij het al-
coholgebruik onder jongeren, dat 
wel terugliep, maar vooral in de 
dorpen nog te hoog was.

Na de pauze kregen de aanwezi-
gen nog een aantal vragen voor-
gelegd, waarover onderling heel 
geanimeerd werd gediscussieerd. 

Zorg om het Dorp wenst het nieu-
we team veel succes en hoopt dat 
de inwoners van Mariahout hen 
weet te vinden als dat nodig is.   

Beek en Donk - In Muziekcentrum 
‘t Anker in Beek en Donk wordt 
door Harmonie Oefening & 
Uitspanning op zondag 28 febru-
ari van 10.00 tot 16.00 uur een 
vlooienmarkt gehouden. 

Op deze vlooienmarkt kunnen parti-
culieren een kraam huren voor de ver-
koop van tweedehandse spullen. Wilt 
u eindelijk eens van uw overtollige 
spullen af die te goed zijn om weg te 
gooien. Huur een kraam op de vlooi-
enmarkt en geef ze een tweede leven.  

Bezoekers vinden er kramen met 
kleding, snuisterijen, boeken, elek-
trische apparatuur, cd’s, platen, 
speelgoed en nog veel meer. Bent 
u op zoek naar iets moois, leuks 
aparts of mist u nog een item in 
uw collectie. Kom dan op zondag 
28 februari naar Muziekcentrum ‘t 
Anker en snuffel gezellig rond tus-
sen de kramen en wie weet vindt u 
er iets leuks. Gewoon binnen lopen 
en genieten van een kopje koffie 
of een drankje kan natuurlijk ook. 

De toegangsprijs bedraagt €1,50. 
Voor kinderen tot en met 12 
jaar is de toegang gratis. Het 
Muziekcentrum is gelegen aan de 
Pater Vogelsstraat 39 in Beek en 
Donk. Er is voldoende parkeerge-
legenheid in de directe omgeving 
(Heuvelplein). Voor informatie/
boekingen kijk op www.oenu.nl, 
www.vandersteenevenementen.nl 
of bel met 06–81135591.

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker 

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Aarle-Rixtel/Nuenen - Het concert 
van het Harp-Sax Duo Inge Frimout-
Hei en Jos Beeren op zondag 28 
februari in het Van Gogh kerkje in 
Nuenen is uitverkocht.

Er wordt gekeken naar de mogelijkhe-
den om op korte termijn een tweede 
concert te organiseren.

Concert Harp-Sax Duo uitverkocht

 

Vanwege onze toenemende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Allround monteur

Functie omschrijving:
• De werkzaamheden bestaan uit demontage, montage en testwerkzaamheden 

van machines (mechanisch).
• Storingen oplossen bij onze klanten (mechanisch).
• Demontage / montage en revisie van machine delen.
• Laswerkzaamheden TIG / MIG / Elektrisch
• Nieuwbouw constructie delen.

Functie-eisen:
• MBO niveau
• Kunnen werken vanaf tekening
• Zelfstandig kunnen werken
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Wij bieden u:
• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid binnen een groeiende 

organisatie
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede werksfeer
• Werken in een zeer interessante en innoverende branche

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Mevr. J. de Gruiter (j.degruiter@kemabo.nl)
Adres: Handelsweg 14a 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 0413 840244

www.kemabo.nl 
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COLUMN
Koninklijke Harmonie 

Oefening & 
Uitspanning 
125 jaar

Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie 

In een tijd dat kunst en cul-
tuur minutieus onder de loep 
worden genomen viert de Ko-
ninklijke Harmonie Oefening 
& Uitspanning feest. Liefst 125 
jaar geleden is de harmonie op-
gericht en dat willen we laten 
horen en zien. We maken er in 
het weekend van 19 tot en met 
22 mei een heus dorpsfeest van 
met tal van activiteiten voor 
jong en oud. Op het program-
ma staan: de eindpresentatie 
van het scholenproject met alle 
basisscholen, een promsconcert 
met o.a. Brigitte Heitzer en Pe-
ter van de Greef, een bijeen-
komst voor de senioren en een 
avond met DJ’s en een live band 
voor de jongvolwassenen. Ver-
der de bakwedstrijd Heel Beek 
Bakt…en Donk ook, een reünie 
van alle oud-leden, een ten-
toonstelling in samenwerking 
met Heemkundekring De Lange 
Vonder, de presentatie van een 
fotoboek met 125-jaar geschie-
denis in beeld en Beek en Donk 
presenteert zich rondom de ki-
osk. Na een grote rondtocht 
door muziekkorpsen uit de regio 
en de gilden uit ons eigen Laar-
beek wordt het feestweekeinde 
afgesloten met optredens van 
het eens vermaarde Pauwkes 
Jazz Orkest en de Philips Har-
monie. Dat noemen wij bij O&U 
feestvieren met een grote F.

Muziek maken is een kunst, 
een beroep, maar voor veel be-
oefenaren vooral een hobby. 

Binnen harmonie O&U maken 
we dat dagelijks mee doordat 
beroepsmusici graag muziek 
maken op een goed niveau en 
deze uitdaging vinden in Beek 
en Donk. Ook de dirigenten 
en docenten zijn over het alge-
meen beroepskrachten. Door 
de diversiteit van amateur- en 
beroepsmuzikanten ontstaat in 
het management weleens een 
spanningsveld en gaat niet al-
les vlekkeloos. O&U is bij nader 
inzien minder gelukkig met de 
wijze waarop de samenwerking 
met slagwerkdirigent Job van 
Duijnhoven plotseling eenzijdig 
door de harmonie is beëindigd 
in augustus 2013, en biedt hem 
hiervoor excuses aan. Tevens 
toont een dergelijke omstan-
digheid direct ook de menselijke 
maat. 

O&U maakt muziek voor en 
door de eigen Beek en Donkse 
bevolking en daar zijn we trots 
op. Zelfs de sportverenigingen 
van Beek en Donk spelen hun 
partij op het concert Proms 
Royale. We nodigen iedereen 
van harte uit om de feesttent 
te bezoeken op een van de ju-
bileumdagen. En waar staat die 
tent dan? Middenin de Groene 
Long, naast het gemeentehuis 
en tegenover de Muziektuin 
met haar kiosk. Centraler kan 
bijna niet.

Pierre Heesakkers

Ronald van Loon en team naar Marokko

Beek en Donkse ondernemer rijdt Carta rally

Beek en Donk - De jonge onderne-
mer Ronald van Loon van RVL Mobi-
lity neemt deel aan de Carta rally in 
Marokko. Dit is een rally die voor een 
groot deel over het oude Paris-Dakar 
parcours gaat. Het voordeel van deze 
rally is dat de etappes aansluitend zijn 
en geen grote stukken asfalt hoeven 
te worden gereden. 

Ronald doet met zijn team mee in de 
klasse Cross Country die bestaat uit 8 
etappes van gemiddeld ca. 300 kilo-
meter en in totaal 2371 kilometer. Dit 
jaar starten zij op 7 maart in Merzouga 
met zijn prachtige hoge duinen, dan 
naar M’hamid verder naar de beroem-
de Erg Chigaga via Tata en Icht. De ral-
ly eindigt op 14 maart bij Fort Bou-Jerif 
aan de Atlantische Oceaan. De keuze 
op deze rally is gevallen nadat Ronald, 
die verzot is op crossen in het zand, er-
varing heeft opgedaan in diverse rally’s 
in Nederland en de Baja Duitsland rally 
die hij 2 keer niet geheel onverdienste-
lijk heeft gereden.

Verder heeft Ronald een hecht vrien-
denteam om hem heen verzameld en 

uiteraard een 4x4 Bowler Tomcat als 
auto, maar ook een truck waar de ral-
lyauto in kan en waar tijdens de over-
nachtingen tussen de etappes in gesla-
pen en gegeten kan worden.

Het team naast driver Ronald bestaat 
uit navigator Erik Lemmen, die zijn 
kennis gaat gebruiken om de juiste 
weg te vinden. Ook de technische 
mensen zijn van groot belang, dat zijn 
Tom Berkers, John Hellemons en Johan 
Peters van Neijenhof. Deze drie zorgen 
voor het vervoer van de truc en rally-
auto, voor het onderhoud en hopelijk 
niet veel reparaties van de rally auto 
en uiteraard voor Ronald en Erik die na 
een zware etappe wel de nodige zaken 
nodig hebben. Als ondersteuning op 
de achtergrond functioneert oom Will.

De rallyauto zelf heeft ook flink wat 
aanpassingen ondergaan. Te weten: 
voorzieningen als rolkooi, luchtcom-
pressor, rijplaten, krik voor in woestijn-
zand en slaapzakken mogelijk nodig bij 
overnachten in de woestijn. Daarnaast 
is ook het motorvermogen verhoogd. 
Dit was noodzakelijk omdat in het 

warme Marokko en het vele zand de 
motor in een zo laag mogelijk toeren-
tal moet kunnen rijden. De technische 
gegevens zijn een koppel van 450 
Newtonmeter een vermogen van 300 
pk bij een toerental van 3000 en hand 
geschakeld.

Ook is hun achterban van groot be-
lang. Naast sponsoring door meerdere 
bedrijven is zijn collega ondernemer 
van Auto Mooi, Sander Mooi, ook een 
steun bij het vele sleutelen aan de rally 
auto. Zowel Ronald als Sander hebben 
hun bedrijven aan de Brakenstraat in 
Beek en Donk. Ronald en Sander ver-
huizen binnenkort naar het voormalige 
pand van Van Koningsbrugge aan de 
Bosscheweg te Beek en Donk.

Het doel van Ronald en zijn team is om 
de hoogste tree van het podium te ha-
len. Samen proberen zij als een hecht 
team met hun kameraad en vriend-
schap dit te bereiken. Het is voor het 
hele team een hobby en zij hopen dat 
door de vele vrije tijd die erin gestoken 
is zij een spannende, leuke en gezellige 
tijd beleven.

Vlnr: Tom Berkers, John Hellemons, Johan Peters van Neijenhof, Ronald van Loon en Erik Lemmen

Voor elk wat wils

Alles onder één dak?
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, zowel de 
professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich bij ons prima 

thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

Dorpsservicecentrum Mariahout ingericht op de 
toekomst
Mariahout - Door de komst van het 
‘Team Zorg en Welzijn’ naar Maria-
hout is het Dorpsservicecentrum van 
vereniging Zorg om het Dorp, aange-
past aan de wensen van de hulpver-
leners.

Dit team, bestaande uit dorpsonder-
steuners Manita Herregraven en Suzan 
de Koning, maatschappelijk werkster 
Marjolein de Veer en Hetty Hendriks 
WMO-consulente van de gemeente 
Laarbeek, werkt samen met het dorps-
ondersteuningsteam van Zorg om het 
Dorp. (WMO = Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning).

Het dorpsservicecentrum in het Buurt-
huis bestaat van af nu uit twee ruimtes. 
Links een kantoor- en ontvangstruimte 
voor de (professionele) hulpverlener 
en hulpvrager. Iedereen is van harte 
welkom om op woensdagochtend en 
donderdagmiddag hier binnen te lo-
pen voor een hulpvraag of om een af-
spraak te maken, wat ook telefonisch 
of via de mail kan. De andere ruimte 
(rechts, in de gang) wordt gebruikt 
voor vergaderingen, hulpgesprekken 
en/of computerlessen. Beide ruimtes 
zijn aan elkaar verbonden en worden 
afwisselend door beide teams en Zorg 
om het Dorp gebruikt, waarbij uitdruk-
kelijk rekening wordt gehouden met 
de privacy van de mensen. 

Om deze aanpassing te kunnen re-
aliseren is de afgelopen weken hard 
gewerkt door diverse vrijwilligers. 
Timmerman Frans Daniëls en schilder 

Noud Maas hebben, samen met een 
aantal bestuursleden, gezorgd voor 
een mooie herindeling. De computers 
zijn verplaatst en de vergadertafel is 
vergroot. Al met al zijn er twee mooie 
plekken gecreëerd waar zowel vereni-
ging Zorg om het Dorp als ook het 
nieuwe ’Team’ actief kan zijn.

Het bestuur van Zorg om het Dorp 
wenst de nieuwe gebruikers veel suc-
ces. Het is bovendien trots dat het 
dorpsondersteuningsteam bestaande 
uit Ger Aarts, Martien van den Heuvel, 
Jacques Lukassen, Maria Gottenbos, 
Mariet Vermeulen en Frans Habraken 
met hun signalerende functie en het 
opvangen van de eerste hulpvragen, 
de verbinding kan leggen tussen hulp-
vragers en het professionele veld van 
hulpverleners. Dit alles om de leefbaar-
heid van Mariahout in stand te houden 
en/of te verbeteren! 

Een andere vorm van samenwerking is 
het gebruik van de computers in het 
Dorpsservicecentrum. Er vinden mo-
menteel diverse computercursussen 
plaats. Zo zijn er lessen georganiseerd 
door de ViERBINDEN academie, be-
stemd voor mantelzorgers en vrijwil-
ligers. Zorg om het Dorp verzorgt op 
maandagochtend een cursus Windows 
10, onder leiding van docente Lies 
Diender. 

Vereniging Zorg om het Dorp orga-
niseert diverse activiteiten voor haar 
leden. Zowel binnen als buiten het 
Dorpsservicecentrum. Bent u ook 
nieuwsgierig naar wat Zorg om het 
Dorp allemaal voor Mariahout doet, 
kom dan naar de openbare jaarver-
gadering op maandag 4 april in het 
Buurthuis van Mariahout. Of bekijk de 
website www.zorgomhetdorp.nl .
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Stijve spieren... van het lachen!

Bordeelbouwers druk in de weer

Lieshout - Als vroeger een kroeg niet goed liep 
was het gebruikelijk deze om te bouwen tot een 
bordeel. In Lieshout is dit niet het geval, want 
daar wordt het van de grond af opgebouwd. De 
dames hebben graag een eigen werkkamer en 
de ontvangstruimte moet ook gezellig, roman-
tisch en sjiek aandoen. Dat is toch wel even heel 
iets anders dan zomaar wat aanpassingen doen.

De locatie in deze is ook zeer bijzonder te noe-
men. Het is namelijk in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. In de drukbezette zaal 
blijft het bordeel drie weken staan omdat het 
een proef betreft die in samenwerking met 
Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ wordt ge-
houden.  Het is voor iedereen mogelijk om eens 
discreet een kijkje te komen nemen in dit bijzon-
dere wereldje. Dat kan nu heel simpel: u gaat 
een kaartje kopen bij Van Berlo, Top 1 Toys in de 
Dorpstraat in Lieshout. Dan bent u zeker weer 
een hele bijzondere ervaring rijker.  Er is keuze uit 
negen avonden. Dan openen de dames van club 

‘De Rooie Molen’ hun deuren en krijgt iedereen 
de aandacht die hij/zij verdient. Maar koop uw 
kaartje op tijd, want vol = vol. Vorig jaar heb-
ben ze helaas veel mensen teleur moeten stellen, 
wat de toneelvereniging erg vervelend vindt. De 
voorverkoop is reeds begonnen en voor het geld 
hoeft u het niet te laten, een kaartje kost namelijk 
€6,50. U kunt zelf kiezen wanneer u komt: 5, 6, 
9, 11, 12, 13, 16, 18, of 19 maart. Het blijft ook 
zeker bij deze negen avonden, want op 20 maart 
breken de bordeelbouwers alles weer helemaal 
af en is het voorbij. Op maandagavond 21 maart 
zit in die grote zaal gewoon weer de harmonie 
te repeteren en is er (vanwege de discretie) nie-
mand geweest, als je het op de persoon af zou 
vragen…... 

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ raad ieder-
een aan om een avondje te komen genieten. Er 
bestaat echter wel een kans dat u er stijve spieren 
van krijgt, maar dat is dan van het lachen.. u bent 
gewaarschuwd!

Aarle-Rixtel - Twee jaar geleden is Arjan Jeurgens 
als mede-eigenaar van hun familiebedrijf (biscuit-
fabriek) uit deze business gestapt. Een turbulente 
periode ging daaraan vooraf.  Zijn werk liet wei-
nig ruimte om zijn passie voor fotograferen ver-
der uit te diepen, dan de vroege zondagochtenden 
met zijn fotovrienden van natuurvereniging IVN. 
 
Door de eerdergenoemde beslissing kwam een 
gedegen opleiding in beeld, waarbij zijn zaken-
partner en broer, het laatste zetje gaf om zich 
aan te melden voor de deeltijdopleiding aan de 
Fotovakschool in Boxtel. De voorbereidingen voor 
het examenassessment zijn nu in volle gang; met 
negen studenten (waaronder ook voormalig Aarle-
Rixtelnaar Rene) gaan ze een gevarieerde en in-
teressante expositie neer zetten op een mooie 
locatie.

De titel van Arjans examenwerk is ‘Mannen van 
Staal’. Deze serie neemt je mee naar een indus-
triestad in noordwest India. Hier maken mannen 
in werkplaatsjes op een typische en eigenwijze 
manier de meest verbazingwekkende produc-
ten van staal. In deze harde, ongepolijste wereld 
van chaos en overleven, vertelt iedere foto zijn 
eigen verhaal. Een verhaal van vakmanschap, 
inventiviteit en trots.

