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Handen uit de mouwen tijdens NL Doet 

Laarbeek - Vele handen maken licht werk. Dit spreekwoord gold afgelopen weekend zeker tijdens NL Doet. Tientallen Laarbeekse verenigingen en organisaties 
gingen vrijdag of zaterdag met een heleboel vrijwilligers aan de slag om klusjes te klaren. De MooiLaarbeekKrant nam een kijkje bij enkele klussen en maakte 
foto’s. Bekijk deze foto’s op pagina 18 en 19 in de krant en op www.mooilaarbeek.nl. 

Gaat Lieshoutse beweegtuin zorgen voor leven naast de brouwerij? 
Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Lieshout - KBO Lieshout viert 13 
september haar 60-jarig bestaan. 
Tijd voor een feestje dus. Tijdens 
de NieuwjaarsInloop, begin dit 
jaar, werd het idee gepresenteerd 
om een beweegtuin te schenken 
aan de senioren van Lieshout. 
“Het idee werd enthousiast om-
armd door onze leden”, vertelt 
Jan van Zuijlen, voorzitter van de 
feestcommissie. Maar er zijn ook 
bedenkingen…

Beweegtuin 
In een beweegtuin staan toestellen 
speciaal voor ouderen. “Denk aan 
een voet- of handfiets, een schou-
derwiel of een toestel waarmee je 
traplopen kunt oefenen. Het is een 
manier om mensen te laten bewe-
gen, naar buiten te krijgen en om 
anderen te ontmoeten”, vertelt 
Jan. 

Blijvende herinnering
“De totale kosten van een be-
weegtuin zullen rond de vijfender-
tig duizend euro bedragen”, vertelt 
Willem Damen, voorzitter van de 
Lieshoutse KBO. “Bij ons 50-jarig 
jubileum hebben wij onze leden 
als herinnering een mooie hand-
doek gegeven. Nu bedachten we 
om dat geld aan iets anders te be-
steden. Met 825 leden heb je dan 
meteen een prima startkapitaal om 
een mooi cadeau te schenken aan 
de senioren van Lieshout, waar-
bij we allereerst dachten aan de 
bewoners van Franciscushof, de 

aanleunwoningen en De Klumper. 
De rest van het benodigde geld 
zouden we uit fondsen, loterijen, 

vanuit de zakenwereld en via parti-
culieren bij elkaar kunnen brengen.“

Lees verder op pagina 3 in deze 
krant. 

Deze week ingesloten:
KDV Het Klokhuis

Verspreiding in Laarbeek + Boerdonk

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Op bezoek bij Anne Wittebol

Puddingfabriek Prinsen

Ingezonden brief Hans Ubachs
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Verruimde 
openingstijden

Beek en Donk, Heuvelplein 11

Ma t/m do 8.00 - 20.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur

Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 19.00 uur

7 9

Inwoners 
opgelet!

Komend weekend 
wordt van zaterdag op 
zondag de klok een 
uur vooruitgezet

Een voorbeeld van een toestel in een beweegtuin 
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Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Ik heb je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
Het was fijn om dit voor je te mogen doen. Vandaag is 
overleden mijn lieve moeder 

Klara van den Heuvel-van Bokhoven
echtgenote van

Antoon van den Heuvel † 
Geboren te Helmond op 26 maart 1932.

Op 82-jarige leeftijd overleden te Aarle-Rixtel 
op 19 maart 2015.

 Aarle-Rixtel: Angela en Patrick
  Essy , Go , Floortje  

Bosscheweg 62, 5735 GW Aarle-Rixtel

 Op maandag 23 maart hebben we afscheid van mijn moeder 
genomen in de parochiekerk O.L. Vrouw Presentatie te 
Aarle-Rixtel, waarna we haar naar haar laatste rustplaats 
hebben gebracht op de parochiebegraafplaats.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

Tien weken na het afscheid van ons pap hebben wij afscheid 
genomen van ons mam, oma en over-oma

Mien van Berlo-van Lieshout

Ook nu weer waren de hartverwarmende blijken van medeleven 
voor ons een grote steun en troost.

Hiervoor willen we iedereen van harte bedanken.

           Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Voor altijd in ons hart
                                          Ik kan toch nog blij zijn……..

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende een 
lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan 

onze zorgzame zus, schoonzus en tante

Mien Rooijakkers
Wilhelmina Johanna

* Nuenen, 18 mei 1914                  † Beek en Donk, 17 maart 2015

  Goen Keeren-Rooijakkers
  Agnes Rooijakkers-Huijbers
  neven en nichten 

De Eendracht 15
5741 GV Beek en Donk

De plechtige uitvaartdienst is gehouden op dinsdag 24 maart in de 
Sint-Michaëlkerk te Beek en Donk.

We hebben Mien te ruste gelegd bij haar ouders op begraafplaats St. Trudo te 
Stiphout.

Toon Bouwdewijns
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij ontvangen hebben 

bij het overlijden van mijn man, ons pap, opa en opa Toon. De vele kaarten, het 
bezoek en uw aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst hebben ons goed gedaan.

Mien Bouwdewijns-van Asseldonk, 
kinderen en kleinkinderen

Mariahout, maart 2015

Dankbetuiging

Je was een rots in de branding
En koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
Alleen… je had de wind niet mee.

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd  
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid 
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon-
moeder en trotse oma

Maria Klessens-Wijgergangs
echtgenote van 

Hennie Klessens

* Beek en Donk,  † Beek en Donk, 
24 februari 1939  20 maart 2015

Hennie
   Inge en Harrie
   Angela en Kevin
      Kayle, Guusje
   René †

Krommesteeg 7
5741 HN Beek en Donk

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 27 maart om 
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

Het is wens van Maria zelf dat er geen rouwbezoeken zullen 
plaatsvinden bij uitvaartcentrum De Groof.

Wij danken U van harte voor Uw medeleven en 
overweldigende belangstelling bij de afscheidsdienst 

van mijn lieve man, ons Pap en trotse opa

Piet van Lent
De vele lieve reacties waren hartverwarmend, 

evenals de gulle giften voor CliniClowns.

 Familie van Lent

Dankbetuiging

Wij danken iedereen die betrokkenheid toonde bij het afscheid van 
ons mam en ons omaatje

JO VAN SCHAIJK - SEGERS
Tonny Fridy Lia Herman Antoon

partners, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

                                     
ter kennisgeving

Ans Faber
* 16-4-1967                  † 30-10-2011

  
Heeft haar laatste rustplaats samen met haar moeder in het familiegraf van 

den Elzen, 3e rij achter het grote kruis op het R.K. kerkhof te Aarle-Rixtel.

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

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

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

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Meer informatie: www.wijnvanhorenzeggen.nl

Aankomende proeverij nog enkele plaatsen vrij!
Zaterdag 28 maart of Zondag 29 maart.

Schrijf je nu in! Tel: 06-52418832 of  
hester@wijnvanhorenzeggen.nl

LEZERSPODIUM
Open brief aan de inwoners van Laarbeek
Vier jaar en achtendertig dagen 
mocht ik de trotse burgemeester 
zijn van Laarbeek. Met ingang van 
1 maart 2015 is hieraan een einde 
gekomen. Het was niet mijn intentie 
om al zo snel het burgemeesterschap 
in Laarbeek te moeten beëindigen 
toen ik op vrijdag 21 januari 2011 
werd geïnstalleerd. Wat rest zijn de 
mooie herinneringen aan de mensen 
en de gebeurtenissen in deze bijzon-
dere gemeente. Maar voordat ik hier-
aan toe ben zal ik moeten loslaten, 
de pijn van het abrupte afscheid zal 
moeten verdwijnen, maar vooral de 
teleurstelling die ik heb opgelopen in 
politici die ik vertrouwd heb, zal een 
plek moeten krijgen.

Na mijn aantreden in 2011 ben ik 
snel in de gemeente komen wonen. 
Ik wilde snel deel uit maken van de 
dorpse gemeenschappen van Laar-
beek. Na een introductie van iedere 
kern door de daar actieve dorpsraden 
leek een mooie start en toekomst 
niets in de weg te staan. Ik werd 
gaandeweg echter met zaken ge-
confronteerd die ik als mens, maar 
zeker als burgemeester, niet wilde en 
kon negeren. Dat het bespreken en 
aanpakken van deze zaken het begin 
waren van de latere problemen kon 
ik niet bevroeden. 
Ik had mij natuurlijk veel commo-
tie en negatieve publiciteit kunnen 
besparen door in juni 2014 - bij de 
eerste signalen dat men van mij af 
wilde als burgemeester - op te stap-
pen. In de media werd hierover dan 
ook veelvuldig gespeculeerd. Er wa-
ren echter omstandigheden die mij 
enorm dwars zaten. Alles had zich 
afgespeeld achter gesloten deuren. 
Aan een verhaal zijn altijd twee kan-
ten en ik had mijn versie nog nooit 
in de openbaarheid kunnen vertel-
len. Daarnaast zit weglopen en weg-
kijken niet zo in mijn karakter. Het 
vervolg hierop is u allen bekend.

Het is gelukkig zo dat de negatieve 
ervaringen die je oploopt het eerst 
uit je gedachten verdwijnen. Wat 
dan overblijft zijn de mooie en war-
me herinneringen aan de bijzondere 
mensen en verenigingen in Laarbeek. 
Een aantal hoogtepunten wil ik u 
noemen, zonder hierin uitputtend te 
willen zijn.

• Het grote gildefeest in
Aarle-Rixtel in 2011.

• De kennismaking met de 
Brabantse carnaval en het 
meelopen in de optochten.

• Het dauwtrappen met de drie 
Laarbeekse harmonieën en 
natuurlijk hun optreden voor de 
Koning in Den Bosch.

• De concoursen van de 
harmonieën van Beek en Donk 
en Lieshout.

• Het opspelden van de vele 
Koninklijke Onderscheidingen 
bij zovele bijzondere mensen in 

de Laarbeekse dorpen.
• De opening van het 

Openluchttheater in Mariahout.

Dit was het echte Laarbeek. Vier dor-
pen die elk hun eigenheid hebben, 
maar ook een sterke overeenkomst: 
de wil om dingen samen met elkaar 
te doen. Hierdoor is Laarbeek wat 
het is: vier sterke gemeenschappen, 
die samen een sterke gemeente vor-
men.

Ik wil u, de inwoners, bedanken voor 
de mooie en warme herinneringen en 
momenten en voor de vele steunbe-
tuigingen die ik heb mogen ontvan-
gen. Deze zullen bewaard blijven in 
mijn gedachten. 

Daar ik in Aarle-Rixtel woonachtig 
ben, zullen wij elkaar zeker nog eens 
ontmoeten. 

Hans Ubachs

Hans Ubachs 

Vervolg voorpagina

Uiteenlopende meningen over komst Lieshoutse beweegtuin 
Redacteur:  Dieuwke Kommerij

“Mijn vrouw, Henriëtte, voormalig 
fysiotherapeute, had in een vakblad 
gelezen over de beweegtuin en was 
samen met Janine Kooijman, fysio-
therapeute bij ‘De Zorgboog’, gelijk 
enthousiast. Ze gingen kijken bij be-
staande beweegtuinen en plannen 
maken voor een Lieshoutse beweeg-
tuin.”

Grote vraag: maar waar? 
Wat is nu de goede plek voor een 
beweegtuin? Carla Jaspers, locatie-
manager van ‘De Zorgboog’, ziet de 
beweegtuin graag bij Franciscushof. 
“Wij zijn voor bewegingsgerichte 
zorg en vanuit ‘Zorgboog in Balans’ 
kunnen we in de beweegtuin helpen 
met de begeleiding. Mocht de be-
weegtuin bij het Dorpshuis komen, 
dan gaat die vlieger helaas niet op.” 
Dat is nu precies het pijnpunt. Henny 
Bevers vertelt, namens stichting Park 
Franciscushof, het volgende: “Het 
idee van een beweegtuin is goed. 
Maar zet het niet recht voor onze 

neus, op de plek bij de volière. Er gaat 
trouwens niemand van ons gebruik 
maken van de beweegtuin en dat 
hebben we ook laten weten door een 
handtekeningenactie in de buurt te 
houden. Misschien kan de beweeg-
tuin bij het Dorpshuis komen? Daar 
heb je alle faciliteiten. De KBO heeft 
trouwens niet eens met ons, als om-
wonenden, overlegd.  Opeens stond 
hier een groepje van de KBO, de le-
verancier en de gemeente en rees bij 
ons de vraag: ‘Wat zijn ze van plan 
hier?” Jan van Zuijlen licht later toe: 
“Wij wilden zekerheid of het plan 
haalbaar was voordat we het aan de 
bewoners en omwonenden wilden 
vertellen. Daarbij wil je niemand blij 
maken met een dooie mus.”

Angst voor hangplek
“Onze grootste angst is dat de 
beweegtuin een hangplek wordt 
voor opgeschoten jeugd”, vervolgt 
Henny. “En wij zijn niet van plan 
om hier politie te spelen.” Als oud-
politieman van Rotterdam vertelt 
Jan van Zuijlen: “Ik weet uit ervaring 
dat jeugd niet wil dat ze in de gaten 
wordt gehouden. Erbij betrekken en 
een praatje maken, scheelt veel. Dan 
willen ze daar niet eens rondhangen. 
Overigens: het gevoel van angst, 
respecteer ik. Laat de plannen maar 
even  bezinken en bekijken of er an-
dere plekken rond Franciscushof in 
aanmerking komen.” Henny Bevers 
zegt tot slot: “Ik wacht de bui af 
maar wij blijven wel bij ons stand-
punt. Natuurlijk willen we met de 
KBO rond de tafel om te overleg-
gen.” Afwachten dus hoe zich dit 
verder beweegt...

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het warme 
medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van onze 

moeder en oma

Mien Smits-van de Ven

Op deze manier willen wij u laten weten dat uw aanwezigheid, 
de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en 

een grote steun voor ons zijn.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
p.a. Molenstraat 39
5735 BJ  Aarle Rixtel

Dankbetuiging

Een voorbeeld van een toestel voor een beweegtuin voor senioren 

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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Zaterdag 28 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Jan Leenders (Meulendijks (mged), 
Wim van den Berg (mged), Adriaan Leenders 
(mged), Lies Maas-van Rooij (mged).

Zondag 29 maart

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering Gezinsviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: : Overleden ouders 
Van Asten-van Breugel, Overleden ouders Van 
Boxmeer-Vlemmings, Harrie van Boxmeer, Miet 
van Boxmeer-van Duijnhoven, Martien Verbeeten 
(jrgt), Tonia van Dijk (fund), Martien van der 
Linden, Kevin van de Ven, Ben Loomans, Voor ver-
volgde Christenen in Syrië, Bijzondere intentie (fam. 
v. Boh), Tot welzijn van de parochie. 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Toon Bouw 
(mged), Joke van Duijnhoven-Swinkels (mged), 
Gerard van de Laar (jrgt), Marietje Migchels-
van Uden (mged), Noud Vermeulen (mged), 
Dreon Thielen, Overleden ouders Jan en Regien 
Ketelaars-Verbakel.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus

Intenties in deze viering voor: Nell de Jong-Otten, 
Will Toussaint-van Wingerden, Agnes Verschuren-
Colen, Marinus van Duuren Maria Aarts de echtge-
note Maria en Catharina de dochters, Jaan Jansen-
van de Burgt, Peet en Drea Verhagen, Richard van 
der Heijden (verj), Overleden familieleden Van 
Kessel-van Grinsven, Overleden ouders en kinderen 
Minten-van der Ligt, Overleden ouders en kinderen 
Knaapen-van den Elsen en Guus het kleinkind. 

Maandag 30 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 31 maart

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 1 april

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 2 april Witte donderdag

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Witte donderdagviering

Vrijdag 3 april Goede vrijdag

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

15.00 Aarle-Rixtel Missieklooster
Goede vrijdagviering

15.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Kruisweg

15.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Goede vrijdagplechtigheid m.m.v. Dameskoor 
Michaël

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
28 maart t/m 3 april 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

LEKERSTRAAT

De Lekerstraat is een onderdeel van de weg, die vanaf de Donkse brug naar de 
Gemertseweg voert. De naam Lekerstraat verwijst naar de gebiedsnaam Leek. Het 
Leek is het gebied dat ruwweg gelegen is in het dal van rivier de Aa tussen de Le-
kerstraat/Peeleindseweg in het zuidoosten, de gemeentegrens met Gemert in het 
noordoosten, de Boerdonkseweg in het noordwesten en de Zuid-Willemsvaart in het 
zuidwesten. Het is een laag gelegen gebied. Wat betekent Leek? In veldnaamkun-
dige studies worden Laak, Laken en Leek op een rij geplaatst. Laak/Leek betekent 
poel of waterloop. Vergelijk hiermee het Engelse woord lake (uitgesproken als leek), 
dat meer betekent. Het zou afgeleid zijn van het werkwoord ‘lekken’. De naam Leek 
komen we in de geschreven bronnen voor het eerst tegen in 1380. De volgende ver-
melding dateert uit 1483. In een akte, gedateerd 14 januari 1483, wordt een erfpacht 
verkocht ‘van ende uut eenen beemd gelegen ter stede geheeten in Leeck’.
Door het Leek liep dus de Aa en het was deze rivier die lange tijd het aanzien van het 
Leek bepaalde. In de winter stond het Leek onder water doordat de Aa buiten haar 
oevers trad. De rivier kon het vele (regen)water dat aangevoerd werd vanuit de Peel 
niet verwerken. Voor de landbouw was het gebied ongeschikt, dus was er eigenlijk 
alleen maar weidegrond te vinden, waar in de zomer gehooid kon worden.
Decennia lang is er gesteggeld over de vraag hoe het Leek te verlossen van de wa-
teroverlast van de jaarlijkse overstromingen. Er werd eind 19e eeuw zelfs een speciaal 
waterschap voor het Leek opgericht om het probleem gezamenlijk aan te pakken, 
maar dat ging aan onderlinge belangentegenstellingen ten gronde. Door de gemeen-
te Beek en Donk werd zelfs de Erpse watermolen opgekocht en gesloopt om een 
snellere waterafvoer te krijgen, maar dat hielp nauwelijks.  Ook een herverkaveling in 
de twintiger jaren bracht weinig soelaas. Pas na de kanalisatie van de Aa in de jaren 
dertig van de vorige eeuw kwam er werkelijk een einde aan de wateroverlast. 
Overigens hebben twee ruilverkavelingen, waarvan de laatste in de jaren zestig het 
aanzien van het Leek behoorlijk veranderd. Wat wel gebleven is, cq hersteld is het 
unieke clampenlandschap aan de grens met Gemert. Deze clampen zijn kleine vier-
kante stukken grond, voornamelijk weiland, gelegen aan de vroegere landweer, nu 
Snelle Loop, die in vroeger tijden zijn uitgegeven aan particulieren onder de voor-
waarde dat zij daarbij ook de landweer onderhielden. Wilt u genieten van deze unieke 
landschapselementen, volg dan de wandelroute ‘Recht en Orde’ die er langs loopt.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

Paasgaven Witte Donderdag

Aarle-Rixtel – Een fruitschaal voor 
zieke en eenzame mensen in Aarle-
Rixtel, dat is waar de parochie graag 
op Witte donderdag, 2 april, voor wil 
zorgen.

Eenieder kan tussen 10.00 en 13.00 
uur fruit, blikjes, eieren, koekjes, etc. 
brengen in de kerk O.L.V. Presentatie 
te Aarle-Rixtel. Door een groep vrijwil-
ligers wordt van deze gaven fruitscha-
len gemaakt, bestemd voor de zieke 

en eenzame parochianen. Zij verzoe-
ken u vriendelijk namen door te geven 
va mensen die hiervoor in aanmerking 
komen. Ter herinnering luiden de klok-
ken op Witte Donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur.

Toen het goed ging met Jezus, 
liepen alle mensen achter hem aan
en ze juichten hem toe als een held. 
Een paar dagen later was hij alleen 

tegenover het dreigend geweld

Bloemschikken, fi etsen en 
klassieke muziek bij de KBO KBO-Brabant

Belangenorganisatie van senioren

Lieshout - Na het succes van de 
kerstworkshop bloemschikken gaan 
de Lieshoutse senioren nu een voor-
jaars-/paasbloemstuk maken. Deze 
workshop is op dinsdag 31 maart in 
het Dorpshuis en begint om 19.00 uur. 
De leiding is in handen  van bloemist 
Ralph Bertens van ‘Bloemend’ . 

Opening fietsseizoen 
Hoewel de fietsclub al enkele jaren ook 
in de wintermaanden fietst, is het toch 
een mooie gewoonte om in het voor-
jaar als de klok verzet is, het zomer-
fietsseizoen te openen. De  KBO wil 

dit doen op woensdag 1 april (en dit is 
géén 1 aprilgrap!!) met een ontbijt bij 
IKEA. Het vertrek is om 9.00 uur bij het 
Dorpshuis. Aanmelden is niet nodig, 
fiets gewoon gezellig mee.

Philharmonie Zuid-Nederland 
Liefhebbers van klassieke muziek wo-
nen op 8 april een openbare repetitie 
bij van Philharmonie Zuid-Nederland 
in het Muziekgebouw in Eindhoven. 
Op het programma staan werken van 
Haydn, Korsakov, Arban en Dvorák. 
Aanvang 14.00 uur.

Inloop
Doe ook mee met al die leuke, spor-
tieve en interessante activiteiten van 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. 
Loop eens binnen bij de Inloop voor 
informatie. De Inloop is iedere dins-
dagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in 
het Dorpshuis. U bent hier van harte 
welkom met vragen over van alles, om 
u op te geven voor een van de KBO 
activiteiten of zomaar voor de gezel-
ligheid.

Lieshout – Seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt op vrijdag 27 maart een 
gezellige kienavond in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof 2 te Lieshout.
 
Iedereen is van harte welkom. Als u 
nog nooit geweest bent, probeer het 

eens, het zal u zeker bevallen. Kom 
gewoon naar het Dorpshuis en schuif 
gezellig aan samen met al die anderen 
aan een van de lange tafels. Kom kie-
nen en win een van de prachtige prij-
zen en misschien wel het bedrag dat in 
de Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis 

is open om 19.00 uur en aanvang kie-
nen is om 20.00 uur. Na het kienen is 
er traditiegetrouw de loterij. De KBO 
nodigt iedereen van harte uit om eens 
mee te doen.

Beek en Donk - Helaas heeft tie-
nerwerk De Boemerang de kle-
ding- en speelgoedbeurs van  9 
april moeten annuleren.  

Het aantal verhuurde tafels was 
dermate laag dat het geen vol-
waardige beurs zou zijn. Om te-
leurstelling van huurders en even-
tuele bezoekers te voorkomen, 

hebben de vrijwilligers besloten de 
beurs te annuleren en te verzetten 
naar het najaar. 

KBO kienavond Lieshout

De Boemerang annuleert kleding- en speelgoedbeurs
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BROUWERS QUALITY PETFOOD
DE STATER 16  |  LIESHOUT  |  0499-421916  |  WWW.PETGIGANT.NL 
BROUWERS QUALITY PETFOOD

VERKOOP AAN PARTICULIER 

TEGEN

GROOTHANDELSPRIJZEN 

OOK VERKOPEN WIJ

KANT EN KLAAR VERS VLEES

COMPLEET ASSORTIMENT

HONDEN- EN KATTENVOER

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, TEL. 06 - 203 80 151 

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Laarbeek
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 
Heuvelplein 93, Beek & Donk    06-51 44 52 67

www.kringloopwinkellaarbeek.nl    
info@boedeltotaal.nl 

Van Aerdenhout naar Mariahout

Mariahoutse Pater Van Rooden 50 jaar priester 
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout

Mariahout - Zittend in een fauteuil, met 
uitzicht op de Bernadettestraat, spreekt 
De MooiLaarbeekKrant pater Van 
Rooden. Een man die veel van de aard-
bol heeft gezien. Dit jaar is hij 50 jaar 
priester. Filosoferend over wereld en 
geloof ontstaat een bijzonder gesprek.

Seminarie in Beek en Donk
Pater Van Rooden was 19 jaar toen hij 
vanuit Aerdenhout naar het Brabantse 
Beek en Donk vertrok om daar naar het 
grootseminarie Studiehuis Sint Jozef te 
gaan. “Pater Jan van Duijnhoven was 
mijn directeur. Het studiehuis was ge-
vestigd op de plek waar nu Grieks res-
taurant Aphroditi zit”, legt pater Van 
Rooden uit. “De studie bestond uit twee 
jaar filosofie en vier jaar theologie. Mijn 
jaargroep was de laatste van de 50 à 60 
priesters die daar zijn opgeleid. Daarna 
ben ik in Leuven Portugees gaan stude-
ren. Nadat ik deze studie voltooid had 
ben ik vanuit Antwerpen met de boot 
naar Brazilië vertrokken. In 1966 duurde 
deze reis 20 dagen.”  

Brazilië
“Mensen kunnen zich amper voorstel-
len hoe groot Brazilië is”, vertelt de 
pater lachend en telt ter illustratie de 
inwoners van een paar buurlanden van 
Nederland op. “De parochie waar ik 
25 jaar gewerkt heb, was net zo groot 
als de provincie Utrecht.”  Samen met 
twee andere priesters had pater Van 
Rooden de zorg voor 30 steden en dor-
pen.  Dankbaar is hij voor de inzet van 
burgers: “Zonder lekenwerk hadden wij 
ons werk niet goed kunnen doen.”  Na 
25 jaar voor die parochie gewerkt te 

hebben, vond de pater het tijd voor iets 
anders. Na  41 jaar in Brazilië werd hij 
overgeplaatst naar Monaco waar hij tot 
zijn 75ste werkte.

Oblaten van Sint Franciscus van Sales
Tijdens het gesprek krijgt de 
MooiLaarbeekKrant uitgebreid uitleg 
over de congregatie waartoe  de pa-
ter behoort. Zo vertelt de pater dat 
Franciscus van Sales een innemend, 
vredelievend persoon was, die zich tij-
dens de godsdienstoorlogen rond 1600 
zeer humaan gedroeg.  Hij vertelt over 
de situatie waarin de hedendaagse kerk 
verkeert en hoe de generatie onder hem 
met het geloof bezig is. 

Afgelopen november bracht pater Van 
Rooden nog een bezoek aan Brazilië. 
“We hebben daar mijn 50-jarig jubi-
leum al gevierd. Het is prettig om te 
zien dat mijn werk zo goed is overge-
nomen”, vertelt de pater trots. “Na mijn 
emeritaat in Monaco had ik de keuze: 
Nederland of Brazilië. Maar zonder ver-
blijfsvergunning mag ik alleen maar als 
toerist Brazilië bezoeken.”  Toch geniet 
de pater van het leven in Mariahout. 
Hij heeft genoeg om handen en via 
de computer blijft hij met Braziliaanse 
vrienden in contact. “Van Aerdenhout 
naar Mariahout”, grapt hij met een lach.

Pater Van Rooden met het beeld van St. Jozef. Dit 
beeld komt uit het seminarie dat in Beek en Donk stond

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Pitloze Blauwe Druiven 500 gram 
             1.49
Nieuwe oogst Nicola per kilo   
             0.99

Navel Sinaasappels per kilo    

             0.99
Bospeen   per bos    0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Gesneden Raapstelen

1 + 1 Gratis

AANBIEDING

per doos

1.99 

HOLLANDSE AARDBEIEN

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

ASV’33, ELI, VV Mariahout en Sparta’25 starten gezamenlijk nieuw project

Laarbeek United verenigt voetbalverenigingen
Redacteur: Mark Barten

Laarbeek – Bedrijven en organisa-
ties zoeken steeds meer de samen-
werking binnen Laarbeek, getuige 
bijvoorbeeld de fusie van Albert van 
Uden & Zn. en Nico Bekx Transport 
per 1 april. Ook de Laarbeekse tiener-
werken zoeken met regelmaat elkaar 
op voor samenwerking, evenals vele 
andere organisaties en verenigingen. 
Zo nu ook de voetbalverenigingen 
met ‘Laarbeek United’.

Laarbeek United
De voetbalverenigingen ASV’33 
(Aarle-Rixtel), ELI (Lieshout), 
Sparta’25 (Beek en Donk) en VV 
Mariahout zijn dit seizoen een pilot 
begonnen met de C1-jeugd. Uit ieder 
van deze teams wordt een selectie ge-
maakt van 4 spelers, die gezamenlijk 
Laarbeek United vertegenwoordigen. 
Het idee ontstond na een toernooi in 
Hazebrouck (Frankrijk), waar ASV’33 
het opnam tegen sterke (internatio-
nale) teams. 

De koppen werden bij elkaar ge-
stoken en het idee ontstond om 
een sterker team te formeren. Géry 
Snijders, commissie voetbalzaken 
Sparta’25 merkt bij de verschillende 

clubs al op dat ze het een geweldig 
initiatief vinden, hoewel het nog in de 
kinderschoenen staat. “Als Laarbeekse 
verenigingen moeten we van elkaar 
kunnen profiteren.” 

“Als Laarbeekse 
verenigingen moeten 
we van elkaar kunnen 

profiteren“

Beloning
Peter van den Heuvel (VV Mariahout) 
is een van de trainers van Laarbeek 
United. “Het belangrijkste is dat de 
jongens er nog sterker uitkomen. 
Spelers willen erbij horen, ze mogen 
Laarbeek vertegenwoordigen en spe-
len op een hoger niveau samen. Ook 
al steken ze er maar 5% van op, dan 
is voor mij het doel geslaagd.” Géry 
merkt op het veld dat leiders vaak 
willen winnen, terwijl in de jeugd het 
plezier en de ontwikkeling voorop 
hoort te staan. “We moeten de spe-
lers laten wennen aan elkaar en het 
plezier niet aantasten. De spelers 
kunnen op een hoger niveau acteren 
en leren van elkaar. Voor hen moet 

het een beloning zijn om in dit elftal 
te kunnen spelen.”

Toernooi Hazebrouck 
Met Pasen trekt Laarbeek United naar 
Hazebrouck (Frankrijk). Daar zal het 
in de nieuwe tenues deelnemen aan 
het hoog aangeschreven internatio-
nale jeugdtoernooi. Laarbeek United 
heeft er nu enkele trainingen opzitten 
en neemt het vanavond (26 maart) 
op tegen Sparta’25 C1. Het team van 
Sparta’25 C1 kan helaas geen spe-
lers afstaan voor Laarbeek United in 
Frankrijk, gezien zij hun Engelse leef-
tijdsgenoten van Sandiacre Town FC 
met de jaarlijkse uitwisseling ontvan-
gen.