Dit concept bracht met zich mee om weer buiten 
zijn comfortzones te werken: zomaar een bedrijfje 
binnen stappen met de vraag om te mogen foto-
graferen werkt in het Nederlandse meestal niet. In 
India werkte een gemoedelijk gesprek met de eige-
naar het best.  Dit liep steevast uit op een en gezel-
lige ‘theesessie’. Vervolgens voltrok zich een ander 
ritueel: de werkplaats is vaak niet groter dan een 
garagebox. Deze stond dan vol met mensen die er 
niets te zoeken hadden, maar die wel allemaal op 
de foto wilden. Hierdoor was het gewoonweg niet 
te doen om de mensen te fotograferen waar het 
Arjan om ging. Door eerst de grootste ‘schreeu-
wers’ wat aandacht te geven, werd het na enige 
tijd vanzelf weer rustig en kon hij lekker aan de 
slag. Door de intimiteit van het close fotograferen, 
ontstond er een soort van verstandhouding, zonder 
elkaars taal te spreken. Daar hebben zijn ‘Mannen 
van Staal’ van genoten, dat weet hij zeker. 

De opening van de eindexpositie ‘All for one’ is op 
27 februari om 15.00 uur in de prachtige, tot kunst-
centrum omgebouwde, industriële CHV-fabriek in 
Veghel, gelegen aan de Verlengde Noordkade 10-
12. Ook op zondag 28 februari zijn alle fotografen 
aanwezig. Na de opening op zaterdag is de expo-
sitie vanaf zondag 28 februari tot en met 10 april 
gratis te bezichtigen tussen 10.00 en 18.00 uur. 

Werk van Arjan Jeurgens

Examenexpositie ‘All for One’ fotovakschool Boxtel

Arjan Jeurgens exposeert in Veghel

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

OPENINGSTIJDEN
DO 25 FEBR 09.30 – 17.30
              en van 19.00 – 22.00
VR 26 FEBR 09.30 – 21.00
ZA 27 FEBR 09.30 – 17.00

MODE TREND DAGEN
Met extra koopavond

Verras jezelf met de 
nieuwste voorjaarsmode

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

      

WOENSDAG 24 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D (NL) 
13:30 16:00

Alvin en de Chipmunks: 13:45 16:00

Robinson Crusoe 3D (NL) 13:30

Woezel & Pip 
14:00

Fissa 

15:45

Robinson Crusoe 3D (NL) 15:45

Deadpool 
19:45

The Revenant 
19:45

How to Be Single 
20:00

Familieweekend 
20:00

DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016

Deadpool: 
19:45 

The Revenant: 
19:45

The Choice: 
20:00

How to be Single: 
20:00

VRIJDAG 26 FEBRUARI 2016 

Zootropolis 3D (NL) 
16:00

Alvin and the Chipmunks: 16:00 

Deadpool: 
19:00 21:45

How to be Single: 
19:00 21:45

Fissa: 

16:00

The Choice: 
19:00

Familie Weekend: 
21:30

Robinson Crusoe 3D: 
16:00

The Revenant: 
18:45 22.:00 

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Deadpool: 
19:00 21:45

The Revenant: 
18:45 22:00  

Fissa: 

15:45 

The Choice: 
19:00

Familie Weekend: 
21:30

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
19:00 21:45

ZONDAG 28 FEBRUARI 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Deadpool: 
19:45

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

The Choice: 
15:45

How to be Single: 
19:45

Familie Weekend: 
19:30

The Revenant: 
19:30

MAANDAG 29 FEBRUARI 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

Familie Weekend: 
20:00

How to be Single: 
20:00

 
DINSDAG 1 maart 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

Familie Weekend: 
20:00

How to be Single: 
20:00

WOENSDAG 2 maart 2016

Zootropolis 3D: 
13:30 16:00

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
20:00

Familie Weekend: 
20:00

Fissa: 

15:45

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45   

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!
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Aarle-Rixtel - Zoals inmiddels wel bekend, 
komen de dorpsfeesten in Aarle-Rixtel er 
weer aan, in het weekend van 6 mei gaat 
dit evenement weer plaatsvinden. 

Al enkele jaren is het mogelijk om los van 
de dorpsfeesten enkel mee te doen met de 
quiznight op vrijdagavond, je doet dan dus 
niet mee met de andere onderdelen van de 
dorpsfeesten. Dit is een interactieve qui-
zavond, een beetje vergelijkbaar met een 
pubquiz. Strijd en gezelligheid gaan hand in 
hand. Het grote verschil zit hem erin dat je 

nu samen met een volle tent strijdt voor het 
erepodium. 

Deelname aan de quiz is geheel gratis en 
voorbereiding vergt het niet. Het enige dat 
je hoeft te doen is je opgeven voor 11 april 
bij Rico Verbakel, tel. 06-22603125 of mail 
ricoverbakel@gmail.com. Heb je dus zin om 
met je club, vrienden, familie of collega’s 
een verzorgd avondje te quizzen, geef je 
dan snel op. Na afloop van de quiz draait er 
een DJ zodat de avond met een mooi feestje 
afgesloten wordt. Hopelijk tot in de tent!

Interactieve quizavond Aarle-Rixtel

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

ACTIE 

Ma t/m vr 3+1 GRATIS 
€ 26,21 pp

Shared Dining

Proef & deel

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

4-gangen € 34,95

Neem ook eens een kijkje 

op onze vernieuwde menukaart:

www.brabantsekluis.nl/restaurant/dinermenu

Mooi UIT in Laarbeek

Marianne en Gerard Bosch stellen werk tentoon

Expositie in ‘t Oude Raadhuis
Beek en Donk - Marianne en Gerard Bosch uit 
Stiphout houden van 27 februari tot en met 20 
maart een expositie van hun schilderijen en 
beelden in ’t Oude Raadhuis.

Marianne (portret schilderijen) is reeds tiental-
len jaren bezig met schilderen. Nadat zij eerst 
enige jaren met aquarelverf geschilderd heeft, 
is zij overgestapt op acrylverf en gemengde 
technieken. Voor haar creatieve ontwikkeling 
is ze bij Tineke de Nobel terecht gekomen, die 
haar heeft overgehaald met olieverf te gaan 
werken. Bij haar schilderijen heeft zij zich on-
der andere laten inspireren door portretten uit 
diverse werelddelen.

Gerard (beelden in steen) is ca. 10 jaar geleden 
gestart met het bewerken van diverse steen-
soorten. Bij de onderwerpkeuze laat hij zich, als 
autodidact, volledig door de eigenschappen en 
de vorm van de steen inspireren.

De expositie is geopend op zaterdag en zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Werk van Gerard Bosch

Laarbeek - Hebt u een partner met autisme, of 
een kind met een vorm van autisme. Of kent u 
iemand in de omgeving met een vorm van autis-
me en hebt u behoefte om hierover te praten? U 
bent van harte uitgenodigd op woensdagavond 
2 maart.

Deze avond zijn 2 gasten bereid gevonden om aan 
tafel aan te schuiven. Te weten een consulente van 
‘MEE’ en de dorpsondersteuner van Beek en Donk. 
Onder het genot van een kopje thee of koffie krijgt 
u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Dit kan 

zijn op het gebied van wonen, school, vrije tijd, 
en werk. Ook proberen ze duidelijkheid te krij-
gen over de mogelijkheden voor ondersteuning in 
Laarbeek. Misschien komen ze op nieuwe ideeën 
tijdens deze avond. De lotgenotencontactavond 
wordt gehouden in het Franciscushof te Lieshout 
van 19.30 tot ca. 21.00 uur.

Het wordt op prijs gesteld wanneer u zich vooraf 
aanmeldt. Dit kan door een mail te sturen naar: 
aic-depeel@nva-nb.nl.

Lotgenotencontactavond Autisme in Laarbeek
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Beek en Donk - Tijdens de jaarverga-
dering van seniorenkoor Sint Joachim 
werden vier jubilarissen onderschei-
den. Er werden een speld van verdien-
ste, een zilveren en twee bronzen me-
dailles uitgereikt.

Omdat het een seniorenkoor is, is 
de mogelijkheid om vele jaren lid te 
zijn beperkt. Dat is ook de reden dat 
bij een lidmaatschap van 10 jaar een 
bronzen speld uitgereikt wordt, voor 
15 jaar zilver en voor 25 jaar een speld 
van verdienste.

Omdat de voorzitter van de Regio-
nale bond voor ouderenkoren dhr. 
Wilems verhinderd was, werd de 
huldigingtoespraak gedaan door 
de voorzitter van het seniorenkoor 
Franklin de Coninck. In zijn toe-
spraak sprak hij zijn waardering uit 
voor de jubilarissen die gedurende 
alle jaren met veel enthousiasme 

deel genomen hebben aan de repe-
tities en optredens.

De vier jubilarissen, allen vrouwen zijn: 
Dilia van der Leemputten, sopraan, 25 
jaar. Dilia werd beloond met speld van 

verdienste. Jo Benjamins, alt, met zil-
ver. Jo van der Heijden, alt, en Greet 
Coolen, bas, met brons.

Zij kregen allemaal een oorkonde uit-
gereikt. Er werd een speld in de kleu-
ren goud, zilver en brons opgespeld. 
Tot slot werd hen een boeket bloemen 
uitgereikt. Uiteraard werd de huldiging 
bezongen door het koor met het zingen 
van het lang zullen ze leven in enkele 
uitvoeringen. Waarna de jubilarissen 
door de leden werden gefeliciteerd.  Sint 
Joachim wenst  de jubilarissen van har-
te proficiat met hun jubileum en hoopt 
nog lang met hen te kunnen zingen.

Overweegt u de mogelijkheid bij het Sint 
Joachim Seniorenkoor te komen zingen, 
aarzel niet en kom eens kijken bij hun 
repetitie op dinsdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur in Café van den Burgt aan 
het Heuvelplein. Het koor heeft vooral 
behoefte aan alten. Het Sint Joachim 
koor is een koor waar met veel plezier 
en enthousiasme gezongen wordt en 
waar de gezelligheid een belangrijk as-
pect is. Seniorenkoor Sint Joachim Beek 
en Donk is ook te vinden op internet.

Doodziek van Q-koorts
Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoff ers:

Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog 
niet zijn ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”

Deze verontrustende mededeling 
komt van Annemieke de Groot, di-
recteur van de Stichting Q-support. 
Deze stichting adviseert en begeleidt 
mensen die langdurig klachten van 
Q-koorts ondervinden. Bovendien 
stimuleert Q-support onderzoek 
naar deze raadselachtige ziekte.

Grootste uitbraak 
ter wereld
De Groot: “Tussen 2007 en 2012 is 
Nederland getroff en door de grootste 
Q-koortsuitbraak ter wereld. Naar 
schatting van bloedbank Sanquin 
zijn er tussen de 50.000 en 100.000 
Nederlanders besmet geraakt. Het 
overgrote deel daarvan is gewoon 

beter geworden. Maar een aanzien-
lijke groep Nederlanders heeft QVS 
of chronische Q-koorts ontwikkeld.”

Dodelijke ziekte
“Naar schatting zo’n 750 Nederlan-
ders hebben chronische Q-koorts, 
waarvan er zo’n 250 nog niet zijn 
ontdekt. Deze mensen dragen de 
levende Q-koortsbacterie bij zich. 
Die veroorzaakt levensgevaarlijke 
ontstekingen aan vaten en hartklep-
pen. Onbehandeld is dat een dodelij-
ke ziekte. Deze mensen leven op een 
tijdbom. Dat die ook afgaat, illustre-

ren recente sterfgevallen. Mensen 
met langdurige ontstekingen aan 
hartkleppen of vaten, doen er goed 
aan hun arts op de mogelijkheid van 
Q-koorts te wijzen.”

Veel eenzaamheid
“Nog eens zo’n 1800 Nederlanders 
kampen met het Q-koortsvermoeid-
heidssyndroom. Naast chronische 
vermoeidheid, hebben zij last van 
spier- en gewrichtsklachten en ge-
heugen en concentratiestoornissen. 
Met alle gevolgen voor hun werk en 
sociale functioneren van dien. Onder 
beide groepen patiënten zie ik veel 
verdriet en eenzaamheid. Mensen 
raken hun baan kwijt, moeten met 

hun bedrijf stoppen, worden niet 
gehoord door instanties, niet be-
grepen door hun omgeving en door 

artsen. Zij kunnen met hun vragen 
of voor advies en ondersteuning bij 
Q-support terecht.” 

Vraag bloedonderzoek
“Waar ik me grote zorgen over 
maak, is dat veel mensen niet weten 
wat de oorzaak van hun klachten is. 
Ik hoop dan ook oprecht dat mensen 
die zich herkennen in de klachten 
bij hun (huis)arts aandringen op 
een bloedtest naar Q-koorts of voor 
een advies contact opnemen met 
Q-support.”“Zet bij bloedonderzoek 

vaker een   bij Q-koorts”

“Stel gerust uw vraag 
of vertel uw verhaal 
aan Q-support”

“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dagelijks 
hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting. Vaak 
zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er nog steeds 
mensen dood aan Q-koorts.” 

Voor meer informatie, 
advies en ondersteuning:

Bronzen, zilveren en gouden speld uitgereikt

Huldiging jubilarissen seniorenkoor Sint Joachim

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

De Wit Schijndel bestaat 68 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar 

collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
Caravan- en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Voortenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulpen en vakantiekrachten (m/v)

Junior Monteur (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Wij zijn een administratie &
belastingadvieskantoor in Beek en Donk

en verzorgen voor u uw

Particuliere
belastingaangifte

  
Tegen een gunstig tarief

Bel voor een afspraak of informatie
0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles voor  
ondernemer & zzp’er

 
Artifex Finance, Beekerheide 6c,

5741 HC Beek en Donk www.artifexfinance.nl
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… vertelde Saar toen ze de gym-
zaal betrad. Ze voorzag haar 
opmerking met een van pijn 
vertrokken gezicht, wreef een 
aantal keren over haar bezeerde 
knie en stond ook half te balan-
ceren waarbij ze haar zojuist tot 
gehavend bestempelde knie pro-
beerde te sparen. ‘Oh, oké Saar, 
kijk maar waar je aan mee kunt 
doen. Jij weet het beste wat je 
voelt en wat je daardoor kunt.’ 
Het was niet het meest bevre-
digende antwoord wat ze wilde 
ontvangen, maar ze moest het 
ermee doen. Haar knie wat on-
handig ondersteunend, draaide 
Saar houterig op haar andere 
fi tte been en besloot uiteindelijk 
maar een vriendin op te zoeken 
om daar haar beklag te doen. 
Wankelend en haar pijnlijke knie 
ontziend, zocht ze haar op en de 
verbazing was bij de andere jon-
gedame over het gehele gezicht, 
lijf, voeten, knieën af te lezen.  
Helaas voor Saar was Pleun nou 
niet direct er het meisje naar om 
in geheimtaal en op smiespel-
toon te vragen naar de statusup-
date van Saar! ‘Saar, was de nou? 
Sinds wanneer hedde gai last van 
oewe knie? Net in de kleedka-
mer waar er toch nog niks an de 
hand, wel?’, zo riep beroepstoe-
ter Pleun door de gymzaal. Een 
aantal snoetjes draaide ook even 
de kant van Saar op, maar de 
meesten gingen door met inge-
wikkelde vormen en creaties die 
ze met hun lichaam nu, kraak-
beenhelder, nog konden fabrice-
ren. ‘SSSST,’ klonk het uit dwin-
geland Saar, terwijl ze schichtig 
omkeek naar de meester die ze 
net had verwittigd van haar plot-
se molestaties aan de knie. ‘Niet 
zo hard, ik euh, stootte mijn knie 
net, euh, aan de gymzaaldeur 
en dat doet echt keiveel zeer, 
man,’ waarbij ze nogmaals even 
omkeek en met priemende ogen 
de meester aankeek om hem zo 
te overtuigen van de immense 
pijnen die ze nu van knieband 
tot aan meniscus tot aan kruis-
band voelde. Ze ging ook maar 
even zitten, midden in de zaal 
waardoor klasgenoot Eric zo-
wat verongelukte maar zichzelf 

nog net op beide benen wist te 
herstellen. ‘…...........’, klonk het 
uit zijn mond, wat we hier maar 
niet herhalen. Pleun vond dat nu 
ook weer niet kunnen dus ook zij 
gooide even wat scheldend vo-
cabulaire naar Eric’s hoofd. Eric 
deerde het al niet meer, hij moest 
en zou dat bolvormige object 
met die zwarte vlakjes zo snel 
mogelijk in zijn handen hebben. 
Daarop richtte Pleun zich maar 
op de meester: ‘Mees, Saar hier 
hi un probleem, mar ik denk zel-
luf de ut nogal meevalt. Mar belt 
toch maar efkus 112, ge wit nooit 
he!’ Pleun keek eens naar Saar, 
handen in haar zij, staand over 
Saar heen in haar blauwe outfi t 
met een mooie opdruk van een 
welbekend elektronicaconcern 
en ze trok een glimlach zo breed 
als de lange mat die inmiddels 
de zaal ingereden werd: ‘Mees, 
waar moet ie?’ vroeg Rick. Voor-
dat de meester kon antwoorden, 
was Pleun er als de kippen bij om 
te antwoorden: ‘Hier, onder ons 
Saartje, want die hi verrekte veul 
pijn an hurre knie, toch Saar?’ En 
als een bijbels wonder stond Saar 
op, genoeg van de cynische aan-
dacht. ‘Het gaat alweer, Pleun. 
Ophouden!’ waarop ze met z’n 
tweeën de lange mat maar on-
der het wandrek legde. Tsja, die 
groeistuipen ook, ze komen plots 
en ze zijn als sneeuw voor de zon 
vertrokken. 

Mees Joost

Meester, ik heb last van mijn knie…

Mees Joost

COLUMN
Groep 8 De Muldershof naar MegaDojo 

Beek en Donk - 20 Kinderen uit groep 
8 van Brede School De Muldershof 
zijn woensdag 17 februari naar de 
Ziggo Dome in Amsterdam gegaan 
om daar met in totaal 1024 kinderen 
mee te doen aan de MegaDojo. Deze 
MegaDojo stond in het teken van 
programmeren. 

De kinderen hebben een animatie, 
spelletje of verhaal gemaakt in het 
gratis programma Scratch. De mid-
dag werd geopend door Hella Hueck, 
journaliste bij RTL Z, Dylan Peys en 
Theaumes. Dylan is bij de kinderen 
zeer bekend van zijn eigen Youtube-
kanaal waarop hij vlogs upload over 
onder andere minecraft. Theaumes 
maakt parodieën op bestaande liedjes. 

Terwijl de kinderen bezig waren met 
het programma Scratch liepen Dylan 
en Theaumes rond en konden de kin-

deren met hen op de foto. Uiteinde-
lijk werd de middag afgesloten door 
Neelie Kroes. Zij wil ervoor zorgen 
dat programmeren op de basisschool 
verplicht wordt. Ze heeft de kinderen 
gevraagd of ze vanuit haar ambas-
sadeur willen zijn om dit op school 

bespreekbaar te maken. 
 
Op RTL Z Nieuws is er ook aandacht 
besteed aan dit evenement met enke-
le kinderen van De Muldershof op de 
achtergrond. Dit is terug te bekijken 
via www.rtlz.nl.

Boksclinic groep 6 Kindcentrum De Raagten
Beek en Donk – Groep 6 van Kindcen-
trum de Raagten heeft op dinsdag 16 
februari een boksclinic gekregen van 
Riny Heesakkers.

Vooraf had Jim zijn spreekbeurt in 
de klas gedaan over boksen. Jim is 
sinds een aantal maanden lid van de 
boksclub en wilde heel graag aan zijn 
klasgenoten laten zien wat hij daar al-
lemaal moet doen. In een klein uurtje 
heeft Riny de kinderen van groep 6 
allerlei oefeningen laten doen en dat 
was best wel pittig. De kinderen heb-
ben geleerd dat je een flinke conditie 
nodig hebt en dat boksen heel leuk, 
maar soms ook best wel moeilijk is. 

Jim en Riny heel erg bedankt voor de 
leuke, leerzame activiteit. Hopelijk zijn 
veel kinderen enthousiast geworden.

Bij de Laarbeekse boksschool start op 

woensdag 2 maart een nieuwe cur-
sus ‘Lady’s boksavond’. Deze avond 
is bedoeld om de dames conditie en 
verdediging bij te brengen. De training 
begint om 20.00 uur en duurt een uur.

Lieshout - Lekker swingen en hossen 
op de muziek van Party Jockey Tim. Er 
wordt ook voor de nodige entertainment 
gezorgd. En zoals de After Carnaval al 
aangeeft, mag voor de laatste keer dit 
jaar, op vrijdag 26 februari jouw carna-
valskleding uit de kast. 

Doe je meest sprankelende en fantasti-
sche outfit aan en sluit hiermee aan op 
het thema. ‘Durf je te verkleden en te 
schminken’ is het motto van Party Jockey 
Tim. Kortom een fantastische avond die 
je niet mag missen.
 
De vrijwilligers van &RG-teens organise-
ren de discoavonden in de Club Energy 
ruimte van het Dorpshuis te Lieshout. De 

toegang tot de &RG-teens discoavond 
is voor leden gratis. Introducees zijn 
ook welkom. De Discozaal is open van-
af 19.30 uur. Ben er op tijd bij om het 

allemaal mee te kunnen maken want 
om 22.00 uur is deze Carnavaleske dis-
coavond weer voorbij. 

Nog één keer jouw carnavalskleding aan
After Carnaval disco bij &RG-teens

Geslaagde ‘Afterbeats’ 
carnavalsparty
Mariahout - De tot disco omgebouwde 
zaal van het Dorpshuis in Mariahout 
was vrijdagavond het domein van en-
thousiaste Laarbeekse tieners. De jeugd 
van 13 tot en met 17 jaar danste en zong 
massaal met de muziek mee. 

Het programma is door Party Jockey 
Tim in elkaar gezet. Samen met DJ 
Wouter Kikstra uit Alphen aan de Rijn 
(DJ WayOut) verzorgde hij een gezellig 
feestje. De confetti vloog als vanouds 
weer rijkelijk de lucht in. Afterbeats is 
net als Carnabeats uitgegroeid tot een 
bijzonder evenement. Populaire house, 
moombahton, hardstyle, dubstep, après-
ski en carnavalsmuziek aangevuld door 
professionele discolichteffecten en enter-
tainment was iets waar de jeugd zicht-
baar van genoot.  

After Beats maakte deze keer onderdeel 
uit van Expeditie Laarbeek. Hier werd op 

deze avond ook aandacht aan besteed. 
Enkele medewerkers van de GGD Bra-
bant-Zuidoost waren ook ter plekke aan-
wezig en deelden bij binnenkomst fruit-
prikkers uit. Dank aan alle vrijwilligers en 
personeel van het Dorpshuis.

Tienerwerk Laarbeek is een initiatief van 
Tienerwerken Cendra, Yammas, &RG-
teens en de Boemerang. Voor informatie 
zie www.tienerwerklaarbeek.nl.
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Beek en Donk - In Ganzendonck 
vond op carnavalsdinsdag de trou-
werij plaats van het boerenpaar 
van de Teugelders. Boer Tontje en 
boerin Goen werden in de onecht 
met elkaar verbonden. Tijdens de 
boerenbruiloft hield pastoor B.H. 
Titus een collecte voor het goede 
doel, welk door het boerenpaar 
werd uitgekozen. Hun keuze viel 
op team Frans, zij gaan komende 
juni deelnemen aan de beklimming 
van de Alpe d’HuZes. 

Team Frans verloor hun dierbare 
Frans Megens aan kanker. Zij willen 
een bijdrage leveren aan de inza-
meling van geld voor nog meer on-
derzoek naar kanker, om daarmee 
de strijd aan te gaan tegen deze 
ziekte. Elke gift is hierbij welkom. 
Daarnaast gaan ze in juni een spor-
tieve prestatie neerzetten.

Boer Tontje en boerin Goen schon-
ken de opbrengst van de collecte 
aan team Frans. Tijdens de druk-
bezochte boerenbruiloft haalden zij 
het mooie bedrag van €150,00 op. 
Dit werd op het scheidingsfeestje 
van Tontje en Goen overhandigd 

aan Danny Megens, een van de 
leden van team Frans en ze wens-
ten hem en zijn teamgenoten veel 
succes met de voorbereiding en de 
beklimming van de Alpe d’HuZes.

Vanaf nu gaan Tontje en Goen weer 
door het leven als John en Lonne-
ke. Ze kijken terug op een geweldi-
ge periode met als hoogtepunt de 
trouwerij op carnavalsdinsdag.

€ 5.950,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Actieweek bij
Grando Helmond!

€ 7.886,-

Actieprijs

“Wij staan altijd voor u klaar
met een passend advies.”

Grando Helmond

* Vraag naar de voorwaarden. 

Profi teer t/m 28 februari 
van extra veel voordeel!

Actieweek.

Actieprijs

*

Nú bij uw keuken of badkamer:

Zondag

28 febr.

open!

Grando Helmond
Engelseweg 202 (achter Texaco benzinestation), tel.: 0492 - 545535, grando.nl

Huishoudelijke Hulp Toelage 
werkt goed in Laarbeek
Sinds vorig jaar bestaat er een rege-
ling voor een toelage voor huishou-
delijke hulp. Deze extra middelen 
worden door de Rijksoverheid aan 
gemeenten beschikbaar gesteld 
voor het stimuleren van de vraag 
naar huishoudelijke hulp, teneinde 
zoveel mogelijk volwaardige werk-
gelegenheid te behouden.

Er is nog niet zoveel bekend over 
deze relatief nieuwe regeling; de 
Huishoudelijke Hulp Toelage (ook 
wel HHT genoemd). In dit stukje 
zal ik uitleggen voor wie deze rege-
ling bedoeld is en hoe u er gebruik 
van kan maken. Bent u mantelzor-
ger of ouder dan 70 jaar? En kunt 
u wel wat extra ondersteuning ge-
bruiken bij het huishouden? Dan 
kunt u gebruik maken van (huis-
houdelijke) diensten voor een laag 
tarief. U kunt hierbij denken aan de 
gebruikelijke huishoudelijke werk-
zaamheden, dierverzorging of za-
ken zoals een ‘grote schoonmaak’, 
hulp bij boodschappen doen of de 
zolder opruimen. Ook als u al een 
Wmo-indicatie heeft voor huishou-
delijke ondersteuning kunt u deze 
regeling gebruiken. De regeling is 
bedoeld voor extra ondersteuning 
en vervangt niet de huishoudelijke 
ondersteuning vanuit de Wmo. De 
eigen bijdrage voor deze diensten 
is afhankelijk van de aanbieder € 
10 tot € 12,50 per uur. Via de HHT 
wordt er dan € 12,50 bijgelegd. Bij 
de Coöperatieve Vereniging “Tot 
uw Dienst” is de eigen bijdrage € 
10 per uur. Het voordeel is dat bij-
voorbeeld bij ziekte er iemand an-
ders komt en er geen extra kosten 
gemaakt hoeven te worden. Hoe 
kan ik me aanmelden? De HHT 
krijgt u altijd via een zorgaanbie-

der. Binnen Laarbeek kunt u zich 
melden bij de diverse zorgaan-
bieders; onder andere bij “Tot uw 
Dienst” maar ook diverse andere 
aanbieders in Laarbeek regelen alle 
formaliteiten voor u. De ervaringen 
in Laarbeek zijn goed. Er maken er 
al enkele tientallen mensen gebruik 
van de regeling en elke week ko-
men hier nieuwe aanmeldingen bij. 
Gemeenten en zorgpartijen binnen 
Peel 6.1 hebben de ambitie om de 
inzet van de HHT voor het creëren 
van extra werkgelegenheid voort-
varend op te pakken. Het CDA is 
erg positief over deze regeling en 
streeft er naar om ook ná 2016 
deze landelijke toelage te laten 
voortbestaan.

Martijn Spoorendonk,
Lid commissie Sociaal Domein
namens CDA Laarbeek

LEZERSPODIUMGanzendoncks boerenpaar schenkt aan goede doel
Danny Megens (met microfoon) neemt de cheque in ontvangst van het boerenpaar

Sjoelkampioenschap BV De Eendracht
Beek en Donk - Binnen buurt-
vereniging De Eendracht werd 
zondagmiddag gestreden om het 
sjoelkampioenschap 2016. Met 
een vol programma werden in een 
gezellige ambiance, maar op het 
scherpst van de snede gestreden 
om dit fel begeerd kampioen-
schap.

De wedstrijdleiding had een attrac-
tief wedstrijdschema samengesteld 
waarbij uiteindelijk de beste sjoeler 
als winnaar zou zegevieren. Dat de 
spelers aan elkaar gewaagd waren 

bleek wel uit de minimale onder-
linge verschillen. Het was zelfs zo 
spannend dat de wedstrijdleiding 
regelmatig moest optreden. Maar 
uiteindelijk kon iedereen zich vin-
den in uitslag. Als winnaar van de 
felbegeerd kampioensbeker kon 
uiteindelijk Truus van de Graef 
worden gehuldigd en is BV De 
Eendracht weer een waardig kam-
pioen rijker. Op 8 april wordt in De 
Tapperij de winnaar van de rikcom-
petitie gehuldigd.

Truus  van de Graef
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Gebr. Kanters is voornamelijk werkzaam in cultuurtechniek en grond-
verzet en werkt samen met hoveniers en aannemersbedrijven.
Daarnaast verhuurt Gebr. Kanters grote en kleine machines, met 
machinist. Wij zijn op zoek naar een: 

MACHINIST
voor grondwerken in de regio met diverse machines zoals grote 
kraan, minigraver en kleine loader. 
Zeer gevarieerd werk. Zie ook onze website. 

Ben jij die gedreven, enthousiaste en gemotiveerde machinist die wij 
zoeken? Richt je sollicitatie dan aan: 

Gebr. Kanters 
t.a.v. Henk Kanters
Ooievaarsweg 1
5741 RM Beek en Donk
www.gebrkanters.nl | gebrkanters@live.nl | T. 0499-421392 | M. 06-53133540

PERSONEEL GEVRAAGD

Eerste training voor loop Hamburg naar Rotterdam afgewerkt

Running Team Laarbeek in training voor Roparun
Laarbeek - Het zijn niet alleen de 
acties die Running Team Laarbeek 
organiseert om geld bijeen te ha-
len voor de Roparun. Er moet ook 
nog flink getraind worden om 
straks met Pinksteren de loop te 
kunnen volbrengen van Hamburg 
naar Rotterdam. 

Afgelopen zaterdag werd de eer-
ste training afgewerkt voor de Ro-
parun, Jammer dat het team niet 
compleet was, sommige moesten 
nog werken en andere hadden en 
griepje. Toch werd er flink getraind 
door de lopers Arno van de Kam, 
Rob Mestrom, Remon de Fost, 
Marco van den Wildenberg, Joan 
Briels en Mies van Berlo. Deze wer-
den keurig genavigeerd door Mari 
van der Heiden en Joke van Loon 
op de fiets. De chauffeurs Albert 
van den Heuvel, Hans Smits, Peter 
Verhagen en Joris van Boheemen 
wisten telkens na 3 kilometer een 
plekje te vinden om te wisselen. 
Vooral voor de nieuwe chauffeurs 
was dit een mooie gelegenheid 
om te ervaren hoe het straks in de 
Roparun in zijn werk gaat. Peter 
zorgde ook nog even voor de kof-
fie onderweg, vooral fijn voor de 
fietsers die het beslist niet warm 
hadden. 

Mari had een mooie route uitge-
zet van 37.5 kilometer door Laar-
beek, deze werd precies in 3 uur 
afgelegd. De volgende training 
van 52 kilometer staat gepland op 
zaterdag 19 maart in Ottersum. Ze 
gaan dan de omgeving van Groes-
beek en Berg en Dal verkennen.

Aarle-Rixtel - Wim Daniëls pre-
senteert op zondagmiddag 28 fe-
bruari om 16.30 uur zijn nieuwe 
boek in het Kouwenbergs Kerkje 
in Aarle-Rixtel. Dat nieuwe boek 
heet ‘De Tambour-maître’. Het is 
een literaire verhalenbundel met 
daarin veertien verhalen. 

Zeker drie verhalen zijn geïnspi-
reerd op personen uit Aarle-Rixtel. 
Bij het schrijven van het titelver-
haal heeft Wim Daniëls Charles 
van Doorn in gedachten gehad, 
die jarenlang veelvuldig als tam-
bour-maître meeliep met de har-
monie van Aarle-Rixtel. Het boek 
is trouwens ook opgedragen aan 
Charles. Een van de andere verha-
len kleurt het leven in van Arnoud 
van Eijndhouts, die in 1510 in Aar-
le-Rixtel werd geboren.  Wim ver-
zint in het boek hoe zijn leven voor 
een deel verlopen kan zijn. Verder 
bevat de bundel een verhaal ge-
naamd ‘Twee liter melk’, dat indi-
rect over de vader van Wim gaat. 
Wim vertelt bij de presentatie over 
de totstandkoming van zijn boek 
en leest er ook stukken uit voor. Er 
is volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

Na afloop is het boek te koop (€ 
14,90) en kan het desgewenst ge-
signeerd wordt. De toegang tot de 
presentatie is gratis. Het aantal zit-
plaatsen is beperkt tot 60.

3 Verhalen geïnspireerd op personen uit Aarle-Rixtel

Boekpresentatie Wim Daniëls in Kouwenbergs 
kerkje

www.mooilaarbeek.nlHet laatste nieuws

Fotograaf: Martin Prick
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MooiBoerdonk

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 
wij voor de afvoer van bouwafval, puin, 
hout, grond en groenafval.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 

Junioren winnen uitwedstrijd met 0-4

Boerdonk A1 wint van Brandevoort

Boerdonk A1

Boerdonk - Boerdonk A1 nam het in 
Helmond op tegen Brandevoort A1. Het 
was een zware wedstrijd voor de A-ju-
nioren op een goed bespeelbaar veld, 
ondanks de regen. 

Voetballend waren ze Brandevoort wel 
de baas, maar fysiek moesten ze flink aan 
de bak. Door de griepepidemie moesten 
er zelfs 2 C-spelers mee. Joep Verbakel 
begon in de verdediging en deed het pri-
ma, Joep Kuijten begon op de bank.

Brandevoort had het betere van het spel 
in het begin, maar Boerdonk kon het 
makkelijk verdedigen en kreeg steeds 
meer grip op de wedstrijd. Enkele goede 
aanvallen brachten Axel van Overdijk in 
kansrijke positie om te scoren, maar dat 
wilde net niet lukken, of de keeper lag in 
de weg. Bij een volgende snelle aanval 
door het midden kwam Mike Rovers in 
scoringspositie, maar hij werd gevloerd 
in het strafschopgebied. De strafschop 
werd door Mike netjes verzilverd, 0-1.