Vervolgtraject 
Volgend seizoen (2015/2016) wordt 
ook bij de D1 elftallen een Laarbeek 
United team gevormd. Mocht het 
succes groot blijken te zijn, wordt er 
ook gekeken naar de mogelijkheid 
voor de B-jeugd of wellicht andere 
elftallen. De elftallen van Laarbeek 
United komen niet uit in competitie-
verband. Géry: “Het is de bedoeling 
dat de teams één keer per maand over 
het seizoen heen iets met elkaar doen, 
zoals trainen of wedstrijden spelen, dit 
telkens bij een andere vereniging.”
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1+1
GRATIS

Remia 
feestsaus

alle varianten

fl es 300 ml

1.25
Prijs per fl esje 0.63

1+1
GRATISGRATIS

1.25
Prijs per fl esje 0.63
Prijs per fl esje 0.63

1+1
= 2 HALEN 1 BETALEN

Zuydpunt wijn 
alle varianten
fl es 750 ml

5.99
Prijs per fl es 3.00

Jan Linders. Pasen is het lekkerst in het zuiden.

1+1
GRATIS

Struik 
ragout

alle varianten
blik 400 gram

1.46
Prijs per blik 0.73

1+1
GRATIS

John West 

roze zalm

blik 418 gram
3.39

Prijs per blik 1.70

OP=OP

Vanaf woensdag 25 maart ligt het inspira� emagazine voor de Paasdagen weer in uw brievenbus, boordevol met lekkere producten en recepten*.

Vanaf woensdag 25 maart ligt het inspira� emagazine voor de 

Vanaf woensdag 25 maart ligt het inspira� emagazine voor de 

Vanaf woensdag 25 maart ligt het inspira� emagazine voor de Paasdagen weer in uw brievenbus, 
Paasdagen weer in uw brievenbus, 
Paasdagen weer in uw brievenbus, 

ligt het inspira� emagazine voor de Paasdagen weer in uw brievenbus, 

ligt het inspira� emagazine voor de 
ligt het inspira� emagazine voor de Paasdagen weer in uw brievenbus, 

ligt het inspira� emagazine voor de Paasdagen weer in uw brievenbus, boordevol met lekkere producten 

Paasdagen weer in uw brievenbus, boordevol met lekkere producten 

Paasdagen weer in uw brievenbus, 
Paasdagen weer in uw brievenbus, boordevol met lekkere producten 

Paasdagen weer in uw brievenbus, boordevol met lekkere producten 

Vanaf woensdag 25 maart Vanaf woensdag 25 maart Vanaf woensdag 25 maart 
bij Jan Linders
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www.janlinders.nlGeldig tot en met 
zondag 29 maart 2015

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Pasen is het lekkerst in het zuiden.

1+1GRATIS

Almhof chocolademousse melk, wit of puurbak 200 gram1.04-1.35Prijs per bak vanaf 0.52
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Het verschil tussen hem en haar 
bedroeg achtenvijftig centimeter. 
In het voordeel van de vrouw. 
Het zouden zijn eerste stappen 
betekenen op het pad der liefde. 
Natuurlijk had hij vroeger wel eens 
gezoend met een meisje van zijn 
eigen lengte, maar die bleek dan 
enkele jaren jonger te zijn. In de 
puberteit bijna een generatiekloof. 
Bij de gymles stond hij steevast 
achter in de rij. De kast betekende 
een onverslaanbaar obstakel, 
toch slechts een speldenknop in 
verhouding tot de priemende 
ogen van de grotere jongens. 
Tijdens het uitgaan balanceerde hij 
met zijn blad vol met drankjes om 
barbezoekers te ontwijken, zien 
deden ze hem nauwelijks. Militaire 
dienst was een onbereikbaar doel, 
de minimale lengte behorende 
tot de toelatingseisen was zelfs te 
hoog gegrepen. Zijn werkgever 
beloonde hem na vijftig jaar trouwe 
dienst met een speciale oorkonde. 
Hij hield van de koffiebranderij. 
Dat de werkkleding ieder jaar 
apart op maat gemaakt moest 
worden, werd binnen het bedrijf 
op de koop toegenomen. De Fiat 
500 voelde aan als een bolide van 
wereldformaat. Zijn actieradius 
beperkte zich tot de grenzen 
van zijn geboorteplaats, een 
plattelandsgemeente met boeren 
en burgers.
Luttele kilometers verderop 
groeide zij op tot een pronte 
vrouw. Sporten was aan haar 
niet besteed, haar gewicht 
ging bovenmatig op met haar 
lengte. Vooroplopend in de race 
naar vrouwelijkheidsvormen 
keken haar platte klasgenoten 
verwonderd naar de natuurlijke 
welvingen. Menig manspersoon 
legde het af bij het armpje 

drukken, niet echt een basis 
voor een liefdevolle relatie. Ze 
wist donders goed raad met de 
koffiebonen op de sorteerafdeling. 
Niet het selecteren van de kleine 
aromatische vruchten, maar het 
verzetten van de grote kisten. 
Door regen en wind fietste ze 
elke dag, moederziel alleen, over 
de lange hoger gelegen weg naar 
het nabijgelegen fabriekscomplex. 
Na de dood van haar ouders bleef 
ze wonen in het alleenstaande 
huis, onder aan de dijk. 
Nu was de tijd rijp dat daar 
verandering in moest komen. 
Het zou toch niet zo zijn dat 
twee vijfenzeventigjarigen 
de lusten des levens voor 
immer onthouden zouden 
worden. Na de jarenlange 
onbeantwoorde 
zoektocht naar 
intimiteit bleek internet 
de ontmoetingsplaats 
bij uitstek. Ze 
ontmoetten elkaar voor 
de eerste keer op het 
perron van het afgelegen 
treinstation. Op het werk 
hadden ze elkaar nooit 
echt gezien. Afgezien van 
de vijf dorpelingen kwam er 
doordeweeks nagenoeg niemand 
op de door gras overwoekerde 
binnenplaats. Het vertrekpunt 
voor zijn eerste echte reis, 
een avontuur op een laat 
keerpunt in haar leven. Het 
geluk tegemoet. Zonder 
schroom gaven ze elkaar een 
hand, die gevolgd werd door 
een innige omhelzing. Zijn gezicht 
werd begraven in haar weelderige 
boezem. Daar kon hij net bij. Voor 
de herkenbaarheid droeg ze een 
witte bloem in het haar.

Liefde in de koffi ebranderij Volgens P. Skauwe
COLUMN

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

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

Veel belangstelling voor fotoreis Marcel van de 
Kerkhof 

Eerste woning in Laarbeek gesloten na vondst hennepkwekerij 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk) 

Aarle-Rixtel – ‘Een top-avond’, aldus 
de organisatieleden van IVN Laarbeek 
over de lezing die Marcel van de 
Kerkhof uit Aarle-Rixtel vorige week 
gaf in het IVN gebouw. Er kwamen 
ruim 70 bezoekers op af. 

De fotoreis startte in Aarle-Rixtel bij 
de boshut van Noud Biemans. Hier 
fotografeerde Marcel onder andere 
uilen, groene spechten, boomklevers 
en zwartkoppen. Daarna ging de reis 
verder naar de rest van Laarbeek. Een 
zeer afwisselende flora en fauna pas-
seerde de revue, van een aparte soort 
paddenstoel tot aan de Laarbeekse 
vossen. 

Daarna ging de reis verder buiten 
Laarbeek. De presentatie werd af-
gesloten met twee fotopresentaties 
van twee weken met vrienden in de 
natuur. Eenmaal ging hij daarmee 

foto’s maken bij La Brenne in Frankrijk. 
Prachtige foto’s van onder andere 
bijeneters kwamen hierin voorbij. Bij 
de andere week in de natuur zijn de 
foto’s gemaakt in natuurgebied Muritz 
in Oost-Duitsland. Hier zaten onder 

andere verschillende roofvogelsoor-
ten.

De bezoekers deden op deze avond 
een rijke variatie van natuur en indruk-
ken op.

Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
heeft woensdagmiddag voor de eer-
ste keer een drugspand gesloten. Dit 
was in een huis aan de Muzenlaan 
in Beek en Donk, waar in januari een 
hennepkwekerij werd ontdekt. 

Onlangs werd bekend dat Laarbeek 
drugcriminaliteit harder aan gaat 

pakken. De burgemeester is be-
voegd tot het sluiten van panden. 
Dit op basis van overtreding van de 
Opiumwet. 

In het pand aan de Muzenlaan ston-
den ruim 900 planten. Het huis is nu 
voor zes maanden gesloten. Er komt 
niemand op straat te staan door de 

sluiting, want het huis was niet be-
woond.

Onlangs werd ook in Mariahout en 
op het Piet van Thielplein in Beek en 
Donk een hennepkwekerij ontdekt. 
Ook deze panden worden komende 
week gesloten. 

Wijkagent René Jansen verzegelde samen met de slotenmakerij het huis aan de Muzenlaan
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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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Opgave:

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

COMBINATIE REPORTAGE THEEZAKJE
UITSPRAAK HANDICAP KAMPEER
MONITOR ONTSTEL PLEINEN
ROLLADE TREINEN EEUWEN
FISCUS GUMMEN JOELEN
LIEFDE SIGAAR VLEZIG
VOSSEN WADDEN AFWAS
BIDET DWARS NODIG
ZADEL ZWEEF

Groentesouffl é met een kaaskorst (vegetarisch) 4 pers.

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Groentesouffl é met een kaaskorst (vegetarisch) 4 pers.Groentesouffl é met een kaaskorst (vegetarisch) 4 pers.

• 600 gr vleestomaat
• 300 gr bleekselderij
• 500 gr paprika’s
• 150 gr lente ui
• Olijfolie
• 2 teen knoflook
• 2 el honing
• Peper en zout

Kaaskorst:
• 150 gr crème fraiche
• 1,5 dl room
• 50 gr geraspte kaas
• 200 gr 

volkorenbloem

Meng eerst voor de kaaskorst de crème fraiche, room, geraspte kaas 

en de bloem en laat 30 min rusten. De tomaten ontvellen en in stukjes 

snijden. De bleekselderij wassen en schoonmaken en in stukjes snijden. 

De paprika’s schoonmaken en in stukjes snijden. De lente-uitjes wassen 

en in ringetjes snijden. Pak een grote pan en bak eerst een paar minuten 

de bleekselderij aan. Voeg nu de paprika, tomaat en lente uit toen en laat 

alles met de deksel erop 10 minuten stoven. Pers of hak de knoflook en 

voeg deze toe met wat peper, zout en de honing. Breng alles goed op 

smaak. Vet een ovenschaal in met boter en doe hier de gebakken groen-

ten in. Verkruimel nu het kaasmengsel over de groeten en bak het in de 

oven van 200°c. af tot er een mooie goudbruine korst ontstaat. (circa 20 

minuten). Smakelijk eten!  

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Pasen bij ’t Verswarenhuys is Mooi én Gezond! ’t Verswarenhuys heeft naast haar bekende versassortiment een 
uitgebreid Paasassortiment. Speciaal voor Pasen: kilo Hollandse Biefstuk van Stroj rundvlees van de familie Geerest 
uit Castenray: € 9,95. De familie Geerets uit Castenray is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het houden van 
dikbilkoeien en stieren. Hierdoor weten ze precies wat het beste is voor de dieren en 
het uiteindelijke product. De hoge kwaliteit wordt bereikt door alleen het 
beste na te streven wat betreft runderrassen, voeding, leefomstandigheden 
en de gezondheid van het vee. Kom naar de winkel en maak kennis met het 
Paasassortiment van ’t Verswarenhuys!

MOOI GEZOND Pasen bij ’t Verswarenhuys!

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Pascal Béguin

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

 Roosje van Rijn

€15,00waardebonvoor de winnaar
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SudokuMedium

8 6 4 7

3 2 1 5

6 5 8 1

9 3 4 8

2 8 4 3

8 3 1 7

2 7 3 8

3 6 9 1

6 4 2 5

Puzzle #57050

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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In het voetlicht: Annemiek van Aerde 
Locatie:  Oude Bakelsedijk 14,  Gemert

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

Mensen begeleiden om zich prettig te voelen. 
Mooi oud worden met respect voor je lichaam. 
Doelen die Annemiek van Aerde nastreeft. In haar 
schoonheidsinstituut, gevestigd in een modern 
pand gelegen in Gemertse landerijen, vertelt ze 
vol passie over haar vak. 

Schoonheidsinstituut AERDE verzorgt het gehele 
lichaam. Wat is jullie belangrijkste doel?
“Binnen ons schoonheidsinstituut wordt deskundig 
en professioneel advies gegeven. Wij vinden het 
belangrijk dat onze klanten zich daar prettig bij 
voelen”, vertelt Annemiek. “Ik vind een term als 
anti-aging dan ook een verkeerde benaming. Ieder 
lichaam en huid wordt ouder. De manier waarop je 
hier mee omgaat is belangrijk. Je moet goed voor 
jezelf zorgen en wij kunnen je daarin begeleiden. 
Je huid is je grootste orgaan. Veel mensen staan 
hier niet bij stil.”

Iedereen wordt ouder. Hebben jullie een bepaalde 
groep mensen die jullie instituut bezoekt?
“Graag willen we laagdrempelig zijn. Iedere per-
soon is welkom. Zowel mannen als vrouwen, 
jongeren als ouderen.” Annemiek verklaart: “We 
verzorgen niet alleen schoonheidsbehandelingen. 
Ook pubers met ernstige acne of dames in de over-
gang behoren tot onze klantenkring.” De laatste 
groep verdient volgens Annemiek extra aandacht: 
“Voor iedere levensfase is aandacht genoeg, alleen 
dames in de overgang moeten het zelf maar uit-
zoeken.” 

Terwijl De MooiLaarbeekKrant haar kopje koffie 
drinkt ondergaat Annemiek een nagelbehande-
ling. Annemiek geeft tips en laat haar collega voe-
len hoe ze bepaalde handelingen moet uitvoeren.

“Ons team is hecht en deskundig”, aldus een 
trotse eigenaresse. “We zijn steeds bezig om 
ons te verbeteren. Deze behandeling met gel-
nagellak van OPI is een service naar de klant.” 
In het instituut werken zeven vakmensen die 
allerlei gespecialiseerde behandelingen geven. 
Zowel voor gezichtsbehandelingen als behande-
lingen aan handen en voeten kunt u bij AERDE 
Schoonheidsinstituut terecht. “We begeleiden 
ook mensen met overgewicht. Met een jaar na-
zorg na het bereiken van je ideale gewicht.” 

In 2013 won AERDE schoonheidsinstituut de 
publieksprijs bij de Beauty Awards en een 
nominatie bij de vakjury. Hoe waren de Beauty 
Awards?
“Door mee te doen met de Beauty Awards moe-
sten we figuurlijk met de billen bloot”, vertelt 
Annemiek lachend. “Er was een zeer uitgebrei-
de aanmelding, bezoek van een mystery gast 
en we moesten ons presenteren voor een jury. 
Meedoen met zo’n wedstrijd sluit goed aan bij 
onze persoonlijke instelling. Anders nadenken 
over ons bedrijf. Dat we mede dankzij onze 
trouwe klanten de publieksprijs wonnen was een 
geweldige opsteker.” 

Tijdens ons gesprek komt het onderwerp ‘pret-
tig voelen in je lichaam’ steeds weer ter sprake. 
Is dit de reden dat je zo begaan bent met goede 
doelen?
“Mensen hebben soms de pech om een ziekte 
te krijgen. Bij ‘Feel good, look better’ begeleid 
ik kankerpatiënten. De ziekte en medicatie heeft 
veel invloed op de huid. We zorgen ervoor dat 
ze zich fijner voelen.” De jaarlijkse Aerde-run 
draagt Annemieks naam. “Dit loopevenement 
sponsort Stichting Engery4All, voor kinderen 
met een stofwisselingsziekte. Vanaf dit jaar gaan 
wij samenwerken met de Huize-Padua-loop. 
Hopelijk krijgen we voor het goede doel nog 
meer mensen op de been.”

Interesse in AERDE Schoonheidsinstituut? Bezoek 
de website www.aerde.com. 

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

IN HET VOETLICHT...  AERDE SCHOONHEIDSINSTITUUT
Annemiek van Aerde vindt het belangrijk dat mensen zich prettig voelen in hun lichaam

De MooiLaarbeekKrant op bezoek bij Luchtpost-schrijfster Anne Wittebol

‘Met Ann-Ann crossen door de regenachtige Costa Blanca!’ 

‘Het maakt niet uit wanneer je komt. 
Het is hier altijd pràchtig weer!’ Ja, ja. 
Het is donderdagavond 19 maart. Het 
is niet alleen aardedonker; het regent 
dat het giet! ‘Nee, het is geen grapje. 
Je moet hier de rivierbedding inrijden’, 
luidt de routebeschrijving. Waar ko-
men we toch uit? 

Nadat onze Fiat 500 de rivier, inclusief 
alle hobbels en knotsen, getrotseerd 
is, zien we ineens een bordje ‘Finca 
Erbalunga’. Daarachter zien we een 
prachtig okergeel huis. Hier moet het 
zijn! We bellen aan en de poort gaat 
open. Vol gas rijden we de steile op-
rijlaan op. We horen al snel een hond 
blaffen. Natuurlijk, dat is ‘Moos’, de 
logeerhond van Rob en Anne. Vol en-
thousiasme worden we begroet door 
het echtpaar. Ons driedaagse avontuur 
in het regenachtige Spanje kan begin-
nen.

Omgeving 
En nat. Dat was het. Na een gezellige 
welkomstborrel worden we vrijdag-
ochtend wakker van het gekletter in 
het zwembad. We zien dan pas hoe 
prachtig het huis is. Groot, authentiek, 
met een prachtig uitzicht over de ber-
gen en een geweldig zwembad. Wat 
hadden we daar graag een duik in ge-
maakt! Maar het is beter weer om de 

omgeving te verkennen. De sleutels 
van de Fiat 500 gooien we naar Anne, 
die ons als ware Spaanse gids door de 
Costa Blanca begeleidt. We rijden eerst 
de Benissa-berg over. Veel meer dan 
wolken is er niet te zien. “Nou, dit ge-
beurt nooit. We hebben zo’n pech”, 
vertelt onze persoonlijke reisleidster. 
Vervolgens laat Anne ons wat dorpjes 
zien en belanden we in Benidorm, al-
waar we gezellig shoppend en koffie-
drinkend de middag doorbrengen. Het 
slechte weer mag de pret absoluut niet 
drukken. 

Ondertussen vertelt Anne de meest 
leuke en mooie verhalen. Verhalen die 
we al kenden uit de krant, maar ook 
nieuwe verhalen. We zien het huis van 
gekke Rámon - dat helaas pas is af-
gebrand - en het verblijf van Sue, die 
zwerfdieren opvangt. Vol passie zetten 
Rob en Anne zich voor deze 74-jarige 
vrouw in. “Ze heeft geen geld en wil 
zoveel mogelijk dieren opvangen. We 
steunen haar zoveel mogelijk”, vertelt 
Anne. Zo gaan alle fooien van het gas-
tenverblijf in zijn geheel naar Sue toe.

Insecten
Het gastenverblijf waar we verblijven is 
tip top in orde. Alles is aanwezig. Maar 
dan ook echt alles. Zo zien we ineens 
boven ons hoofdkussen een gekko zit-
ten. Is ie nep of echt? Als twee helden 
staan mijn moeder en ik al bij de deur 
om naar buiten te rennen. Niet veel later 
zien we een zelfde gekko aan de muur 
hangen, met daaraan een badjas. ‘Oh, 
hij is nep dus.‘ Voor de zekerheid gooit 
mijn moeder nog een vliegenmepper 
ertegenaan, waardoor bevestigd wordt 
dat dit inderdaad geen levende gekko 
is. ’s Ochtends in de auto – op weg naar 
Valencia – wordt de schrik nog groter. 
“Oh, er zitten hier heel veel beesten”, 
vertelt Anne. Eigenlijk willen we het 
niet weten, maar toch zijn we nieuws-
gierig. Nadat ze verteld heeft over de 
vele slangen, enorm grote spinnen (die 
bijten!), leguanen, gekko’s en duizend-
poten (waar ze zelf pas door gebeten 
is) zijn we bijna blij dat ons reisje nog 
maar 1 nacht duurt. ’s Avonds contro-
leren we heel de kamer, het bed wordt 
nog nauwkeurig bekeken en ’s nachts 
zie ik mijn moeder – nadat ze naar het 
toilet is geweest – nog een keer door 

de kamer staren. De kust is veilig! We 
kunnen rustig slapen …

Valencia 
Met Anne naar Valencia is een hoogte-
punt op zich. Zonder na te denken leidt 
de ‘verspaanste Aarlenaar’ ons door 
deze miljoenenstad. Ze vertelt over de 
gebouwen, het ‘rijdende rechter-tafe-
reel’ dat iedere donderdag plaatsvindt 
en over Las Fallas, het grootste feest van 
Valencia, waarmee de lente wordt inge-
luid. Dit is net geweest, maar nog niet 
alles is weg. Anne neemt ons mee naar 
een levensgroot Mariabeeld gemaakt 
van bloemen, met daaromheen nog 
veel meer bloemenzeeën. Het is een 
geweldig gezicht. We sluiten Valencia 
nog wat shoppend af en zetten onze 
reis weer voort naar ‘Finca Erbalunga’. 
Na een opfrisbeurt bezoeken we het 
ongetwijfeld beste Italiaanse restaurant 
van Calpe, een plaatsje vlakbij Lliber. 
Met een heerlijk wijntje en veel buurt 
wordt ook deze mooie dag afgesloten. 

Afscheid 
Zondag 22 maart. Het is alweer de dag 
van vertrek. Met Rob, Anne en Moos 

lopen we Lliber in. Het is een klein 
dorpje, met slechts 1000 inwoners. De 
kerk is net uit. Er is één terrasje, het 
terras bij Manollo. Nadat het begint te 
regenen buiten, vluchten we naar bin-
nen. Aldaar blijkt het hele kroegje vol 
te zitten met Spanjaarden. “Heel nor-
maal hier, dat ze na de kerk hier op 
zondag gaan koffiedrinken.” Het is een 
leuk tafereel. We proosten nog een-
maal op drie heel mooie dagen ‘Finca 
Erbalunga’ om vervolgens onze weg 
naar huis in te zetten. Terwijl de regen 
op het vliegtuigraampje klettert, nemen 
we afscheid van Valencia en de gastvrij-
heid van Rob en Anne. Twee geweldige 
mensen, die daar een geweldig leven 
leiden. Wij denken erover om in de zo-
mer – als het hopelijk wel goed weer is 
(!) – terug te gaan. Voor alle mensen uit 
Laarbeek zeker een aanrader om ook 
een bezoek te brengen aan deze oud-
Laarbekenaren. Kijk voor meer infor-
matie over hun gastenverblijf op: www.
fincaerbalunga.com. Enne zoals Anne 
zegt: “Het is echt (bijna) altijd prachtig 
weer hier!” Adios! 

Nikki Barten van De MooiLaarbeekKrant 
ging afgelopen weekend met haar 
moeder Antonet op bezoek bij familie 
Wittebol, wonende in de Costa Blanca 
in het plaatsje Lliber. Rob en Anne 
Wittebol runnen daar een 2-persoons 
gastenverblijf. Oorspronkelijk komt het 
echtpaar uit Aarle-Rixtel. Al twee jaar 
lang schrijft Anne Wittebol met grote 
regelmaat voor de rubriek ‘Luchtpost’ in 
De MooiLaarbeekKrant.

Samen met Anne Wittebol genoten we van een heerlijke pizza in oud-Calpe Het grote Mariabeeld van bloemen midden in Valencia
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Beek en Donk - Als er gesproken 
wordt over de fabricage van radio’s 
in Nederland denkt iedereen aan 
Philips. Maar voordat Philips begon 
met het maken van radio’s had Cor 
Thijssens al een fabriekje in Beek en 
Donk. Deze toestellen droegen de 
naam Minimax. Het eerste exem-
plaar werd destijds gekocht door de 
burgemeester van Aarle-Rixtel, dhr. 
Albers Pistorius.

Reden genoeg om deze historie eens 
naar voren te halen door middel van 
een expositie. De voorbereidingen 
voor een tentoonstelling over dit 
radiofabriekje zijn inmiddels in volle 
gang. 

Dhr. Gidi Verheijen, die opgroeide 
in Mariahout, heeft de nodige ge-
gevens over Minimax verzameld en 
kan ook een aantal toestellen die 
bewaard gebleven zijn naar Beek en 
Donk halen. Deze objecten zijn op de 
tentoonstelling te zien. Hetgeen op 
de tentoonstelling wordt uitgestald 
is een unieke collectie en geeft echt 
een eenmalige gelegenheid om deze 
te bewonderen.

Over enkele weken publiceren ze 
nog meer informatie. Noteer alvast in 
uw agenda: tentoonstelling Minimax 

op 11 en 12 april in de Heemkamer 
van Heemkundekring ‘De Lange 
Vonder’ aan de Parklaan 5 in Beek 

en Donk. Als u nu al meer informatie 
wilt, neem dan contact op met Harry 
Brugmans, tel. 06-30450825.

WE KNALLEN HEM ERIN

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

De prijslijsten voor de barbecue en reepjespan liggen weer klaar in de winkel of kijk op onze website

www.superslagerij.nl

Superslagerij Brouwers 
heeft per 1 april nieuwe 
eigenaars. Wat kunt u van 
ons verwachten?
• Vertrouwde ambachtelijke 

producten
• Vlees met een verhaal
• Nieuwe specialiteiten
• Smakelijke maaltijden
• Heerlijke gebraden producten
• een moderne en vertrouwde 

winkeluitstraling
• Leuke acties
• Vertrouwde gezichten

Deze week 
ontvangt u bij 
aankoop een 
spaarkaart voor de 
komende 4 weken

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG 1 APRIL T/M ZATERDAG 4 APRIL

Koeltas actie
100 gram Kempenham

100 gram Achterham

500 gram Verse worst

500 gram Gemengd gehakt

Samen voor € 10,00
inclusief Gildeslager koeltas

Wie weet waar dit was? 

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

De foto van vorige week - van het voetbalteam - kwam ook veelvuldig voorbij op 
Social Media. De MooiLaarbeekKrant ontving 1 reactie:

Mijn antwoord op de foto van voetbalclub ASV’33 E2 kampioenschap 1981/1982 is:
Coaches: John van de Ven, Hans Verbakel en Peter van Berlo
Achterste rij: Jos Gruijters, Harvey de Leeuw, Heino
Raaijmakers, Silvo Raaijma-
kers, Ferry Tabor, Marc 
Bekkers en Pieter Swinkels
Voorste rij: Ger Sterken, 
Ronald Brouwers, Lawrence 
Fransen, José de Leeuw, 
Freddy van Bokhoven, 
Remco Plettenberg en Mark 
van Wetten

Groet, José de Leeuw

Historische beelden
Wie weet waar dit was?

Achterste rij: Jos Gruijters, Harvey de Leeuw, Heino
Raaijmakers, Silvo Raaijma-

Ronald Brouwers, Lawrence 
Fransen, José de Leeuw, 

Remco Plettenberg en Mark 

Radio’s van Beek en Donkse makelij
Tom Suurs uit Veghel. Foto gemaakt rond 1925

Beek en Donk – Stichting Howeko 
houdt vrijdag 27 maart haar jaar-
vergadering. Naast het jaarverslag 
en de financiële jaarstukken wor-
den er ook twee nieuwe bestuurs-
leden voorgesteld.

Bart van den Eijnde is volgens 
rooster aftredend en stelt zich 
herkiesbaar. André Boschman is 
bereid de bestuurszetel over te 

nemen van Wim Vrijaldenhoven, 
die heeft aangekondigd op termijn 
te willen vertrekken. Eventuele 
kandidaten kunnen zich melden 
tot één dag voor de vergadering. 
De vergadering is openbaar en 
begint om 10.30 uur in de kan-
tine van Howeko, Wethouder 
Heinsbergenplein 6 te Beek en 
Donk. 

Jaarvergadering Stichting HowekoDorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Beek en Donk – “Wat goed werkt, daar moet 
je niet aan sleutelen”, vertelt het Bestse echt-
paar Wil en Mariëtte Schepers. Per 1 april neemt 
het slagerskoppel de bekende slagerij aan de 
Smalleweg van Gerard Brouwers over. 

Ervaren
Wil en Mariëtte hebben al 13 jaar een slagerij 
in het Eindhovense stadsdeel Gestel en werken 
daar met veel plezier. Vanaf 1 april worden de 
rollen veranderd. Mariëtte werkt op woensdagen 
in Beek en Donk en staat tijdens de andere da-
gen in Eindhoven. Wil wordt met zijn ruim 30 
jaar ervaring het nieuwe dagelijkse gezicht van 
Gildeslager Brouwers. In de toekomst is het de 
bedoeling dat het tweetal samen in Beek en 
Donk werkzaam is.

Keuze
Via leverancier Henk van Lierop uit Beek en Donk 
werden Wil en Mariëtte geïnformeerd dat Gerard 
Brouwers zijn slagerij wilde overdragen. “Sinds 
oktober 2014 zijn we bezig geweest met de 
overname. In november/december hadden we al 
zo’n goed gevoel dat we tegen elkaar zeiden: Ja, 
dit is wat we zoeken”, vertelt Mariëtte. Wil vult 
aan: “Het slagerswereldje is klein, we hadden al 
vaak gehoord van Gerard Brouwers. Hij staat in 
de wandelgangen bekend als een echte vakman 
en gedreven ondernemer. We kenden de slagerij 
al van hun goede naam.”

“We houden de goede 
naam van Brouwers in ere. 

Vakmanschap en ambacht staan 
hoog in het vaandel”.

Mogelijkheden
Voor de nieuwe eigenaren zijn er in de Beek 
en Donkse slagerij meer mogelijkheden dan in 

Eindhoven. “Net zoals Gerard Brouwers ben ook 
ik lid van het Worstenmakersgilde. Het is mooi 
om je eigen ambachtelijke producten te kunnen 
maken, zoals rauwe hammen en rookvlees. In 
Eindhoven kunnen we vlees niet roken en heb-
ben we niet het machinepark om de worsten te 
maken. In Beek en Donk kunnen we dat wel”, 
aldus Wil.  

Vooruitblik
Het koppel heeft enorm veel zin in de nieuwe 
uitdaging en blikt alvast vooruit naar hun tijd in 

Beek en Donk. Mariëtte: “We vinden het leuk 
om nieuwe gezichten te zien en andere men-
sen te leren kennen. Beek en Donk lijkt ons een 
erg gezellig en leuk dorp!” Wil: “Klanten kun-
nen bij ons hetzelfde verwachten. We gaan met 
de tijd mee, zoals ook Gerard dat heeft gedaan. 
We houden de goede naam van Brouwers in 
ere. Vakmanschap en ambacht staat hoog in het 
vaandel. Bij ons is alleen eerlijk vlees verkrijgbaar. 
Daarnaast blijf het personeel ook behouden, we 
hebben al een paar keer met hen meegelopen in 
de zaak.”

Kennismaking
Zaterdag 28 maart neemt 
Gerard Brouwers afscheid 
van zijn slagerij. Tevens is 
er dan de mogelijkheid om 
kennis te maken met de 
nieuwe eigenaren. Iedereen 
is hierbij van harte welkom, 
er staat een tent bij de 
slagerij.

Wil en Mariëtte Schepers nemen Gildeslager Brouwers over

“Slagerij Brouwers heeft nieuw vlees in de kuip…”

Wil en Mariëtte, de nieuwe eigenaren van Gildeslager Brouwers

WiSH Outdoor presenteert complete line-up

Hartstichting afdeling Aarle-Rixtel zoekt comitéleden

Beek en Donk - Gedurende het week-
end van 3 tot en met 5 juli, strijken naar 
verwachting meer dan 20 verschillende 
nationaliteiten neer in en rondom het 
Brabantse Beek en Donk om de 9e edi-
tie van WiSH Outdoor te bezoeken. In 
navolging van de bekendmaking van 
enkele artiesten gedurende de afgelo-
pen weken, presenteert het festival haar 
complete line-up.  

Line-up vrijdag
Dat de vrijdag van WiSH Outdoor ga-
rant staat voor een knallend begin van 
het festival, blijkt wel uit de indrukwek-
kende line-up. Zo staan er een aan-
tal grote namen op het programma. 
Niemand minder dan Sunnery James & 
Ryan Marciano, 3LAU en Jay Hardway 
nemen vrijdag achter de draaitafels 
plaats. De inmiddels wereldberoemde 
heren van Showtek, o.a. bekend van 
hits als ‘Cannonball’ en ‘Bad’, nemlen 
het slotakkoord van de avond voor hun 
rekening.

Line-up zaterdag
Met een zeer uitgebreide programme-
ring en talloze muziekstijlen verdeeld 

over 8 verschillende area’s, biedt WiSH 
Outdoor op zaterdag 4 juli veel variatie. 
De Devoted stage (house/EDM) wordt 
dit jaar gedomineerd door Nederlandse 
grootheden. Zo maken onder ande-
ren W&W, Dannic, Firebeatz en DBSTF 
(primeur) hun opwachting. Daarnaast 
heeft de organisatie tevens de popu-
lairste tweeling op Dance gebied van 
het moment, de Australische NERVO 
zusjes, weten vast te leggen. Ook op 
hardstyle gebied heeft het festival een 
aantrekkelijke affiche. Zo voorzien o.a. 
Noisecontrollers, Coone, D-Block & 
S-te-Fan, E-Force en de Frequencerz het 
publiek van een flinke dosis hardstyle. 
Naast de twee mainstages, zijn er talloze 
andere area’s te vinden; van techno tot 
deephouse. Voor een volledig overzicht 
van alle artiesten en area’s kun je kijken 
op www.wishoutdoor.com. 

Line-up zondag
De mainstage biedt met namen 
als Kensington, Typhoon & Band, 
FeestdjRuud en de Memphis Maniacs 
ook op zondag 5 juli voor ieder wat 
wils. EDM liefhebbers kunnen op zon-
dag genieten van optredens van onder 

anderen La Fuente, Dyna, Jordy Dazz en 
The Partysquad. De traditionele afsluiter 
van de Delicous Dutch stage wordt dit 
jaar verzorgd door Mental Theo b2b The 
Prophet. Voor een complete lijst van alle 
area’s en artiesten op zondag 5 juli, kun 
je kijken op www.wishoutdoor.com. 

Kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar 
hebben dit jaar op zondag toegang voor 
slechts €5,00. De organisatie heeft deze 
keuze gemaakt zodat het de allerkleinste 
bezoekers van WiSH Outdoor ook kan 
voorzien van een leuke dag door middel 
van een vernieuwde kinderarea. 

Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.wishoutdoor.com en via alle 
Primerawinkels in Nederland en België.
Voor meer informatie omtrent WiSH 
Outdoor, kijk op www.wishoutdoor.com, 
www.facebook.com/wishoutdoor en 
www.twitter.com/wishoutdoor. 

Aarle-Rixtel - Al sinds 1970 is er in 
Aarle-Rixtel  een clubje mensen actief 
onder de naam Comité Hartstichting 
afdeling Aarle-Rixtel. De belangrijk-
ste taak van dit comité is de organi-
satie van de jaarlijkse collecte. 

Het aantal mensen met chronische 
hart- en vaatziekten, zoals hartfalen, 
neemt nog steeds toe. Op dit moment 
zijn er zo’n  1 miljoen Nederlanders  
die te kampen hebben met hart- of 
vaatproblemen. Van een groot deel 
van deze patiënten zijn de vooruit-
zichten slecht. Elke dag sterven er 
107 mensen aan de gevolgen van 

deze ziekten , waaronder zeer jonge 
kinderen. 

Investeren in wetenschappelijk on-
derzoek blijft absoluut noodzake-
lijk.  De opbrengst van de collecte 
is  de belangrijkste bron van inkom-
sten  voor deze onderzoekers. Naast 
de collecte proberen wij als comité 
de Hartstichting zoveel mogelijk on-
der de aandacht te brengen.  Heb je 
een paar uurtjes per jaar tijd geef je 
dan op via onderstaand e-mailadres. 
Vanuit Den Haag wordt er ook steeds 
meer op aangedrongen om de col-
lecte via de computer  te regelen. 

Hiervoor hebben zij een programma 
ontwikkeld. Misschien iets voor jou 
om hier mee aan de slag te gaan. 

Reacties kunt u sturen naar Martien 
van den Heuvel, Dijkmanstraat 4, 
5735 GH te Aarle-Rixtel . Tel. 0492-
382673 of mail 
mjvandenheuvel@onsbrabantnet.nl.

Ook zoekt het comité nog nieuwe 
collectanten. De collecteweek is dit 
jaar van 6 t/m 12 april. Iets voor 
jou? Geef je dan op bij Jeanne Smits, 
Molenstraat 39 te Aarle-Rixtel, tel. 
0492-382612.

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

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

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-42146

Merks v.o.f.

   Tel. 0499-42146

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden
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Charlotte van Eert - de Groot beviel vorige week van dochter-
tje Noor van Eert. Het gevolg? Vier generaties binnen de familie! 

Charlottes oma Corrie van der Putten - Kelderman werd grootoma en 
Charlottes moeder Jolanda de Groot - van der Putten werd oma. Noor is 
geboren op 14 maart 2015. Van harte gefeliciteerd!
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Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag

De perfect gedekte Paastafel? Kom dan naar ’t Verswarenhuys  

HOLLANDSE
      BIEFSTUK

CROISSANTS PAASPATÉ MET 
APPELTJES EN SPEK

BIJ 2 SALADES 
NAAR KEUZE

100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM BOEREN-
ACHTERHAM

PAASSTOL VAN
ECHTE BAKKER VEDDER

KILO  €9,95

VOOR  €2,99

  PER STUK  

€2,99
  100 GRAM  

€1,99

  €2,99

STROJ RUNDVLEES 
UIT CASTENRAY

KEUZE UIT 
6 VERSCHILLENDE 
SMAKEN.

nu met 
GRATIS

4 appelfl appen 
met GRATIS Steenoven 

Peperoni stokbrood 
GRATIS

bakje eiersalade 

HOLLANDSE
      BIEFSTUK

PAASSTOL

KILO  

STROJ RUNDVLEES 
UIT CASTENRAY

ECHTE BAKKER VEDDER

4 appelfl appen 

APPELTJES EN SPEK
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De perfect gedekte Paastafel? Kom dan naar ’t Verswarenhuys  

NAAR KEUZE

2,99 bakje eiersalade 

ACHTERHAM

€  €

BAVAROIS 
TULBAND 
MET SAUS

200 GRAM VERSE 
BIESLOOKKAAS 

metGRATIS
bakje eiersalade 

BIESLOOKKAAS 

4 + 2 
GRATIS

Pasen bij t́ Verswarenhuys

Hoera! Vier generaties in Laarbeek 

Bestuurswisseling bij dansclub ‘Tieners van Toen’
Beek en Donk - Tijdens de jaarverga-
dering van 5 maart werd er afscheid 
genomen van Frans Manders als voor-
zitter van dansvereniging de ‘Tieners 
van Toen’. Frans, die deze taak op 
een leuke en bekwame manier 15 jaar 

heeft vervuld, vond het nodig om ge-
zien zijn leeftijd de voorzittershamer 
over te dragen aan een ander.

Uit de vergadering had Tonny van Hout 
zich als enigste beschikbaar gesteld om 

deze taak op zich te nemen, en werd 
met een hand opsteken dan ook door 
de hele vergadering aangenomen. Bij 
de Tieners van Toen is het iedere don-
derdagavond dansen in de gezellige 
zaal van de Tapperij in Beek en Donk.

Iedereen is welkom, of u nu uit Aarle-
Rixtel, Lieshout, Gemert, Mariahout 
of uit Boerdonk komt,   hun motto is 
‘gezelligheid boven alles’ en er wor-
den op een vakkundige manier pla-
ten gedraaid door de vaste DJ Harrie 
Claassen met onder andere de wals, 
Engelse wals, sirtaki, cumbia, tango en 
natuurlijk de foxtrot, maar ook diverse 
groepsdansen. Bent u geïnteresseerd, 
jong of oud, of voelt u zich een beetje 
eenzaam, kom gerust eens binnen kij-
ken. Bij de Tieners van Toen bent u al-
tijd welkom en het verplicht u tot niets.

LEZERSPODIUM
De Ruit
PNL raadslid Bowen Straatman 
(B.S.) geeft op 19 maart in het le-
zerspodium zijn visie over de Ruit. 
Niet over Nut en Noodzaak maar 
over de voor- en nadelen van die 
Ruit wil hij ons beleren. Aan de orde 
komen de leefbaarheid en het sluip-
vrachtverkeer, beide gekoppeld aan 
geluidsoverlast. Dat zit wel snor 
volgens B.S. Alleen woningen die 
dicht tegen het tracé aanliggen 
zullen er ‘echt’ last van hebben. 
Hij geeft niet aan hoeveel wonin-
gen, beter nog, straten die over-
last zullen ervaren. De folder ‘Gum 
de Ruit eruit!’ geeft voor Lieshout 
die informatie wél, zeer compact 
en indringend. Hoe durft een PNL 
raadslid ongefundeerde onzin over 
‘echte’ overlast te verkopen? Je zou 
verwachten dat hij na het (mede) 
veroorzaken van een tonnen kos-

tende bestuurlijke chaos in Laar-
beek een toontje lager zou zingen. 
Dat past niet in de kraam van B.S. 
Hij woont in Beek en Donk en heeft 
totaal geen besef van de weerzin-
wekkende overlast die het vracht-
verkeer op weg naar Rotterdam en 
Antwerpen zal veroorzaken in Lies-
hout en Aarle-Rixtel: dag en nacht 
herrie op plaatsen waar nu nog de 
stilte hoorbaar is. Het “sluipverkeer 
door de Laarbeekse kernen” wordt 
minder beweert B.S. en dat is pure 
onzin. De Ruit raakt dan de kernen 
Lieshout en Aarle-Rixtel en zal juist 
vrachtverkeer gaan aantrekken. Die 
weg ligt binnen 80 meter van de 
kernbebouwingen. Aarle-Rixtel ligt 
aan de verkeerde kant als je naar de 
windrichting kijkt. De overheersen-
de westenwind trakteert Aarle-Rix-
tel niet alleen op lawaai en geruis 

maar ook op fijnstof (aangetoond 
kankerverwekkend), stikstofoxiden 
en onfrisse autobaangeuren. Daar 
heeft B.S.  van PNL in Beek en Donk 
inderdaad geen last van. Als raads-
lid hoor je een bredere visie te han-
teren dan hij (en ook PNL?) doet.

De eindconclusie die B.S. trekt over 
zijn eigen verhaal is dat het allemaal 
zo’n vaart niet loopt met die Ruit. 
En dat we vooral niet ‘bang’ hoe-
ven te zijn. Inderdaad, met bange 
mensen schieten we niks op, woe-
dende mensen hebben we nodig nu 
in de eindfase van de strijd om de 
Ruit. Woedende mensen met een 
goed geheugen, ten minste tot de 
volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen.

J.M. Houben, Lieshout

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een Dr. Hauschka behandeling, een unieke 
ervaring voor lichaam en geest!

Ter kennismaking van €85,00 voor €68,00

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

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

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Deze knappe dame is Bobbie, 
een Bobtail, en zij is op zoek naar 
gezelligheid, beweging en een 
zorgeloze toekomst. Bobbie is een 
vriendelijke dame waar geen greintje 
kwaad in zit. Ze vindt iedereen aardig 
en vindt  het heerlijk om geknuffeld 
te worden. Bobbie kijkt ernaar uit 
om samen met haar nieuwe baas in 
huis te mogen wonen. Ze kan een 
paar uurtjes alleen blijven, maar liever 
niet te lang, Bobbie is namelijk dol op 
aandacht. Ook staat ze altijd paraat 

om een sportieve wandeling te maken, ze loopt goed mee aan de riem.

Kunt u deze lieve schat een geweldig thuis bieden, kijk dan op onze site voor 
meer informatie, www.voorstegrootel.nl of bel met onze opvang, 0492-381490

Naam:        Bobbie
Leeftijd:     6 jaar
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Olivia Schrama
22 maart 2015

Koen & Annemarie 
Schrama - van den Akker

Jim Schrama

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 
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:Jarige Van De Week:

Silke van der Linden

Hallo inwoners van Laarbeek,

Velen van jullie zullen ons misschien 
wel kennen, hoewel we alweer een 
groot aantal jaren uit Beek en Donk 
weg zijn en sindsdien in Egypte wo-
nen. Wij, Dave Smits en Monique 
van Bree, zijn destijds naar Egypte 
vertrokken om er te wonen en te 
werken.

Dave is de jongste zoon van Cees 
Smits en Sil Strik, van de vroegere 
Stoffenhal Smits in de Pater Beca-
nusstraat. Het merendeel van zijn 
uitgebreide familie woont in Laar-
beek. Dave is geboren en getogen 
in Beek en Donk en heeft de laatste 
jaren in Beek en Donk gewerkt als 
kok bij Café-Zaal ‘t Huukske. Hier-
van zullen velen van de wat oudere 
generaties hem vast nog wel ken-
nen.

Monique is de oudste dochter van 
Lambert van Bree en Dien Gruijters. 
Ook de familie Van Bree komt uit 
Beek en Donk, en ook de afstam-
melingen van deze familie wonen 
nog voornamelijk in Laarbeek en 
omstreken. Monique werkte in Ne-
derland als gemeenteambtenaar.

Om meer tijd samen door te kunnen 
brengen, hebben we van onze hob-

by ons beroep gemaakt. Sinds 1993 
zijn we beiden fervente duikers en 
sinds 2000 zijn we duikinstructeurs. 
We wonen en werken in Hurg-
hada en geven duiklessen, begelei-
den onervaren duikers, verzorgen 
duiksafari’s, snorkeltrips en regelen 
bootjes voor privégroepen. Ook ex-
cursies aan land, naar de vele mooie 
culturele attracties in Egypte kunnen 
we regelen. We zijn ervaren in het 
geven van duikles aan kinderen. Als 
er mensen zijn die naar Hurghada 
op vakantie gaan en hier iets willen 
gaan doen, kunnen zij graag met 
ons contact opnemen. Ook groepen 
zijn van harte welkom.

Egypte heeft als vakantieland vele 
voordelen. Zo is het altijd lekker 
weer, de vliegtijd is beperkt (4-5 
uur) en het verblijf is vrij goedkoop 
in vergelijking met andere bestem-
mingen. Egypte heeft zon, strand 
en een prachtige zee met een on-
gekend mooie onderwaterwereld 
en vele culturele bezienswaardighe-
den. Voor strandliefhebbers en wa-
tersportliefhebbers, en vooral voor 
snorkelaars en duikers, is het Rode 
Zee-gebied een echte aanrader. 
Indien jullie deze kant op komen, 
houden we ons aanbevolen en wil-
len we graag al jullie eventuele vra-
gen over Egypte beantwoorden. Er 

hebben ondertussen al verschillende 
Laarbekenaren bij ons leren duiken. 
Indien je interesse hebt in duiken, 
snorkelen, een duiksafari, culturele 
excursies of andere vragen: mail ons 
gerust (damodiving@hotmail.com). 

Nou, houdoe en tot ziens Groetjes 
uit het zonnige en warme Hurg-
hada!

Dave & Monique 
 

Luchtpost

EGYPTE

Laarbekenaren in Egypte

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:Tel.  06 - 37 39 41 15

Achterbosch 6, Lieshout

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

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

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

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

AANGEBODEN

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

Huishoudelijke hulp aangeboden in Laarbeek. 
Voor meer informatie, tel. 06-23760847

Zoekt u een hardwerkende, sociale en 
betrouwbare huishoudelijke hulp, mail mij 
dan h.smits728@upcmail.nl

Ik ben 9 jaar en hou van wielen wisselen. 
Samen met papa kom ik aan de deur 
zomerwielen wisselen. €10. Tel. 06-15615206 

GEVONDEN
Fietssleutel AXA, met blauw hoesje en tekst: ‘Fiets 
Henk’. Ook een klein rubberen rood tenue van 
Portugal. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

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

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

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50 huurt u een complete set. Geïnteres-
seerd? Tel. 06-41538601 of mail dj.imm@live.nl

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

Rommelmarkt maandag 2e paasdag in Mu-
ziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 39, 
Beek en Donk van 10-16u. 

Er zijn nog enkele kramen te huur, kraam 
huren of inl: 06-81135591 www.vander-
steenevenementen.nl

TE KOOP

 CV de Heikneuters houdt 
MEGA-vlooienmarkt in- en om 
de Beckart. Zondag 29 maart van 
10.00-14.00u. Toegang € 2,00. 
 Oude Lieshoutseweg 7.
 Nijnsel, St-Oedenrode

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

Twinny Load Fietsdrager voor 2 fi etsen com-
pleet. Max. Kogeldruk 50kg. Prijs €50,00. 
Voor info, tel. 06-12104745

Damesfi ets Batavus Compass 2008 frame hoog-
te 53. Prijs €350,00. Voor info, tel. 06-12104745

2-pers. bed, wit Hemnes Ikea, €30. Met lat-
tenbodem €60. Matras afmeting 1.60m x 
2.00m. Tel. 0492-461472

Planttijd: vaste planten, coniferen, heesters, 
fruit-laan- en parkbomen, haagbeuken, li-
gusters, laurier. Buxus en taxus in alle ma-
ten. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
zuid 7b, Sint-Oedenrode. As zondag  van 
10.00-17.00u geopend.

Aardbei-, sla-, andijvie- en diverse kool-
soortplanten, bloeiende violen, lavendel. 
Groencentrum van Heesch, Kerkijk zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. As zondag  van 10.00-
17.00u geopend

Te koop: 2 junior autostoelen HEMA. 
Z.g.a.n. kleur: zwart/grijs/lichtgroen. Per 
stuk slechts €20,00. Tel. 0492-465742

Buitenvogelkooi te koop, zo goed als nieuw. 
Tel. 0492-461221

Te Koop: zeer goede naaimachine. Merk 
Ricar. Doet het nog uitstekend. Ook voor 
zware stoffen. Tel. 0492-463056

Zo goed als nieuw judopak maat 130 (5/6 
jaar) met embleem van Budoclub B&D. €20. 
Tel. 06-18907497

Inklapbaar campingbed met matras, deken, 
molton, hoeslaken en slaapzak. Schoon en in 
z.g.st. €45. Tel. 06-18907497

Wegens omstandigheden nieuwe (dames) 
zomerjas (niet gedragen) te koop. Trench-
coat maat 44 licht bruin/beige kleur. Mooi 
afgewerkt. €50. Tel. 0492-463747

Droogmolen + beschermhoes €50,00. Tuin-
meubelhoes (nieuw in verpakking) €15,00. 
Tel. 06-36507901

Klein bakoventje €10,00. 2 nieuwe Tefal pan-
nen €10,00. Keukenmachine €15,00. 2-pits 
elektrische kookplaat €10,00. Tel. 06-36507901

2 hoge staantafels met 3 bijpassende kruk-
ken, geschikt voor feestjes. Als nieuw. Sa-
men €24,00. Tel. 0499-422121

Zeer goede geïntegreerde HiFi versterker 
ONKIO model A-7 In uitstekende staat, Prijs 
€160,00. Tel. 0499-422121

Af te halen t.e.a.b. Ongeveer 7 m2 ter-
rasstenen. Antraciet getrommeld. Afmeting 
20x30cm. Tel. 06-53193811

Te koop, z.g.a.n. 2-persoons sauna met ra-
dio, cd-speler en spotjes erin. €300,00. Tel. 
06-53756565

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe meene-
emprijs. Vanaf €0,25 p. tegel. Duinweg 17, 
Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en zondag 
gesloten

VACATURES
Wij zijn op zoek naar een gepensioneerde/vut-
ter chauffeur met groot rijbewijs, voor enkele 
uren per week. Meer info, bel 0492-461345.

VERLOREN
Knuffel (Olifant) verloren, omgeving dier-
enparkje/Otterweg (Beek en Donk). Ken-
merken: grote verschillende kleuren oren, 
witte neus en witte cirkel op de buik. Wil 
de vinder bellen met tel. 06-42677872

Bril verloren zondag in de late middag, 
omgeving Rabobank Beek en Donk. 
Wil de vinder a.u.b. bellen met tel. 06-
15507164.

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

06-40806493

Gefeliciteerd 
Willy!

Gefeliciteerd 
Antonet!

Gefeliciteerd 
Yvonne!!!
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Vacature
De Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant 
heeft tot doel door het nemen en bevorderen 
van preventieve maatregelen het verval van de 
monumenten in Noord-Brabant te voorkomen. 
Daartoe worden jaarlijks vele monumenten 
technisch geïnspecteerd en de eigenaren van 
die monumenten geadviseerd over uit te voe-
ren onderhoudswerken. Daarnaast adviseert 
Monumentenwacht Noord-Brabant de provincie 
Noord-Brabant onder meer op het gebied van de 
kwaliteit van uitgevoerde restauraties en voert 
een aantal provinciale subsidieregelingen uit.
In de regio Veghel – Zijtaart is op korte termijn, 
in een volledige functie, plaats voor een

die onder leiding van een teamleider zal worden 
ingezet bij de inspectie van monumenten in 
Noord-Oost-Brabant.

Meer informatie over deze 
vacature, waaronder functie 
informatie en functie eisen 
is te vinden op de website 
van Monumentenwacht 
Noord-Brabant:

www.mwnb.nl

Junior bouwkundig inspecteur (m/v)

Sollicitaties met C.V. kunnen tot 11 april 2015  schriftelijk of via e-mail 
info@mwnb.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie inspecteur’, worden gericht  
aan Monumentenwacht Noord-Brabant,  
Sparrendaalseweg 5, 5262 LR  Vught.

MEELOOPDAGEN
Bouw-, Infra- en Schilderopleidingen 

LOOPDAGE
Bouw-, Infra- en SchildeBouw-, Infra- en Schilderopleidingen 

Tel. 0492 - 66 55 05 
Goorsedijk 6 te Mierlo

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

MELD JE NU AAN!

Beek en Donk - Scouting Beek en Donk heeft 
een drukke week achter de rug. Naast de re-
guliere clubactiviteiten hebben ze meegedaan 
aan de Daltondag en NLdoet.

Daltondag
Woensdag 18 maart hield basisschool ’t Ot-
terke de Daltondag. Dit is een dag waarop 
de kinderen kunnen deelnemen aan diverse 
workshops. Door de scouting is ook een work-
shop georganiseerd. Voor deze workshop 
hadden 40 kinderen zichzelf aangemeld. Na 
een korte introductie over wat scouting is en 
wat ze doen, werd gestart met de workshop. 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 brandde 
het kampvuur. Zij mochten brood bakken en 
maïs poffen boven het vuur. De kinderen kon-
den er geen genoeg van krijgen en vonden het 
brood en de popcorn erg lekker. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mochten na 
een korte uitleg over de werking van het GPS 
apparaat een tocht lopen door het park waar-
bij ze enkele opdrachten uit moesten voeren. 
Ze moesten onder andere door middel van 
een touwladder een opdracht uit de boom 
halen om zo het volgende coördinaat te ach-
terhalen. De tijd vloog voorbij en voor ze het 
wisten moesten de kinderen weer terug naar 
school. De scouting vond het een superdag 

en willen de kinderen bedanken voor hun en-
thousiasme.

NLdoet
Op zaterdag 21 maart heeft scouting Beek en 
Donk meegedaan aan NLdoet. Nadat de afge-
lopen weken de oude buiten opslag al afge-
broken was, kon op zaterdagmorgen meteen 
gestart worden met de opbouw van de nieu-
we overkapping. Na wat meten en overleggen 
is er besloten hoe de overkapping geplaatst 
moest worden. Om 16.00 uur konden ze te-
rugzien op een productieve dag, waarbij het 
geraamte en dak van de overkapping gereali-
seerd is. Op 11 april worden nog wat  muur-
tjes gemetseld, waarna ze met tuinhout de 
overkapping dicht maken. Hierdoor ontstaat 
een overkapping waar de scouting materialen 
op kan slaan en waardoor het beschut is tegen 
weer en wind.

Al met al kan scouting Beek en Donk dus weer 
terug kijken op 2 geweldige dagen. Bent u door 
het bovenstaande geïnteresseerd geraakt, kijk 
dan ook op www.scoutingbeekendonk.nl of 
kom een keer langs tijdens de clubactiviteiten. 
En vergeet niet zaterdagmorgen 28 maart te 
verzamelen bij de blokhut van scouting Beek 
en Donk voor de zwerfvuildag.

Aarle-Rixtel – ‘La Banda’ geeft dinsdagavond 7 
april een concert in De Zonnetij, gelegen aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel. De avond vindt 
plaats in de ontmoetingsruimte. 

‘La Banda’ is opgericht in 2007 als blazersklas voor 
mensen die op latere leeftijd muziek wilden gaan 
maken. Inmiddels bestaat het orkest uit ongeveer 
20 personen die nu al de nodige muzikale ervaring 

hebben. Het orkest staat onder leiding van Paul 
van de Veerdonk. De muziek die het orkest speelt 
is heel divers. Van musical nummers tot klassiek en 
eigentijdse popmuziek.

Zij willen iedereen graag verrassen met hun mu-
zikale kunsten. De avond begint om 19.30 uur en 
iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.
 

Beek en Donk - De volgende dansavond staat al 
weer voor de deur. Ze dansen op de donderdag-
avond en de eerstvolgende dansavond is donder-
dag 2 april van 19.30 tot 21.30 uur. 

Onder leiding van de ervaren DJ Gerrit Jacobs 
zullen er verschillende gezelschapsdansen voorbij 
gaan komen. Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 

Cumbia, Tango tot aan een Swing. Iedereen is wel-
kom, men heeft geen partner nodig. De avonden 
zijn goed voor lijf en leden en dansen houdt je jong! 

Voor meer informatie kun je via e-mail of telefoon 
contact opnemen met Machteld Hoebergen van 
ViERBINDEN, mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 
06-45203227. Zegt het voort, op naar Zonnetij!

Laarbeek - Zorg bieden aan familieleden of be-
kenden. Veel mensen zijn mantelzorger, som-
migen een dag per week, anderen bijna 24 uur 
per dag. Mantelzorg bieden aan iemand in de 
naaste omgeving valt niet altijd mee. 

Hoewel het waardevol werk kan zijn, kan het 
zo belastend worden dat er geen ruimte meer 
is voor de mantelzorger zelf. In dat geval is de 
balans weg tussen het persoonlijke leven van de 
mantelzorger en de taak van mantelzorger. ViER-

BINDEN mantelzorgondersteuning kan mantel-
zorgers ondersteuning bieden. Om het aanbod 
af te stemmen op de vraag van de mantelzorger, 
willen we alle Laarbeekse mantelzorgers vragen 
om voor 4 april een enquête in te vullen. 

Om deze enquête te ontvangen, kunt u contact 
opnemen met ViERBINDEN mantelzorgonder-
steuning, Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, 
emailadres mantelzorg@vierbinden.nl , tel.06-
48532893. 

Scouting Beek en Donk actief bezig‘La Banda’ in Zonnetij

Kom dansen in Zonnetij

Enquête voor mantelzorgers

De kinderen maken kennis met de scouting
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Aarle-Rixtel – Een pakje puddingpoeder, wat 
koude melk erbij, even kloppen en klaar was de 
overheerlijke ‘Goldpack’ pudding van Prinsen. 
Heel Nederland, en ver daarbuiten, smulde er-
van. Jarenlang produceerde het familiebedrijf 
deze instant-pudding in een karakteristieke fa-
briek aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel, schuin 
tegenover het toenmalige gemeentehuis. Na de 
verhuizing in ’81 naar Helmond, met Robert, 
Patrick en Dave Prinsen als derde generatie aan 
het roer, werd het assortiment uitgebreid met 
nieuwe instant-producten zoals koffiecreamers 
en zoetstof. 

Brouwen 
“Onze overgrootvader was brouwer”, vertelt 
Patrick Prinsen (52) lachend. ”Zijn vader was in 
1803 kasteelbrouwer op Croy.” Overgrootvader 
Martinus, die de brouwerij rond 1850 verhuisde 
naar de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, werd opge-
volgd door zoon Henri en later door diens zoon 
Johan. “Dat was onze opa”, vervolgt Patrick. “Die 
zag het brouwen niet zitten. Zijn vader verkocht 
daarom in 1930 alle klanten aan andere brouwe-
rijen waaronder Bavaria.”

Al eerder, in 1923, had Johan kans gezien om 
samen met een compagnon het noodlijdend 
boenwas-, schoensmeer- en puddingfabriekje 
‘Thermos’ over te nemen in Mook. Na een goede 
start, waarin schoensmeer en boenwas werden af-
gestoten, volgden volgens Dave (49) enkele moei-
lijke jaren: “Er werd beslag gelegd op het pand. 
De compagnon was spoorloos verdwenen en de 
kas ook.” 

Bij zijn schoonmoeder in Best kreeg de brouwers-
zoon de mogelijkheid ‘Thermos’ opnieuw op te 
starten. Samen met zijn vrouw en drie fabrieks-
meisjes hield Johan het bedrijf draaiende. Zijn 
vrouw verzorgde de administratie, hijzelf reisde de 
omgeving af om zijn kookpuddingpoeder aan de 
man te brengen. Na het vrijkomen van de brou-
werij aan de Dorpsstraat in ’31 besloot Johan met 
gezin en bedrijf terug te keren naar zijn geliefde 
geboorteplaats.