In de tweede helft een andere wedstrijd. 
Brandevoort speelde zichzelf uit de wed-

strijd door enkele terechte gele kaarten 
te pakken. Zeker toen een speler zijn 
tweede gele kaart kreeg en met rood van 
het veld moest. Hierdoor moesten ze het 
bijna de gehele tweede helft met 10 spe-
lers doen. Uit een corner was het Tim van 
Alphen die de 0-2 liet aantekenen, toen 
was de wedstrijd wel gespeeld. Onder-
tussen was Joep Kuijten in het veld geko-
men, voor hem was het bikkelen tegen 
de veelal grotere jongens. De 0-3 was 
een mooie solo van Tim van Alphen, het 

ging nu allemaal wat gemakkelijker, ze-
ker toen Brandevoort de laatste 10 minu-
ten met 9 man verder moest na weer een 
gele kaart. Brandevoort geloofde het wel 
en zo kon Mike Rovers via een afstands-
schot de eindstand op 0-4 brengen. Een 
knappe prestatie van Boerdonk A1. 

Volgende week spelen ze tegen Boekel-
sport A2, waar deze prima reeks een ver-
volg kan krijgen.

Boerdonk - Nog een dikke week en 
dan gaat Gèr Gespeuld van wal. Op dit 
moment wordt er naarstig gewerkt aan 
de kleine details. Kleine zaken die de 
cruise voor iedereen net iets leuker ma-
ken. Het cruiseschip is de laatste weken 
flink onder handen genomen en is bijna 
onherkenbaar opgeknapt. Op dit mo-
ment krijgt het schip hier en daar nog 
een likje verf en worden natuurlijk alle 
veiligheidsvoorzieningen nagekeken. 

De rederij heeft wederom 2 leuke stu-
dentes kunnen werven die tijdens de reis 
als werkstudent de gasten verwennen 
en die hopelijk zelf ook nog voldoende 
kunnen genieten van de reis. De reis 
gaat via Engeland waarschijnlijk richting 

Portugal, maar dat is nog niet helemaal 
zeker. Wel is het zeker dat er voldoende 
proviand en drank is ingeslagen zodat 
niemand iets te kort hoeft te komen. De 
bar is elke avond open tot 1.00 uur en 
voor entertainment wordt ruimschoots 
gezorgd.  Het thema is dit jaar: ‘Blauw 
bloed, sigaren en zeebenen’. De crew is 
er helemaal klaar voor en wenst u op 4, 
5, 6, 9, 11 en 12 maart een fijne avond 
en behouden vaart toe. En heeft u een 
kaartje, maar is er onverhoopt iets waar-
door u niet in de gelegenheid bent om 
te komen, laat het dan even weten aan 
Peter en Arna Vogels. Zij kunnen aan-
geven wie op de wachtlijst staat. Tel. 
0492-366516.

De boot vertrekt bijna

De crew en de gasten

‘Beste Mentalisten Ter Wereld’ in Den Hazenpot

Illusionisten duo Rob en Emiel in Boerdonk
Boerdonk - Vrouwen van Nu Boerdonk 
houdt in samenwerking met Gemeen-
schapshuis Den Hazenpot een verras-
sende theatervoorstelling in Boerdonk. 
Donderdag 13 oktober komt het beken-
de illusionisten duo met hun ‘Rob en 
Emiel Live Show’ naar Boerdonk. 

Een korte introductie: Rob en Emiel zijn 
bijna dagelijks op televisie te zien met 
hun programma’s  ‘Street Magic’ en 
‘Zapp Magic Battle’. Bij het grote pu-
bliek werden ze bekend als finalisten van 
het programma ‘De Nieuwe Uri Geller’. 
Tussen de televisieopnames door geven 
ze het indrukwekkende aantal van 300 
shows per jaar. In deze unieke show komt 
cabaret en magie op geheel eigen ma-
nier samen. Regelmatig moet je bij hun 
shows kiezen tussen keihard lachen of 
vol verbazing geen woord meer uit kun-
nen brengen. Visueel sterk of mentaal 

onmogelijk? U kunt het allemaal zien. In 
2009 ontvingen Rob en Emiel tijdens het 
Wereldkampioenschap Mentalisme de ti-
tel ‘Beste Mentalisten Ter Wereld’. Daar-
mee behoren zij officieel tot de absolute 
wereldtop.

Na de show zijn Rob en Emiel ook nog 
in de zaal te vinden voor een derde helft 
en dan kan er altijd nog iets bijzonders 
gebeuren. Dus als u spraakmakend en 
hoogwaardig entertainment zoekt waar 
men nog lang over na praat, dan bent 
u bij Rob en Emiel aan het juiste adres. 
Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld en wilt 

u met uw partner, kinderen (vanaf 15 
jaar), ouders, vrienden, kennissen of bu-
ren deze onvergetelijke avond bijwonen, 
koop dan een kaartje.

Het programma start die avond om 20.00 
uur, de zaal is vanaf 19.00 uur open. De 
verkoop start dinsdag 1 maart bij Jet v.d. 
Vossenberg, Veerstraat 32 te Boerdonk, 
elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur zo-
lang de voorraad strekt. Kaartjes kosten 
€18,00. Voor informatie kunt u ook bel-
len met 0492-464677 of mailen naar 
vrouwenvannu.boerdonk@gmail.com. 
Wees er snel bij, want vol is vol.

Boerdonk - Zoals reeds eerder aange-
kondigd wordt zaterdag 5 maart weer 
de landelijke potgrondactie van CV de 
Zandhazen gehouden. Dit houdt dus 
in dat iedereen in het bezit kan komen 
van die voortreffelijke potgrond. Maar 
daar moet je in sommige gevallen dus 
wel wat voor doen. 

Als je buiten Boerdonk woont wordt 
het namelijk niet thuisbezorgd of je 
moet minimaal 10 zakken afnemen op 
1 losadres zelf of samen met je buurt/

vrienden/familie. Daarbij geldt een 
straal van max. 25 km rondom het 
centrum van Boerdonk.

Zij en Boerdonkenaren die op 5 maart 
niet thuis zijn kunnen natuurlijk hun 
potgrondbestelling opgeven via de 
mail naar info@cvdezandhazen.nl of 
4pepertjes@home.nl. De Zandhazen 
brengen dan op 5 maart of in overleg 
op een andere datum de potgrond ge-
woon bij je thuis. Er is ook de mogelijk-
heid om zelf de potgrond af te halen. 

Dit kan op zaterdag 5 maart voor de 
middag bij Theo Vilier of in overleg 
met John Biemans op een ander tijd-
stip. Mail dan even naar john.angela@
home.nl.

De prijs van de potgrond is weer ge-
woon €2,50 per zak van 30 liter of 5 
zakken voor €10,00. 

Boerdonk - Ook deze winter wordt er 
weer volop gekaart bij de voetbalclub. 
Gemiddeld doen er zo’n 28 personen 
mee iedere kaartavond. En er zijn vele 
trouwe kaart(st)ers, dat blijkt uit het 
feit dat maar liefst 13 personen alle 
kaartavonden bezocht hebben. 

Na 10 kaartavonden staat Toos v.d. 
Tillaart bovenaan met 93 punten, op 

de voet gevolgd door Teun v.d. Tillaart 
met 90 punten en Wim v.d. Akker 
met 78 punten. Met nog 4 avonden 
te gaan, waarbij iedere avond max. 
15 punten te verdienen zijn, is er nog 
van alles mogelijk. Op 29 maart is de 
laatste kaartavond, dan wordt ook de 
seizoenswinnaar bekendgemaakt.

Potgrondactie CV de Zandhazen
Kaartavonden bij RKSV Boerdonk

Boerdonk - De besturen van Vrou-
wen van Nu Erp, Keldonk, Boerdonk 
en Uden hebben de handen ineenge-
slagen om een gezamenlijke activi-
teit te organiseren in het kader van 
de jaarlijkse Vrouwenweek.

Ze hebben Sigrid Ivo, van Tassenmu-
seum Hendrikje, het grootste tassen-
museum ter wereld, bereid gevonden 
om op 8 maart in Ter Aa in Erp een 
lezing te geven over de geschiedenis 
van de tas. Want wat is er nu meer 
verbonden aan een vrouw dan haar 
handtas? En wat zegt een handtas 
over de vrouw die deze bij heeft? Elke 
tas vertelt een verhaal: over verande-
ringen in de mode, de emancipatie 
van de vrouw en het gebruik van 
nieuwe technieken en materialen. 

Sigrid Ivo vertelt op een boeiende 
wijze het een en ander hierover. Zij 
komt naar Erp met een diversiteit aan 
tassen zoals bv. buidels, dijzakken, 
aalmoezentassen, avondtasjes en 
hand- en schoudertassen. Een aantal 
zelfs van bekende modehuizen zoals 
Chanel, Louis Vuitton en Hermès. Dit 
alles om haar verhaal toe te lichten.  
Na de lezing verzorgt cabaretgroep 
‘Het Keldonks Kwartierke’ nog een 
muzikaal optreden.

De avond is voor iedereen toeganke-
lijk, zij willen u van harte uitnodigen 
om aanwezig te zijn op deze avond. 
Vanaf 19.30 uur is er ontvangst in 
zaal Ter Aa met koffie of thee. De 
avond begint om 20.00 uur. Zij ho-
pen vele van u te mogen begroeten. 

Activiteit Vrouwenweek 2016 
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Beek en Donk - Bowen Straatman en 
Miriam Corsten staan samen met de rest 
van de toernooicommissie te popelen 
om het voorjaarstoernooi te starten. Het 
voorjaarstoernooi vindt plaats van za-
terdag 12 maart tot en met zondag 20 
maart 2016. De organisatie hoopt op 
250 spelers die in twee disciplines mo-
gen meedoen. 

Masters
“Dit evenement is een masters toernooi 
en levert punten op voor de masters aan 
het eind van het seizoen, waarvoor de 
beste acht worden geselecteerd”, aldus 
Bowen Straatman. “Deze masters wor-
den onder auspiciën van de KNLTB ge-
tennist en in regio’s gespeeld. Wij vallen 
onder de regio Oost-Brabant. Veel van 
de deelnemers zien dit toernooi tevens 

als een goede voorbereiding op de com-
petitie die binnenkort weer start.” 

Gezelligheid voorop
Het toernooi is populair bij de tennissers 
uit de regio. Niet alleen vanwege het 
feit dat dit een van de eerste buiten-
toernooien is en er punten te verdienen 
vallen, maar ook omdat het gezellig is.
Miriam Corsten licht een tipje van de 
sluier op: “Elke speeldag wordt fees-
telijk afgesloten met een hapje en een 
drankje en we koppelen hier ook vaak 
een thema aan. Gezelligheid staat hoog 
in het vaandel. Op de baan wil iedereen 
winnen. Zodra de wedstrijd voorbij is, 
komt het sociale aspect naar voren.”

Inschrijven
Het inschrijfgeld is laag; €8,50 per on-
derdeel. Als je dus inschrijft voor enkel 
en dubbel, dan betaal je €17,-. Voor 

verdere informatie over TV ’t Slotje 
of over het toernooi kun je terecht op 
www.tv-slotje.nl.

Sportend Laarbeek
T.V. ‘t Slotje maatje te klein 
voor Asten

tennis

Beek en Donk - In tennishal d’n Ouwe 
Toren nam de Beek en Donkse formatie 
het zondag op tegen het vreemdenle-
gioen van teamtennis Asten. Het was 
vooraf al bekend dat het een zware dob-
ber zou worden tegen de kampioen. Ge-
middeld waren alle spelers twee punten 
hoger. De uitslag was met 6-42 ook geen 
verrassing.

Toch waren een aantal spelers die goed 
tegenstand boden. Zo was Roy Willemsen 
er dicht bij in de tweede set. Hij kreeg zelfs 
een setpoint, maar moest toch tegen de 
zestienjarige Jorn Viswat het loodje leg-
gen in de tiebreak. Ook Daniël Barendse 
had tegen de nummer 10 van Nederland 
tot en met 14 jaar zeer mooi slagenwisse-
lingen en hij liet zijn tanden zien.

In de klasse tot en met 20 jaar was op 
voorhand ook bedacht de meeste kans te 
hebben. Dat bleek ook zo. Loes Vermeu-
len zorgde voor de enige winstpartij. Na 
een spannende tiebreak won ze de twee-
de met speels gemak. Bas de  Bont was 
doorgeschoven bij de jongens tot en met 

20 jaar. Dit kwam mede door de blessure 
van Jelle Wijgergangs. Hij had de eerste 
set kans om die in een tiebreak naar zich 
toe te trekken. Helaas ging die de ande-
re kant op. Daarna ging het snel en werd 
het 6-1.

Zondag 6 maart staat de laatste wedstrijd 
op het programma tegen de Brabantse 
Wal. Het team kan daar vrijuit spelen. De 
degradatie is al zeker. Volgend jaar mogen 
ze het een divisie lager proberen. Al met al 
is het wel een leerjaar geweest om tegen 
sterke tegenstanders te mogen spelen.

Vrijdag 4 maart staat hét teamactiviteit op 
het programma. Na Wie is de Mol en de 
Da Vinci Code is nu het thema de Weer-
wolven van Wakkerdam. Dit is voor de 
teambuilding en een leuke afsluiting van 
het seizoen.

Zondag 20 maart vanaf 13.00 uur is de 
finale van de 1e divisie bij tennishal D’n 
Ouwe Toren. Dan wordt er gespeeld door 
spelers die hoog in de ranglijst staan en 
wie er naar de Eredivisie gaat.

Winst voor TV ’t Slotje in Winter Jeugd Circuit 
Beek en Donk - Bij Tennishal ’t Root in 
Asten speelde ’t Slotje zondag 14 fe-
bruari wedstrijden in het Winter Jeugd 
Circuit. Er werd gespeeld tegen Tonido 
uit het Limburgse Baarlo. 

In de jongste categorie (Rood; 6-9 jaar) 
speelden Gijs van der Avoird, Jasper 
Schip, Stef Weekamp en Karlijn Heijl 
namens ’t Slotje. Zij wonnen met maar 
liefst 26-0. Als afsluiting speelden deze 
kinderen nog het zogenaamde ‘Fruit-
mand’ spel.

Het team Oranje (8-11 jaar) bestond 
deze keer uit Teun Lammers, Gijs Brug-
mans en Simon van der Avoird. Zij 
speelden allemaal 2 enkelwedstrijden 
en een dubbel. In deze categorie waren 
de tegenstanders van ongeveer hetzelf-
de niveau. Teun won zijn beide enkel-
partijen; Simon verloor de eerste maar 
won de tweede; Gijs verloor zijn eerste 
enkel en speelde gelijk in de tweede 
partij. Het leek wel of het concentratie-
niveau van de tegenstander daarna een 
beetje inzakte en de Beek en Donkse 
jongens juist wakker werden want bei-
de dubbels hebben ze gewonnen! 

In de categorie Groen (10-12 jaar) be-
gonnen Max van den Broek en Wouter 

de Jong hun dubbelwedstrijd een beet-
je als een dieseltrein.  Van een achter-
stand van 1-3 kwamen ze heel knap 
terug naar een overwinning van 10-3. 
Bij Yorg Peters en Timon van Steenber-
gen ging het aardig gelijk op, al trok-
ken zij aan het langste eind en wonnen 
net met 8-7. Bij de enkels begonnen de 
heren ook allemaal goed, na de eerste 
game stonden ze alle vier op een voor-
sprong.  Max speelde een mooie par-
tij en wist met 8-3 te winnen. Bij de 3 
anderen ging het gelijk op waarbij Ti-
mon en Yorg met 1 puntje verschil hun 
enkels wonnen en Wouter er een mooi 
gelijkspel uit haalde. 

In de categorie Geel t/m 14 jaar moes-

ten Nienke van de Rijdt, Fenne van 
Hout, Thijs Engels en Bram van Laarho-
ven flink aan de bak. De meeste eind-
standen lagen dan ook dicht bij elkaar. 
Toch wonnen zij drie enkelwedstrijden 
en verloren er één. Bij de dubbels was er 
één winstpartij en één verliespartij. 

Frederique Kuijpers, Vera Verbakel, Jelle 
Rietberg en Bas de Bont hadden het in 
de categorie Geel t/m 17 jaar iets mak-
kelijker. Slechts één enkelpartij ging ver-
loren, de andere 5 wedstrijden werden 
gewonnen.

Op zondag 28 februari wordt de vol-
gende ronde gespeeld, dan tegen ten-
nisvereniging Heeze.

Vlnr: Max v.d. Broek, Yorg Peters, Timon van Steenbergen en Wouter de Jong

Tennisvereniging ‘t Slotje start nieuwe 
tennisseizoen met voorjaarstoernooi

basketbal

Lieshout - Alleen de jeugdteams van 
Basketball Club Lieshout kwamen af-
gelopen weekend in actie. Het grootste 
deel van de wedstrijden werd door de 
Lieshoutse beloftes gewonnen.

Heren Onder 20 wint in de laatste 
seconde
Heren Onder 20 kwam in actie tegen 
Tenderfeet uit Heeswijk Dinther. BC Lie-
shout had moeite met scoren en wist pas 
na vier minuten voor het eerst te scoren. 
Toch werd de schade beperkt tot een 12 
– 11 achterstand. In het tweede kwart 
leden beide ploegen veel balverlies. BC 
Lieshout wist met 1 punt voorsprong de 
rust te halen. Ruststand: 20 – 21. 

De Lieshoutenaren kwamen in de twee-
de helft sterk uit de kleedkamer. Door 
een felle verdediging sloeg het team een 
gat van 8 punten. Tenderfeet knokte 
zich terug in het vierde kwart terug naar 
42 – 42. Met nog 8 seconden op de klok 
mocht BC Lieshout de bal innemen. Na 
inname werd 1 seconde voor het eind-
signaal de bal raak geschoten. Winst 
voor Lieshout in de laatste seconde.

Gemengd onder 10 wint eerste 
wedstrijd van het seizoen
Gemengd Onder 10 ging in Grave op 
bezoek. Eerder dit seizoen werden beide 
ontmoetingen gewonnen door Grave, 
dat ook deze wedstrijd sterk startte. Lies-

hout stond na de eerste periode met 8-4 
achter. Vanaf de tweede periode werd 
het spel van Lieshout beter en kwam het 
team vaker tot scoren. De achterstand 
liep terug en in de derde en vierde pe-
riode namen de benjamins van Lieshout 
brutaal een 24-18 voorsprong. 

Gemengd Onder 10 gaf Grave in de 
tweede helft geen kans om terug te ko-
men in de wedstrijd. In de zesde periode 
groeide de voorsprong naar 36-25 en 
met een sterk slot werd de eindstand be-
paald op 44-33. Een eerste knappe over-
winning van Gemengd Onder 10.

Meisjes Onder 16 wint van Dunatos
Meisjes Onder 16 speelde tegen Duna-
tos in Meerssen. Dunatos begon met 
een felle verdediging en maakte ook de 
eerste score. Het Lieshoutse spel was 
snel en beweeglijk waardoor Dunatos 
de felle verdediging niet kon volhouden. 
Met enkele fast-breaks wist BC Lieshout 
gemakkelijk te scoren en namen de mei-
den een 7-18 voorsprong.

In het tweede kwart denderde de Lies-
houtse trein voort. Goed samenspel leid-
de tot gemakkelijke scores en een flinke 
voorsprong van 19-39. Ook in het der-
de kwart was het spel effectief en met 
momenten oogstrelend. Door veel bal-
verlies van de Limburgse meiden kon BC 
Lieshout in het vierde kwart gemakkelijk 
uitlopen naar een 36-76 eindstand.

Overige uitslagen
Den Dungk Gemengd Onder 12 - 
BC LIESHOUT Gemengd Onder 12-1 
64 - 41
Springfield Gemengd Onder 12 - 
BC LIESHOUT Gemengd Onder 12-2 
54 - 23

Jeugdteams BC 
Lieshout doen 
goede zaken

Gemengd onder 10 wint de 
eerste wedstrijd van het seizoen 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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‘Clubkampioenschappen Dubbel’ op zon-
dag 13 maart

Afgelopen jaar waren Bert Manders (bij de 
heren) en Ingrid Bergé (bij de dames) de beste 
dubbelspelers van Badminton Club Lieshout

Lieshout - Badminton Club Lieshout houdt op vrij-
dag 11 maart weer haar jaarlijkse algemene leden-
vergadering. In deze vergadering doet het bestuur 
van Badminton Club Lieshout verslag van het af-
gelopen kalenderjaar. Ook leggen zij verantwoor-
ding af voor de financiële ‘handel en wandel’ van 
de vereniging. De algemene ledenvergadering is 
alléén toegankelijk voor leden en wordt afgesloten 
met een gezellig samenzijn.

Jaarlijks legt het bestuur van Badminton Club Lie-
shout verantwoording af aan de leden. Dat doen 
zij tijdens een algemene ledenvergadering, waar 
zij alle aspecten van de vereniging de revue laten 
passeren. Zo zijn er verslagen ingepland van het 
algemene secretariaat, van het wedstrijdsecreta-
riaat, van de jeugd, van de midweekcompetitie, 
van het clubblad en van de website. Uiteraard is 
er ook een uitgebreid verslag van de financiën van 
de vereniging, inclusief een verlies- en winstreke-
ning, balans én vooruitzicht op het komende jaar. 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt dit 
jaar gehouden op 11 maart in de vergaderzaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Aanvang is 20.30 uur en 
na afloop zullen de leden het afgelopen jaar ook 
nog eens informeel doornemen tijdens een gezellig 
samenzijn, aan de bar van het Dorpshuis.

Dubbel-kampioenschappen
Twee dagen ná de jaarvergadering wordt er alweer 
een echte badmintonactiviteit gehouden. Op 13 

maart houdt Badminton Club Lieshout de jaarlijk-
se ‘Clubkampioenschappen Dubbel’, voor zowel 
jeugd als senioren. Dit jaarlijkse toernooi kenmerkt 
zich vaak door veel gezelligheid, maar ook door vol-
op strijd. Tijdens het toernooi, waaraan de leden als 
aparte speler kunnen deelnemen, spelen de deelne-
mers alléén dubbelpartijen. Ze spelen die dubbel-
partijen steeds met een andere partner, waardoor 
uiteindelijk de beste dubbelspeler van de vereniging 
boven komt drijven. Het toernooi wordt gehouden 
in Sporthal de Klumper, de thuishaven van Bad-
minton Club Lieshout. Aanvang 10.00 uur. Rond 
13.30 uur worden de winnaars bekendgemaakt 
en gehuldigd. 

AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR
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EN BETAALBAAR
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badminton

Jaarvergadering bij Badminton Club Lieshout

Marlie Fransen vrijwilliger van het 
jaar bij BC Mixed

Beek en Donk – De vrijwilligers van badmin-
tonclub Mixed werden zaterdag 20 februari 
door het bestuur bedankt voor hun inzet van 
het afgelopen seizoen. Er wordt die avond al-
tijd een activiteit gehouden. Dit jaar een quiz 
gebaseerd op De Slimste Mens. Halverwege 
de avond werd Marlie Fransen verrast met de 
benoeming tot vrijwilliger van het jaar en ont-
ving zij uit handen van de voorzitter de Jan 
Driessens Vrijwilligers Award 2016.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van iedere 
vereniging. Het is daarom belangrijk om zo nu 
en dan waardering te laten blijken voor alle in-
spanningen die zij doen. Of het nu het bege-
leiden van een jeugdteam is, het organiseren 
van een toernooi, het verzorgen van de ma-
terialen of maken van het clubblad. Iedereen 
doet iets wat hij of zij zelf leuk vindt en draagt 
daarmee ook een steentje bij aan de vereni-
ging. BC Mixed is van oudsher gezegend met 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. En 
voor hen wordt dan ook al jaren de Kader-
avond georganiseerd. Het bestuur zorgt die 
avond voor de drankjes en de hapjes en be-
denkt een leuke activiteit. Dit jaar kregen de 
vrijwilligers een pittige quiz voor de kiezen. In 
vier groepen werd gestreden om de titel ‘De 
Slimste Mensen van BC Mixed’. De diverse 
categorieën zorgden voor hoofdbrekende en 
hersen-pijnigende situaties. En natuurlijk voor 
de nodige hilariteit en fanatisme als tijdens het 
nakijken bleek dat de ene groep iets goed had 
en de andere niet. 

Jan Driessens Vrijwilligers Award 2016
In de pauze van de quiz werd medeorganisa-
tor Ad Beekmans bedankt voor zijn bijdrage als 

streng maar rechtvaardig jurylid. Uiteraard was 
er een bedankje voor de familie Van der Vegt 
voor het mogen gebruiken van de fantastische 
locatie. Maar de belangrijkste onderscheiding 
ging dit jaar naar Marlie Fransen. Zij werd be-
noemd tot vrijwilliger van het jaar. Marlie is al 
jaren actief als vrijwilliger binnen de vereni-
ging. Zo zit ze in de redactie van het clubblad 
de Minimiks, waar ze vooral verantwoordelijk 
is voor de vormgeving en de lay-out. Daar-
naast doet ze heel veel voor de jeugdbegelei-
ding en maakt ze foto’s van alle activiteiten. 
Een verdiende winnaar van deze award. 

Voor meer informatie over BC Mixed kijk je op 
www.bcmixed.nl en volg je de vereniging op 
Facebook, twitter en Instagram.

Marlie Fransen

Algemene ledenvergadering bij BC De Ganzeveer

Rob Boetzkes ‘Vrijwilliger van het Jaar’

Aarle-Rixtel - Rob Boetzkes is op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van BC De Ganze-
veer uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. 
Hij verdiende deze titel door zijn vele werk in 
de activiteitencommissie. Zo was hij afgelopen 
jaar de dragende kracht achter het Ganzeratten 
en het Maffia-feest, twee grote en succesvolle 
activiteiten die voor de club georganiseerd zijn.

Uit de handen van voorzitter Oskar Martens 
ontving Rob de bijbehorende attentie en werd 
hij nog even goed in het zonnetje gezet. De 
voorzitter sprak mooie woorden over hem uit: 
“Door Robs aanstekelijke enthousiasme neemt 
hij iedereen mee en creëert hij telkens vrolijkheid 
en gezelligheid. Hij bindt mensen aan de club en 
dat is voor ons als bestuur natuurlijk onbetaal-
baar.” Rob zelf was erg trots op zijn benoeming 
en nam glunderend zijn benoeming en attentie 
in ontvangst. “Het is niet dat ik het doe voor 
deze benoeming, maar het is natuurlijk mooi om 
deze erkenning te mogen ontvangen van het be-
stuur,” aldus Rob. 

Aansluitend richtte Rob zich samen met het be-
stuur nog even naar de leden en sprak iedereen 
aan op de naderende Reünie avond die BC De 

Ganzeveer organiseert. “Op 5 maart wil ik met 
de activiteitencommissie en het bestuur er een 
knalavond van maken, dus nodig zo veel moge-
lijk oud-leden uit om gezellig een avondje mee te 
komen spelen,” besloot Rob. Het bestuur sloot 
zich hier volledig bij aan. Op naar een top reünie!

Rob Boetzkes, vrijwilliger van 
het jaar bij BC De Ganzeveer

gymmen Damesgroep Cialfo-gym 
zoekt nieuwe leden

Aarle-Rixtel - Sportieve gezelligheid, zo laat 
de damesgroep van Cialfo-gym zich misschien 
wel het beste omschrijven.
 
De gym wordt gehouden in de Gymzaal aan 
de Schoolstraat in Aarle-Rixtel. De enthousiaste 
deelneemsters variëren in leeftijd vanaf 40 tot 
ver daarboven. Op donderdagavond zijn er 2 
groepen. De tijden zijn van 19.30 tot 20.30 uur 
en van 20.30 tot 21.30 uur. De oefeningen be-
staan uit: Warming-up, grondoefeningen, diver-
se loopoefeningen, spel en ontspanning.

Wil jij de volgende keer ook meedoen? Cialfo 
heeft ruimte voor nieuwe leden. Meer informa-
tie tref je aan op www.cialfo-gym.nl. Aanmel-
den kan via de website, maar je kunt natuurlijk 
ook gewoon een keer naar de gymzaal komen 
op donderdagavond.

volleybal

Dubbele winst voor Next/Bedovo Dames 1

Café Thuis/Bedovo Heren 1 
wint van Unitas
Beek en Donk - Café Thuis/Bedovo Heren 1 
speelde tegen de heren van Unitas uit Boe-
kel in De Dreef op zaterdag 20 februari. Het 
spelende sterensemble werd aangevuld met 
oudgediende Paul Verhoeven, semi-gebles-
seerde Quincy Knufman en een geblesseer-
de Dennis en Bart. 

Beide teams bleken aan elkaar gewaagd, 
hoewel de heren van Bedovo wel eens ster-
ker spel hebben laten zien. De 1e twee sets 
wisten Bedovo uiteindelijk aan het langste 
eind te trekken en de set binnen te halen. 
De derde set toonde een verval van de ge-
woonlijke volleybalvaardigheden waardoor 
zij hun meerdere moesten herkennen in Uni-
tas. Ook de laatste set bleef tot het einde 
toe spannend, beide teams wisten geen con-
stant spel neer te zetten. Door fouten aan 
de kant van Unitas haalde ook de mannen 
uit Beek en Donk de laatste set nog binnen. 

Next/Bedovo Dames 1
Ook deze week stonden er weer 2 com-
petitiewedstrijden op het programma voor 
Next/Bedovo Dames 1. Afgelopen dinsdag 

versloegen zij in een mooie wedstrijd al mid-
denmoter Phoenix Dames 1 zonder een setje 
te vergeven. In het weekend stond de derby 
gepland tegen concurrent Hands Up Dames 
2. Vorige wedstrijd wist Bedovo hier slechts 
1 setje te vergeven. Vandaag onder de lei-
ding van coach Hans van de Waardenburg 
was de instelling om Hands Up geen setje 
te gunnen. 

Beide teams bleken vanaf de start van de 
wedstrijd aan elkaar gewaagd. Next/Bedovo 
Dames 1 behield in tegenstelling tot Hands 
Up Dames 2 haar constante spel. Met het 
constante spel werd Hands Up geen kans 
gegund om in te lopen en werden de 1e 
drie sets zonder problemen binnengehaald. 
De laatste set begon Bedovo met een flinke 
achterstand door enkele schoonheidsfoutjes. 
Door aanwijzingen van de vervangend coach 
wisten de dames van Bedovo zich bij elkaar 
te rapen en zich nog tot een overwinning 
van de laatste set te knokken. Next/Bedo-
vo Dames 1 behoud zo haar voorsprong en 
behoud een ruime 1e plek in de competitie.
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Lieshout – Het was weer gezellig druk 
bij Manege D’n Perdenbak op vrijdag-
avond 19 februari. Er stond een pony 
dressuurwedstrijd op het programma. 
De ruiters konden buiten prima losrij-
den en binnen de proefjes starten. 

Het was een druk programma met 20 
ruiters uit de regio. De wedstrijd verliep 
vlotjes en nadat de prijswinnaars be-
kend waren en hun prijzen hadden uit-
gezocht, ging iedereen weer tevreden 
naar huis. Met hartelijke dank aan An-
nie van Lankveld en Jos Martens voor 
het schenken van extra prijzen voor de 
laatste deelnemer.

Hieronder volgen de Laarbeekse uitslagen
Categorie AB, klasse B, Juul Hellings en 
Alex reden 2 nette proeven en werden 
2x 1ste met 192 punten voor de 1ste 
proef en 185 punten voor de 2de proef.

Categorie CDE, klasse B, Robin Bardoel 
en Agrion’s Warren reden erg sterk en 
werden 2x 2de met 206 punten voor de 
1ste proef en 203 punten voor de 2de 
proef. Suze van den Hurk en Hattrick 
Primadonna startte alleen de 1ste proef 
en werden 4de met 190 punten. 

Categorie CDE, klasse L1, hier kwamen 
Emma van Rooi en Hoppenhof’s Bat-
man in de ring, zij kregen 175 punten 
in de 1ste proef en 176 bij de 2de proef 

en werden hiermee 2x 2de. Robin Bar-
doel en Happy werden 2x 3de met 175 
punten voor beide proeven.

In de Categorie CDE, klasse M2 kwa-
men Sylvia van den Hurk en Jessie in de 
ring, zij werden 2x 2de met 186 punten 
voor de 1ste proef en 174 punten voor 
de 2de proef.

Kijk voor de volledige uitslag op www.
stichtingderaam.nl. De volgende wed-
strijd is op 4 maart voor paarden. Wil je je 
hiervoor inschrijven, mail dan je inschrijf-
formulier naar wedstrijdderaam@live.nl.

Aarle-Rixtel - De St-Sebastiaans vie-
ring (feestavond) van HBV De Een-
dracht vond dit jaar plaats op zater-
dag 20 februari. De opkomst was met 
21 leden en nog eens 10 partners heel 
goed. Er wordt tijdens deze avond niet 
geschoten op de gebruikelijke blazoe-
nen, maar op zelfgemaakte ‘geluks-
blazoenen’.  

Dit jaar kunnen ze beter spreken van 
‘geluksvoorwerpen’, waarop gescho-
ten moest worden. Jan van Rooy, 
Geert van Ganzenwinkel, Machiel van 
Roij en Peter Bankers hadden hun best 
gedaan om er iets moois van te ma-
ken.  En dat was heel goed gelukt, het 
was een mooi gezicht om de 6 kleur-
rijke voorwerpen naast elkaar te zien.  
Tijdens de wedstrijd konden de dames 
van de schutters een aantal oudhol-
landse spelen doen. Na de spellen en 
de wedstrijd kon iedereen zich te goed 
doen aan een koud en warm buffet. 
Het zag er goed uit, er werd dan ook 
gretig opgeschept om alles op te eten. 
Daarna hebben ze nog een loterij ge-
houden, met verschillende levensmid-
delen als prijs.  

Uitslag St-Sebastiaans verschieting:
1 Toon van Hoof 252, 2 Frank Sche-
pers 247, 3 Erwin Wijnhoven 182, 4 
Sanneke Vogels 152, 5 Martijn v/d 
Heijden 152, 6 Stijn Geene 137, 7 Jan 
van Rooy 128, 8 Martien v/d Graef 
118, 9 Michiel Verbakel 113, 10 Paul 
van Bakel 108, 11 Walter Jansen 104, 
12 Arno Donkers 100, 13 Peter Ban-
kers 99, 14 Jo Maas 94, 15 Geert van 
Ganzenwinkel 89, 16 Henk Verachtert 

82, 17 Bertus Mensink 52, 18 Machiel 
van Roij 48, 19 Jan Coolen 41.

Nieuw PR voor Martijn v.d. Heijden
Op 16 februari heeft De Eendracht 
deelgenomen aan het toernooi van 
Recht door Zee te Helmond. Martijn 
v/d Heijden was erg goed op dreef en 
schoot met een score van 219 pun-
ten een nieuw persoonlijk record. Een 
week geleden schoot Martijn ook al 
een nieuw record met 204 punten. Nu 
dus maar liefst 15 punten erbij.  Een 
geweldige prestatie om 219 te schie-
ten (gemiddeld 8,8) als je nog maar 
een paar maanden aan het schieten 
bent.

6e Regiowedstrijd
Het 1e zestal heeft op 18 februari deel-
genomen aan de 6e regiowedstrijd van 

dit seizoen. 25 februari is de 7e en laat-
ste wedstrijd van dit seizoen. De schut-
ters van De Eendracht moeten dan 
naar de Doel van Recht door Zee te 
Helmond. De Eendracht staat in klas-
se C nog steeds op de eerste plaats.  
Waarschijnlijk zullen ze eind april wor-
den geklasseerd om deel te nemen aan 
de Rayonkampioenschappen. 