‘Prinsen’
In de dertiger jaren werd pudding steeds minder 
een luxeproduct. De vraag trok aan. Zelfs in de 
moeilijke oorlogsjaren, de pudding was immers op 
voedselbonnen verkrijgbaar. In ’43 werd de oude 
brouwerij grotendeels herbouwd. Dave licht toe: 
“Het verhaal ging dat er vermoedelijk bouwma-
terialen weggekaapt waren bij de Duitsers.” Na 
toetreden van Johans zonen Jan en Harry, werd 
de naam ‘Thermos’ in ’52 omgezet naar ‘Prinsen’. 
Jongste zoon Noud volgde in ’63. 

Op verzoek van Végé ontwikkelde Prinsen een 
nieuw soort pudding die niet gekookt hoefde te 
worden, de zogenaamde instant-pudding. Prinsen 
bracht deze pudding ook zelf op de markt onder 
de naam ‘Goldpack’. Patrick: “Koude melk erbij, 

kloppen en klaar, dat was veel gemakkelijker 
dan kookpudding.” ‘Goldpackpudding’, later aan-
gevuld met toppings en mousse, werd een begrip 
in binnen- en buitenland tot zelfs in het Midden-
Oosten.

Harry’s zonen, die naast het bedrijf woonden, 
hebben goede jeugdherinneringen aan de pud-
dingfabriek. Dave vertelt: “Na school bouw-
den we kastelen van dozen in het magazijn. We 
klommen zo hoog mogelijk en verstopten ons.” 
Patrick vervolgt: “Als er vriendjes kwamen spelen, 
maakten we vaak pudding. We deden er ook va-
kantiewerk. Zo moesten we bij een misproductie 
voorzichtig alle zakjes leegmaken. We kregen één 
cent per zakje.”

Helmond
Met pijn in het hart besluit de familie in ‘81 het flink 
gegroeide bedrijf te verplaatsen naar Helmond. 
Patrick legt uit: “Het pand werd te krap. De smalle 
Dorpsstraat gaf logistieke problemen. De gemeen-
te kon geen vervangend pand aanbieden. We wa-
ren genoodzaakt te verkassen.” Jaren later wordt 
het leegstaande pand grotendeels afgebroken.

Veranderingen 
“We staan nog steeds bekend als puddingfa-
brikant maar dat is al jaren niet meer zo”, aldus 
Dave. Door de veranderende markt gaat het be-
drijf, sinds de jaren tachtig geleid door Harry’s zo-
nen Robert, Patrick en Dave, zich richten op een 
veel breder productenpakket zoals koffiecreamers, 
zoetstoffen, dieetproducten en sportvoeding. 
Dave vervolgt: “Onze pudding was voorheen 
negentig procent van onze omzet, tegenwoor-
dig nog minder dan één procent. We stapten ook 
steeds meer over van eigen merken naar huismer-
ken van supermarkten.”

2015 
Tegenwoordig mag ‘Prinsen Instant Food 
Solutions’ zich rekenen tot een van de grootste 
producenten van koffiecreamers, zoetstoffen, in-
stant-dranken en dieetproducten in Europa. Het 
bedrijf is, met zijn honderd man personeel, sinds 
2012 gevestigd aan de Sojadijk te Helmond. De 
broers zijn niet meer dagelijks aanwezig in de 
zaak: “In 2005 hebben we de operationele zaken 
overgedragen aan een van buitenaf aangetrokken 
management”, legt Dave uit. “De familie is nu 
als grootaandeelhouder en in de raad van com-
missarissen vertegenwoordigd.” Patrick voegt toe: 
“Mensen denken vaak dat we het bedrijf hebben 

verkocht, dat is dus niet zo.”

dEze weEk: dEze weEk: dEze weEk: pRiNseN PudDiNgfAbRieKpRiNseN PudDiNgfAbRieKpRiNseN PudDiNgfAbRieK

Al eerder, in 1923, had Johan kans gezien om 

Aarle-Rixtel – Een pakje puddingpoeder, wat 
koude melk erbij, even kloppen en klaar was de 
overheerlijke ‘Goldpack’ pudding van Prinsen. 
Heel Nederland, en ver daarbuiten, smulde er-
van. Jarenlang produceerde het familiebedrijf 
deze instant-pudding in een karakteristieke fa-
briek aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel, schuin 
tegenover het toenmalige gemeentehuis. Na de 
verhuizing in ’81 naar Helmond, met Robert, 
Patrick en Dave Prinsen als derde generatie aan 
het roer, werd het assortiment uitgebreid met 
nieuwe instant-producten zoals koffiecreamers kloppen en klaar, dat was veel gemakkelijker 

brouwerij grotendeels herbouwd. Dave licht toe: 
“Het verhaal ging dat er vermoedelijk bouwma-
terialen weggekaapt waren bij de Duitsers.” Na 
toetreden van Johans zonen Jan en Harry, werd 
de naam ‘Thermos’ in ’52 omgezet naar ‘Prinsen’. 

Op verzoek van Végé ontwikkelde Prinsen een 
nieuw soort pudding die niet gekookt hoefde te 
worden, de zogenaamde instant-pudding. Prinsen 
bracht deze pudding ook zelf op de markt onder 
de naam ‘Goldpack’. Patrick: “Koude melk erbij, 

Voordelige bloemen

12 STUKS

1.49
  300 G

1.89
  100 G

1.39
  0.5 L

1.09
  100 G

1.79
  700 G

2.29
  550 G

2.191.89

XXL

2.49
  WEEKEND

4 STUKS

MET PAASFUNNIES

6 STUKS

INCL. JUS

0.89
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.79
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

4 STUKSPER STUK

400 G 1 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.**Geldig t/m 29 maart. 

*Geldig van 27 t/m 29 maart.

Spitskool*

Granny Smith 
appelen*

Kaas- 
uienbollen*

504 g

Peper 
spekburgers*

Grote bos van 
40 stelen.

Narcissen Tulpen**

XXL HagelslagGesneden 
rosbief

Mini roma 
trostomaatjes 
San Mazzo*

Grootmoeders 
gehaktballen*

600 g

Mini-brunch-
broodjes

Vers geperst sap Suikerbrood

Mini beschuit

Lengte 
35 cm, 
max. 10 
stelen. 

ALLES VOOR 

PASEN

Brunchen met Pasen
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

• terras
•  live muziek• borrelen

•  2e paasdag lunch
• diner

Pasen
in de Brabantse Kluis

1e PAASDAG

2e PAASDAG

Paasbrunch 11.00 - 13.30 uur (VOL)
Vanaf 14.30 uur zijn wij weer normaal  
geopend en bent u van harte welkom

Gezellig borrelen op het terras  
met sfeervolle muziek van de band  
Curandei (‘s middags)
Open vanaf 9.30 uur
Keuken open vanaf 11.30 uur

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

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

VRIJDAG 10 APRIL

Lieshouts talent 
gaat voor
WK Dart Tour

Monique Schellekens
Thom Coppens
Guney Chevenna
Duo NL
Eric Baghuis
Rick Krete
Marcel Akone
Wendy Chevenna
Christo
Carlos Donkers

Aanvang 20.00 uurENTREE €5,00

Kaartverkoop via Oranjebar en Carlos Donkers

Tienerwerk Laarbeek presenteert: 
‘Funky Beats’

Laarbeek - Tienerwerk Laarbeek houdt vrijdag 
17 april het evenement ‘Funky Beats’. In navol-
ging van het grote succes van ‘After Beats’ zijn 
ze deze keer te vinden in de jongerenruimte van 
Tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk. 
Daar worden de grondvesten nog eens stevig 
aangestampt. De avond start om 20.30 uur en 
duurt tot 23.30 uur. 

Speciaal op deze avond vertonen DJ Caspian (o.a. 
bekend van WiSH Outdoor, Impact en Outdoor 
Beats), DJ Feest Drace en DJ Funkmaster B (o.a. 
bekend van WiSH Outdoor, Zo! en Festyland).

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 
€2,50. De voorverkoop voor Funky Beats start op 
vrijdag 27 maart bij de verkooppunten: Snoeperij 
Jantje, Kerkstraat 4, Aarle-Rixtel, D.I.O. drogis-
terij Mark, Dorpstraat 5, Lieshout, Buurthuis 
Mariahout, Bernadettestraat 43, Mariahout en 
IJssalon de Verrassing, Heuvelplein 99, Beek en 
Donk. De voorverkoop eindigt op 16 april. Op 

de avond zelf zijn de kaarten (mits niet uitver-
kocht) nog aan de deur te verkrijgen voor €3,50. 

Tienerwerk Laarbeek organiseert evenemen-
ten speciaal voor jongeren van het voortgezet 
onderwijs uit Laarbeek. Op deze evenementen 
wordt geen alcohol geschonken. Tienerwerk 
Laarbeek is een initiatief van de vier actieve tie-
nerwerken binnen Laarbeek: Yammas, Cendra, 
&RG Teens en de Boemerang. Let op: Vol = echt 
vol.  

Tienerwerk de Boemerang is te vinden aan 
Otterweg 29 in Beek en Donk. De ingang 
bevindt zich aan de achterzijde van het 
Ontmoetingscentrum.  Er wordt gecontro-
leerd op ID of schoolpas bij binnenkomst.  
Hou de website in de gaten voor meer info 
www.tienerwerklaarbeek.nl. Sinds kort zijn ze 
ook te vinden op Facebook ‘tienerwerklaarbeek’ ,
Instagram ‘tienerwerklaarbeek’ en Twitter @
TWLaarbeek.

Aarle-Rixtel – Het Sint Margaretha Gilde of-
tewel de ‘Rode Schut’ houdt in de week van 
30 maart tot en met 5 april een huis-aan-huis 
collecte in Aarle-Rixtel. 

Regelmatig wordt er vanuit de gemeenschap 
een beroep gedaan op het gilde, zo ook op 
het St. Margaretha Gilde. Ze begeleiden acti-
viteiten, luisteren activiteiten op en/of bren-
gen een vendelhulde. Met al haar activiteiten 
wil het gilde niet alleen de vele oude tradities, 
maar ook  de onderlinge broederschap in 
stand houden. Door haar dienstbaarheid aan 
de gemeenschap wil het die broederschap ook 
naar buiten uitdragen. Maar dat kan niet zon-
der de nodige financiële middelen en daarom 
vraagt het gilde ook dit jaar weer een kleine 
bijdrage vanuit de gemeenschap. 

De opbrengst van deze collecte die ook wel het 
ophalen van ‘offergelden’ wordt genoemd, is 
dit jaar o.a. bestemd voor de restauratie en het 
onderhoud van de gildevaandels die de Rooi 
Schut rijk is. Het hoofd gildevaandel is een van 

de belangrijkste gildeattributen en de trots 
van elk gilde (zoals Ton Swinkels op de foto uit 
2006 laat zien). Het is een gewijd symbool en 
wordt overal gepresenteerd als vertegenwoor-
diging van het gehele gilde en bevolking van 
Aarle-Rixtel. Het huidige hoofdvaandel is al 
jaren in gebruik, en het is dan ook niet vreemd 
dat het tekenen van slijtage vertoond. Daar-
naast bezit het gilde nog drie vaandels welke 
uit historisch oogpunt gerestaureerd moeten 
worden. Dit stukje Aarlese geschiedenis is 
waardevol en moet dan ook bewaard blijven. 

Vandaar deze oproep aan de Aarle-Rixtelse 
bevolking die de ‘Rode Schut’ een warm hart 
toedraagt, stel de gildebroeders die in week 14 
bij u aan de deur komen niet teleur, en doe 
een duit in het ‘Rode zakje’. Het St. Margaret-
ha gilde hoopt op een bijzondere opbrengst en 
wil u als inwoner van Aarle-Rixtel bij voorbaat 
danken voor uw gulle gave. Wilt u meer we-
ten over het Sint Margaretha Gilde? Lees het 
dan op de website www.margarethagilde.nl.

Jaarlijkse collecte St. Margaretha Gilde 



Donderdag 26 maart 2015 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Gazoline

Brommercross tijdens jaarlijkse 
motorbeurs

Lenteconcert door Gemengd koor Euphonia

Aarle-Rixtel – Tijdens de jaarlijkse motorbeurs van 
HDC Liberator, op zondag 29 maart, vindt er een 
brommercross plaats. Dit is een amateurcross voor 
bromfietsers, alle leeftijden. 

De toegang is voor iedereen gratis en er is geen 
inschrijfgeld voor de cross. Inschrijven kan vanaf 

9.30 uur bij de ingang. Training vanaf 11.00 uur, 
start wedstrijd rond 12.00 uur. Ongeveer een uur 
na afloop vind er nog een prijsuitreiking plaats. Per 
klasse zijn er leuke prijzen. Als deze brommercross 
goed loopt, wordt dit een jaarlijkse terugkerende 
cross, die verder niet meetelt voor een kampioen-
schap. Wees op tijd met aanmelden. 

Aarle-Rixtel – Gemengd koor Euphonia uit Aarle-
Rixtel houdt op zondag 29 maart een lenteconcert.

Naast Euphonia verlenen ook Seniorenkoor 
Vogelenzang uit Lieshout, Houts Gemengd koor 

HGK uit Helmond en Gemengd koor Kunst en 
Vermaak uit Bakel hun medewerking. Het con-
cert wordt begint om 14.00 uur in de kerk O.L.V. 
Presentatie in Aarle-Rixtel. 

Cursusgroep Toneelvereniging Mariahout 
speelt  ‘Floddertje’

Mariahout - Afgelopen maanden hebben basis-
schoolleerlingen de kneepjes van het toneel-
spelen geleerd. Op 1 april om 18.00 uur laten 
ze in het Buurthuis in Mariahout zien wat ze 
kunnen. Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen, de toegang is gratis.

Het verhaal van Floddertje
In een keurig dorp, hier niet ver vandaan, wo-
nen keurige mensen in keurige huizen met keu-
rige voortuintjes. Iedereen groet elkaar vriende-
lijk, iedereen spreekt met twee woorden. Alles 
gaat goed. Nou ja… Alles… In dit keurige dorp 

woont een meisje. Floddertje. Floddertje houdt 
van viezigheid. Ze houdt ervan om door de 
modder te rollen. Waar Floddertje komt, gaat 
het mis. Ze drijft haar deftige buurvrouwen tot 
waanzin. “Dat vreselijke kind!” roepen de da-
mes. Ze eisen dat de burgemeester iets doet. Als 
Floddertje een ramp veroorzaakt, is de maat vol. 
“Floddertje moet het dorp uit worden gezet,”  
vinden de buurvrouwen. ‘Floddertje’ is een vro-
lijke vertelling voor jong en oud. Gebaseerd op 
het bekende verhaal van Annie M.G. Schmidt. 

Op 1 april voeren kinderen de voorstelling ‘Floddertje’ op

Voorjaarsrit bij de Bromvliegers

Mariahout - Bromfietsclub de Bromvliegers 
houdt op zondag 29 maart de eerste toertocht 
(ook wel snertrit genoemd) van het seizoen. In 
totaal worden 6 toertochten over het jaar ge-
houden. Start en finish zijn bij het clubhuis van 
Zundapp team de Vette Ketting aan de vossen-
berg 11 in Mariahout, bij de champignonkwe-
kerij van de familie Leenders.

Vanaf 10.00 uur kunnen de deelnemers zich in-
schrijven voor de toertocht, iedereen met een 

bromfiets of solex van 20 jaar of ouder is wel-
kom. Om 10.30 uur gaan de solexen als eerste 
van start en 30 minuten later starten de brom-
fietsen. Er is door de leden van de Vette Ketting 
een tocht uitgezet over de mooie B-wegen door 
het Brabantse land. Wilt u de bekende gemo-
toriseerde twee wielers zoals zundapp,  kriedler, 
sparta, solex en nog vele merken eens van dicht-
bij zien, dan bent u vanaf 10.00 uur van harte 
welkom aan de vossenberg 11 in Mariahout. 

Zundapp team ‘De Vette Ketting’
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Laarbeekse vrijwilligers in touw tijdens

Ook de Beek en Donkse KPJ was actief 
tijdens NL Doet 

Vele handen maakten ook licht werk bij het St. Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel 

Bij Buurtvereniging De Hei werd flink 
geknutseld 

Ook bij Volkstuin De Koppel werd flink geklust 
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Laarbeekse vrijwilligers in touw tijdens

NLdoet.
Ook bij de scouting in Beek en Donk werd 

hard gewerkt 

Bewoners van De Regt werden tijdens NL Doet flink in de watten gelegd 
Fotografie door:

Joost Duppen
Johan Maas

Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
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Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

U ontvangt 
bij aankoop 

van Decubal 
Milde Shampoo 

gratis de Decubal 
Hoofdhuid Kuur 

voor € 8,99!

NOOIT MEER EEN DROGE HUID

Jeukende, 
droge 
hoofdhuid?

 Op basis van huideigen lipiden
 Parfum- en parabenenvrij

€ 8,99

Decubal heeft de oplossing voor u! 
Decubal Milde Shampoo kalmeert 
de  hoofdhuid en bevat o.a. 
panthenol en natuurlijke oliën. 
U kunt 2 tot 3 keer per week 
Decubal Hoofdhuid Kuur gebrui-
ken als verzorgend masker voor 
uw hoofdhuid. De Hoofdhuid Kuur 
bevat o.a. menthol dat de hoofd-
huid verkoelt, jeukstillend werkt en 
de bloedcirculatie stimuleert.

Als je voor smaak gaat

Biologische
aardappels groenten en fruit
nu nog overzichtelijker gepresenteerd

in onze nieuwe Bio afdeling 

Maak voordelig kennis met Bio 
Bio Gourmandine aardappels 

vastkokend 2 kilo 1.99
Bio Kiwi 500 gram 1.49
Bio Alfalfa bakje 0.79

Lekker voordelig 
Radijs 2 bossen 0.99
Bospeen per bos 0.99

Zoete  handsinaasappels per kilo 0.99
Heerlijke blauwe druiven zonder pit 

500 gram 1.49

Aanbiedingen geldig tot 2 april 

Maak het gezellig tijdens de 
Paasdagen.

Nu volop Paastakken, 
eitjes, kippen en andere 

Paasdecoratie.
 

Maak het af met Narcissen, 
Hyacinten of Blauwe druifjes 

in pot.
Of kleine vaasjes met tulpen, 

anemonen of ranonkels.
 

Ook dit weekend tulpen in de 
aktie bij Bloemend:

€ 3,95 per bos, of 2 bossen 
voor € 7,-

 
Bloemend wenst u gezellige 

Paasdagen toe!

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

LEZERSPODIUM
PNL, de partij voor aanleg van de Ruit?
In de MooiLaarbeekkrant van vorige 
week stond een stuk met als kop ‘Te-
rechte angst voor de Ruit’? Vol interes-
se maar ook met verbazing hebben wij 
het stuk gelezen. Interesse, omdat het 
altijd goed is om de voor- en tegenar-
gumenten van een onderwerp te lezen. 
Verbaasd,  omdat dit stuk geschreven is 
door PNL. PNL heeft zich altijd open-
lijk uitgesproken tegen de aanleg van 
de Ruit zoals deze nu door de Provincie 
aan ons is gepresenteerd. In hun ver-
kiezingsprogramma onderstrepen ze 
dit zelfs. Het bereikbaarheidsakkoord 
is leidend.

Denkt PNL er nu anders over? Uitspra-
ken zoals “gelukkig is de geluidshinder 
beperkt” en “we hoeven niet zo bang 
te zijn voor de Ruit als actiegroepen en 
politieke partijen ons doen geloven” 
staan haaks op eerdere uitspraken ge-
daan door andere raadsleden van PNL 
die zich hierover kennelijk wel druk ma-
ken of maakten. Steeds meer gemeen-
ten zien de nadelen van de aanleg van 
de Ruit. De grote steden Eindhoven en 
Helmond zijn tegen. Het maakt meer 
kapot dan dat het oplevert.

Vanuit de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) wordt de nadruk gelegd dat de 
omliggende dorpen hun karakter moe-
ten behouden. Daar moet het groen en 
de recreatie te vinden zijn. Mocht de 
Ruit er komen dan is er een heel groot 
stuk groen en recreatie in Laarbeek 
weg. En, zoals dhr. Straatman ook al 
aangeeft, valt het te betreuren dat wij 
als Laarbeek geen compensatie krijgen 
voor al het groen wat verdwijnt. Hij 
geeft aan dat de actievoerders zich daar 
ook druk over moeten maken. Heeft 
dhr. Straatman dan wel goed geluisterd 
naar de actievoerders zoals het IVN, 
de waterschappen en bewoners van 
Laarbeek? En het zijn natuurlijk niet al-
leen de actievoerders die zich daar druk 
over moeten maken. Wij als raadsleden 
die opkomen voor de leefbaarheid van 
Laarbeek moeten ons daar ook druk 
over maken. Dat wordt van ons ver-
wacht! Door het tekenen van het be-
reikbaarheidsakkoord zeggen we dat 
we de weg niet willen horen of zien en 
dat de natuurcompensatie in Laarbeek 
moet plaatsvinden. Gooit PNL dit nu 
overboord?

Alleen het bevorderen van bereikbaar-
heid, wat ook op andere manieren 

mogelijk is, mag wat ABL betreft niet 
leidend zijn. En ja, er zijn veel cijfers 
en berekeningen gemaakt die door el-
kaar naar voren gebracht worden door 
voor- en tegenstanders van de Ruit. 
Maar een ding is wel zeker, Laarbeek 
krijgt meer lasten dan lusten als de 
Ruit wordt aangelegd.  Door de juiste 
woningen te bouwen, bouwen naar 
behoefte, houd je de leefbaarheid in 
Laarbeek op peil en zullen de jongeren 
niet meer gedwongen worden om weg 
te trekken.

Gelukkig zijn de provinciale verkie-
zingsuitslagen van Laarbeek bekend 
geworden en blijkt dat de partijen die 
tegen de aanleg van de Ruit zijn een 
grote meerderheid in Laarbeek hebben 
gehaald. Dat moet toch een signaal 
zijn?

Wij als Algemeen Belang Laarbeek blij-
ven wel voor de leefbaarheid, groen 
en het vasthouden aan het bereikbaar-
heidsakkoord staan. Terechte angst 
voor de Ruit? Wat ons betreft wel….

Namens ABL, 
Jordy Brouwers, Ron Verschuren en 
Monika Slaets

Laarbeek - Het voorjaar van 2015 heeft 
zich al even laten zien. Ook in 2015 
gaat Laarbeeks Landschap in samen-
werking met gemeente Laarbeek weer 
akkerranden en overhoeken inzaaien. 
Verschillende agrariërs en particulie-
ren hebben weer aangegeven om ook 
dit jaar weer een akkerrand in te willen 
zaaien met een bloemen/graanmeng-
sel.
 
Daarnaast willen zij alle burgers en be-
drijven van Laarbeek weer de mogelijk-

heid geven om zelf een bloemen- en 
graanrand in te zaaien in hun eigen 
tuin of rondom hun bedrijf. Prachtig 
om te zien in de zomer en ideaal als 
voedingsbron voor vogels in de winter. 
Daarnaast kunt u er natuurlijk zelf een 
mooi bloemboeket uit plukken.  Een 
mengsel van bloemen- en graanza-
den voor maximaal 400-500 m2 kan 
gratis worden opgehaald na aanmel-
ding. Graag hierbij u gewenste aantal 
m2 vermelden. We verwachten dat de 
tweede week van april de zaadmeng-

sels beschikbaar zijn. Na aanmelding 
wordt u via de email hierover nader 
geïnformeerd.

Bent u ook geïnteresseerd in het in-
zaaien van een akkerrand of een over-
hoek of in een mengsel van zaden voor 
in uw tuin neem dan contact op met 
de contactpersoon van het Laarbeeks 
Landschap Marcel van der Heijden via 
emailadres: bloemrijkeakkerranden@
laarbeekslandschap.nl. Aanmelden kan 
tot 3 april.

Leergeld Laarbeek fors gegroeid

Bloemrijke akkerranden in Laarbeek

Laarbeek - Het jaar 2014 is voor 
Stichting Leergeld in Laarbeek een 
jaar geweest van forse groei. Onder 
het bekende motto: ‘Alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen 
is straks meetellen’, worden kinde-
ren uit financieel zwakkere gezin-
nen in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen aan tal van activitei-
ten.

Dat kan zijn een schoolreisje, een 
kamp, muziekles, een sportvereni-
ging of gewoon de jeugdvakantie-
week. Ook bijkomende zaken zoals 
sportkleding wordt door Leergeld 
voor deze kinderen aangeschaft. 
Zonder deze financiële ruggensteun 
van Leergeld zouden deze kinderen 
niet kunnen deelnemen aan tal van 
activiteiten die voor de ontwikkeling 
van jonge mensen cruciaal zijn.

In Laarbeek is in 2014 de hulp-
verlening aan deze kinderen flink 
toegenomen. Het aantal kinderen 
dat werd geholpen steeg met bijna 
20% tot 113. In geld gemeten, was 
zelfs sprake van een toename met 
meer dan 30% tot een niveau van 
ruim €25.000,00. Stichting Leergeld 

merkt heel duidelijk, dat ook in de 
gemeente Laarbeek nog steeds 
sprake is van heel veel verborgen 
armoede, ondanks het feit dat lan-
delijk de economie weer aantrekt. 
Hulp aan de kinderen die buiten de 
boot dreigen te vallen als het gaat 
om het ‘meedoen’ met alle andere 
kinderen, is meer dan ooit een bit-
tere noodzaak.

Ondanks de grote inspanningen 
welke de stichting zich getroost om 
inkomsten te verwerven, wordt het 
in de praktijk steeds lastiger om vol-
doende geld binnen te krijgen om 
alle noden te lenigen. Er is sprake 
van een gemeentelijke bijdrage, 
maar deze dekt nog niet de helft van 
wat nodig is.

Leergeld Laarbeek wacht met span-
ning op de politieke besluitvorming 
omtrent de besteding van de zoge-
naamde Klijnsma gelden, welke zou-
den kunnen helpen bij het oplossen 
van haar financiële tekorten. Bent u 
op enigerlei wijze geïnteresseerd in 
het werk van Leergeld of in de re-
sultaten, neem dan contact op met 
leergeldgemert@gmail.com. 
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Beek en Donk - Aan de Parklaan in Beek en Donk ligt 
de accommodatie van Outdoor Laarbeek. Hoog tussen 
de populieren zijn touwen gespannen en hellingen en 
plateaus op diverse hoogtes met elkaar verbonden. Een 
paradijs voor waaghalzen zou je denken. Geen geschik-
te plek voor mensen met een beperking? Johan Maas, 
één van de drie bestuursleden van de Stichting Outdoor 
Anders Laarbeek, denkt daar duidelijk ‘anders’ over.

Outdoor Anders Doe Dag
“Iedereen zou eens onze ‘Outdoor Anders Doe Dag’ moeten 
bezoeken”, zo begint Johan enthousiast zijn verhaal, “daar 
ga je ook  ‘anders’ van denken”. ‘De Outdoor Anders Doe 
Dag’ vindt dit jaar plaats op zondag 12 april. Deze dag krij-
gen mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beper-
king uitdagende activiteiten aangeboden waarbij hoogte 
centraal staat maar ook op de grond van alles te doen is. Er 
is een rolstoelparcours op 4 meter en op 9 meter hoogte. En 
zelfs abseilen in de rolstoel behoort tot de mogelijkheden. 
Doel van dit alles is om mensen met een beperking te laten 
ervaren dat zij hun grenzen kunnen verleggen door ang-
sten te overwinnen. “Dezelfde deelnemers die ’s ochtends 
nog ‘bij hoog en bij laag’ beweren, dat ze dit dus niet gaan 
doen, verbazen vrienden en familie en gaan ’s avonds vol 
trots naar huis”, lacht Johan. “Gelukt, high � ve!”

Iedereen moet kunnen meedoen
Outdoor Laarbeek opende in 2011 de poorten. Vanaf het 
begin was het parcours geschikt voor zowel mensen met als 
zonder beperking. Niemand hoeft op het terras te worden 
geparkeerd om alleen te kunnen toekijken. Dankzij een do-
natie van Rabobank Peel Noord konden geschikte rolstoe-
len worden aangeschaft en doet iedereen mee. Outdoor 
Laarbeek biedt ook uitdagende activiteiten voor groepen 
zoals scholen, reünies, kinderfeestjes en bedrijfsuitjes. “En 
ook deze deelnemers gaan vol trots en tevreden naar huis”, 
vertelt Johan. 

Veiligheid
Groepen die zich aanmelden worden vooraf gescreend op 
beperkingen. Begeleiding en veiligheidseisen worden daar-
op afgestemd. Outdoor Laarbeek is wat veiligheid betreft, 
streng gecerti� ceerd. Instructeurs zijn getraind, materialen 
worden regelmatig gecontroleerd. Regels moeten duidelijk 
zijn en de afspraken strikt. Als De MooiLaarbeekKrant aan-
stalten maakt om even het plateau op 4 meter hoogte te be-
klimmen, � uit Johan onmiddellijk terug. “Niet zonder helm 
en paraglide-gordel”, zegt hij streng. Instructeurs hebben 
maandelijks een bijeenkomst met de mooie naam ‘Train de 
Trainer’. Alle veiligheidseisen worden dan nog eens doorge-
nomen en de laatste inzichten worden met elkaar gedeeld.

Een unieke voorziening
“Een voorziening als Outdoor Laarbeek, waarbij mensen met 
een beperking volwaardig kunnen meedoen, is vrij uniek in 
Nederland. Laarbeek kan daar trots op zijn! Outdoor Laar-
beek brengt mensen met en zonder beperking dichter bij 
elkaar. Wij hebben daarbij  in Rabobank Peel Noord een zeer 
betrokken partner”, zo besluit Johan zijn verhaal. 

Oproep
De begeleiding van mensen met een beperking is intensief. 
Stichting Outdoor Anders Laarbeek kan best nog wat hulp 
gebruiken. Vrijwilligers die voor de ko�  e en thee zorgen 
tijdens de Outdoor Anders Doe Dag en vrijwilligers ‘met 
groene vingers’ voor allerlei klusjes . Voor informatie en aan-
melden, zie de website www.outdoorlaarbeek.nl. “Kom eens 
kijken en bezoek onze ‘Outdoor Anders Doe Dag’ op zondag 
12 april ”, zegt Johan uitnodigend. 

Een aandeel in elkaarOUTDOOR ANDERS: SAMEN KUNNEN MEEDOEN 

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

Outdoor Laarbeek: ook voor mensen met een beperking!

Outdoor Anders Doe Dag

Zondag 12 april

Parklaan, Beek en Donk

Vol plezier werkt Johan Maas aan de Outdoor Anders Doe Dag

Samenwerking Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek
Laarbeek - De wandelvierdaagse 
Gezond Laarbeek staat weer voor 
de deur. Deze vindt plaats van dins-
dag 19 tot en met vrijdag 22 mei. 
Dit jaar worden weer de routes van 
3, 5 en 10 kilometer gewandeld. 
Er wordt samengewerkt met ZLTO 
Laarbeek en Zorg om ons Dorp.

In overleg met de afdeling ZLTO 
Laarbeek worden de rustplaatsen 
zoveel als mogelijk gehouden bij 
agrarische bedrijven. Hier kan dan 
tevens rond gekeken worden in dat 
bedrijf. Dit is een mooie en hopelijk 
leerzame aanvulling op de mooie 
routes. 

De wandelvierdaagse start op dins-
dag 19 mei in Mariahout, bij ‘De 
Pelgrim’ in de Mariastraat. Alle 
aanwezigen worden om 17.30 uur 
ontvangen met koffie. Voorafgaand 
aan de start vindt de officiële 

ingebruikname van het vernieuwde 
wandelroutebord plaats. De afge-
lopen twee jaar zijn er een achttal 
routes uitgezet en/of geoptimali-
seerd. Tevens zijn er ruim 20 bank-
jes geplaatst. Dit alles is gecoör-
dineerd door Zorg om het Dorp in 
Mariahout. De mooie routes van de 
eerste avond zijn, net als vooraf-
gaande jaren, uitgezet door Leo en 
Wilhelmien Biemans.

Woensdag wordt er vertrokken van-
uit Aarle-Rixtel, waar dit jaar onder 
leiding van Dirk Verhees de routes 
worden uitgezet en dat beloven 
weer erg mooie wandelroutes te 
worden. Donderdag is het vertrek 
in Beek en Donk waar het in 2014 
winnende gezondheidsteam The 
Shooters weer alles prima gaat re-
gelen. De afsluiting vindt plaats in 
Lieshout, waar de start en aankomst 
weer in café De Koekoek is en waar 

Karel weer zorgt voor een gezellige 
afsluiting met een mooi muziekje. 

De start- en aankomstplaatsen 
die nog niet bekend zijn wor-
den in een later stadium in De 
MooiLaarbeekKrant geplaatst. Ook 
kunt u deze en meer informatie 
vinden op de website www.wan-
delvierdaagsegezondlaarbeek.nl. De 
organisatie ziet u graag verschijnen 
op alle of toch zeker een van deze 
dagen. Zoals elk jaar wordt er in de 
rustpauzes weer voor een gezonde 
hap en een drankje gezorgd waar-
voor supermarkt Plus van Balkom 
uit Beek en Donk gaat zorgen. Na 
afloop ontvangen alle deelnemers 
die tenminste 3 dagen hebben mee-
gewandeld, weer een mooi aanden-
ken. Natuurlijk is het voor jong en 
oud en de organisatie hoopt dat veel 
leerlingen van alle Laarbeekse basis-
scholen meewandelen.

IVN Laarbeek doet mee aan opschoondag
Laarbeek - IVN Laarbeek doet dit 
jaar weer mee aan de Landelijke ‘op-
schoondag’ op zaterdag 28 maart.  Dit 
is een van de gelegenheden waarin ze 
zich wat nadrukkelijker inzetten voor 
een schoner milieu, door zwerfvuil 

in te zamelen. In samenwerking met 
de gemeente Laarbeek en de politie 
Gemert-Laarbeek zamelen ze zwerf-
vuil in langs wegen, in bossen, kana-
len, sloten, in bermen en parken. 

De oogst in voorgaande jaren was niet 
mis. De actie is niet alleen bedoeld 
om de gemeente Laarbeek schoon 
te krijgen. Natuurlijk is het ook een 
oproep om aandacht te vragen voor 
het gemak waarmee mensen zwerf-
afval achterlaten. De politie Gemert-
Laarbeek houdt die ochtend extra 
toezicht op de verkeersveiligheid, met 
name op de plekken waar kinderen 
aan het opruimen zijn. 

De gemeente Laarbeek zorgt weer 
voor de nodige handschoenen, 
vuilniszakken, en wat prikkers. Op 

zaterdag 28 maart vertrekken ze 
vanaf 9.00 uur vanaf verzamelpunt 
‘de Bimd’, hun clubgebouw in Aarle-
Rixtel aan de onverharde zijweg van 
de Beekseweg. Rond het middaguur 
sluiten ze af met soep en broodjes. 
Op grond hiervan is het belangrijk on-
geveer te weten hoeveel deelnemers 
er komen. Aanmelden kan per mail: 
ivnlaarbeek@hotmail.com. Denk er 
ook aan om zoveel mogelijk kinderen, 
man/vrouw, familie, buren, naaste 
bekenden en verre bekenden mee te 
nemen voor deze morgen, zodat ze 
Laarbeek een jaarlijkse schoonmaak-
beurt kunnen geven. Voor de kinde-
ren is aan het eind een snoepzak be-
schikbaar voor het harde werk. Mocht 
je ooit zien dat er afval wordt achter-
gelaten, dan kunt u dat melden bij de 
Milieupolitie (0900-8844).

Jolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

LEZERSPODIUM
CDA tevreden met verkiezingsresultaat 
De CDA achterban kon met reden 
een klein feestje vieren. Dat deed het 
dan ook op de verkiezingsavond van 
woensdag 18 maart. In vier provincies 
werd het CDA de grootste partij. Een 
goed resultaat. In een spannende nek 
aan nek race moesten we landelijk ge-
zien de VVD net voor ons dulden. Ver-
moedelijk wordt het CDA in de Eerste 
Kamer straks met 12 van de 75 zetels 
de tweede grootste partij, vlak na de 
VVD met 13 zetels. Ook in de Provin-
ciale Staten van Brabant legt het CDA, 
na de VVD, beslag op de tweede plek 
met 9 zetels, zij het ex aequo met de 
SP. Het is daarom niet denkbeeldig dat 
de huidige Brabantse coalitie van deze 
drie partijen zou kunnen doorregeren. 
Verdere voortzetting van de dialoog 
over de intensieve veehouderij is dan 
aan de orde, maar ook het debat over 
de Ruit wordt, wellicht in hernieuwde 
vorm, verder gevoerd. 

Bij het Waterschap Aa en Maas be-
haalde het CDA procentueel de mees-
te stemmen. Van de 23 gekozen be-
stuurders gaan 7 zetels naar het CDA; 
een zetel is voor mevrouw Ingeborg  
Verschuuren, afkomstig uit Aarle-Rix-
tel, thans woonachtig in Gemert. Zij 
vertegenwoordigt onze regio.      

In Laarbeek haalde het CDA 17,2% 
van de stemmen voor de Provincie 
en eindigde daarmee op een tweede 
plaats vlak achter de SP, die 18,6% 
scoorde. Dat laatste was enigszins ver-
rassend. Het is jammer dat vanuit de 
regio Peel 6.1 geen CDA kandidaat in 
de Provinciale Staten is gekozen. Maar 
de netwerkcontacten zijn van dien 
aard dat de belangen uit de regio ze-
ker voldoende aandacht krijgen bij de 
CDA fractie in de Provincie. 

Vele mensen uit Laarbeek en de Peel 
hebben zich ingezet voor dit goede 
CDA verkiezings-resultaat. Wij willen 
hen danken. De kiezer heeft ingezien 
dat het CDA beleid in de provinciale 
regio’s en in de dorpen een niet on-
belangrijke rol speelt en heeft dat ook 
met zijn stem beloond. Daarvoor zeer 
oprechte dank.

Bestuur CDA afdeling Laarbeek      
  

Wisselen 
winterwielen 

naar 
zomerwielen
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Beek en Donk - Na een grijze win-
ter is het weer tijd voor kleur.  Vier 
gerenommeerde Braziliaanse beel-
dende kunstenaars onderscheiden 
zich door hun kleurrijke werk. De 
lente is namelijk het begin van een 
kleurrijk deel van het jaar. De leven-
digheid van kleuren ziet men terug 
in de werken van de kunstenaars 
en de prachtige zalen van ‘t Oude 
Raadhuis schitteren deze werken 
nog meer. 

Van zaterdag 28 maart tot en met 19 
april is deze groepsexpositie te zien. 
Een absolute ‘must’ voor kunstlief-
hebbers.

Over de kunstenaars
Pirandello toont vrolijke, kleurrijke 
voorstellingen in een primitieve stijl 
die aan de Cobra-beweging doen 
denken. Expressie en sterke emoties 
kenmerken zijn werk. De schilderijen 
zijn vol energie en levensvreugde. 
De gedrevenheid van de kunstenaar 
komt duidelijk in zijn werk tot uiting 
Zijn schilderijen zijn opgenomen in 
collecties over de hele wereld.

De in Duitsland wonende Braziliaanse 
beeldend kunstenares Lúcia Hinz 
maakt schilderijen waarin vorm en 
kleur in een spanningsveld elkaar 
proberen te overtreffen. Er ontstaat 
een grote dynamiek. Het betreft 
krachtige voorstellingen met een dui-
delijk herkenbare rijpe stijl. Figuren 
worden geabstraheerd in een kleu-
renpatroon. Vrouwen zijn haar voor-
naamste inspiratiebron. Voorgesteld 
door volledige lichamen in een zeer 
sterke beweging.

Alhoewel Jon Guerreiro al geruime 
tijd in Noorwegen woont ademt zijn 
werk de frisheid en kleurschakeringen 
van zijn geboorteland uit. Al tijdens 
zijn opleiding in het ACC Instituut in 
Austin waar hij kunst en design ge-
studeerd heeft was hij enorm geïn-
spireerd door de hedendaags leven in 
grote steden. Zijn palet kenmerkt zich 
door het gebruik van heldere, sterk 
contrasterende kleuren en het toe-
passen van verschillende technieken 
op het doek. Door zijn expressieve 
werk geeft Guerreiro de ruimte aan 
en nodigt hij de toeschouwer uit om  
zijn, haar eigen verbeelding en emo-
ties in het kunstwerk te projecteren.

In haar werk toont Lourdes d’Ávila 
een bijzondere voorkeur aan de 

primaire kleuren. Zij beschouwt de 
kleur als een middel om rechtstreeks 
een invloed op de ziel uit te oefenen.  
Volgens d’Ávila doet de kleur een be-
roep op alle soorten zintuigelijke er-
varing. Krachtig, bijna onbeschaamde 
rode vlakken die een immense kracht 
suggereert of het kosmische gevoel 
dat Hemelse blauw in ons oproep. 

De openingstijden van de tentoon-
stelling ‘Primavera’ zijn op zater-
dag- en zondagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur. Voor de verloting is een 
kunstwerkje beschikbaar gesteld. U 
kunt dit originele kunstwerk winnen, 
en helpt daarmee het Oude Raadhuis 
onderhouden (prijs per lot €2,00).

april   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Met Pasen kunt u weer genieten van heerlijke ijstaarten

Voor de liefhebber hebben wij diverse soorten 
paaseitjes.

En natuurlijk hebben wij weer volop ijs in onze
ijsvitrine

Loop eens bij ons binnen

    TV programmering Omroep Kontakt, 
weekend van 28 en 29 maart:

- Weekoverzicht journaal
- Programma: Uitgelicht.
  Dit weekend een compilatie van NL doet. 
  Op 34 adresssen in Laarbeek werd hieraan meegedaan.          
  Omroep Kontakt deed verslag.
- Programma: Wie weet waar dit is.
  Wim Weijers laat weer een bijzondere plek in Laarbeek zien.
  U weet waar dit is?  Reageer dan naar info@kontaktfm.nl

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

Mooi UIT in Laarbeek

Open Dag medisch centrum De Kapel 
Aarle-Rixtel - In een creatieve samen-
werking tussen onderstaande gebruikers 
en Stichting Monumentenbehoud Aarle-
Rixtel heeft de in 1959 ge bouwde ronde 
kapel van Mariëngaarde een nieuwe be-
stemming gekregen waardoor dit markan-
te gebouw voor het nageslacht bewaard is 
gebleven.

In medisch centrum De Kapel hebben zich de 
volgende disciplines gevestigd: Maatschap 
A. Engels / F. Titulaer Huisartsen, Laarhoeve 
apotheek BV, Maatschap Tandartspraktijk 

Kolkman, Zorgboog in Balans BV, De 
Zorgboog Wijkzorg en Wijkverpleging 
Laarbeek en STAP ‘ns binnen….

Op 29 maart tussen 15.00 en 17.00 uur 
kunnen belangstellenden het gebouw be-
zichtigen. Tevens is tussen 15.00 en 17.00 
uur het vernieuwde gebouw Mariëngaarde 
van de Zorgboog te bezoeken. Voor verde-
re informatie kun je contact opnemen met 
W.F.J. Verhoeven, voorzitter van Stichting 
Monumentenbehoud Aarle-Rixtel, tel. 06-
38900299 of mail wv@willemverhoeven.nl.

Primavera, Braziliaanse kunst in ’t Oude Raadhuis



Donderdag 26 maart 2015 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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 spring-
levend. En de namen? Ze zijn 
mooi en doordacht, tenminste 
als er even wordt doorgevraagd. 
Nieuwsgierig als altijd, belt De 
MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘De Sneeuwvlok’, 
Mariastraat 41, in Mariahout.

Jan en Martina van Turnhout 
De bewoners van huize ‘De 
Sneeuwvlok’ zijn Jan en Martina 
van Turnhout. Jan is afkomstig 
uit Helmond en Martina is een 
echte ‘Mariahoutse’. Het ont-
vangst aan de keukentafel met 
koffie en koek is allerhartelijkst. 
Het echtpaar heeft drie kin-
deren en twee kleinkinderen. 
Twee ochtenden passen ze op 
de kleinkinderen. Jan was in zijn 
werkzame leven metaalbewer-
ker. Hij bediende in Nijnsel bij de 
firma VERBA een computerge-
stuurde zaagmachine. Sinds zijn 
60ste is hij met de Vut en sinds 
anderhalf jaar met pensioen. 
Jan vindt het niet erg dat hij niet 
meer in het arbeidsproces is in-
geschakeld. “Je moet  jongeren 
ook een kans geven”, zegt hij. 

Hobby’s
De grote hobby van Martina is 
korfbal. Eerst bij de Flamingo’s 
in Mariahout en later bij Spirit 
in Lieshout. “Soms stond ik wel 
4 of 5 dagen per week op het 
veld”, vertelt ze. “Ik bekleedde 
daar vele (bestuurs)functies. 
Jammer dat het aantal leden 
zover is teruggelopen, dat het 
voortbestaan van de club nu aan 
een zijden draadje hangt.” Jan is 
raadslid van Carnavalvereniging 
‘De Heikneuters’ en al 25 jaar 
lid van de handboogvereniging. 
Daarnaast is Jan een verwoed 

verzamelaar van Dinky Toys en 
is hij druk doende om een old-
timer, een Dodge Charger, te 
restaureren. 

Het huis
Hun huis is gebouwd door Mies 
Wijdeven in 1938. Hij is ook 
de naamgever. Jan en Martina 
wonen hier vanaf 1986. “De 
naam stond er oorspronkelijk 
op geschilderd”, vertelt Jan. 
“Toen het huis opnieuw in de 
verf werd gezet, is de naam 
even verdwenen. Wij hebben 
toen de naam opnieuw, maar 
nu in ijzer, laten maken.” “Door 
‘Piet Swinkels uit de bossen”, 
vult Martina aan. “Een huis met 
een naam is wel gemakkelijk”, 
zegt Jan. “Met een paar woor-
den kun je uitleggen waar je 
woont.” Martina zegt dat voor-
bijgangers nauwelijks reageren 
op de naam. De naam lijkt voor 
iedereen vanzelfsprekend.

De naam
Of er een diepere betekenis 

achter deze naam gezocht moet 
worden, weten Jan en Martina 
niet. Mies Wijdeven leeft niet 
meer. Zijn dochter Ine woont 
een eindje verder, ook in een wit 
huis, dat door haar vader is ge-
bouwd. Dit huis draagt de naam 
‘De Franse Hut’. Ine zegt desge-
vraagd, dat het wel typisch iets 
voor haar vader was om een 
huis een naam te geven. “Maar 
ik zou niet weten welke bedoe-
ling mijn vader met de naam 
‘De Sneeuwvlok’ heeft gehad”, 
vertelt Ine.

“Wilde Mies Wijdeven zich met 
dit ene, wit geschilderde huis 
tussen al die andere huizen, 
opgetrokken in rode baksteen, 
onderscheiden?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Het 
ligt wel voor de hand. Wie het 
weet mag het zeggen. Het ge-
heim van ‘De Sneeuwvlok’ zul-
len we waarschijnlijk nooit pre-
cies te weten komen. 

Huize ‘De Sneeuwvlok’ in Mariahout 

SP grootste partij in Laarbeek

 
 

Uitslag Provinciale Staten Aantal 
stemmen 

VVD 1069 

CDA 1356 
PVV 900 

SP 1471 

PvdA  688 
D66 1018 

GroenLinks  675 

50plus 262 
PvdD 209 

Platform Vrije Politiek 10 
StemNL 11 
Lokaal Brabant 87 
Libertarische Partij 13 
ChristenUnie-SGP 78 
Blanco stemmen: 24 
Aantal stemmen totaal: 7871 
 

Waterschap Aa en Maas Aantal stemmen 
Algemene Waterschapspartij 1186 

CDA 1974 
PvdA  793 

VVD 962 

Water Natuurlijk 1506 
50plus 546 

Blanco stemmen: 236 
Aantal stemmen totaal: 7203 
 

Waterschap De Dommel Aantal stemmen 
Water Natuurlijk 32 
CDA 6 
PvdA  35 
Werken aan Water 3 
VVD 11 
Algemene Waterschapspartij 6 
Tilburgse Volkspartij 0 
50plus 4 
Blanco stemmen: 11 
Aantal stemmen totaal: 108 
 
 
 NATUURLIJK 

   Mooi Laarbeek

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

Reeën in de mist
Maart roert zijn staart, luidt een oud 
gezegde, en dat is op het moment ook 
wel te merken. Elk weertype komt zo’n 
beetje voorbij, van koud tot warm en 
van zon tot regen. Wat je op dit moment 
wel regelmatig hebt, zijn van die mooie 
ochtenden, mist over de velden waar dan 
een stralend zonnetje overheen komt. 
Zoals ik vorige week al aangaf, zie ik bij 
Eikenlust langs het kanaal regelmatig een 
groepje reeën in de weilanden staan.
Samen met die ochtendmist geeft dat 
een prachtig beeld zoals op deze foto, 
die ik al eerder maakte in Aarle-Rixtel bij 
het kanaal.
Vorige week heb ik mogen ervaren dat 
de natuur toch wel bij veel mensen leeft 
in Laarbeek. Bij mijn presentatie in het 
IVN gebouw zat het helemaal vol. Ik 
heb erg genoten van deze avond en ik 
hoop de bezoekers met mij. Ik heb voor-
namelijk foto’s laten zien die ik in de bu-
urt gemaakt heb en het beantwoordde 
aan mijn streven om de mensen te laten 
genieten van ons Mooie Laarbeek! 

Locatie:
kanaal bij Aarle-Rixtel

Laarbeek - De SP heeft de meeste 
stemmen gekregen van de Laarbeekse 
kiezers voor de Provinciale Staten-
verkiezingen. Het opkomstpercen-
tage in onze gemeente was 46,18%. 

Dit ligt iets onder het landelijke ge-
middelde van 47,5%, maar boven 
het opkomstpercentage van Noord-
Brabant, dat op 43,6% zat.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een 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 bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof 
groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 30 en dinsdag 31 maart. De 
inzameling is kosteloos.

Op maandag 30 maart wordt het grof groen opgehaald in de kern en het buitengebied van 
Aarle-Rixtel, de kern Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten van de Zuid-
Willemsvaart. Op dinsdag 31 maart is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan 
de beurt.

Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u er voor dat het grof groen afval op tijd, dat wil zeggen 
vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed hanteerbaar wordt 
aangeboden. Daarom gelden de volgende voorwaarden.
• De maximale hoeveelheid is 2 m³.
• Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
• Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
• Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
• Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
• Er mag niets worden ingepakt in of met plastic. 
Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet meegenomen.

Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in Lieshout. 

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden 
gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 31 maart 2015.
Agenda
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Spreekrecht.
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2015.
5.  Ingekomen stukken en mededelingen.
6.  Visievorming over uitgangspunten minimabeleid gemeente Laarbeek en te maken keuzes.
7.  Opiniërende bespreking Verordening Tegenprestaties.
8.  Evaluatie subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2012-2015 en uitgangspun 
      ten subsidieprogramma 2016-2019.
9.  Benoeming van twee leden voor de Raad van Toezicht van PlatOO.
10. Stand van zaken voorzieningsclusters.
11. Stand van zaken transities Peel 6.1.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Op woensdag 1 april 2015 is de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein.
Agenda
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Spreekrecht.
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2015.
5.  Ingekomen stukken en mededelingen.
    - Vooraankondiging Informatiebijeenkomst ontwerp Programma van Eisen aanbesteding     
     concessie Zuidoost Brabant op 1 april 2015
6.  Stand van zaken bouwplannen.
7.  Stand van zaken Noordoost Corridor.
8.  Vaststelling bestemmingsplan Nieuwenhof 2014.
9.  Uitwerkingsbesluit Bemmer IV - Oost + vaststelling exploitatieplan Bemmer IV.
10. Beleidsplan Fietsverkeer 2015.
11. Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie 2010-2020.
12. Rondvraag
13. Sluiting.

De vergadering van de raadcommissie Algemene Zaken is op donderdag 2 april  2015.
Agenda
1.  Opening.
2.  Vaststelling van de agenda.
3.  Spreekrecht.
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2015.
5.  Ingekomen stukken en mededelingen.
6.  1e Financiële bijstelling 2015.
7.  Zienswijze begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 ODZOB.
8.  Aanpassing prijzen bouwgrond.
9.  Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
10. Rondvraag
11. Sluiting.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Ruimte voor landbouw en natuur door grondruil bij Croy
• Opvang en ophalen zwerfdieren in Laarbeek door Dierenbescherming
• Burgemeester bevoegd om panden te sluiten bij overtreding Opiumwet
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandag-
avonden extra geopend. Dit is het geval op maandag 30 maart en op maandag 13 april. U kunt 
via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank aan Volleyvalvereniging Bedovo uit Beek en Donk voor het verstrekken van zwak alco-
holische dranken tijdens het Bedovo Beachtoernooi 2015 op zaterdag 27 juni 2015 van 16.00 
tot 00.30 en op zondag 28 juni 2015 van 16.00 tot 18.00 uur op het Heuvelplein in Beek en 
Donk. Verzonden 17 maart 2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek doet ook dit jaar weer mee aan de Landelijke Opschoondag. 
In Laarbeek noemen we dat de Zwerfvuildag 2015. Gelukkig willen veel inwoners van Laarbeek 
zich deze dag in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. 
In samenwerking met de gemeente Laarbeek en de politie Gemert-Laarbeek zamelen deze vrij-
willigers zwerfvuil in langs wegen, in bossen, kanalen, sloten, in bermen en parken. De oogst in 
voorgaande jaren was niet mis! 
De actie is niet alleen bedoeld om de gemeente Laarbeek schoon te krijgen. Natuurlijk is het ook 
een oproep om aandacht te vragen voor het gemak waarmee mensen zwerfafval achterlaten.

Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde mensen zijn die ieder jaar opnieuw de handen uit de 
mouwen steken. Natuurlijk zijn we erg blij dat deze mensen en verenigingen meedoen maar 
doet u ook al mee? En uw vereniging? Laat u niet kennen en zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners van Laarbeek uit om aan deze dag bij te dragen. Im-
mers een goed leefklimaat begint bij uzelf en in uw buurt! Bovendien is het nog gezellig ook. 
Help daarom mee met de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart. 
Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie, een broodje en een kop soep gezorgd. De politie 
Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op de verkeersveiligheid, met name op de 
plekken waar kinderen aan het opruimen zijn.

Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart wordt zijn het scoutinggebouw aan de IJsweg in Beek 
en Donk en bij het nieuwe scoutinggebouw aan de Herendijk in Lieshout. De inzameling in Aar-
le-Rixtel start bij het IVN-gebouwtje aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel.

Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2015! U kunt zich telefonisch of per e-
mail opgeven bij de heer Jan Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.sprengers@laarbeek.nl. 

Stevige bekeuring
De Milieupolitie controleert streng op het achterlaten van zwerfafval. Indien u betrapt wordt 
volgt een stevige bekeuring. Mocht u ooit zien dat er afval wordt achtergelaten, dan kunt u dat 
melden bij de Milieupolitie (0900 88 44). 

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 27 maart komen twee raadsleden van de PvdA en PNL aan het woord. 

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

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Smalleweg 18 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
Dr. Timmerslaan 48 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
Lage Heesplein 10a Beek en Donk verwijderen van asbest slopen

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

Bezwaarschriften Vergaderingen raadscommissies

Kort nieuws

Extra maandagavonden open

Drank- en Horecawet

Gemeente actueel

Afgehandelde sloopmeldingen

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 
28 maart 

30 en 31 maart

Inzameling grof groen afval
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

LAARBEEK- Veel wandelaars maken gebruik van het platteland, vanwege de rust en de ruimte. 
Wanneer wandelaars hun hond vrij laten rondrennen, kan dit echter risico’s met zich mee-
brengen. 

Infecties onder koeien
De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied. Vee-
houders zijn dan ook graag bereid om wandelaars en hun honden als gasten op de voetpaden 
door hun wei-landen te ontvangen. Wat veel hondeneigenaren echter niet weten, is dat dit 
risico’s met zich mee-brengt. Honden spelen namelijk een belangrijke rol bij het overbrengen 
van Neospora-infecties on-der koeien. De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als 
een belangrijke veroorzaker van abortus onder koeien. De hond fungeert als gastheer voor 
deze parasiet. Het dier wordt er zelf niet ziek van, maar brengt de parasiet via zijn ontlasting 
over op de koeien. Door het eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van hon-
den, nestelt de parasiet zich in de koe. Dit kan ervoor zorgen dat het kalfje in de baarmoeder 
wordt afgestoten. Vanwege dit risico vragen veehouders dringend de medewerking van hon-
denbezitters om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel moge-lijk te voorkomen. 

Wat kunt u doen? 
• honden in het buitengebied aanlijnen; 
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar koeien lopen; 
• de hond zijn behoefte laten doen in de wegberm, of op andere plaatsen waar koeien er 

niet mee in aanraking kunnen komen; 
• uitwerpselen opruimen in weilanden waar geen dieren lopen (dit gras wordt namelijk 

gemaaid en als voer gebruikt in de winter).

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het houden van een gezinsfietstocht op Tweede 

Pink-sterdag, maandag 25 mei 2015, van 11.00 tot 17.00 uur in Laarbeek en aangren-
zende ge-meenten (verzonden 11 maart 2015),

• KPJ beek en Donk voor het houden van een scholenzeskamp en feestavond op zaterdag 
20 juni 2015 van 10.00 tot 1.00 uur en een dorpszeskamp op zondag 21 juni 2015 van 
10.00 tot 23.00 uur op het KPJ-terrein aan de Heereindseweg 8 in Beek en Donk (ver-
zonden 12 maart 2015),

• Hendriks Electrical Solutions voor het houden van een Tuning meeting (automeeting) 
op het terrein Haverkamp 4c en een gedeelte van de openbare weg Haverkamp en Ko-
renmijt in Beek en Donk op zondag 26 april 2015 van 10.00 tot 18.00 uur (verzonden 
17 maart 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het organiseren van een loterij tijdens de Fietste 

Mee-actie op 25 mei 2015 bij de blokhut van de scouting aan de IJsweg in Beek en Donk 
(verzonden 11 maart 2015).

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

• In verband met ANWB Streetwise is een gedeelte van de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel, tus-
sen de Merelstraat en de uitgang van de tijdelijke parkeerplaats nabij de Bosscheweg, 
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op vrijdag 27 
maart 2015 van 9.00 tot 12.00 uur.

• In verband met een motorbeurs zal op de Lieshoutseweg een tweezijdig parkeerbord 
worden ingesteld en wel op het gedeelte tussen de kom Aarle-Rixtel en de toegangsweg 
tot de geiten-fokkerij, Lieshoutseweg 76 in Aarle-Rixtel. Verder geldt er een maximum-
snelheid van 30 res-pectievelijk 60 kilometer per uur. Deze maatregelen gelden van 
zaterdag 28 maart 2015 9.30 uur tot zondag 29 maart 2015 24.00 uur. 

• In verband met de ANWB Streetwise-dag is een gedeelte van de Wijnkelderweg, tus-
sen de Symfoniestraat en de Muzenlaan, in Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer 
behalve voet-gangers. Deze maatregel geldt op donderdag 2 april 2015 van 8.00 tot 
15.00 uur.

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan:
• de heer C. Yang en mevrouw S. Wu, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatse-

lijke Verordening voor het uitbaten van Snackbar de Bumkes, Heuvelplein 75 in Beek en 
Donk (verzonden 16 maart 2015),

• mevrouw G.J.M. Hovers, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening voor het uitbaten van ijs-, koffie- en theesalon Gabzz, Dorpsstraat 27a in Aarle-
Rixtel (verzonden 16 maart 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ 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 Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Leliestraat 100-102 Beek en Donk 10-03-2015 overkapping boven voordeuren
Herendijk 4 Lieshout 10-03-2015 veranderen van een milieu-inrichting
Bosscheweg 29 Aarle-Rixtel 11-03-2015 bouwen van een bijgebouw
Kouwenberg 37 Aarle-Rixtel 12-03-2015 strijdig gebruik
Dr. Timmerslaan 44 Beek en Donk 12-03-2015 veranderen van de woning (voorgevel)

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Lage Heesplein 10 a Beek en Donk 10-03-2015 verwijderen van asbest
Dr. Timmerslaan 48 Beek en Donk 09-03-2014 verwijderen van asbest
Smalleweg 18 Beek en Donk 13-03-2015 verwijderen van asbest
Heieindseweg 6 Mariahout 16-03-2015 verwijderen van asbestgolfplaten

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving            Activiteit Verzonden
Moreeshof 1 t/m 6 en 7 t/m 13 Lieshout bouwen van een wooncomplex 
  (1 groepswoning) en 12               bouw/planologie
   zorgclusterwoningen            12-03-2015
Dr. Timmerslaan 44 Beek en Donk   veranderen woning (dakkapel) bouwen 12-03-2015
Kouwenberg 25 Aarle-Rixtel      bouwen van een garage           bouwen 12-03-2015
Molenstraat 18 Aarle-Rixtel      veranderen van een woning      bouwen 12-03-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Kasteelsingel 1 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen 12-03-2015
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
bovenstaande regel)

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

Honden aan de lijn, ook in het buitengebied!