Kijken
Het clubgebouw is gelegen aan de Lijs-
terstraat 25 te Aarle-Rixtel. Als u inte-
resse heeft mag u altijd komen kijken 
naar deze leuke sport. Op maandag 
vanaf 19.00 uur is de jeugdtraining, 
ook de jeugd die interesse heeft mag 
vrijblijvend komen kijken.  Want boog-
schieten is een sport die iedereen kan 
beoefenen.

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Tulpen
1ste kwaliteit 10 takken per bos
van € 3.50

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

1ste kwaliteit 10 takken per bos
van € 3.50

nu

€1.99

Medinilla Narcis Tête-à-Tête
Prachtige kamerplant, 60 cm hoog 
met 4-bloemtrossen
van € 14.95

Mini narcis met 4 bollen in 9 cm pot!
€ 0.99 p/stuk

Het mooiste groen
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Mini narcis met 4 bollen in 9 cm pot!
€ 0.99 p/stuk

Prachtige kamerplant, 60 cm hoog 
met 4-bloemtrossen
van € 14.95

Mini narcis met 4 bollen in 9 cm pot!
€ 0.99 p/stuk

nu

€8.99 1 + 1 
GRATIS

handboogschieten

paardensport

wielersport

Wederom een nieuw PR voor Martijn v.d. Heijden

St-Sebastiaans viering bij HBV 
De Eendracht

6e Regiowedstrijd Krijgsman 
Soranus

Lieshout - In de doelen van Houts 
Welvaren werd vorige week donder-
dag de voorlaatste regiowedstrijd 
gehouden. De jeugd had op dinsdag 
thuis al geschoten en hadden mooie 
scores neergezet.

Het eerste team had een score van 
1122 punten en het tweede team had 
922 punten. 

Persoonlijke uitslagen:
Ad Endevoets 238, Arjan v.d. Heuvel 
233, Rik v.d. Westerlo 224, Maarten 
v.d. Elsen 215, Paul v.d. Broek 212, 
Willem Bekx 210, Ziggy Daniëls 210, 
Dion Thielen 192, Alex v.d. Ven 188, 
Joost Prick 179, Nelly v.d. Laar 170, 
Yvonne Robbescheuten 168, Theo v.d. 
Laar 153, Rita Endevoets 135, Jeffrey 
v.d. Post 133, Toos v.d. Graef 126, Noa 
Reloe 117.

Marcel Akkermans en Jef van Dijk zijn eindwinnaars

Ruud Kooijmans wint fi nalecross 
Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - De finalecross van Aan 
de Wielen werd op zondag 21 februari 
in de buurt van de Duvelsberg in de 
Lieshoutse bossen onder zeer zware 
omstandigheden gereden. De wed-
strijd had een extra tintje gekregen 
doordat de mountainbikegroep VOLT 
(vroeg op laat thuis) op uitnodiging 
meedeed. 

Na een strijd van enkele ronden moest 
Marcel Akkermans lossen bij Ruud 
Kooijmans en won Ruud de wedstrijd 
met 10 seconden voorsprong. De 
langzaam vertrokken Tjerk Bijlsma eis-
te in de laatste ronde de derde plaats 
nog voor zich op, daardoor moest 
Maarten de Louw genoegen nemen 
met de vierde plaats en Henk Mertens 
eindigde als vijfde. Na deze uitslag kon 
de jury in Grand Café Stout de prijzen, 
na vier crossen, in de twee categorieën 
bekendmaken. 

In groep 1 werd Marcel Akkermans 
eindwinnaar voor Maarten de Louw 
en Tjerk Bijlsma.
In groep 2 won Jef van Dijk voor Maik 
Fuchs en Jan Schalks

Ruud van der Heijden maakte een 
uitstekend debuut, hij was de beste 
VOLT-coureur op gepaste afstand ge-
volgd door Carnavalsprins John van 
de Linden, derde van hun groep werd 
Laurens Verhoeven.

In het kader van het 45-jarig bestaan 
van Aan de Wielen bestaat het plan 
om in het najaar 2016 een cross te 
organiseren voor alle liefhebbers uit 
Laarbeek.

Geslaagde wedstrijd in Manege 
D’n Perdenbak

Robin Bardoel met Agrion´s Warren

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Lieshout - Ben je toe aan een ge-
zonde start van het voorjaar? Heb je 
altijd al je conditie willen verbeteren 
en daarbij samen met anderen spor-
ten? Dan is hardlopen of wandelen 
misschien iets voor jou.

Hardlopen
Hardloop- en wandelclub Runners-
club Lieshout (RCL) is al meer dan 25 
jaar een begrip in Laarbeek en omge-
ving. Een lopersvereniging, die trai-
ningen verzorgt voor het hardlopen 
en het sportief wandelen.

Activiteiten van RCL zijn onder an-
dere het verzorgen van hardloop-
trainingen op maandag-, dinsdag-, 
donderdagavond en zaterdagmorgen 
en -middag, het organiseren van di-
verse hardloopwedstrijden, zoals de 
Oranjeloop en de Duvelscross en het 
deelnemen aan verschillende hard-
loopwedstrijden. 

Voor het hardlopen betekent dit dat 
er getraind wordt voor het lopen van 
verschillende afstanden, van 5 kilo-
meter tot en met het voorbereiden 
voor het lopen van de halve - en hele 
marathon. Er wordt in verschillende 
niveau groepen getraind. Bij dit alles 
staat ontspanning en gemoedelijkheid 
voorop. 

Op maandag 29 februari om 19.30 
uur wordt weer gestart met een be-
ginnersgroep. Deze groep is geschikt 
voor mensen die niet, of sinds lange 
tijd niet meer hebben hardgelopen en 
graag hiermee willen beginnen. Er is 
een speciaal trainingsprogramma op-
gesteld, afgestemd op de doelgroep. 
De trainingen vinden plaats onder 
goede begeleiding en natuurlijk is het 
mogelijk 1 maand gratis mee te lopen.

Wandelen
Onder begeleiding van ervaren 

trainers, wordt op woensdagavond 
en zondagmorgen sportief gewan-
deld. Hierbij zijn diverse groepen 
gemaakt die ook in een verschillend 
tempo wandelen. Daarnaast houdt 
de wandelafdeling een grote wan-
deltocht op de laatste zondag in 
juni.  Elk jaar wordt er met een groot 
aantal leden deelgenomen aan de 
vierdaagse van Nijmegen en/of Alk-
maar en neemt men regelmatig deel 
aan georganiseerde wandeltochten. 
Bij het wandelen kan het hele jaar 
door op woensdag gestart worden, 
er is geen aparte beginnersgroep. 
Natuurlijk is het ook hierbij mogelijk 
1 maand gratis mee te wandelen

Bewegen is erg belangrijk om ge-
zond te blijven. Trainen in een groep 
motiveert en met hardlopen of 

wandelen ben je altijd buiten actief. 
Dus kom naar de trainingsavond op 
29 februari en zorg voor je gezond-
heid in gezelschap van anderen, 
want samen sporten is samen ple-
zier hebben. Ook de eerste weken 
daarna kun je nog instromen. 

Wanneer je aanmeldt als lid van 
RCL krijg je als welkomstgeschenk 
een prachtig loopshirt met opdruk 
cadeau van Runnersclub Lieshout.

Aanmelden en meer infor-
matie is te verkrijgen via 
bestuur@runnersclublieshout.nl. 
De accommodatie van RCL ligt aan 
de Provinciale weg te Lieshout, 
achter tennispark De Raam.
Kijk voor meer info op 
www.runnersclublieshout.nl. 
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LAADPUNT LIJN 156 WELKOM

Onze wintersportafdeling 

is geopend t/m 15 maart

Fischer 
Progressor 

Speed
Performance ski

fl ow 
Merc 

 Snowboard heren  

Nitro 
Lectra 

snowboard dames

Head 
Absolut 

Joy
dames ski

259,99
359,95

Salomon
X PRO 100
Comfortabele allround 
skischoen

Onze wintersportafdeling 

is geopend t/m 15 maart

FINAL
WINTERSALE
WINTERSALE
WINTERSALE
  LAATSTE KANS!WINTERSALE
WINTERSALE
  LAATSTE KANS!
  LAATSTE KANS!
  LAATSTE KANS!

Kortingen tot 70%
                  op wintersportartikelen!

299,-
649,95

349,-
499,-

Fischer 
Koa 

dames ski
179,99
349,-

259,99
369,99

209,99
299,99

69,99
129,95

Atomic 
Affi nity LF 
Allround skihelm                    

59,98
149,95

155,97
259,95

Didriksons 
Voyage coat
Winterjas Dames

77,97
129,95

Campagnolo
Nero
Ski-jack heren

Dare 2b
Enthuse
Ski-jack heren

hardlopen Samen sporten is samen plezier hebben

Runnersclub Lieshout start met 
beginnersgroep

Wandelen met Runnersclub Lieshout

zaalvoetbal
Aben & Slag Advocaten en BrabantTent zorgen voor spektakel

Eerste nederlaag voor 1.FC Geerts
Beek en Donk - Wat niemand ver-
wachtte gebeurde toch. DK Garagebe-
drijf, strijdend om de laatste strohalm 
om mee te dingen om de titel in de 
B-klasse, wist 1.FC Geerts de eerste ne-
derlaag van het seizoen toe te brengen. 

Een snelle 2-0 voorsprong voor DK gaf 
ze een pluche zetel om 1. FC Geerts het 
spel te laten maken. Dat was natuurlijk 
koren op de molen en de gebroeders van 
Bommel wisten dan ook 1.FC Geerts te 
trakteren op flink wat tegendoelpunten. 
Pas bij een 5-0 achterstand wisten de 
geel-zwarten iets terug te doen. Te wei-
nig, waardoor DK met 5-2 won en nu 
in punten gelijk staat. Weliswaar heeft 
1.FC Geerts nog een wedstrijd in te ha-
len, maar de spanning is terug.

Koploper nu in de B-klasse is Aben & 
Slag Advocaten. In een heus spektakel 
trakteerden zij BrabantTent op een 6-5 
nederlaag. Het spel in dit duel golfde 
op en neer. Aben & Slag had regelmatig 
het voordeel van de score en bij de 5-3 
met nog 6 minuten te spelen leek het 
pleit beslecht. BrabantTent dacht daar 
toch heel anders over en J. Krol wist met 
zijn 2e en 3e treffer de stand gelijk te 
trekken. Met de euforie op dat moment 
nog in de BrabantTentse bol wist Aben 
& Slag direct de kans op 6-5 te benut-
ten, waarmee het nipt won. De afstand 
tussen beiden groeide zodoende naar 
7 punten. Aben & Slag doet daardoor 
goed mee, BrabantTent bungelt nu op 
plek 6 en wacht al een tijdje op een wel-
kome zege.

Café Thuis wist een reglementaire 5-0 
zege te behalen op FC Avondrood. 
Laatstgenoemde bleek helaas niet bij 
machte dit duel te spelen. Gevolg is dat 
zij 3 punten in mindering krijgen. Café 

Thuis zet zo gratis de goede puntenlijn 
van de laatste weken voort.

Op deze WAC-avond stonden ook 2 
duels in de A-klasse geprogrammeerd. 
Het eerste duel leverde geen winnaar 
op. Sterker nog, Sevenmiles.nl/Ca-
fé-Zaal van de Burgt en Rijwielhandel 
van de Berg kregen het balletje ook niet 
achter de beide doelmannen gewerkt. 
Beide teams hadden hun zaakjes defen-
sief goed op orde wat tevens gold voor 
de keepers van beide ploegen. Offensief 
wilde het deze avond niet voldoende 
lukken om de 3 punten te bemachtigen. 
Voor de Rijwielhandel een fijn punt, Se-
venmiles.nl lijkt af te haken in de titel-
race.

Die titelrace ligt nu geheel in handen 
van Café-Zaal De Tapperij. Met een 
eclatante 15-0 overwinning op Meulen-
steen/Van Lieshout groeide het gat naar 
de nummer 2 met 4 punten. Vijftien 
treffers in de zaal zijn zeldzaam, maar 
ook de 7 goals die R. Martens tegen de 
touwen joeg. Hij troefde daarmee zijn 
teamkompaan R. Ros af die viermaal het 
leder de juiste richting in wist te plaat-
sen. Heer en meester was de Tapperij in 
dit duel, Meulensteen lijkt de handdoek 
in dit seizoen al geworpen te hebben 
getuige de 0 punten en de laatste plek 
op de ranglijst. De 100 tegendoelpun-
ten komen ook angstvallig dichtbij. 
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Lieshout - Na de eerdere afgelasting 
in januari ontvangt ELI zondag op 
het eigen sportpark de buren uit Ma-
riahout, de enige echte derby. Beide 
ploegen zijn nog in de race voor pro-
motie, maar voor beide teams telt fei-
telijk alleen een overwinning. 

Een blik in de historie van deze der-
by leert, dat het voor Mariahout erg 
moeilijk wordt om met de volle winst 
te gaan strijken. In het seizoen 1986-
1987 werd voor de eerste keer de deze 
derby gespeeld met als speciale bijzon-
derheid, dat Theo Donkers ook toen 
trainer van ELI was. Het Helmonds 
dagblad schreef toen o.a.: “Met 4-1 
werd door ELI aan het langste eind 
getrokken, waarbij het 750-koppige 
publiek als 12e man fungeerde. Als 
de grootste sfeermaker openbaarde 
zich het Lieshoutse thuisfront dat op 
de hoge wal voor de tribune was sa-
mengeschoold. Vanaf die domineren-
de positie begeleidde het legioen de 
triomftocht van zijn favorieten met 
een welgekozen repertoire strijdliede-
ren. Die klonken lang niet slecht. Be-
schouwd als generale repetitie voor de 
kampioenswedstrijd mag het gezang 

zelfs veelbelovend genoemd worden”.

ELI werd dat seizoen inderdaad kam-
pioen en het duurde tot het seizoen 
2004-2005 voordat deze derby weer 
op het programma stond, met name 
omdat ELI lange tijd in de 3e klasse 
verbleef. Sinds 2004 heeft deze wed-
strijd 8 keer op het programma ge-
staan, waarbij 4 keer sprake was van 

een puntendeling en ELI 4 keer won. 
Mariahout wist nog nooit te winnen 
in Lieshout. Blijft deze traditie zon-
dag in stand of weet Mariahout deze 
te doorbreken? Lukt het ELI om met 
een 750-koppig publiek als 12e man 
revanche te nemen voor de pijnlijke en 
eveneens verdiende 4-1 nederlaag in 
Mariahout? U kunt er zondagmiddag 
met eigen ogen getuige van zijn.   

voetbal Gaat Mariahout eindelijk winnen in Lieshout?

ELI en Mariahout klaar voor derby

Spelmoment uit de wedstrijd VV Mariahout - ELI, eerder dit seizoen

‘Sparta’25 kwis’ wederom 
groot succes

Beek en Donk - Om het jaar wordt er 
bij Sparta’25 de ‘Sparta kwis’ georgani-
seerd. Twintig teams bestaande uit vier 
personen strijden om het slimste team 
van Sparta’25 te zijn. Al doen de mees-
te teams mee voor de gezelligheid, 
iedereen wil zo hoog mogelijk scoren. 

Afgelopen zaterdagavond moesten 
door de deelnemers meer dan 600 vra-
gen worden beantwoord. Op de vragen 
over onder andere muziek, film, voetbal 
nationaal/-internationaal, Sparta’25, al-
gemeen beten de deelnemers zich stuk. 
De vragen werden soms ondersteund 
met geluidsfragmenten en filmpjes. 
De geheime opdracht was dit keer de 
zogenaamde ‘kopgalg’. Wie kopt de 
bal het hoogste, waarbij het verschil 
tussen lichaamslengte en de kophoog-
te belangrijk was. De maximale hoog-

te van 2,50 meter is gehaald. Ook de 
druktoetsenronden en de ABC-ronde 
waren weer zeer leuk en leerzaam.  

Het was een spannende avond waar na 
iedere ronde de posities van de teams 
veranderden. De Dörpels (winnaars 
kwizut) deden het opvallend goed. 
Maar de rondes over Sparta’25 was 
voor hen toch te lastig. Uiteindelijk was 
het team ‘En dat is 3’ de winnaar van 
de avond. Zij hebben de kwis nu al voor 
de derde keer gewonnen, waarmee ze 
hun teamnaam eer hebben aangedaan. 
Op de tweede plaats eindigde het team 
Coach 443 en de Dörpels eindigde op 
de derde plaats.   

Over twee jaar wordt de ‘Sparta’25 
kwis’ opnieuw gespeeld. Dan weer 
nieuwe kansen voor iedereen.   

De winnaars, vlnr: Erwin Gramser, Mark Claassen, 
Roland Rooijakkers en Niels Schoonings 

Sparta’25 verliest nipt van ODC

2e editie gala VV Mariahout wederom een succes

Beek en Donk - Sparta’25 heeft helaas 
niet de goede lijn door kunnen zetten 
waaraan zij na de winterstop mee bezig 
was. ODC had aan één doelpunt genoeg 
om de drie punten in Boxtel te houden. 
In een niet al te hoogstaand duel scoor-
de T. Briels na een klein uur spelen de 
winnende treffer. Door het verlies blijft 
Sparta de druk van onder voelen.