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Exploitatievergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer info op rabobank.nl/peelnoord of bel (0492) 39 19 19

Onze adviseurs geven inzicht in uw financiële mogelijkheden. Zo weet u wat u kunt verwachten bij

aankoop of verbouwing en maken we samen goede keuzes voor nu én voor de toekomst. Wilt u zelf al

eens uw mogelijkheden bekijken? Gaat u dan naar rabobank.nl/hypotheekdossier.

Samen uw woonmogelijkheden bekijken?

Als fundament 
voor uw droomhuis

Een nauwkeurige
berekening

De hypotheekrenteaftrek en de voorlopige teruggave
Een vaak gebruikt ‘hulpmiddel’ bij 
aanschaf van de eigen woning. Heel 
gemakkelijk en praktisch voor star-
ters en diegene met een niet al te 
brede beurs.

Wat is de praktijk: veel eigen woning-
bezitters hebben op grond van de af-
trekbaarheid van hypotheekrente een 
maandelijkse voorlopige teruggave. 
Deze teruggave verlaagt de maande-
lijkse lasten direct.

Maar pas hiermee op! We herinneren 
ons nog allemaal de blooper van het 
Ministerie van Financiën, waarvoor 
de staatsecretaris uitgebreid zijn ex-
cuses heeft moeten maken. Wat was 
er gebeurd; de aangepaste tabellen 
en aanpassing van het eigen woning 
forfait voor 2014 werden pas doorge-
voerd nadat de voorlopige terugga-
ven aan belastingplichtigen al waren 
verzonden. Dit levert nu, bij de aan-
gifte inkomstenbelasting 2014, voor 
een groot aantal mensen een verve-
lende verrassing op.

In deze tijd van voortdurende verande-
ringen op fiscaal gebied is het belang-
rijk om deze teruggave jaarlijks kritisch 
te bekijken en zo nodig bij te stellen.

Voor hypotheken afgesloten na 1 ja-
nuari 2013 geldt een aflossingsplicht. 
Dit houdt in de meeste gevallen in dat 
hypotheken na deze datum vaak als 
annuïteiten lening zijn afgesloten.
Voor deze hypotheken geldt dat er 
in het begin veel rente wordt betaald 
en relatief weinig wordt afgelost. Bij 
deze leningen is het van belang om 
een voorlopige teruggave jaarlijkse te 

bekijken en zo nodig bij te stellen.

Oversluiten van een bestaande hypo-
theek gebeurt ook steeds vaker nu de 
rente historisch laag is. Bij oversluiten 
is weliswaar een boeterente verschul-
digd, maar deze is in veel gevallen 
best acceptabel door de forse daling 
van de maandlasten. Overigens is 
deze boeterente aftrekbaar in het jaar 
van oversluiten.

In alle bovenstaande gevallen is het 
zaak om een voorlopige teruggave 
jaarlijks te bekijken en naar beneden 
bij te stellen. Dit ter voorkoming van 
onaangename verrassingen bij de de-
finitieve aangifte over het betreffende 
jaar.

Uiteraard kunnen wij u verder infor-
meren en adviseren bij het aanvragen 
en bijstellen van uw voorlopige terug-
gave. Neem gerust contact op met 
ons kantoor.

Artifex Finance
Theo Giebels
0492-450811
www.artifexfinance.nl

Theo Giebels, Artifex Finance

Welke verzekeringen heb ik 
nodig?
Verzekeren is een kwestie van maat-
werk. Je moet ervoor zorgen dat je 
niet onderverzekerd bent, want dan 
krijg je bij schade te weinig uitge-
keerd. Als je je huis koopt, verzeker 
je het huis voor schade, diefstal en 
dergelijken. 

Als je bijvoorbeeld een nieuwe badka-
mer bouwt in het huis wordt het huis 
meer waard. Je moet dan ook je ver-
zekering veranderen, anders ben je 
onderverzekerd. Oververzekering kan 
geen kwaad, maar kost je elke maand 
onnodig geld en dat is natuurlijk zon-
de. Hieronder zie je de verschillende 
verzekeringen voor jezelf en het huis 
kort toegelicht. 

Inboedelverzekering
Met deze verzekering zijn de losse 
spullen in je huis verzekerd, denk aan 
een wasmachine, televisie of bank-
stel. Deze losse spullen zijn dan onder 
andere verzekerd tegen brandschade, 
stormschade, inbraak en diefstal.

Aansprakelijkheidsverzekering 
Dit is een verzekering die jouzelf, je 
gezinsleden of huisdieren verzekert 
tegen schade die je aanricht bij een 
ander, waar jij aansprakelijk voor 
wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan 
een dakpan van jouw huis die na een 
storm op de auto van de buren is ge-
vallen. Of een wasmachine die lekt en 
overlast bezorgt bij de buren.

Woonhuisverzekering (opstalverze-
kering)
Deze verzekering sluit je af om je huis 

zelf en alle spullen die vastzitten in 
het huis tegen schade te verzekeren. 
Denk aan sanitair en leidingen. Mocht 
er nou een ontploffing ontstaan in 
het huis of bliksem inslaan, dan wordt 
met deze verzekering je huis in oor-
spronkelijke staat hersteld. Veel hy-
potheekverstrekkers verplichten deze 
verzekering.

Mocht je nou nog duurdere spul-
len in huis hebben, zoals kunst en 
sieraden, neem dan ook nog een 
Kostbaarhedenverzekering. Dit is een 
aanvullende verzekering op je inboe-
del. Je inboedelverzekering verzekert 
namelijk spullen maar tot €2.500. 
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AANBOD VAN

Helmondseweg 12
5735 RB Aarle Rixtel

0492 - 38 38 84
info@harrymoesmakelaardij.nl
www.harrymoesmakelaardij.nl

• Vrijstaand herenhuis
• Bouwjaar 2005
• Woonopp. 229 m2 / Inh. 815 m3

• Perceeloppervlakte 725 m2

• 3 slaapkamers op verd. en badkmr.
• Slaapkamer en badkamer beg. gr.
• Inhoud gar. 200m3

VRAAGPRIJS: € 557.500,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Lieshoutseweg 9

• Vrijstaand herenhuis
• Bouwjaar 1965
• Woonopp. 154 m2 / Inh. 560 m3

• Perceeloppervlakte 650 m2

• Study/speelkamer begane grond
• Dubbele garage met hobbyruimte
• Oppervlakte garage 50 m2

VRAAGPRIJS: € 525.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Molenstraat 6

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1987
• Woonopp. 123 m² / Inh. 480 m³
• Perceeloppervlakte 395 m²
• 4 slaapkamers
• Privacy biedende achtertuin met  

overdekt terras
• Inpandige garage

VRAAGPRIJS: € 319.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Anjerstraat 12 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar  1987
• Woonopp. 210 m² / Inh. 800 m³
• Perceeloppervlakte 1.134 m²
• 3 slaapkamers
• Uitzicht achtertuin over weide & 

landerijen
• Royale inpandige garage

VRAAGPRIJS: € 695.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Julianalaan 7 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 100 m² / Inh. 350 m³
• Perceeloppervlakte 530 m²
• 4 slaapkamers
• Achtertuin gelegen op het Oosten 

gelegen
• Vrijstaande garage

VRAAGPRIJS: € 274.500,- K.K. 

BEEK EN DONK
Berkendijkje 5 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 2007
• Woonopp. 104 m² / Inh. 500 m³
• Perceeloppervlakte 450 m²
• 3 slaapkamers
• Luxe woonkeuken en badkamer
• Royale inpandige garage

VRAAGPRIJS: € 359.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Nassaustraat 23 

AANBOD VAN

Heuvelplein 28
5741 JK Beek en Donk

0492-338170
info@trielingjacobs.nl
www.trielingjacobs.nl 

Zaterdag 28 maart: NVM Open Huizen Dag

“O, kom er eens kijken in de Lindenlaan!”
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - Ben je toe aan een andere 
woning? Ga maar vast je verlang-
lijstje maken. Want op zaterdag 28 
maart is het NVM Open Huizen Dag 
in Laarbeek. Dan kun je bij maar 
liefst 32 woningen over de vloer ko-
men zonder een afspraak te maken. 
Bij Lindenlaan 19 in Beek en Donk 
bijvoorbeeld.

Perfecte gezinswoning
Stel dat huizen konden praten. Welk 
verhaal zouden ze dan ophangen? 
Martien van Oirschot, eigenaar 
Lindenlaan 19 in Beek en Donk, 
moet lachen. “Het wordt ongetwij-
feld een verhaal in geuren en kleu-
ren. Want dit is een perfecte gezins-
woning. Wij hebben er drie kinderen 
gekregen. Die nu alle drie de deur uit 
zijn. Luister zelf maar!”

Verhaal van het huis
Lindenlaan 19: “Ik ben een vrij-
staand huis, met een grote tuin en 
vijver. Op zo’n 600 meter grond. Ik 
lig op het zuidwesten en dat voelt 
goed. Als Martien ’s avonds thuis 
komt, kan hij lekker in het zonnetje 
gaan zitten. Het is goed toeven op 
deze plek. Ook onder de veranda is 
het genieten als de zon al lang en 
breed is ondergegaan. Ja, Brabantse 
nachten zijn lang in de Lindenlaan 
19. En gezellig!”

Noorse lei
Lindenlaan 19 vertelt verder: “Ik heb 
drie slaapkamers, ruime badkamer, zol-
der, grote woonkamer, woon/leefkeu-
ken, bijkeuken en een garage in spouw 
gemetseld (leuk voor een kantoor aan 
huis). 653 m3, goed ingedeeld en mooi 
in balans. De wc in de garage is han-
dig, vooral als kinderen in de zandbak 
spelen en opeens hoge nood krijgen. 
Die kinderen hebben het wel eens 
bont gemaakt. Rolschaatsen op de ste-
nen vloer. Houd ik niet zo van. Maar 
Noorse lei kan ertegen. Die wordt in de 
loop der jaren alleen maar mooier.”

Van 11 tot 15 uur
Lindenlaan 19 gaat nog uitgebreid in 
op de perfecte staat van onderhoud 
en de scherpe vraagprijs van 399.000 
euro. Makelaar Drieke van den Hurk 
vult aan: “Verhalen zijn mooi. Een écht 
beeld krijg je pas als je komt kijken. Dat 
kan van zaterdag 28 maart van 11 tot 
15 uur. Een ideaal huis voor een gezin 
of mensen die lekker ruim willen wo-
nen.”

NVM
De Open Huizen Dag is een initiatief 
van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, NVM. In Laarbeek is deze 
dag mede mogelijk gemaakt dankzij 
Van den Hurk Makelaars, Van den Berk 
& Kerkhof Makelaars en Taxateurs, 
Trieling & Jacobs Makelaars – 
Taxateurs en Harry Moes Makelaardij. 

Alle makelaars benadrukken het be-
lang van samenwerken. Drieke van 
den Hurk: “Op een laagdrempelige 

manier is het mogelijk om meerdere 
panden op dezelfde dag te gaan be-
kijken. De woonconsument kan zo zijn 

route uitstippelen. De voorpret begint 
bij www.funda.nl.”  

Makelaar Drieke van den Hurk en eigenaar Martien van Oirschot zijn unaniem: 
“Lindenlaan 19 heeft alles in huis om er lang en gelukkig te kunnen leven.”
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• Twee-onder-een-kapwoning 
•  Bouwjaar 1993
•  Woonopp. 152 m2 / Inh. 550 m3

•  Perceeloppervlakte  267 m2

•  4 slaapkamers
•  Garage aanwezig & instapklaar 

VRAAGPRIJS: € 325.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
De Malthezer 21

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015

AANBOD VAN

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1947
• Woonopp. 95 m2 / Inh. 370 m3

• Perceeloppervlakte 505 m2

• 3 slaapkamers
• Berging/garage en carport 

VRAAGPRIJS: € 242.500,- K.K. 

BEEK EN DONK
Smalleweg 35A

•  4-kamerappartement met balkon 
• Bouwjaar 2012
• Woonopp. 126 m2 / Inh. 378 m3

• 3 slaapkamers
• Royale woonkamer en leefkeuken
• Inpandige berging 

KOOPSOM: € 296.500,- V.O.N. 

BEEK EN DONK
Pieter Breughellaan 105

• Woonboerderij met loods 
• Bouwjaar 1982
• Woonopp. 160 m2 / Inh. 536 m3

• Perceeloppervlakte  1.883 m2

• 5 slaapkamers
• Loods 450 m2

• Ideaal voor ZZP’er

VRAAGPRIJS: € 349.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Leekbusweg 2A

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1938
• Woonopp. 91 m2 / Inh. 340 m3

• Perceeloppervlakte  317 m2

• 3 slaapkamers
• KLUSCHEQUE VAN € 10.000,- 

VRAAGPRIJS: € 185.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
Lieshoutseweg 51

• Vrijstaande woning  
•  Bouwjaar 1960
•  Woonopp. 140 m2 / Inh. 450 m3

•  Perceeloppervlakte  1.250 m2

•  4 slaapkamers
•  Ruime garage 

VRAAGPRIJS: € 359.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
Laarweg 27

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

• Semi-bungalow 
• Bouwjaar 2013
• Woonopp. 111 m2 / Inh. 525 m3

• Perceeloppervlakte  195 m2

• 2 slaapkamers
• Direct beschikbaar 

Allerlaatste per direct beschikbare bungalow op prachtige locatie. 
Compleet woonprogramma op de begane grond, � jne patio en veel ruimte op de 
verdieping.  

No-risk clausule & gratis verkoop huidige woning bespreekbaar! 

NIEUWE VRAAGPRIJS: € 285.000,- V.O.N.  

AARLE-RIXTEL
Het Klavier 8

• Twee-onder-een-kapwoning  
• Bouwjaar 2015
• Inh. 602 m3

• Perceeloppervlakte  242 m2

• 3 slaapkamers
• Bouw kan zeer spoedig starten

De prijzen van de 4 twee-onder-een-kapwoningen zijn verlaagd! U kunt de woning ook 
kopen zonder keuken, sanitair en garage voor € 269.000,- v.o.n.

NIEUWE VRAAGPRIJS: € 290.500,- V.O.N.  

AARLE-RIXTEL
Het Klavier 23

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1951
• Woonopp. 95 m2 / Inh. 380 m3
• Perceeloppervlakte  665 m2
• 3 slaapkamers
• Ruim perceel & diverse bijgebouwen

VRAAGPRIJS: € 289.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Kerkstraat 1



Donderdag 26 maart 2015 29
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDonderdag 26 maart 2015 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1988
• Woonopp. 165 m2 / Inh. 670 m3
• Perceeloppervlakte 497 m2
• 3 slaapkamers
• Gemoderniseerd & levensloopbestendig 

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1971
• Woonopp. 143 m2 / Inh. 505 m3
• Perceeloppervlakte 232 m2
• 4 slaapkamers
• Zeer ruime garage met carport

VRAAGPRIJS: € 469.000,- K.K.  KOOPSOM: € 225.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Rogier Monicxlaan 3

BEEK EN DONK
Nachtegaallaan 29

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 28 MAART 2015
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR
EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

AANBOD VAN

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

• Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1967
• Woonopp. 155 m2 / Inh. 531 m3

• Perceeloppervlakte  371 m2

• 5 slaapkamers
• Ruime garage & levensloopbestendig

• Woonboerderij  
• Bouwjaar 1994
• Woonopp. 225 m2 / Inh. 900 m3

• Perceeloppervlakte  2.430 m2

• 3 slaapkamers
• Diverse bijgebouwen & veel woonruimte 

VRAAGPRIJS: € 247.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 535.000,- K.K. 

MARIAHOUT
Julianastraat 32

MARIAHOUT
De Hei 27

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 155 m2 / Inh. 618 m3

• Perceeloppervlakte  600 m2
• 3 slaapkamers
• Inpandige garage & vrij uitzicht
• KLUSCHEQUE VAN € 10.000,- 

VRAAGPRIJS: € 312.500,- K.K. 

MARIAHOUT
Tuindersweg 13

•  Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 138 m2 / Inh. 485 m3

• Perceeloppervlakte 314 m2

• 4 slaapkamers
• Vrijstaande garage 

VRAAGPRIJS: € 190.000,- K.K. 

LIESHOUT
Burg. Mostermanslaan 6

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1988
• Woonopp. 148 m2 / Inh. 660 m3

• Perceeloppervlakte  693 m2

• 4 slaapkamers
• Inpandige garage & diverse 

uitbouwmogelijkheden 

VRAAGPRIJS: € 275.000,- K.K. 

BOERDONK
Pastoor van Schijndelstraat 10

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1980
• Woonopp. 115 m² / Inh. 370 m³
• Perceeloppervlakte 180 m²
• 3 slaapkamers
• Nette tussenwoning met ruime garage 

en berging

VRAAGPRIJS: € 189.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
De Vuurdoorn 10

Van den Hurk
Makelaars o.z.

AANBOD VAN

Heuvelplein 55a
5741 JJ Beek en Donk

0492 - 45 01 51
info@vandenhurkmakelaars.nl
www.vandenhurkmakelaars.nl

EEN LEUKE WONING 
GEZIEN TIJDENS DE 
OPEN HUIZEN DAG?

 Ook als aankoopmakelaar 
kunnen wij iets voor u 

betekenen. 

De makelaars informeren u 
graag verder! 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1989
• Woonopp. 180 m² / Inh. 653 m³
• Perceeloppervlakte 591 m²
• 3 slaapkamers
• Royale achtertuin met overdekt terras 

en inpandige garage.

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 2002
• Woonopp. 180 m² / Inh. 600 m³
• Perceeloppervlakte 541 m²
• 4 slaapkamers
• Extra slaapkamer en badkamer op de 

begane grond

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1973
• Woonopp. 114 m² / Inh. 353 m³
• Perceeloppervlakte 190 m²
• 4 slaapkamers
• Nette tussenwoning met royale garage 

voorzien van eigen oprit.

•  Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1948
• Woonopp. 107 m² / Inh. 340 m³
• Perceeloppervlakte 380 m²
• 2 slaapkamers
• Uitgebouwde woning met ruime garage 

is onlangs compleet gemoderniseerd

VRAAGPRIJS: € 399.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 459.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 199.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 259.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Lindenlaan 19

LIESHOUT
Revershof 57

LIESHOUT
Adriaan Boutlaan 20

LIESHOUT
Nieuwstraat 14

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1995
• Woonopp. 138 m2 / Inh. 600 m3

• Perceeloppervlakte  539 m2

• 4 slaapkamers
• Inpandige garage & veel privacy 

VRAAGPRIJS: € 375.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Wijnkelderweg 2
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Onlangs kregen alle huiseigenaren 
die nog geen energielabel hadden een 
voorlopig energielabel thuis gestuurd. 
We spreken over een voorlopig ener-
gielabel, omdat bij het vaststellen van 
het voorlopig energielabel een inschat-
ting is gemaakt van de energiezuinig-
heid van een woning. Deze inschat-
ting is gebaseerd op onder meer het 
bouwjaar van de woning, de grootte, 
het type huis en op gegevens van ver-
gelijkbare huizen. 

Vanaf 1 januari 2015 geldt, dat als je 
je huis wenst te verkopen of wenst te 
verhuren, je over een definitief ener-
gielabel moet beschikken. Als je bij ver-
koop of verhuur geen definitief ener-
gielabel hebt, dan riskeer je een boete 
van maximaal € 405,-. De Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) kan je 
aanschrijven om binnen een bepaalde 
termijn het energielabel alsnog te regis-
treren. Als dat niet gebeurt kan ILT je 
een zogenaamde “last onder dwang-
som” opleggen: je kunt dan alsnog tot 
registratie overgaan. Gebeurt dat niet, 
dan moet je de dwangsom voldoen. 

Als verkoper of verhuurder kun je een 
definitief energielabel aanvragen via 
www.energielabelvoorwoningen.nl. 
Een aantal vragen moet worden beant-
woord, bijvoorbeeld wanneer je in je 
woning energiebesparende maatrege-
len hebt getroffen. Goede isolatie, dub-
bel glas, energiezuinige verwarming zijn 
factoren die van invloed zijn op het aan 
een huis toe te kennen energielabel. 

Als koper heb je recht op een energiela-
bel. Vraag er naar bij de verkoper of de 
makelaar. Op het energielabel staat een 
letter vermeld (A tot en met G). Een la-
bel met de letter A betreft een label van 
een zeer energiezuinige woning, een la-
bel met de letter G betreft een label van 
een zeer energie-onzuinige woning. 

Meer weten over dit onderwerp? 
Voor vragen zijn wij bereikbaar via te-
lefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl. 

Juridisch Adviesbureau Laarbeek
Bart Kusters en Marc van de Ven
0492-468744
info@ja-laarbeek.nl 
www.ja-laarbeek.nl 

Of u nu een woning gaat kopen, 
verbouwen, verhuren of wellicht 
verkopen er komt veel op uw af. 
De makelaar doet voor u de taxatie, 
de hypotheekadviseur regelt voor u 
de financiering en de notaris regelt 
voor u de overdracht. Maar heeft u 
ook nagedacht over de fiscale ge-
volgen?

Als u voor het eerst een woning 
koopt verandert er veel. De hypo-
theekrente die u betaalt mag u in 
aftrek brengen in uw aangifte in-
komstenbelasting. Deze hypotheek-
rente mag u 30 jaar lang in aftrek 
brengen. U mag tevens de eenma-
lige kosten in aftrek brengen, denk 
hierbij onder andere aan:

• Afsluitprovisie en bemidde-
lingskosten voor de hypotheek;

• Notaris- en kadastrale kosten 
voor de hypotheekakte (incl. 
btw);

• Makelaarskosten voor de taxa-
tie van de woning;

• Kosten voor het aanvragen van 
een NHG (Nationale Hypotheek 
Garantie);

• Boeterente en oversluitkosten.

- Wanneer u vlak vóór of ná de 
jaarwisseling een woning koopt of 
verkoopt, kan het fiscaal van belang 
zijn dat de notariële levering ervan 
vóór dan wel ná de jaarwisseling 
plaatsvindt. Zeker wanneer u de 
woning koopt met eigen geld. De 
fiscale gevolgen kunnen aanzienlijk 
zijn.
- Wanneer u samen koopt met uw 
partner, dan kunt u deze kosten 
in uw aangifte toerekenen aan de 
meest verdienende partner. Hiermee 
maximaliseert u uw belastingvoor-
deel.
Als u reeds een andere woning heeft 
gekocht, maar uw huidige woning 
nog niet heeft verkocht dan blijft 
de hypotheekrente die u betaalt 
voor de voormalige eigen woning 3 
jaar na het jaar dat u deze woning 
verliet aftrekbaar, mits de woning 

gedurende deze periode leegstaat. 
Als u besluit uw woning die in de 
verkoop staat te verhuren, anders 
dan kortstondig, dan vervalt de hy-
potheekrente aftrek en ‘verhuist’ 
uw woning en de bijhorende hypo-
theek fiscaal van box 1 naar box 3. 
De huurinkomsten die u vervolgens 
ontvangt zijn forfaitair belast in box 
3, evenals uw spaargeld, aandelen 
e.d.. 

Kortom genoeg stof tot nadenken, 
waarbij geldt: “Laat u tijdig infor-
meren wat voor u de fiscale gevol-
gen en mogelijkheden zijn voor de 
aanschaf, verbouwing, verhuur of 
verkoop van de eigen woning.’’ 

U bent van harte welkom op ons 
kantoor, loop gerust bij ons binnen 
of neem contact met ons op voor 
meer informatie.

Lindeboom Accountants
& Belastingadviseurs
mr. R.H. (Ron) van Zon
0492-820130
info@lindeboomaccountants.nl
www.lindeboomaccountants.nl

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.

Uw woning anno 2015 Energielabel woningen

Lindeboom Accountants, vlnr: Ton van de Sande, Rene Smits, Dieter Janssen, Ruud Verachtert, Ron van Zon en Teun Verachtert

Juridisch Adviesbureau Laarbeek zit gevestigd 
in het pand van Van de Graft Accountants

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Wil je als vennoot toetreden tot een 
vennootschap onder firma (vof), of wil je 
als beherend vennoot toetreden tot een 
commanditaire vennootschap (cv)? Laat 
je dan goed informeren over de financiële 
positie van de vof / cv. Je kunt als nieuwe 
vennoot namelijk ook aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de vennootschap die 
in het verleden zijn ontstaan.
De Hoge Raad heeft op 13 maart 2015 
bepaald dat je als nieuwe vennoot 
ook hoofdelijk aansprakelijk bent voor 
schulden van de vennootschap welke zijn 
ontstaan vóór het moment dat de vennoot 
tot de vennootschap toetrad.
De Hoge Raad oordeelt dat de hoofdelijke 
verbondenheid die voor de vennoten 
uit de wet voortvloeit, alle schulden 
en verplichtingen betreffen die op 
het moment van toetreding tot de 
vennootschap al bestonden of die nadien 
zijn ontstaan. Doel van deze bepalingen is 
dat de schuldeisers van de vof / cv worden 
beschermd in de situatie dat het vermogen 
van de vennootschap ontoereikend is 
om alle schulden/verplichtingen van de 
vennootschap na te komen. Schuldeisers 
kunnen in dat geval de vennoten hoofdelijk 
aanspreken. 
Advies: Laat je voor toetreding tot een 
vof/cv goed informeren over alle reeds 
bestaande schulden / verplichtingen van 
de vof/cv. Dat kan later een hoop ellende 
voorkomen.
Meer weten over dit onderwerp? 
Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

Toetreden tot vof of cv? Let op 
schulden uit het verleden.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Bij het kopen van een woning 
komt veel kijken. Of het nu de 
eerste keer is dat je een woning 
koopt, of een volgende keer. 
Daarom is het goed om te weten 
waar u aan moet denken en wat 
uw mogelijkheden zijn. 

Hypotheekvormen
Een hypotheek is een lening en die 
betaalt u terug. De manier waarop 
u dat doet is de hypotheekvorm. 
Het aantal hypotheekvormen dat 
op de markt wordt aangeboden 
is groot. Ze hebben allemaal hun 
eigen voorwaarden en fiscale con-
structies. Per 1 januari 2013 kunt 
u alleen fiscaal voordeel van de 
hypotheekrente aftrek genieten 
als u de hypotheek aflost op ba-
sis en van annuïteiten- of lineaire 
hypotheek. Onder voorwaarden 
is het nog wel mogelijk om een 
andere hypotheekvorm te kiezen.

Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG)
Een hypotheek betekent een 

financiële verplichting voor een 
groot aantal jaren. Het is daarom 
belangrijk om ook rekening te 
houden met eventuele risico’s. 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld wan-
neer u werkloos of arbeidsonge-
schikt raakt of wanneer uw relatie 
onverhoopt wordt beëindigd? Een 
forse terugval van het inkomen 
is in dergelijke gevallen niet uit 
te sluiten en kan zelfs leiden tot 
gedwongen verkoop van uw wo-
ning. Met NHG loopt u als (toe-
komstig) eigenaar van een woning 
minder risico en daarnaast kunt u 
profiteren van een aantrekkelijke 
korting op uw hypotheekrente.
Bij Attentiv kunt u terecht voor 
deskundig en onafhankelijk 
hypotheekadvies. Als Erkend 
Hypotheek Adviseur doen wij za-
ken met diverse banken en verze-
keringsmaatschappijen en helpen 
u graag bij het vinden van de 
meest geschikte hypotheek.

Schadeverzekeringen
U wilt uw dierbare eigendommen 

graag beschermen tegen bescha-
diging of verlies. Mocht er zich 
onverhoopt toch een schade 
voordoen is het prettig om te we-
ten dat u er goed voor verzekerd 
bent. 

Attentiv biedt schadeverzekerin-
gen aan van verschillende verze-
keringsmaatschappijen. Daarbij is 
het vaak mogelijk om uw schade-
verzekeringen samen te voegen in 
één pakket, waardoor u profiteert 
van extra premiekorting. Meer in-
formatie?

Attentiv - Slaets VOF
Rob en Ton Slaets
0492-468817
info@attentivslaets.nl
www.attentivslaets.nl

Bij het kopen van een huis denkt u 
waarschijnlijk al snel aan een nota-
ris, maar die persoon zal pas later in 
het koopproces in beeld komen. Wat 
doet een notaris precies? En is het 
verplicht? 

De notaris komt pas in beeld als u de 
verkoopovereenkomst heeft onder-
tekend. U geeft de notaris een origi-
neel exemplaar van de verkoopover-
eenkomst. Als hij de ondertekende 
verkoopovereenkomst heeft, gaat hij 
meteen aan de slag om u eigenaar te 
maken van het huis. 

De koopovereenkomst is het uit-
gangspunt voor het opstellen van 
de leveringsakte. Met dit docu-
ment maakt de notaris u offici-
eel eigenaar van het huis. Zodra 
de notaris en u de leveringsakte 
ondertekend hebben, krijgt u de 
sleutels. Vanaf dit moment bent u 
officieel eigenaar van het huis.

Naast de koopovereenkomst kan 
de notaris ook nog de eventuele 
hypotheekakte opstellen. Dit is 
een contract wat u nodig heeft bij 
het afsluiten van een hypotheek. 

In dit contract staat dat de koper 
het huis als onderpand geeft voor 
een geldlening. Zowel de koper 
als de hypotheekverstrekker moet 
de hypotheekakte ondertekenen.

Een notaris inschakelen bij het ko-
pen van een huis is altijd verplicht. 
Alleen de notaris kan er name-
lijk voor zorgen dat de aankoop 
van het huis verloopt volgens de 
wet. Ook het inschrijven bij het 
Kadaster en de financiële afwikke-
lingen kunnen niet zonder notaris. 

Samenlevingscontract
Als je met je partner gaat samen-
wonen, kun je bij de notaris ook 
een samenlevingscontract op la-
ten stellen. 

Dit is een contract waarin je sa-
men met je partner schriftelijke 
afspraken maakt op voornamelijk 
het erfrechtelijk gebied. Als je een 
samenlevingscontract opstelt, kun 
je bijvoorbeeld vastleggen dat bij 
overlijden, de overgebleven part-
ner het hele huis erft. ‘

Anders kan het zo zijn dat de 
ouders van de gestorven partner 
mede-eigenaar worden.

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfi nance.nl

   Tegen een gunstig tarief
Bel voor een afspraak of informatie

0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles 
voor ondernemer & zzp’er

Particuliere belastingaangifte

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Weet wat uw mogelijkheden zijn

Wanneer heb ik een notaris nodig?

Ton Slaets, Monika Slaets-Sonneveldt en Rob Slaets

Op zoek naar je droomhuis en de 
bijkomende fi nanciering
Als je opzoek gaat naar een 
nieuwe of je eerste woning, be-
gin dan goed voorbereid aan de 
zoektocht. Dat helpt teleurstel-
lingen te voorkomen. Een finan-
cieel adviseur vertelt je graag wat 
je mogelijkheden zijn en waar je 
op moet letten. 

De maximale hypotheek
Het is verstandig dat je weet wat 
de maximale hypotheek is die je 
kunt krijgen voordat je op zoek 
gaat naar een woning. Zo voor-
kom je teleurstellingen. Hoeveel 
je maximaal kunt lenen is afhan-
kelijk van: je inkomen, spaargeld, 
leeftijd, financiële verplichtingen 
en rentestand.

Wil je weten wat de maximale 
hypotheek is die je kunt krijgen? 
Op de website van Vermeulen 
Verzekeringen kun je geheel een-
voudig je maximale hypotheek 
berekenen en zie direct wat de 
maandlasten zijn.

Tip eerste huis kopen
Is je inkomen niet hoog genoeg 
voor de koop van een leuke wo-
ning? Dan zijn er wellicht nog 
extra mogelijkheden om toch je 
nieuwe woning te kunnen kopen. 
Dit kan zijn;

• Nationale Hypotheek 
Garantie 

       ( NHG )
• Starterslening
• Hulp van ouders

Hypotheek 
afsluiten
Het koopcontract voor je nieuwe 
huis is rond. De koopprijs staat 
vast. Nu je hypotheek regelen. 
Het is verstandig om zo snel 

mogelijk een afspraak te maken 
met een onafhankelijk hypothee-
kadviseur. 

De hypotheekadviseur gaat voor 
jou op zoek naar de passende 
hypotheek. Hij vergelijkt ver-
schillende aanbieders met elkaar. 
Berekent de maandlasten en kiest 
samen met jou de beste oplos-
sing. Hij vraagt de offerte voor je 
aan en stuurt alle benodigde do-
cumenten naar de hypotheekver-
strekker.

Overdracht bij de notaris
Als de hypotheekverstrekker de 
hypotheek heeft geaccepteerd, 
worden alle stukken doorge-
stuurd naar de notaris. En dan 
is het zover. Bij de notaris vindt 
de eigendomsoverdracht plaats 
en passeert de hypotheekakte. 
Vanaf nu ben je eigenaar van je 
droomhuis!

Vermeulen Verzekeringen
Twan Vermeulen
0499-422533
twan@vermeulenverzekeringen.com
www.vermeulenverzekeringen.comwww.vermeulenverzekeringen.com
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In ons laatste informatie bulletin hebben we jullie geïnformeerd over 
de voorgenomen huurverhoging per 01-07-2015 door woCom. Er 
hebben inmiddels meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de 
betrokken huurderbelangenverenigingen en woCom. In het laatste 
overleg van 24 maart jl. hebben we aan het management team en de 
directeur/bestuurder ons voorgenomen “de�nitief” advies toegelicht 
waarin we binnen de wettelijke kaders en de uitgangspunten van wo-
Com naar mogelijkheden hebben gezocht om de huren minder te laten 
stijgen dan maximaal wettelijk toegestaan en rekening houdende met 
inkomensgrenzen en huurprijsklassen. Ook willen we geen concess-
ies doen aan de eerder gemaakte afspraken rondom groot onderhoud 
en energiebesparende maatregelen. Voor de primaire doelgroep (Lage 
inkomens tot en met  € 34.229) hebben we een voorstel gedaan de 
huren met gemiddeld 1% te verhogen. Voor de groep middeninkomens 
is het voorstel gemiddeld 2%. Komende week zal woCom ons voorstel 
intern en met de raad van commissarissen bespreken. Uiterlijk 1 april 
2015 zullen wij ons de�nitief advies indienen bij woCom waarop wij 
uiterlijk 15 april 2015 de inhoudelijke reactie en het de�nitieve voor-
stel ontvangen. Uiterlijk 30 april 2015 ontvangen alle huurders per-
soonlijk van woCom het voorstel huuraanpassing per 1 juli 2015.

Huurtoeslaggrenzen
Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huur-
toeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, 
uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die 
huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) bedraagt in 
2015 € 229,64 voor huishoudens jonger dan 65 jaar, € 227,82 voor 
oudere alleenstaanden en € 226,01 voor oudere meerpersoonshu-
ishoudens. De ‘kwaliteitskortingsgrens’ gaat met 3,6 procent omhoog 
naar € 403,06.ver de huur boven deze grens (tot de ‘aftoppingsgrens’) 
krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag. Deze grens geldt ook als 
maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren (zonder handi-
cap) onder 23 jaar. De aftoppingsgrens gaat ook met 3,6 procent om-
hoog, naar € 576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens en naar 
€ 618,24 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaat. Het 
deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij 
meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor de hoogte van de 

huurtoeslag. Ouderen, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van 
het huuraandeel boven de aftoppingsgrens (tot de liberalisatiegrens 
van 710,68 euro) 40 procent vergoed. De maximum inkomensgrens 
(verzamelinkomen) om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, 
wordt in 2015 met 1,6 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (onder 
65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.950,-, voor meerpersoonshu-
ishoudens (onder 65 jaar) € 29.800,-, voor oudere alleenstaanden 
21.950,- en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.825,-. Door 
het wijzigen van deze grenzen en norm/basis huur bedragen kan het 
zijn dat de hoogte van de te ontvangen huurtoeslag zal afnemen.

Raamovereenkomst
Afgelopen maanden hebben we met zowel de gemeente Laarbeek 
als woCom  de herziende Raamovereenkomst 2015 besproken en 
aangepast. In deze overeenkomst welke door de 3 betrokken parti-
jen is opgesteld (gemeente, woCom en bewonersraad) staan afsprak-
en rondom, Lokale volkshuisvestelijke opgave, Slaagkans van lage 

inkomensgroepen, Huisvesting middeninkomens, Slaagkans van sen-
ioren, Slaagkans van jongeren, Maatschappelijke opvang, kwalitatief 
goede woningen bieden, betaalbaarheid huurprijs c.q. woonlasten, 
prettige en veilige woonomge-ving, klantgerichte dienstverlening  en 
de de wijze van samenwer king tussen gemeente, woCom en de be-
wonersraad.

Beleidsharmonisatie
In april 2015 staan weer een aantal voor huurders en woningzoekend-
en belangrijke overleggen op de agenda waaronder de invoering van 
wooniezie (woningtoewijzingssysteem), klantenpannel, mijn woCom  
(digitaal klantenportaal), service & onderhoud en het steunpunt van 
woCom in Laarbeek.
Op 26 mei 2015 houden we onze 1e achterbanvergadering van 2015 
en hopen dan positief nieuws te kunnen brengen inzake beleidshar-
monisatie onderwerpen en verantwoording af te leggen over de activ-
iteiten van het afgelopen half jaar. Mocht je na aanleiding van de fusie 

en/of huurverhoging nog 
vragen en/of opmerkin-
gen hebben stuur deze 
dan naar info@bewon-
ersraadlaarbeek.nl, wij 
zullen deze dan z.s.m. 
beantwoorden.

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan Brans

Sabine Smits

Egbert Baks

We zijn nog in gesprek

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen

Wat moet je weten over een hypotheek Koopwoningen bezichtigen, 
waar moet je op letten

Een nieuw huis brengt kosten met zich 
mee. Wie een nieuw huis wil kopen, 
zal dan ook vrijwel altijd geld moeten 
lenen. Deze vorm van lenen noemen 
we een hypothecaire lening (hypo-
theek).

Het verschil met een gewone lening is 
dat bij een hypothecaire lening het huis 
als onderpand voor de lening dient. Een 
geldverstrekker, meestal een bank of 
verzekeraar, leent je het geld om een 
huis te kopen. Deze lening moet aan 
het einde van de looptijd (maximaal 
30 jaar) volledig afgelost zijn. Daarbij 
betaal je als vergoeding voor de lening 
een percentage aan rente over het ge-
leende geld.

Omdat je voor een huis vaak veel geld 
moet lenen, wil de geldverstrekker 
heel zeker zijn dat je alles weer terug-
betaalt. Als je de rente en/of aflossing 
niet meer kunt betalen, dan kan de 

geldverstrekker jouw huis opeisen. Hij 
zal het huis verkopen om zo het ge-
leende bedrag weer terug te krijgen. 

Naast een bank of verzekeraar als geld-
verstrekker is het ook mogelijk dat an-
deren, bijvoorbeeld je ouders, je geld 
lenen voor de aankoop van een huis.

Laat je goed informeren
Als je een hypotheek afsluit ga je een 
belangrijke financiële verplichting aan 
die zo goed mogelijk moet passen bij 
jouw situatie. Neem daarom de tijd om 
de hypotheekofferte en de voorwaar-
den goed door te lezen zodat weet wat 
er precies wordt bedoeld. Als je iets niet 
snapt, vraag het dan na. Teken nooit 
een overeenkomst die je niet helemaal 
begrijpt. 
Wat weet jij van hypotheken?
Weet jij meer van hypotheken dan 
de gemiddelde Nederlander? Kun je 
jouw financiële beslissingen prima zelf 

nemen of is deskundig advies misschien 
toch wel verstandig? Doe de financiële 
kennistest op www.weetwatjeweet.nl

Informeer bij Van Moll Financiële 
Diensten vrijblijvend naar een hypo-
theekgesprek. Bij ons kun je ook alle 
vragen neerleggen voordat je een hy-
potheek definitief afsluit. Welke stap-
pen moet je nemen bij het kopen van 
een huis en het regelen van de hypo-
theek? Ook daarbij helpen we je graag!

Van Moll Financiële Diensten
Henny van Moll
0492-381399
henny@vanmoll.nu
www.vanmoll.nu

Als je een huis gaat kopen wil je natuur-
lijk wel het huis kopen dat bij je past, 
daarom ga je ook naar meerdere bezich-
tigingen. Waar moet je op letten bij het 
bezichtigen van een huis?  

Maak voordat je huizen gaat bezichtigen 
een wensenlijst. Op deze lijst zet je voor 
jezelf de criteria waar jouw nieuwe huis 
aan moet voldoen. Neem deze wensen-
lijst eventueel ook mee naar bezichti-
gingen, zodat u kunt kijken of het huis 
voldoet aan uw wensen. 

Bekijk voordat je het huis gaat bezichti-
gen ook goed de buurt. Door de buurt 
te bekijken, krijg je een betere indruk of 
het huis bij je past. Heb je bijvoorbeeld 
kinderen, dan is het misschien wel leuk 
als er een speeltuin in de omgeving is. 

Voor de bezichtiging zetten we enkele 
tips op een rijtje:
- Neem de tijd voor een bezichtiging, 
zodat je alles goed kunt bekijken en niet 
haastig te werk gaat.

- Neem een fototoestel mee. Als je 
meerdere bezichtigingen op een dag 
hebt, kan het wel eens voorkomen dat 
de eerste bezichtiging niet meer zo hel-
der in je hoofd zit. Daarom is het handig 
om foto’s te maken van het huis, zodat 
je deze na de bezichtigingen nog eens 
rustig kunt bekijken. Vraag wel vooraf 
toestemming voor het maken van foto’s.

- Maakt gebruik van een checklist. Op 
het internet kun je heel veel checklists 
vinden. Als je een checklist gebruikt, be-
oordeel je elke huis op dezelfde manier 

en kun je deze makkelijker en beter ver-
gelijken.

- Stel vragen en doe testen. Ben niet 
bang om een vraag te stellen. Je kan bij-
voorbeeld vragen naar het bouwjaar van 
de keuken of badkamer. Deze kunnen er 
misschien wel goed uitzien, maar zijn 
misschien al oud. Naast de vragen kun 
je ook tests uitvoeren. Zet bijvoorbeeld 
eens een raam open en luister of er veel 
lawaai is. Dubbel glas houdt namelijk 
het meeste geluid wel tegen, maar in 
de zomer staan de ramen waarschijnlijk 
toch open.

- Bekijk alles. Deze spreekt bijna voor 
zichzelf, maar toch doet niet iedereen 
het. Vraag bijvoorbeeld ook eens of je in 
een inbouwkast mag kijken.

Als je alle bezichtigingen hebt gehad, 
kun je de huizen met elkaar gaan verge-
lijken. Bekijk bijvoorbeeld de foto’s nog 
een keer goed en bepaal voor jezelf bij 
welk huis je een tweede bezichtiging zou 
willen. Op deze manier kom je een stukje 
dichter bij het huis dat het best bij je past. 

Team Van Moll, vlnr: Bart Krause, Henny van Moll, Monique van de Rijdt en Hetty van de Poel
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Iets doen voor elkaar!.nl

Dorpsraad Beek en Donk zet zich 
in voor alle inwoners van het dorp. 
Met dit streven hebben zij al veel 
mooie projecten op hun naam staan. 
Neem het tot stand brengen van het 
Muziektuinpodium en het opzetten 
van het AED-project. Toch blijft Wies 
Rooijakkers, voorzitter van de raad, 
vooruit kijken: “De projecten lopen nu 
heel aardig, maar het contact met de 
bevolking moeten we verbeteren.”

Al bijna vijf jaar zorgt de dorpsraad voor het 
optimaliseren van de leefbaarheid in Beek 
en Donk. Nieuwe initiatieven vanuit de 
bewoners worden opgepakt door de raad. 
Vrijwilligers en de dorpsraad proberen 
vervolgens in samenwerking met de 
gemeente Laarbeek een zelfstandige sticht-
ing op te zetten, die dat project voortaan op 
zich neemt. 

Op zoek naar jonge mensen
“Prioriteit nummer 1 is het verbeteren van 
het contact met de bewoners”, vertelt Wies 
stellig. De dorpsraad is op zoek naar jongere 
mensen, die met het internet kunnen 

Dorpsraad Beek en Donk wil 
contact met bewoners verbeteren

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

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
werken. Het bijhouden van de sociale 
media en de website van de raad moet 
het bereik vergroten en het contact met de 
inwoners bevorderen.  Daarnaast is er voor 
Wies nog een belangrijke reden voor deze 
zoektocht: “We zijn niet meer de jongste in 
de raad. Ik ben ook al 74 en we willen niet 
dat het over een aantal jaren stuk loopt. Dat 
zou ik bijzonder jammer vinden.”

Buurtverenigingen
Een andere manier om dichterbij de 
bevolking te komen, is het samenwerken 
met buurtverenigingen. Dorpsraad Beek 
en Donk zou graag in gesprek gaan met 
buurtverenigingen in het dorp. Zij kennen 
de buurt en de mensen uit hun omgeving 
goed en weten daarom precies wanneer 
de Dorpsraad een handje zou kunnen 
helpen. “Oudere mensen moeten langer 
thuis wonen. Dat is één van de redenen 
dat buren meer dingen voor elkaar moeten 
doen. We moeten voor elkaar zorgen. Dat is 
Laarbeek voor elkaar”, aldus Wies. 

Dorpsraad voor Laarbeek
“Heel vaak weten mensen niet precies 
waar ze terecht kunnen. Bij Dorpsraad 
Beek en Donk kun je dat met al je vragen”, 
vertelt Wies. Dorpsraad Beek en Donk heeft 

een goede samenwerking met de andere 
dorpsraden en de gemeente Laarbeek. Zo 
kan men bijvoorbeeld bij hen terecht voor 
onderwerpen betreft verkeersveiligheid, 
overlast en leefbaarheidsinitiatieven. “De 
Dorpsraad wil er graag voor alle bewoners 
zijn, maar zij zullen ook naar ons moeten 
komen. Het moet altijd van twee kanten 
komen”, vertelt Wies tot slot. 

Heeft u een idee dat uw buurt zou kunnen 
verbeteren of zou u graag lid worden van 
Dorpsraad Beek en Donk? Laat dit dan 
weten op de website 
www.dorpsraad-beekendonk.nl/contact of 
bel naar het nummer: 06-53713320.

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

Gevraagd

Iemand die wekelijks of tweewekeli-
jks met een man van 84 jaar met licht 
verstandelijke beperking een potje wil 
dammen. Dhr. kan goed dammen hij zou 
het erg leuk vinden als iemand dat wil 
doen met hem.

Gevraagd

Vrijwilligers voor dierenpark Regter 
Eind. Elke ochtend zijn hier van 08.30 
– 12.00 uur vrijwilligers in de weer. Het 
maakt niet uit hoeveel ochtenden je 
kunt. Iedereen is welkom. 

Gevraagd

Op zaterdag 9 mei 2015 vindt Color Fun! 
plaats. Een nieuw, Laarbeeks evene-
ment. De organisatie is op zoek naar 
zo’n 100 vrijwilligers, zowel voor tijdens 
het evenement als voor het op- en 
afbouwen.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: Jo van den Biggelaar-Voets (75 jaar)
Vrijwilligerswerk: Activerend huisbezoek, Franciscushof, 
werkgroep Wit-Gele Kruis. Vroeger: variërend van ouder-
raad tot bestuurslid stichting Bejaardenzorg, van KansPlus 
tot stichting Welzijn, bestuur KBO, WMO-groep, manege 
en nog veel meer… 

Bontjassen en arbeiders
Een rasechte vrijwilligster. Zo kun je Jo van den Big-
gelaar–Voets typeren, met een vriendelijk gezicht 
en een positieve uitstraling. Een voorbeeld van een 
vrouw die met haar werk als verpleegkundige in de 
psychiatrie verplicht stopte toen ze trouwde met 
Theo. “Dat was in die tijd zo, terwijl ik het graag 
deed.” Jo ging in de ouderraad en zette zich in voor 
de vrouwenorganisatie. Ze vertelt: “De emancipa-
tie van de vrouw stond in de jaren ’70 hoog in het vaandel en daar hebben we veel voor 
betekend. Educatie over gezondheid, over ‘hoe voor jezelf op te komen’. Ja, wat hebben we 
eigenlijk niet gedaan? Het was de tijd waarin het werk van je man bepaalde bij welke vrou-
wenorganisatie je zat. Ik zat bij de arbeidersvrouwen. Andere vrouwen van de middenstand 
en de notabelen van het dorp zaten bij het vrouwengilde.”. “De bontjassenclub”, vult man 
Theo lachend aan. Gelukkig hebben we ervoor kunnen zorgen dat hieraan een einde kwam, 
ook door samenwerking met andere vrouwenorganisaties in Laarbeek.”

Mens tussen de mensen
Jo zat in de gemeenteraad voor de Werknemerspartij van 1979 tot 1997. Toen ze daarmee 
stopte, stond vrijwel gelijk KansPlus op de stoep. Of ze zich in wilde zetten voor gehandi-
capten? Het zou maar weinig tijd in beslag nemen. “Ik heb altijd al een zwak gehad voor 
deze groep, dus dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Het nam wél veel tijd in beslag”, 
glimt Jo. Daarnaast kan ze zich levendig haar bezoek aan Renier van Arkel, het psychiatrisch 
ziekenhuis in Den Bosch, herinneren, waar ze twintig jaar nadat ze gestopt was, een bezoek 
bracht. “Ik had in mijn vrije tijd jurken gemaakt. Het was bijzonder om iemand na al die jaren 
te horen zeggen: ‘Hé, gij hebt voor mij een mooie jurk gemaakt’. Of om de vrouw weer te 
zien die al steppend door het gebouw enthousiast riep: ‘Jo is er, Jo is er!’.”

Kijk naar de mens
Jo heeft geprobeerd om mensen te helpen. “Ik heb altijd veel energie gekend”, concludeert 
ze. Haar visie is: “Als we willen dat mensen langer thuis blijven wonen, dan moeten we daar 
ook de middelen voor beschikbaar stellen: kijk naar de mens!” Jo doet dat zeker!

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
LEZERSPODIUM

Kerkplein in Aarle-Rixtel
Het kerkplein voor de kerk in Aarle-Rixtel is 
dagelijks volop in  gebruik  als parkeerterrein. 
Omwonenden, personen die in de buurt moe-
ten zijn: iedereen maakt dankbaar gebruik van 
deze extra parkeergelegenheid in het dorp. 
Alhoewel de gronden in eigendom zijn van de 
kerk, is al met de toenmalige gemeente Aarle-
Rixtel afgesproken dat dit plein gebruikt kan 
worden als openbaar parkeerterrein, waar de 
gemeente in ruil daarvoor het onderhoud van 
het plein op zich zou nemen. Op dit moment 
is het plein, de bestrating, hard aan een onder-
houdsbeurt toe. Enige jaren terug heeft de ge-
meente Laarbeek een overeenkomst gesloten 
met het kerkbestuur: de gemeente kocht het 
gebouw van OJA én zou circa €25.000 uittrek-
ken voor de herinrichting/onderhoud van het 

kerkplein. Het OJA-gebouw is inmiddels – met 
een subsidie van de gemeente -  fraai verbouwd  
en in beheer van de gebruikers, maar aan het 
kerkplein is nog niets gedaan. Mensen zijn al 
gevallen vanwege de oneffenheden van de be-
strating en het lijkt ons dat het tijd wordt dat 
de gemeente  ook het andere deel  (over het 
kerkplein) van de overeenkomst snel na moet 
komen voordat er echt ongelukken gebeuren. 
In de eerstvolgende commissievergadering zul-
len wij de wethouder hier dan ook zeker naar 
vragen. 

PNL fractie 
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Pieter Ronald Astrid Wouter Wil

Nu ook voor u beschikbaar: chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze 
medewerkers: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

2e Paasdag gesloten 
en toch gewoon uw 
bankzaken regelen!

Op maandag 6 april zijn onze kantoren 
vanwege Pasen gesloten. Op Goede Vrijdag 
3 april zijn onze kantoren in Gemert en Beek 
en Donk geopend van 08.30 – 17.00 uur. Onze 
adviseurs zijn van 08.30 tot 18.00 uur telefonisch 
voor u bereikbaar op 0492 - 39 19 19.

Veel van uw dagelijkse bankzaken kunt u ook 
snel en gemakkelijk zelf regelen wanneer het u 
uitkomt, via internet of telefoon.

Annick

Ingrid

Jo

Marion

Nicole

Anne-Marie

Niels

Marie-Louise

Fons

Pieter

Mirjam

Brigitte Brian Peter Frans

Jackelien

Annemarie

Frances

Monique

Judith

Lucille

Hans

Martijn

Marja

Mieke

Maurice

Wendy

Al onze 188 
medewerkers 
wensen u een 
vrolijk Pasen!  

PEF-008015_1161_Advertentie_Pasen_A3_V01.indd   1 25-03-15   11:50
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Een nieuw woord moet minimaal 
7 keer behandeld worden, voordat 
het defi nitief een plekje krijgt in het 
lange termijngeheugen van de jonge 
mens. Tenzij het gaat om de strategie 
‘doordenken’. Nee, dit heeft niets te 
maken met een tactiek om het be-
grijpend lezen beter onder de knie te 
krijgen en het verklaart ook niet het 
langer en dieper nadenken over een 
problematisch rekenvraagstuk. Door-
denken is, en de oudere lezer kent 
het vast nog wel van de eigen jeugd, 
het herkennen van het ‘vieze’ in het 
‘schone’. Uniek voor dit gebeuren is 
dat het maar één keer jezelf hoeft te 
overkomen en je vergeet het je hele 
leven niet meer. Het moment waarop 
je beseft dat jouw leraar bewust plus- 
en minsommen gaat zeggen i.p.v. op-
tel- en aftreksommen geeft aan dat 
er een kentering komt in de klas: het 
doordenken is defi nitief ingevoerd! 
En zodra dat doordenkschaap de dam 
is overgestoken, volgt de hele kudde 
weldra, daar hoeft zelfs geen belon-
ing tegenover te staan, dat gebeurt 
volledig automatisch. Gevolg, niets 
is meer veilig. Zelfs honing en een 
pannenkoek (een doordenker voor 
thuis) leidt tot doordenkconstructies, 
die steevast eindigen in lachsalvo’s 
met bijna broekpiesende kindertjes. 
Onbegrip voor de meester of juf van 
de klas, die na een drietal keren wel 
genoeg heeft van de overdreven vro-
lijke onderbrekingen van de instruc-
tie: ‘Jongens, nu is het mooi geweest, 
met die fl auwekul. Afgelopen! Zorg 
er maar voor dat je klaarkomt met 
je werk’, reageert de arme docent in 
een opwelling. Een daverend schat-
ergelach stijgt op, men zit duidelijk 
in de hoogste level van de doorden-
kmodus: ‘De meester zei ……, wha-
haha’. Op dat moment is het spre-
ekwoordelijke hek echt van de dam 

en hebben ook de meest onschuldige 
schapen het doordenkgebied bereikt. 
Deze gehele strategie, die niet be-
hoort tot een bepaalde lesmethode 
maar geheel vanuit het kind ontstaat 
(als je het hebt over naaste ontwikkel-
ing en betrokkenheid is dit een goeie 
start) krijgt een megaboost tijdens het 
project rondom de Lentekriebels. Op 
tv doet Dr. Corrie een aantal gouden 
duiten in het zakje (!) om vervolgens 
in de klas naar een hoogtepunt (!) 
toe te werken. Vleesachtige termen 
die vooral te maken hebben met 
de fallus of de vulva worden gulzig 
uitgewisseld of er ontstaan nieuwe 
doordenkerige termen als ‘motorbo-
ten’. Voor de docent zaak om oren 
en ogen goed open te houden, want 
het is voor de jeugd, net zoals voor 
ons vroeger, een sport om hierin heel 
creatief te wezen. Ach, het geheel 
van jongetje – meisje, jongetje – jon-
getje, meisje – meisje en het ontstaan 
van baby’s is toch ook een spannend 
verhaal, niet? Wel de basis van ons 
bestaan, waar omheen een vertelta-
boe blijft sluimeren. ‘Meester, Adam 
en Eva he, die hebben toch maar fl ink 
hun best gedaan. 
Die lustten er 
wel pap van!’

 Mees Joost

STRAATVOETBALDAG

Laarbeek – Wat is er nou leuker dan een 
potje voetballen op straat? De Laarbeekse 
jeugd kan dit binnenkort ervaren. Op Bevrij-
dingsdag, dinsdag 5 mei, vindt er een groot 
straatvoetbaltoernooi plaats achter het Ont-
moetingscentrum in Beek en Donk. Dit initi-
atief komt voort uit de SVBN (Straatvoetbal-
bond Nederland). Op 29 plaatsen verspreid 
door heel Nederland gaat de jeugd de strijd 
met elkaar aan. Voor Laarbeek is dit nieuw 
dit jaar.
 
John van de Kimmenade – de gloednieuwe 
jongerenwerker van ViERBINDEN – kwam in 
gesprek met Tienerwerk De Boemerang. Sa-
men kwamen zij op het idee om een straat-
voetbaltoernooi te organiseren. “Ik heb jaren 

bij JIBB (Jeugd in Beweging Brengen) ge-
werkt. Drie jaar op rij heb ik een zelfde soort 
straatvoetbaltoernooi georganiseerd voor de 
jeugd in Helmond. Dit was zo gaaf en vanuit 
De Boemerang waren ze zo enthousiast, dat 
we dit nu ook in Laarbeek neer gaan zetten.”

Programma 
Het toernooi vindt plaats achter het Ontmoe-
tingscentrum in Beek en Donk. “Niet op het 
evenemententerrein, maar op de parkeer-
plaatsen”, vult John aan. “Het is straatvoet-
bal, dat hoort niet op gras te gebeuren.” De 
jongerenwerker vertelt dat dit jaar begonnen 
wordt met het uitzetten van één veld. “Het 
is even kijken hoe het uitpakt. Overal is het 
een groot succes, dus ik hoop dat het dat hier 

ook wordt. Wellicht is het dan mogelijk om 
volgend jaar meer velden uit te zetten.”

Dat het straatvoetbaltoernooi populair is, 
blijkt wel uit de snelle groei van dit initiatief 
en de ambassadeurs die zich hieraan gebon-
den hebben, zoals Humberto Tan en Edgar 
Davids (de oprichters zelfs hiervan) en Bar-
bara Barend. “De ambassadeurs gaan vaak 
op de dag zelf bij de straatvoetbaltoernooien 
kijken. Grote kans dus dat wij ook bezoek 
krijgen van een bekende Nederlander!”, vult 
John aan. 

Meedoen
Inschrijven voor het toernooi is vanaf nu mo-
gelijk. Een team bestaat uit minimaal 5 perso-

nen en dient zelf ook een teamleider aan te 
dragen. Er wordt vijf tegen vijf gespeeld. Je 
kunt meedoen vanaf 6 jaar. Er zijn vier ver-
schillende leeftijdscategorieën: 6-9 jaar, 10-
12 jaar, 13-15 jaar en 16+. John: “Uit elke 
categorie komt dadelijk een winnaar. Deze 
gaat door naar de regiofinales.” Inschrijven 
kan via de website www.svbn.nl. “Op deze 
site vind je nog meer informatie over dit ini-
tiatief. Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in, 
want vol is vol!”, besluit de enthousiaste jon-
gerenwerker. 

Voor meer informatie kun je ook con-
tact opnemen met jongerenwerker John 
van de Kimmenade door te mailen naar 
jvdkimmenade@vierbinden.nl

ViERBINDEN.NL

Nieuw: straatvoetbaltoernooi voor de Laarbeekse jeugd

Marlou van den Heuvel neemt deel aan Brabantse 
voorleeskampioenschappen
Laarbeek – Marlou van den Heuvel, 
de voorleeskampioen van Laarbeek, 
mocht met maximaal 5 supporters naar 
de Brabantse voorleeskampioenschap-
pen. Deze kampioenschappen werden 
gehouden in het Cultureel centrum Jan 
van Besouw te Goirle. 

Eerst werd op zaterdag 21 maart de 
halve finale gehouden. In totaal namen 
65 kinderen uit geheel Brabant, die al-
lemaal kampioen waren geworden in 
hun woonplaats, het tegen elkaar op. 
De kinderen werden verdeeld over 8 
groepen en moesten in een aparte zaal 
hun boek voorlezen. Marlou las voor uit 
het boek ‘Vals’ van schrijfster Carry Slee 
en tekenaar Philip Hopman. Het verhaal 
ging over Kai, die een vreselijke valse 
schooljuf had. Zij deed het weer op een 

voortreffelijke manier, heel beeldend en 
duidelijk las zij een gedeelte uit het boek 
voor. De jury complimenteerde haar met 
het voorlezen en spraken hun bewonde-
ring uit dat zij geweldig contact onder-
hield met het publiek. De juryvoorzitter 
zei: “Het was of je het uit je hoofd ver-
telde, zo mooi.” En eerlijk gezegd deed 
Marlou dat ook, wat extra knap is, om 5 
minuten een verhaal op zo’n spannende 
manier voor te lezen. Dat het niet ge-
makkelijk zou worden was wel duidelijk, 
want ook de andere kandidaten lazen op 
een geweldige manier hun verhaal voor. 

Na een spannende wachttijd werd de 
uitslag verteld en… helaas is Marlou 
niet door. Wel een geweldige ervaring 
en volgend jaar weer een kans als zij in 
groep 8 zit.