Sparta’25 en ODC hadden voorafgaand 
aan het duel evenveel punten maar ODC 

had een wedstrijd minder gespeeld. De 
wedstrijd op het moeilijk bespeelbare 
veld begon rommelig. Aan beide zijden 
werd veelvuldig balverlies geleden zon-
der dat dat tot grote kansen leidde. De 
wind speelde ook een zeer grote rol. 
Sparta’25 wist vooral het middenveld 
onder controle te krijgen en te voorko-
men dat de spitsen van ODC werden 
bereikt. Gaandeweg het eerste bedrijf 
werd Sparta’25 sterker. Aanvoerder 
Ruud-Jan Happé kwam een paar keer 

dreigend door vanaf links. Na een half 
uur spelen was het de keeper van ODC  
die de vrije trap van René Brouwers 
met veel moeite tot corner wist te ver-
werken.

Na de thee maakte ODC direct een 
scherpere indruk. De terugkeer van de 
lang geblesseerde spits gaf ODC extra 
kracht. De verdediging van Sparta’25 
moest alle zeilen bijzetten om een 
tegendoelpunt te voorkomen. Ook 
moest Sparta’25-doelman Hicham 
Hilali zich enkele keren flink strekken 
om de openingstreffer te voorkomen. 
Aan de andere kant had Sparta’25 de 
pech dat de inzet van Arno van de Berg 
van de lijn werd gehaald. Sparta leek 
de grip weer over de wedstrijd te krij-
gen maar een strakke voorzet uit een 
scherpe counter werd van dichtbij ach-
ter Hicham Hilali gewerkt, 1-0. In de 
fase die volgde speelde Sparta’25 nog 
meer naar voren, maar dat leidde niet 
tot grote kansen. De wedstrijd leek uit 
te doven maar in de blessuretijd wist 
Sparta’25 toch nog twee uitstekende 
kansen te creëren. Helaas kon er geen 
puntje meer worden meegenomen uit 
Boxtel. 

Komend weekend is Sparta vrij en op 
6 maart wordt thuis gespeeld tegen 
Helvoirt.  

Mariahout – De tweede editie van het 
gala van VV Mariahout heeft afgelo-
pen vrijdag plaatsgevonden op sport-
park de Heibunders. Iedereen zag er 
prachtig en netjes gekleed uit, super! 
Deze avond waren er enkel winnaars 
want genomineerd worden is natuur-
lijk al een hele eer. 

Degene die ook daadwerkelijk een prijs 
in ontvangst hebben mogen nemen in 
de verschillende categorieën waren:
Mannelijk talent van het jaar: 
Tim Barten
Vrouwelijk talent van het jaar: 
Joyce van Zutphen
Veteraan van het jaar: Harm v/d Broek
Trainer(s) van het jaar: Ludwig Maas 
en Eric Maas
Speler van het jaar: Sander Scheepers
Speelster van het jaar: Elke Dekkers
Team van het jaar: Mariahout 5
Allemaal bedankt voor het mogelijk 
maken van deze mooie avond en alle 
bovengenoemde personen, van harte 
gefeliciteerd! 

Doelmans Hicham Hilali van 
Sparta’25 brengt redding

Alle winnaars van deze avond. Harm v/d Broek veteraan ontbreekt op de foto 

Ronny Heijmans tweemaal doeltreffend

ASV’33 morst punten in Lierop
Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft de uitwed-
strijd tegen Lierop niet om kunnen zetten 
in een winstpartij, uiteindelijk mochten 
beide partijen tevreden zijn met een pun-
tendeling. ASV’33 kwam heel sterk uit 
de startblokken en drong Lierop terug op 
eigen helft. Maar verder als wat kleine 
kansjes kwam het niet. 

In de 5e minuut was Gerben Rendering, 
die met zijn kopbal de lat nog toucheer-
de, het dichtst bij een doelpunt. In de 10e 
minuut was Lierop heel dicht bij de ope-
ningstreffer, uit een inzet van een Lierop 
aanvaller ging de bal binnenkant paal het 
veld weer in, en ASV’33 mocht van ge-
luk spreken dat niemand van Lierop in de 
buurt was om het laatste tikje te geven.

Direct hierna was ASV’33 gevaar-
lijk, Rene de Vries lanceerde de snelle 
Thijs van Uden die op zijn beurt Ronny 
Heijmans vrij voor de doelman wist te 
zetten. Ronny gaf de doelman geen en-
kele kans, 0-1. Hierna kwam ASV’33 er 
eigenlijk de gehele eerste helft niet meer 
uit en was Lierop tot aan de rust veelal op 
de helft van ASV’33 te vinden. Acht mi-
nuten voor rust viel dan ook de verdien-
de gelijkmaker. Een snelle uitbraak van 
Lierop werd met een keihard schot van 
Bart Sijbers doeltreffend afgesloten, 1-1. 

Na de rust een wat meer evenwichtiger 
ASV’33, maar toch was de eerste kans 
weer voor Lierop, door goed keepers-
werk van Marnic van Rosmalen werd 
de voorsprong voor Lierop voorkomen. 
Hierna bleef het spel op en neer gol-

ven, waarbij de sterke wind ook wel een 
rol speelde, en goed voetbal moeilijk 
maakte.

In de 66e minuut kwam Lierop op voor-
sprong, in eerste instantie bracht Marnic 
van Rosmalen, de doelman van ASV’33 
nog redding, maar de afgeslagen bal 
kwam bij een Lierop aanvaller die zijn in-
zet via een Aarles been in het doel zag 
verdwijnen, 2-1. Hierna ging ASV’33 
meer druk zetten en drong Lierop terug 
op eigen helft. Na een goede actie werd 
Rene de Vries ten val gebracht in het vij-
andelijke strafschopgebied, de scheids-
rechter wees gedecideerd naar de stip. 
Ronny Heijmans schoot onhoudbaar in, 
2-2. Hierna was ASV’33 nog enkele ma-
len dicht bij de winst maar even zo veel 
malen ontbrak de precisie. 

Uiteindelijk, gezien het spelbeeld moch-
ten beide partijen blij zijn met een ge-
lijkspel. Door dit gelijke spel is ASV’33 
de 2e plek in de rangschikking kwijt-
geraakt aan Bavos, maar aanstaan-
de zondag staat de uitwedstrijd tegen 
Bavos op het programma en bij winst 
passeert ASV’33, Bavos weer op de 
ranglijst. 
 
Opstelling ASV’33; Marnic v Rosmalen, 
Robert Mol, Bart Wilms, Gerben Rende-
ring. Dennis Verbakel, Mark Smits (80e 
Nick Hendriks), Teun v Asten (65e Pim 
Dubois), Erwin v Dijk, Thijs v Uden, René 
de Vries, Ronny Heijmans.

 

Wilhelminaweg 5 
Beek en Donk 

 

 Ma - Vr 9 - 20   

Za 9 - 17 
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 27 februari
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Mariahout A2 - Sparta’25 A2
14.30 Sparta’25 B2 - Neerkandia B1
13.00 Mifano B3 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - SJVV B2
13.00 Sparta’25 C2 - S.V. Brandevoort C2
13.00 Boekel Sport C6G - Sparta’25 C3
11.45 Avanti’31 D2G - Sparta’25 D2
10.30 Erp D2 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Gemert D7
11.30 SCMH D1 - Sparta’25 D5
10.15 Sparta’25 E1G - Olympia’18 E1
09.15 Sparta’25 E2 - Venhorst E1G
09.15 Sparta’25 E3 - Avanti’31 E3
09.00 Schijndel E6G - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Boekel Sport E3G
10.30 Rhode E8 - Sparta’25 E6G
10.30 SSE E3 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Venhorst F1
10.00 SC Helmondia F2G - Sparta’25 F2
09.30 SJVV F2G - Sparta’25 F3
10.30 Sparta’25 F4 - S.V. Brandevoort F6
09.00 MULO F6 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6 - SPV F2G
10.30 Rhode F12 - Sparta’25 F7
13.00 Sparta’25 G1 - SV Venray G1G
10.30 Sparta’25 MB1 - Nooit Gedacht 
MB2
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 28 februari 
12.00 ASV’33 3 - Sparta’25 4
11.30 MVC 2 - Sparta’25 6

Uitslagen 20-21 februari 
Senioren
ODC 1  - Sparta’25 1 1 - 0
Junioren
ST SV United/BVV’27 A1 - Sparta’25 
A1 6 - 2
Sparta’25 A2 - Stiphout Vooruit A2 1 - 2
Sparta’25 B1 - ST RKDSO/DEV-Arcen B1 
 2 - 1
Mifano B2 - Sparta’25 B2             0 - 6
Sparta’25 B3 - SSE B2                   3 - 1
Sparta’25 C1 - Wittenhorst C1G  3 - 0
Someren C2G - Sparta’25 C2         5 - 2
Sparta’25 C3 - VOW C1              2 - 0
DAW D1 - Sparta’25 D1              1 - 1
Handel D1 - Sparta’25 D2            3 - 0
Sparta’25 D3 - Boekel Sport D2   2 - 6
Sparta’25 D4 - Schijndel D4         0 - 1
Sparta’25 D5 - Boekel Sport D5G  3 - 0
Rhode E4 - Sparta’25 E2              2 - 5
Sparta’25 E3 - Blauw Geel’38       1 - 2
Gemert E4 - Sparta’25 E5           1 - 10
Boerdonk E2G - Sparta’25 E6G     3 - 2
Sparta’25 E7G - SJVV E7G         18 - 0
Sparta’25 F1 - SSE F1G                 6 - 1
Stiphout Vooruit F3 - Sparta’25 F2  1 - 1
Sparta’25 F3 - MVC F1G              1 - 1
Gemert F4 - Sparta’25 F4             3 - 7
Sparta’25 F5G - Neerkandia F2     1 - 0
S.V. Brandevoort F11 - Sparta’25 F6  
                                                    0 - 1
Sparta’25 F7 - Schijndel F7           1 - 0
Wittenhorst G1G - Sparta’25 G1  4 - 6

ASV’33
Zaterdag 27 februari
14.30 Neerkandia A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – Gemert A3
15.00 Bruheze B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – ONDO B1
14.45 Erp B3 – ASV’33 B3
13.00 DSV C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2G – SJVV C2
12.30 ASV’33 D1G – MULO D3
11.45 SJVV D2G – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E2G – Mifano E3
9.30 Mierlo Hout E3G – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E5G – S.V. Brandevoort 
E12
9.00 Deurne F2 (Walsberg) – ASV’33 
F1
9.15 ASV’33 F2 – HVV Helmond F1
9.30 Liessel F2G – ASV’33 F3G
11.00 ELI F2G – ASV’33 F4
9.15 ASV’33 F5G – Mifano F4

Programma Veteranen
Zaterdag 27 februari
16.30 ASV’33 – NWC

Programma Senioren
Zondag 28 februari
14.30 Bavos 1 – ASV’33 1
12.00 ASV’33 3 – Sparta’25 4
11.00 ASV’33 4 – S.V. Brandevoort 2
10.00 ASV’33 5 – Boerdonk 4
10.00 ASV’33 VR2 – SJVV VR2

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 20 februari
ASV’33 A1 – Milheezer Boys A1      5-1
Avanti’31 A2 – ASV’33 A2             1-6
ASV’33 B1 – Ysselsteyn B1             2-0
Deurne B2 – ASV’33 B2                   3-4
ASV’33 B3 – DVG B2                     2-4
IVO C1 – ASV’33 C1                     0-0
ONDO C2 – ASV’33 C2G              0-0
Rood Wit’62 D3 – ASV’33 D1G     1-4
ASV’33 D2 – S.V. Brandevoort D6  0-4
ASV’33 E1 – S.V. Brandevoort E1    2-2
SC Helmondia E2 – ASV’33 E2G     9-3
ASV’33 E3G – ONDO E2G             6-7
ASV’33 E5G – Someren E7             1-4
ASV’33 F1 – S.V. Brandevoort F2   1-6
Bavos F2 – ASV’33 F2                    5-5
ASV’33 F3G – ASV’33 F4               5-2
ELI F4G – ASV’33 F5G                    9-3

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 20 februari
RKSV Boerdonk – ASV’33              4-0

Uitslagen Senioren
Zondag 21 februari
Lierop 1 – ASV’33 1                       2-2
Deurne 3 – ASV’33 2                     3-4

Eli
Zaterdag 20 februari 
ELI B2 - Deurne B3                      12 - 1
ELI C2 - Blauw Geel’38 C9           6 - 3
ELI D2 - S.V. Brandevoort D5       1 - 4 
ELI F1G - Boekel Sport F1             5 - 1
ELI F3 - Mierlo Hout F6G             1 - 0
ELI F4G - ASV’33 F5                     1 - 0
NWC A2 - ELI A1                         6 - 1
Gemert C3 - ELI C1G                    2 - 4
MVC D1G - ELI D1                       0 - 1
Irene E3 - ELI E2                            3 - 2
Stiphout Vooruit F5 - ELI F2G       1 - 0 
Mierlo Hout F8 - ELI F5                1 - 0

Zondag 21 februari 
Schijndel de Wit 3 - ELI 2              0 - 6

Zaterdag 27 februari 
14.30 ELI A1 - Lierop A1
14.30 ELI B1 - Schijndel/DE WIT B2
13.00 ELI C1 - Schijndel/DE WIT C4
13.00 ELI D1 - Rhode D2
10.30 ELI E2 - Blauw Geel’38/JUMBO 
E9
11.00 ELI F2 - ASV’33 F4
09.30 ELI F5 - Gemert F10
13.15 Gemert B5 - ELI B2
13.00 DVG C2 - ELI C2
11.15 S.V. Brandevoort D6 - ELI D2
10.30 Rhode E4 - ELI E1G
10.30 Avanti’31 F2 - ELI F1G
09.15 ZSV F4 - ELI F3
09.15 NWC F9 - ELI F4

Zondag 28 februari 
14.30 ELI 1 - Mariahout 1
11.00 ZSV 4 - ELI 3
12.15 Bavos 6 - ELI 4
11.15 ELI 6 - Avesteyn 6
10.00 Nooit Gedacht Vr2 - ELI Vr1

Mariahout
Zondag 21 februari 
MULO 2 - Mariahout 2                5 - 2

Zaterdag 20 februari 
Mariahout B1 - S.V. Brandevoort B2                           
                                                    5 - 2
Mariahout A1 - Bavos A1              5 - 2
WEC A2 - Mariahout A2              4 - 1
Blauw Geel’38/JUMBO C6 - 
Mariahout C2                             10 - 1
Mariahout D1 - Milheezer Boys D1     3 - 3
Mariahout C1 - SC Helmondia C1      7 - 2
Mariahout E4 - Blauw Geel’38/JUMBO 
E10                                              3 - 5
WEC E4 - Mariahout E3                3 - 4
WEC F2 - Mariahout F2                  6 - 2
SSE F3 - Mariahout F4                  1 - 0
Mariahout E2 - Boekel Sport E2      3 - 3
S.V. Brandevoort E2 - Mariahout E1      3 - 3

Zaterdag 27 februari 
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F15M - 
Mariahout F3
11.45 Rhode C4 - Mariahout C2
10.00 Mariahout F4 - ZSV F5
12.00 Neerkandia D1 - Mariahout D1
11.15 Mariahout F5 - NWC F10
10.30 Mariahout E1 - Bavos E1
09.15 Gemert E6 - Mariahout E2
14.45 SSE A1 - Mariahout A1
11.00 Mariahout E3 - Boekel Sport E5
09.15 Gemert E11 - Mariahout E4
14.30 Mariahout A2 - Sparta’25 A2
09.00 Bruheze F1 - Mariahout F1
15.00 Rood Wit’62 B4 - Mariahout B1
10.00 Mariahout F2 - Boekel Sport F4
12.00 Mariahout C1 - SVSH C1

Zondag 28 februari 2016
10.00 Boekel Sport VR2 - Mariahout 
VR1
14.30 ELI 1 - Mariahout 1
11.30 Mariahout 3 - HVCH 4
12.30 Mariahout 4 - DVG 5
11.00 Handel 3 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Erp 10

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 17, 20 en 21 februari
Flash MW1 – MW1   4 – 5 
Blauw Wit (Ha) R1 – R1   2 – 4 
PupF1 – NKV    21 – 10 
PupE2 – NDZW    3 – 1 
PupD2 – Tovido   8 – 2 
PupD1 – De Korfrakkers  4 – 0 
SCMH – AspC2    1 – 7 
DSV/EDN – AspC1   3 – 5 
Sen 3 – De Kangoeroe 3   – 13 
Sen 2 – Miko ’76 2  13 – 7
Sen 1 – DAKOS 1   10 – 11 

Zaterdag 27 februari
Sporthal Mariahout
09.30 PupF1 – Corridor
Sporthal Lieshout
09.30 PupE2 – De Korfrakkers
09.30 PupE1 – De Korfrakkers 
10.30 PupD2 – Alico
11.30 PupD1 – Avanti (S)
Sporthal Schijndel
10.30 Avanti (S) – AspC2 
Sporthal Gemert
11.00 Blauw Wit (Ha) – AspC1 
Sporthal Boekel
14.50 JES – AspB1 

Zondag 28 februari
Sporthal Veghel
09.30 SCMH 3 – Sen 3
Sporthal Erp
10.45 De Korfrakkers 4 – Sen 2
Sporthal Overasselt
11.30 ONA/Astrantia 1 – Sen 1 

volleybal
Bedovo
Bedovo DS 1 - Phoenix DS 1.        4-0 
(25-13, 25-12, 25-13, 25-22)
Bedovo DS 1 - Hands up DS 2.      4-0
(25-15, 25-17, 25-16, 25-20)
Bedovo MC 1 - Flamingo’s’56 MC 4. 
0-4 (12-25, 16-25, 23-25, 07-25)
Bedovo HS 1 - VC Unitas HS 1. 3-1 
(25-16, 25-19, 21-25, 25-23)
Bedovo MA 1 - Waalre MA 1.        4-0
 (25-19, 25-11, 25-13, 25-23)

Uitslagen van de recreanten
POB Heren 1 - Sportshop Laarbeek  0-3
(20-25,22-25,14-25)
VC Boering - De Smulsmurf.          1-2
(17-25,24-25,25-23)
Bedovo DR3 - Lief Dientje.             1-2
(25-19,19-25,12-25)
Slagerij Brouwers - Dientje Dames. 
3-0. (25-15,25-12,25-06)
Bedovo HR2 - Kastanjehof.           0-3
(24-25,11-25,09-25)

handbal
Bedo
Tremeg E2 – Bedo E-jeugd           17-2
Helios ’72 D1 – Bedo D-jeugd      24-4
Bedo Heren C-jeugd – Niobe HC1  36-13
Taxandria DS2 – Bedo Dames 2    26-9

Bedo Dames 1 – Niobe DS1       11-19
Achilles ’95 HS3 – Bedo Heren 4  10-38
Helios ’72 HS2 – Bedo Heren 3   21-33
PSV Handbal HS2 – Bedo Heren 2  32-25
Bedo Heren 1 – Aristos HS1        28-27

Zaterdag 27 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo D-jeugd – H.C.B. ‘92 D1 
11.00 Bedo Heren C-jeugd – Helios 
‘72 HC1 

Zondag 28 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren 4 – Apollo HS2 
Kijk op www.hvbedo.nl voor eventuele 
wijzigingen

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 19 februari
Dennis van Dommelen – Jan van 
Grinsven                                        3-1
Jan van Grinsven – Niels Schoonings                          
                                                      2-0
Bart Jansen – Koen Rooijakkers      2-0
Niels Schoonings – Dave van de Burgt                
                                                      0-3
Philip Oosthoek – Mark van de Burgt   
                                                      3-0
Arie van de Burgt – Jan Crooijmans   
                                                      3-0

Stand per 19 februari
1.Geert-Jan Otten                       15-35
2. Philip Oosthoek                       17-34
3. Dennis van Dommelen            15-33
4. Dave van de Burgt                 16-30
5. Arie van de Burgt                   17-28

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 22 februari 
Tonny de Louw - Hans van der Ligt 2-0 
Henk v d Vegt - Leo van Griensven  
                                                      0-2
Guus van de Elsen - Henk v d Bergh         
                                                        2-0
Hans Wagelmans - Henk Mastbroek  
                                                       2-0
Antoon Rooijakkers - Antoon Smits  
                                                       2-0
Theo van Rossum - Cor van den Berg  
                                                      0-2
Huub Biemans - Cor Verschuren     0-2
Herman vd Boom-Harrie Bouwmans  
                                                          0-2
Jan van Dijk - Piet Goossens            0-2
Joop Kerkhof - Bert van de Vorst     0-2
Ad v d Linden - Bennie Beerens       0-2
Hans de Jager - Jaspert Swinkels     2-0
Cor Oppers - Theo Verheijen          0-2
Bert van Wanrooij - Rinie v d Elsen  0-2
Antoon van Osch - Mari Vereijken  0-2
Antoon Wagemans - Hans Heldoorn  
                                                      2-0
Cor Oppers - Antoon van Osch     2-0

Uitslagen van dinsdag 23 februari 
Henk Verhappen - Ad Barten          0-2
Guus v d Elsen - Hans Wagelmans  2-0
Gerrit van Osch - Ad de Koning      0-2
Henk van de Vegt - Jan Verbakel   2-0
Lou Muller - Theo van Rossum      2-0
Jan van Neerven - Henk Jansen     1-1
Frits Wilbers - Marinus Steegs        2-0
Harrie Bouwmans - Harrie Poulisse  2-0
Theo van Rossum - Huub Biemans  0-2 
Mari Verbakel - Pieter Rooijackers  0-2
Theo v Hoogstraten - Frits Poulisse 2-0
Jan van Hout - Theo Spierings        0-2
Piet Goossens - Mari Verbakel         0-2
Piet van Zeeland - Frits Tak             2-0
Hans de Jager - Rinie van den Elsen   
                                                       1-1
Fons vd Linden - Tonnie Raaijmakers 
                                                      2-0
Evert Baring - Mari Vereijken           2-0

Stand na 23 februari
A Klasse
1  Guus van de Elsen                   23 35
2  Tonny de Louw                        22 32
3  Martien Swinkels                     23 26
B Klasse
1  Cor van den Berg                    24 36
2  Harrie Bouwmans                   25 33
3  Cor Verschuren                       24 30

C Klasse
1  Bennie Beerens                        21 29
2  Leo Migchels                           21 28
3  Jan van Hout                          22 28
D Klasse
1  Evert Baring                              27 34
2  Fons van der Linden                  23 33
3  Frits Tak                                  25 32

bridgen
Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslagen woensdag 17 februari
A-lijn   
1  Henny - Jan                          59,49%
2  Heidi  - Angela                       58,47%
3  Antoinette - Ton                   57,26%

B-lijn
1  Wilma -  Erik                         69,05%
2  Tiny  - Liesbeth                      63,93%
3  Jo - Riet                                 59,29% 

Poort van Binderen 
Uitslagen woensdag 17 februari
1 Nettie en Arno                        62,08%
2 Cellie en Jan                           60,42%
3 Annie en Bets                         58,75%
4 Marian en Joop                      57,50%
5 Diny en Leo                           56,75%
 
Uitslagen dinsdag 23 februari
1. Lies en Lodewijk                   61,98%
2. Tonnie en Riky                      61,46%
3. Leo en Jurgen                        59,64%
4. Roos en Hans                      58,59%
5. Ria en Gidi                            58,07%

Er wordt elke dinsdag vanaf 13.30 
uur en woensdag vanaf 19.30 uur 
gebridged in Bavaria Brouwerij Café te 
Lieshout.

Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 23 februari
1. Bernadette en Rie
2. Ine en Mien
3. Cor en Nellie
4. Marian en Lilian
5. Annie en Helma

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslag 23 februari
½-½ Willy Constant - Johnny v.d. 
Laarschot
½-½ Albert v. Empel - Thijs Knaapen
0-1 Aloys Wijffelaars -  Zjon v.d. Laar
½-½ Jef Verhagen - Hein v. Bree

Programma 1 maart
Beker
Thijs Knaapen - André Bergman   
Jef Verhagen - Hein v. Bree    
Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar   
Competitie
Johnny v.d. Laarschot - Albert v. Empel   
Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof   
Hans Claas - Dirk-Jan Gloudemans 

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl



Donderdag 25 februari 2016 35

 

Vanwege onze toenemende activiteiten zijn wij per direct op zoek naar:

Hydraulisch monteur

Functie omschrijving:
• De werkzaamheden bestaan uit demontage, montage en testwerkzaamheden 

van machine delen (hydraulisch,  mechanisch).
• Storingen oplossen bij onze klanten (hydraulisch / mechanisch).
• Nieuwbouw hydraulische aggregaten en cilinders.

Functie-eisen:
• MBO niveau
• Schema lezen (hydraulisch, elektrisch)
• Affiniteit met hydrauliek is een pre.
• Kunnen werken vanaf tekening
• Zelfstandig kunnen werken
• Geen 8 tot 5 mentaliteit

Wij bieden u:
• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid binnen een groeiende 

organisatie
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede werksfeer
• Werken in een zeer interessante en innoverende branche

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Mevr. J. de Gruiter (j.degruiter@kemabo.nl)
Adres: Handelsweg 14a 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Voor eventuele vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 0413 840244

www.kemabo.nl 

Mariahout - Negen judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi, dat op 21 
februari werd gehouden door Judoclub 
Avanti Lieshout in Sporthal de Klumper.

Bram van Lieshout wist al zijn partijen 
winnend af te sluiten met ‘goshi guru-
ma’. Hij behaalde met volle overtuiging 
een mooie eerste plaats. Krijn van Lie-
shout wist het voorbeeld van zijn broer 
wederom te volgen en maakte het fami-
liesucces compleet met drie overwinnin-
gen op ippon, 1 op beslissing en even-
eens een verdiende eerste plaats. 

Een eerste plaats was er ook voor Jens 
van der Aa. In een spannende compe-
titie met clubgenootje Sanne de Rooij 
wist hij in de beslissende partijen aan het 
langste eind te trekken. Beide hadden 
immers 2 partijen met ippon winnend 
afgesloten en moesten in een onderlinge 
strijd de winnaar bepalen. Na een verlie-
spartij op yuko wist Jens met een spet-
terende worp op ippon, Sanne achter 
zich te houden. Een mooie en verdiende 
eerste plaats voor Jens, maar niet minder 
knappe tweede plaats voor Sanne. 

Ilko Swinkels was in de winning mood. 
Hij wist drie wedstrijden met een houd-
greep op ippon winnend af te sluiten en 
moest alleen in zijn laatste tegenstander 
zijn meerdere erkennen. Hij behaalde 
een zeer verdiende tweede prijs. Een 
tweede prijs was er ook voor Amy Bar-

ten. Zij wist goed stand te houden in 
haar poule. Met twee mooie overwin-
ningen op ippon en een op beslissing 
mocht zij op de tweede trede van het 
podium plaatsnemen. 
Sander Leenders zat in een sterke poule 
met veel hoge banden. Desondanks wist 
hij de moed erin te houden en goed te-
genstand te bieden. In de laatste partij 
tegen een tegenstander van een verge-
lijkbaar kaliber wist hij op beslissing aan 
het langste eind te trekken. Een zwaar 

bevochten maar verdiende winstpartij 
en vierde plaats voor Sander. Liz Barten 
zat net als Sander in een pittige poule. 
Dat weerhield haar er niet van om het 
juist de sterkste tegenstanders in de pou-
le toch nog best wel moeilijk te maken. 
Kansen waren er ook, maar helaas kon 
Liz die net niet benutten.  Nils van Velt-
hoven wist nog geen winstpartij binnen 
te halen, maar was er een aantal keer 
dichtbij. Hij werd vijfde en keerde met 
een mooie beker huiswaarts. 

judo Eerste prijs voor Krijn, Bram en Jens

Mooie resultaten voor judoka’s 
Mariahout

Jens van der Aa op de eerste plaats en Sanne de Rooij op de tweede plaats

Mariahout - Flamingo’s Senioren 1, 
gesponsord door Auto Corsten, startte 
zondagmiddag in de Klumper in Lie-
shout zeer gedreven en furieus aan de 
wedstrijd tegen Dakos 1 uit Someren. 
De openingstreffer werd heel snel na 
aanvang van de wedstrijd al gemaakt en 
binnen 8 minuten gaf het scorebord een 
4-0 voorsprong aan voor de thuisploeg. 

Dakos wist hun score te openen door 
een strafworp te verzilveren en een-
maal de score geopend, troffen zij nog 
tweemaal doel binnen drie minuten, 4-3. 
Flamingo’s bleef vooralsnog goed geor-
ganiseerd en strijdlustig en scoorde van 
afstand de 5-3. Hierna brengt Dakos de 
stand gelijk op 5-5. Met nog een paar 
minuten op de klok voor de rust, schoot 
Flamingo’s nog tweemaal raak van af-

stand en gingen de dames met een 7-5 
voorsprong de kleedkamers in. 

Helaas start de thuisploeg de tweede 
helft minder voortvarend en door vier 
doelpunten op rij van de bezoekers, leek 
Dakos de wedstrijd over te nemen. Met 
nog 18 minuten te spelen stond de stand 
op 7-9. Het lukte Flamingo’s in deze fase 
van de wedstrijd niet meer om heel mak-
kelijk tot scoren te komen. De in het veld 
gebrachte Sanne Scheepers weet geluk-
kig het gat in de korf weer te vinden en 
hield daarmee Flamingo’s in de wedstrijd. 

Met nog 5 minuten op de klok gaven 
de Mariahoutse dames zich niet gewon-
nen en bleven vechten voor de punten. 
Ada Kornuit werd in het veld gebracht 
en kreeg vrijwel direct een kans met een 

doorloopbal maar wist deze helaas niet 
af te ronden. De tijd begon te dringen en 
de verdediging van Flamingo’s gaat meer 
en meer op de bal azen. Een klein foutje 
dat daarin gemaakt werd, straft Dakos 
direct af, 8-10. 

Evenals aan het einde van de eerste helft 
laat Flamingo’s zien dat ook zij mooie af-
standsschoten kan raak schieten, twee-
maal, en dus staat het 10-10. Jammer 
genoeg heeft Dakos daar direct een 
antwoord op en neemt weer een voor-
sprong. Het is Flamingo’s niet gegund 
dat in de laatste aanval nog een bal door 
de mand gaat en dus is het weer slikken 
voor Mariahout dat met lege handen 
achterblijft. 

Mariahout – Flamingo’s Senioren 2, 
gesponsord door Harold Vereijken Ge-
reedschappen en Verhuur, had als aan-
voerder van de ranglijst nog twee pun-
ten nodig om het kampioenschap veilig 
te stellen. Net als het vaandelteam ging 
ook Senioren 2 goed uit de startblokken 
en nam al snel een 3-0 voorsprong. 

Tegenstander Miko’76 liet dit ech-
ter niet zomaar gebeuren en na 
de eerste 10 minuten hadden zij 
de achterstand omgebogen naar 
een 3-4 voorsprong. Flamingo’s 
zet er een tandje bij en scoort snel 
de gelijkmaker en daarna nog vier 
doelpunten. De ploegen gaan met 

een 9-5 stand de rust in. Na de rust 
bouwde Flamingo’s de score rus-
tig uit en werd Miko’76 niet echt 
gevaarlijk meer. Senioren 2 wint 
met 13-7 en kan de champagne 
ontkurken en de felicitaties in ont-
vangst nemen. 

Strijdvaardig Flamingo’s nipt ten onderkorfbal

Flamingo’s 2 haalt kampioenschap binnen

Het kampioensteam, Flamingo’s Senioren 2

Mooie resultaten voor jonge judoka’s

Budoclub Beek en Donk op 
bezoek in Lieshout

Beek en Donk - In sporthal ‘De 
Klumper’ in Lieshout werd zon-
dag 21 februari een lage banden-
toernooi gehouden door judoclub 
‘Avanti’. Er deden 9 judoka’s van 
Budoclub Beek en Donk mee: 
Theun Reloe, Rick Bolwerk, Jens 
Vermeltfoort, Jim Hendriks, Noor-
tje van de Boogaard, Vera van de 
Boogaard, Thom Boot, Roel van 
de Vossenberg en Willem van de 
Vossenberg. Gijs de Visser moest 
zich helaas afmelden vanwege 
een blessure.

Theun Reloe en Jim Hendriks de-
den voor de eerste keer mee. Ze 
hadden allebei zware tegenstand 
maar hebben enorm hard ge-
werkt ze wisten beide een mooie 
5e plaats te behalen. Vera van de 
Boogaard wist na 4 spannende 
wedstijden een 5e plaats te be-
halen. Haar zusje Noortje van de 
Boogaard wist 1 partij te winnen 
wat haar een 4e plaats opleverde. 
Ook Jens Vermeltfoort wist 1 partij 

te winnen en werd ook 4e in zijn 
poule. Rick Bolwerk heeft inmid-
dels al wat wedstijden gedaan en 
wist met zijn goede worpen een 
keer een mooie ippon te gooien. 
Hij won al zijn partijen op 1 na wat 
hem een 2e plaats opleverde. Ook 
Willem van de Vossenberg wist 
zich goed staande te houden. Hij 
won 3 partijen en heeft ook een 
keer een mooie ippon geworpen. 
Dit leverde ook hem een 2e plaats 
op in zijn poule. Zijn broer Roel 
van de Vossenberg heeft laten zien 
dat hij een goede judoka is. Hij 
wist al zijn partijen te winnen wat 
hem een 1e plaats opleverde. Ook 
Thom de Boot heeft al zijn tegen-
standers in een houdgreep kunnen 
nemen. Ook dit leverde hem een 
1e plaats op.

Alle judoka’s hebben hard gewerkt 
en hebben weer veel geleerd. Op 
naar het volgende toernooi.
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Donderdag 25 februari
Laarbeek Werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
(zaal 5), Beek en Donk

Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De 
Groof, Beek en Donk

Liederentafel ‘T Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Concert Monica Coronado & Manito
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Heemlezing ‘De Plashoeve’ door 
Paul van de Wiel
20.00 uur, Zaal ‘De Koekoek’, 
Lieshout

Vrijdag 26 februari
Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

After Carnaval Disco
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Zaal De Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 februari
Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Salsa Avond
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ’t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 28 februari
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 tot 16.00 uur, Muziekcentrum 
‘t Anker, Beek en Donk

Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Mary’s Sisters in de Jungle door 
KiKo Laarbeek
11.00 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Jubileumconcert Stoomafblaaskapel
14.00 uur, Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ’t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Boekpresentatie Wim Daniëls
16.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 2 maart
Lotgenotencontactavond Autisme
19.30 uur, Franciscushof, Lieshout

Vrijdag 4 maart
Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 5 maart
Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ’t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Super Saturday
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Disco
20.00 uur, OJA, Schoolstraat 2, 
Aarle-Rixtel

Zondag 6 maart
Spirituele expositie
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ’t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Stabat Mater met Gemengd Koor De 
Klokkengieters en Kamerkoor Sine 
Nomine
15.00 uur, Klooster Kostbaar Bloed 
Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt Boerenbond en rode lampjes
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

sound-light.nl

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