Marlou van den Heuvel leest voor

De Boemerang naar Bobbejaanland
Beek en Donk - Circa 80 tieners gaan 
zondag 19 april met de vrijwilligers 
van De Boemerang, de grens over naar 
attractiepark Bobbejaanland in België. 
Dankzij de financiële steun, van de 
clubactie van Jan Linders, kunnen de 
tieners voor het symbolisch bedrag 
van slechts €5,00 een hele dag vertoe-
ven op het park.  

Om 9.00 uur vertrekt iedereen met een 
heuse touringcar richting België. Tijdens 
de reis worden de tieners ook nog ge-
trakteerd op een kleine lunch, welke 
ook door Jan Linders aangeboden 
wordt. Inschrijven voor deze activiteit is 
helaas niet meer mogelijk, de activiteit 
was binnen 1 uur na opening, reeds vol. 
Geef je snel  op voor de nieuwsbrief om 
zo als eerste op de hoogte te zijn van 
de activiteiten van de Boemerang via 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Jan Linders steunt Tienerwerk de Boemerang

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

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur, Nu voor maar

€ 2.95

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 31 maart 2015

Violen

Nieuw bij de BiezenRanonkel

Groenteplanten

Fredo Lounge

Hortensia

Klantenkaart

Prachtige violen verkrijgbaar 
in diverse kleuren. Groot of 
kleinbloemig, in 9 cm pot. Tray à 12 
stuks van €5.99

Deze bijzondere tulpensoort is  
compleet met bol extra lang 
houdbaar. 3 stuks  
50 cm hoog compleet 
met vaas van €5.99

Verkrijgbaar in diverse kleuren, 15 
cm hoog in 11 cm pot. €1.99 p/stuk

Je eigen moestuin... Bij de Biezen kunt 
u kiezen! Tray van 4 groenteplanten, 
zeer groot assortiment

Luxe lounge set compleet met eettafel verkrijgbaar in 3 trendy kleuren. 
Topkwaliteit met 2 jaar garantie en gratis thuisbezorgd!
Van 1550,-

Voor binnen en buiten met 5 tot 7 
bloemen, in 15 cm pot. € 8.99 p/stuk

Bent u klantenkaarthouder 
van Tuincentrum de Biezen? 
Dan krijgt u van ons 
t/m 4 april 2015 

Weekvoordeel

*

met vaas van €5.99

nu

€3.99

Rozen
1e kwaliteit 10 takken per bos
van € 3.50

nu

€1.99

Van 1550,-
 en gratis thuisbezorgd!

nu

€1199,-

van Tuincentrum de Biezen? 

t/m 4 april 2015 

GRATIS
Scentchips 
Geurzeep

bloemen, in 15 cm pot. € 8.99 p/stuk

nu

€0.99

stuks van €5.99

**

nu

€2.99

cm hoog in 11 cm pot. €1.99 p/stuk

Fredo Lounge

1 + 1 
GRATIS

Komen jullie ook voor 
gratis grotere potjes
naar Tuincentrum de Biezen?
Dan kun je ook al je
vragen stellen aan de 
professionele moestuinier.

compleet met bol extra lang 

50 cm hoog compleet 

1 + 1 
GRATIS

Openbare voorbespreking PNL

Algemeen Belang Laarbeek houdt 
voorbespreking

Achterbanoverleg 
commissievergaderingen PvdA Laarbeek 

Laarbeek - ABL houdt  zoals altijd een 
vooroverleg bestemd voor alle geïn-
teresseerde inwoners van Laarbeek, 
om zodoende de commissieleden de 
juiste boodschap mee te geven, welke 
ze uitvoerig in de komende raadscom-
missies bespreken. De voorbespreking 
vindt plaats op maandag 30 maart.

Mocht u, zoals velen voor u, ook 
een punt, of meerdere punten 
voor de commissie vergaderin-
gen samen met de fractieleden, 
de wethouder, bestuur en ABL-
leden willen bespreken, dan bent 
u van harte welkom op maandag 
30 maart in de Kapelstraat 34 

tegenover de kerk te Donk. Laat 
uw stem/mening tellen! De com-
plete agendapunten kunt u vinden 
bij www.laarbeek.nl onder stukken 
van de Raadsvergadering. U bent 
van harte welkom; de koffie en 
thee staan klaar.

Laarbeek - Fractie en bestuur van 
de PvdA afdeling Laarbeek willen 
graag samen met u de komende 
commissievergaderingen voorbe-
reiden. Op maandag 30 maart zit-
ten de leden van de PvdA Laarbeek 
bij elkaar om deze vergaderingen 
voor te bespreken.

U bent van harte welkom om uw 
standpunten met hen te delen. 

Op dinsdag 31 maart vergadert de 
commissie Sociaal Domein, waar 
onder andere het minimabeleid 
besproken zal worden. Op woens-
dag 1 april staat de commissie-
vergadering Ruimtelijke Ordening 
op de agenda. Donderdag 2 april 
zit de commissie AZ bij elkaar. De 
volledige agenda’s van de com-
missievergaderingen kunt u vinden 
op de website van de gemeente 

Laarbeek onder de link bestuur 
en vervolgens raadscommissies. 
Laat uw mening horen en praat 
mee over de belangrijkste onder-
werpen in uw gemeente. Het ach-
terbanoverleg wordt gehouden 
in Multifunctioneel centrum De 
Dreef aan de Duivenakker 76 in 
Aarle-Rixtel om 19.00 uur. 

Voorbespreking 
commissie-
vergaderingen De Werkgroep
Laarbeek - Er zijn commissievergaderin-
gen op 31 maart, 1 en 2 april ter voor-
bereiding van de raadsvergadering van 
23 april.

De belangrijkste punten op de agen-
da zijn: Commissie Sociaal Domein, 
Minimabeleid in Laarbeek, Opiniërende 
bespreking Tegenprestatie, Evaluatie 
subsidieprogramma Maatschappelijke 
ontwikkeling, - Benoeming van le-
den voor Platoo Commissie Ruimtelijk 
Domein, stand van zaken bouwplannen, 
stand van zaken Noord oost Corridor, be-
stemmingsplan Nieuwenhof, beleidsplan 
fietsverkeer 2015, Commissie Algemene 
Zaken, 1e financiële bijstelling 2015, - 
zienswijze Odzob 2017 -2019,  aanpas-
sing prijzen bouwgrond, stand van zaken 
regionale samenwerking.

U leest het weer veel zaken die ter be-
spreking staan. De Werkgroep houdt 
de voorbespreking van deze vergade-
ringen op donderdag 26 maart in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
De koffie staat om 20.15 uur klaar.

Dus wilt u meepraten met de gemeen-
tepolitiek kom naar de voorbespreking 
en laat ook daar uw stem horen. Bent u 
niet in de gelegenheid om naar die bij-
eenkomst te gaan maar wilt u toch aan 
geven hoe u er over denkt dan kunt u 
contact opnemen met  een van de com-
missie of raadsleden u kunt de mailadres-
sen en contactgegevens vinden op www.
dewerkgroep.nl  of bel met Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep: 
via tel. 0499-422017 of via de mail 
 info@dewerkgroep.nl.

Laarbeek – PNL houdt haar openbare 
voorbespreking, maandag 30 maart, 
ter voorbereiding op de commissie-
vergaderingen van die week.  

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de ver-
schillende agenda’s staan, o.a. evalu-
atie subsidieprogramma maatschappe-
lijke ontwikkeling en bespreken van de 
uitgangspunten voor het nieuwe sub-
sidieprogramma, visievorming minima-
beleid, bespreking van uitgangspunten 
van de Verordening Tegenprestaties, 
bestemmingsplan Nieuwenhof 2014 
te Lieshout, beleidsplan Fietsverkeer, 
stand van zaken bouwplannen, 1e fi-
nanciële bijstelling 2015, begroting 
2016 en meerjarenraming van ODZOB 
en aanpassing prijzen bouwgrond.
De volledige agenda met bijbehorende 

stukken kunt u raadplegen op de web-
site van de gemeente Laarbeek, klik-
ken op ‘Bestuur en organisatie’, dan 
‘Raadscommissies’ en daarna op de 
betreffende commissie. Ook kunt u 
de gratis app ‘Raaddigitaal’ installeren 
op uw tablet, en daarbij de gemeente 
Laarbeek selecteren. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkingen, 
ook over andere onderwerpen, dan 
bent u van harte welkom op maandag 
30 maart 2015, aanvang  20.00 uur, in 
het Ontmoetingscentrum  te Beek en 
Donk. De koffie en thee staan klaar.

LEZERSPODIUM
Waterschapsverkiezingen
Dankzij grote ondersteuning van u, 
heeft de Algemene Waterschapspar-
tij 2 zetels behaald voor het bestuur 
van Waterschap Aa en Maas. Met 
lichte teleurstelling moet ik u vertel-
len dat we voor een zetel voor mijzelf 
net wat stemmen te kort kwamen. 

De komende jaren heeft Laarbeek 
daardoor geen dorpsgenoot in het 
bestuur van ons waterschap. Uit 
buurgemeenten zijn wel 2 mensen 
gekozen. De heer Jos van den broek 
(Water Natuurlijk) uit Helmond 

en mevrouw Ingeborg Verschuren 
(CDA) uit Gemert. Beide gefeliciteerd 
met hun verkiezing.

Ik blijf me, in dienst van u, inzetten 
voor onze omgeving. Als ondersteu-
ner van de Algemene Waterschaps-
partij en voor onze plaatselijke IVN 
en EHBO-verenigingen. Onze acti-
viteiten voor het waterschap kunt u 
volgen op de website www.algeme-
newaterschapspartij.nl.

Anita Slaats Damen
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MooiBoerdonk

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

VAKANTIECHECK:
• Afpersen gasleiding
• Controle bandenspanning
• Controle verkeersverlichting
• Controle correcte verwerking  
 stablisator koppeling
• Accutest

MOVERS AL 
VANAF €1149,-
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2e PAASDAG 
PAASSHOW

van 10:00 - 16:00 uur

Maak op deze dag een 
afspraak voor uw beurt en 

betaal slechts € 189,-

WIJ VIEREN FEEST! 
Daarom tot en met 30 april

GRATIS VAKANTIECHECK*

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ZIEKENVERVOER

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

www.taxivanheijst.nl

Veel hulp en gezelligheid tijdens NLDoet 

Boerdonk - In gemeenschapshuis den 
Hazenpot werden vrijdag 20 maart 
diverse activiteiten gehouden in het 
kader van NLDoet Oranje Fonds.

Zo werden de zes vlaggenmasten, 
welke de verenigingen gebruiken 
bij diverse feestelijke activiteiten, 

geschilderd door vrijwilligers van AREA 
wooncorporatie Uden-Veghel.

Tegelijkertijd genoten ruim 50 
Boerdonkse ouderen van een over-
heerlijk diner samengesteld door ca-
teraar Gert Bouw uit Boerdonk. Direct 
na het eten was er een ontspannende 

middag met muzikale klanken van duo 
“Op z’n Brabants` en een gastoptre-
den van zanger `AREA abraham´.

Zorg om het Dorp kan terugkijken op 
een geslaagde dag en dankt het Oranje 
Fonds voor de financiële bijdrage en 
alle vrijwilligers voor hun inzet.

WensAmbulance Brabant in 
Boerdonk

Eerste elftal Boerdonk verliest 
kansloos

Avond/nachttoernooi bij RKSV 
Boerdonk

Boerdonk - Ieder mens  heeft  
een  laatste  wens.. Met deze 
zin begint Cees Huijben van 
de Stichting WensAmbulance 
Brabant vaak zijn enthousiaste 
en ontroerende verhaal. 

Op maandag 13 april van 10.00 
tot 11.30 uur komt hij tijdens 
het Onderonsje in Den Hazenpot 
in Boerdonk vertellen over het 
prachtige werk van deze organi-
satie. Aan de hand van beelden 
vertelt Cees Huijben dan wat 
WensAmbulance Brabant zoal 
doet. Nog een laatste maal het 
ouderlijk huis zien of een dagje 

naar het strand. Het lijken wensen 
die heel eenvoudig te vervullen 
zijn, maar voor mensen die niet 
lang meer te leven hebben, is dat 
echt niet altijd vanzelfsprekend. 
WensAmbulance Brabant brengt 
terminaal zieke mensen nog één 
keer naar hun favoriete plek. Op 
zo’n dag wordt de wensvrager 
en enkele familieleden  begeleid 
door professionele vrijwilligers, 
chauffeur en verpleegkundige. 
Het vervoer en de begeleiding 
met de ambulance is kosteloos Na 
afloop van het Onderonsje is de 
ambulance te bezichtigen.

Boerdonk – In en tegen Merselo 
verloor Boerdonk zondag kans-
loos. De verdediging, die de laat-
ste tijd zo goed stonden, waren 
nu hopeloos uit vorm. Binnen vier 
minuten was het 2-0, en na twin-
tig minuten stond het al 4-0. 

Als het er een paar meer waren 
geweest had dat ook niemand ver-
wonderd. Het duurde tot de 25e 
minuut voordat er een speler van 
Boerdonk op goal schoot. Trainer 
Henri Maas was machteloos en zei 
later: “ik had ze wel alle 11 kun-
nen wisselen”. 

Na de rust wat omzettingen, en 
daarna liep het wat beter voor 
Boerdonk. Er kwamen wat kleine 
kansjes, maar het was nadat Sietze 
Penninx met 2x geel, dus rood, 
van het veld gestuurd werd, dat 
Boerdonk, voor het eerst flink van 
zich afbeet. Het was ondertussen 
al 5-0 via een goal met een bui-
tenspel luchtje. De ‘nul’ werd door 
Tim van Alphen van het scorebord 
gehaald met een prachtige vrije 
trap. 

Dit was een middag om snel te 
vergeten. Zondag kan het blazoen 
weer opgepoetst worden tegen 
Racing Boys. 

Boerdonk – De Boerdonkse voet-
balvereniging houdt op woens-
dag 13 mei wederom een groots 
avond/nachttoernooi, wat wordt 
afgesloten met een groot feest. 

Tijdens het toernooi wordt er 7 te-
gen 7 gespeeld in een dames- en 
herenpoule. Iedereen van 16 jaar 
en ouder mag meedoen. Geef je 
wel snel op, want er kunnen maar 
een beperkt aantal teams mee-
doen. Opgeven kan in de kantine 

of via een mail naar 
royhuijbers@hotmail.com. 

Boerdonk 2 op de goede weg
Boerdonk – Boerdonk 2 wist naas-
te concurrent VCO met 3-1 te 
verslaan en doet daarmee goede 
zaken in de titelstrijd. 

Dankzij goals van Paul van Alphen, 
Jan Weijers en Erik v.d. Bosch werd 
VCO aan de kant gezet. De voor-
sprong op VCO 1 bedraagt nu al 
10 punten en op Juliana Mill 5, al 
6 punten. Met nog 5 wedstrijden 
te spelen zijn ze op de goede weg. 
Volgende week treffen ze Volkel 6 
en zijn ze hopelijk weer een stapje 
dichterbij het kampioenschap. 

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

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

auto 
onderdelen

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

OOK MET PASENmeer smaak
 op tafel

W 14 - Aanbiedingen gelden van maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april 2015.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!*Wij verkopen alcoholische dranklen alleen aan personen boven de 18 jaar.

VIS MARINE GEROOKTE
NOORSE ZALMFILET

pakje 100 gram

3.79

HEINEKEN BIER*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

14.29

SLAGERS ACHTERHAM
van onze versafdeling

100 gram

2.09

SMITHS ZOUTJES
Bugles, Wokkels, 

Hamka’s of Nibb it
2 zakken naar keuze

2.18-2.38

BOONACKER 
DUBBELDONKER BROOD

vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.15

MARKANT VRUCHTENSAPPEN 
OF CRANBERRY DRINK

pak of fl es 1000 ml.
appelsap pak 1500 ml.

1.03-1.70

GOURMET MINI’S
alle soorten

WITTE 
ASPERGES

500 gram

3.99

CULINAIR 
BEENHAMMETJE

diverse smaken
500 gram

per stuk van 5.99 voor 2.99

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. Bijv: gourmet prei + 

gourmet snipperuien + gourmet paprika van 4.67 voor 3.11

1.59 0.99

1.69 1.99

2.29 9.89
liter 1.37

2+1
GRATIS

2.99
kilo 5.98

50%
KORTING

2 ZAKKEN

(maximaal 3 kratten per klant)
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Laarbeek - Dat zorg zonder tussenkomst 
van allerlei kantoorfunctionarissen ge-
leverd kan worden bewijst Zorgteam 
Laarbeek. Deze meerkoppige-vrouwen-
formatie, allen afkomstig uit Laarbeek, is 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar be-
schikbaar om gemiddeld genomen zo’n 
vijftien cliënten in zorg te hebben. 

Politieke Partij De Werkgroep is voorstan-
der om de zorg dichtbij, laagdrempelig, 
kwalitatief hoogwaardig maar ook betaal-
baar te organiseren. Zorgteam Laarbeek 
laat zien dat dit mogelijk is.

Als je de website van Zorgteam Laarbeek 
bezoekt krijg je een warm gevoel. Het 
lentegroen komt je tegemoet, net als de 
vestjes die de dames dragen, en de infor-
matie verwijst direct naar twee telefoon-
nummers van leden van het Zorgteam die 
je rechtstreeks aan de lijn krijgt. Geen tus-
senkomst van een duur callcenter waar-
bij je in de wacht komt en later terugge-
beld moet worden omdat de betreffende 
hulpverlener in overleg is. Nee, Zorgteam 
Laarbeek staat voor directe zorg en verga-
dert alleen indien nodig. Dus, zo min mo-
gelijk bureaucratie waardoor de directe 
tijd voor de cliënt maximaal intact blijft. 

Hanny Heesakkers, lid van Zorgteam 
Laarbeek, benadrukt: “Ik heb mijn tele-
foon altijd bij me. Ook ‘s avonds. Mijn 
cliënten mogen me bellen als het thuis 
spaak loopt. Ook nieuwe zorgvragen ko-
men rechtstreeks en ieder moment van de 
dag bij ons binnen. Natuurlijk werken wij 
ook met indicaties, maar we regelen dat 
onder andere rechtstreeks in samenwer-
king met Privazorg waar we een heel kort 
lijntje mee hebben. Cliënten krijgen zo 

heel snel uitsluitsel over de zorg in natu-
ra”. Heidi Manders vult aan dat door deze 
manier van werken er snel vertrouwen 
ontstaat in de relatie tussen de zorgver-
lener van Zorgteam Laarbeek en de  cli-
ent. “De zorg wordt niet alleen technisch 
vakkundig geboden, maar ook menselijk 
en op maat”, aldus Heidi, en vervolgt: 
“Dat is de toegevoegde waarde. En niet 
onbelangrijk.... Het beschikbare budget 
(ook vaak een Persoonsgebonden Budget 
[PGB]) komt ten goede aan de directe 
zorg. Uiteraard zijn er wettelijke eisen 
vanuit de Inspectie voor Gezondheidszorg 
waar wij aan moeten voldoen. Daar kun-
nen we niet omheen. Ook bijscholingen 
om deskundig te blijven organiseren we 
zelf maar betalen deze uit eigen porte-
monnee. Tevens plannen we onze eigen 
diensten, regelen we zelfstandig onze ad-
ministratie en het werkoverleg doen we 

om beurten in eigen tijd bij iemand thuis. 
Ook een mooi moment om met elkaar te-
rug te kijken op situaties die emotioneel 
moeilijk waren. Waar we met elkaar van 
kunnen leren, of gewoon... om met elkaar 
te delen. Ook heel gezellig. Want we pra-
ten privé meteen lekker bij. Een mooie na-
tuurlijk vorm van teambuilding. En dit al-
les zonder tussenkomst van een manager 
of grote achterliggende organisatie. We 
zijn hier heel trots op” benadrukt Heidi 
namens haar collega’s. 

Laarbeeks Politieke Partij De Werkgroep 
vindt het de moeite waard om deze vorm 
van zorgverlening als voorbeeld van hoe 
het anders kan onder de aandacht te 
brengen. Wat hen betreft daarom een 
Opstekel waard! Zie ook: 
www.zorgteamlaarbeek.nl

Opstekel voor Zorgteam Laarbeek
Acht leden van Zorgteam Laarbeek op een rijtje. Boven vlnr: Suzy Bevers, 
Hanny Heesakkers, Brigitte Brookhuis en Ella van de Zanden. Onder vlnr: 
Ria van de Vorst, Heidy van Dijk, Antoinette van Dartel en Heidi Manders

40 kilometer: lukt het al?

Laarbeek - Vorige week zagen 
we Peter Ronkes Agerbeek lo-
pen in de buurt van Gemert. Was 
zijn auto stuk of was hij aan het 
trainen voor de Nacht van de 
Vluchteling? Peter doet daaraan 
mee in de Hemelvaartsnacht (14 
op 15 mei).

Lachend vertelt hij: “Inderdaad – 
ik ben in training. Niets voor mij. 
Mijn laatste sportieve prestatie le-
verde ik in 1981. De conditie laat 
dan ook te wensen over. Gelukkig 
doe ik dit niet alleen. Met mijn 
trouwe loopmaatje Paul wandel ik 
elke week een paar uurtjes. Maar 
alleen bij mooi weer. Verder dan 
12 kilometer ben ik totnogtoe 
niet gekomen.” Voor zijn Nacht-
deelname wordt van hem ver-
wacht 40 kilometer te lopen. Van 
Rotterdam naar Den Haag.

Waarom in de nacht?
Peter: “De gedachte daarachter 
is dat je een beetje doorvoelt wat 
vluchtelingen voelen. Dat komt 
natuurlijk niet eens in de buurt. Het 
is dan ook slechts een kapstok. De 
duisternis heeft wel iets dreigends. 
En ook de gezamenlijkheid on-
derstreept de afhankelijkheid die 
vluchtelingen voelen ten opzichte 
van elkaar. Voor ons gezellig maar 
voor hen is het niet niks; alles ach-
terlaten wat je hebt. Zonder dui-
delijke bestemming op weg gaan. 
Achtervolgd door de dreiging van 
geweld.” Peter vertelt verder over 
die gedachte die slechts aanleiding 

is. Wezenlijker is wat eraan voor-
afgaat. Loopsters v|m geven een 
streefbedrag aan dat zij denken te 
kunnen ophalen in hun netwerk. 

Bedelen met een doelstelling dus?
“Zo je wilt. Er ontstaat zelfs een 
soort competitie. Dat is geen doel 
maar wel een stimulans. Dagelijks 
worden de reeds gerealiseerde be-
dragen op de site gepubliceerd. 
Mensen die hoger scoren dan jij, 
wil je natuurlijk voorbij. Een speels 
element dat een glimlach geeft 
aan de ernst van de situatie.”

Dat moet je dan wel liggen – be-
delen onder bekenden?
“Nou – mij ligt dat helemáál niet. 
Maar het doel inspireert enorm. 
We kunnen maar zo weinig doen 
voor die mensen daar. Zo heb je er 
nog een beetje invloed op.”

Die mensen dáár?
Ze vluchten dus niet naar 
Nederland? Een beetje geërgerd 
reageert Ronkes Agerbeek: “Nee, 
beslist niet. Mensen in de eigen re-
gio opvangen is altijd voor alle par-
tijen beter. Alsof het een pretje is 
hier te komen wonen. Waar je nie-
mand kent; waar alle gewoontes 
anders zijn. Weggekeken worden 
vaak. In de naburige landen blij-
ven, is een veel betere optie. Wie 
daarbij wil helpen, kan dat doen 
via mijn pagina op de site: www.
nachtvandevluchteling.nl/peter-
ronkesagerbeek.

Bibliotheek en Boekendienst-aan-huis
Laarbeek - Bibliotheek De Lage 
Beemden heeft voor diegenen die 
niet in staat zijn om zelf naar de 
bibliotheek te komen een extra 
service: de Boekendienst-aan-
huis!

Service
Door ziekte of immobiliteit kan het 
gebeuren dat het niet meer moge-
lijk is om zelf naar de bibliotheek te 
komen. Speciaal voor diegene die 
wil blijven lezen en niet kan terug 
vallen op familie of kennissen biedt 
Bibliotheek De Lage Beemden de 
service Boekendienst-aan-huis. 
Hoe werkt het? 
Tijdens een kennismakingsgesprek 
geeft u aan wat en hoeveel u graag 
leest. Daarna komt een vrijwilliger 
boeken (of andere bibliotheekma-
terialen) bij u thuisbrengen en op-
halen. Dit met vaste regelmaat en 

op een tijdstip dat u en de vrijwil-
liger het beste uitkomt. 
Deze service is voor leden van de 
bibliotheek helemaal gratis! 
Wilt u gebruik maken van de 
Boekendienst-aan-huis dan kunt 
u contact opnemen met uw plaat-
selijke bibliotheek. Heeft u nog 
vragen, kijkt u dan op www.biblio-
theeklagebeemden.nl of neemt u 
contact op met de bibliotheek 

Vrijwilligers
Bibliotheek De Lage Beemden 
komt graag in contact met mensen 
die als vrijwilligers willen meehel-
pen aan de Boekendienst-aan-huis 
service. Heeft u interesse, dan kunt 
u contact opnemen met Ingrid 
Weusten van Bibliotheek De Lage 
Beemden via 
ingridweusten@bibliotheekdlb.nl. 

Cursus EHBO bij kinderen
Aarle-Rixtel - De EHBO-
vereniging in Aarle-Rixtel start 
in april met een cursus EHBO BIJ 
KINDEREN. Iedereen die (jonge) 
kinderen heeft of met kinderen 
werkt, weet dat een ongelukje in 
een klein hoekje zit. Kinderen zijn 
snel, doen onverwachte dingen, 
je hebt ze niet altijd in de gaten 
en dan kan het gebeuren dat er bij 
een ongeluk(je) paniek uitbreekt: 
wat moet je doen? 

Tijdens de cursus EHBO bij 
Kinderen wordt in vier avonden 
in theorie en praktijk geleerd hoe 
u moet handelen. De cursus wordt 
gegeven door een gecertificeerd 
docente. De cursus start bij vol-
doende aanmeldingen op dinsdag 
7 april. De andere avonden zijn 

op 14, 21 en 28 april, steeds van 
20.00 tot 22.30 uur. Mocht 28 
april voor veel mensen een pro-
bleem zijn (de vakantie is dan al 
begonnen) dan kan in overleg met 
de docente gekozen worden voor 
een latere datum.
De cursus kost €65,00. Hierin zijn 
de kosten van het lesboek, het les-
materiaal, het verbandmateriaal 
en de koffie inbegrepen. De cursus 
wordt gegeven in De Dreef aan de 
Duivenakker. Veel zorgverzeke-
raars vergoeden de EHBO-cursus. 
Kijk hiervoor uw zorgpolis na. 
Aanmelden kan tot  30 maart via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.
nl of telefonisch bij Ans Corbeij, 
tel. 0492-381596.

Jowan Iven had al een tijdje het idee om een keer ‘s avonds de Oude Toren in Beek en Donk te fotograferen. Sommige 
voorbijgangers keken wel heel raar op toen ze hem daar in het donker op straat zagen staan met wat hij aan het doen 

was. Maar het resultaat mag er zeker wezen. Jowan maakte diverse mooie foto’s, waaronder de foto die hierboven 
staat afgebeeld.

Mooi Gespot

MODESHOW
ZA 28 MAART

13.30 EN 15.00 UUR

LOCATIE: ‘T WINKELTJE
NIEUWSTRAAT 34, GEMERT

www.hetwinkeltjegemert.nl

Na a� oop
modeshow
GRATIS

trendy nagellak

Bij aankoop
vanaf 

€ 50,-
LEUKE

VERRASSING

Like us op Facebook

i.s.m

www.penninxschoenen.nl
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Omdat wij uitsluitend met zeer
ervaren mensen werken kunnen
wij een hoog afwerkings-niveau
garanderen.

.Wij kunnen Jasno shutters
voor u leveren in alle maten
en kleuren, ook ronde, ge-
toogde en schuine ramen
zijn met Jasno Shutters 
geen enkel probleem. 

Alle soorten en merken
raamdecoratie en gordijnen
door onze eigen monteurs
gemeten en gemonteerd

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Kom kijken in onze winkel naar de nieuwste kleuren van 2015 en laat u inspireren door mooie combinaties

Advies, ontwerp en realisatie

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Sportend Laarbeek
Belangrijke zege voor ELI in Ommel

Lieshout - ELI behaalde een verdiende 
overwinning in Ommel tegen Olympia, 
maar kon na 90 minuten opgelucht adem 
halen toen het laatste fluitsignaal van de 
goedleidende scheidsrechter Beucken 
klonk. De thuisclub wist namelijk in de 
88e minuut onverwacht de aansluitings-
treffer te maken (1-2). Echter wist ELI de 
wedstrijd uit te spelen en nam de ver-
diende 3 punten mee huiswaarts. 

Onder zonnige, maar koude omstandig-
heden zagen de toeschouwers een weinig 
enerverende eerste helft. Beide ploegen 

waren nauwelijks in staat om een goed-
lopende aanval op te zetten. De thuis-
ploeg was alleen enkele keren dreigend 
met indraaiende hoekschoppen. De ELI-
defensie met een heel verdienstelijk debu-
terende Thimos Politis als rechtsback en 
Aaron Hurkx als linksback gaf verder geen 
kansen weg. In de jonge ELI-garde was 
Sem Steenbakkers soms wel dreigend, 
maar de beslissende actie ontbrak deze 
middag. Het dichtst bij een doelpunt was 
Frank van Berlo, maar zijn schot werd op 
het allerlaatste moment nog gepareerd. 

Na de rust met een gedreven spelende 
Arie van Hoof voor de geblesseerd uit-
gevallen Stijn Donkers leek ELI na 10 
minuten op een 0-1 voorsprong te ko-
men door een curieuze eigen goal. Een 
Ommel-verdediger speelde de bal met 
de borst verkeerd terug op zijn doelman, 
maar hij wist met een uiterste inspanning 
de bal nog op de doellijn weg te werken. 
De Lieshoutenaren werden wel steeds 
sterker. Dat leidde in de 66e minuut tot 
de verdiende openingstreffer. Een lange 
bal van aanvoerder Lex Hollanders be-
reikte Bram Donkers, die op snelheid zijn 

directe tegenstander het nakijken gaf en 
de Olympia-keeper omspeelde, 0-1. In 
de 73e minuut kwam ELI goed weg, toen 
de bal uit een corner over ELI-doelman 
Robin Evers op de lat belandde. Direct 
hierna viel aan de andere zijde de 0-2. 
Bram Donkers speelde de ervaren Jorg 
Beijers aan, die met zijn ‘zwakke’ linker-
been van buiten het strafschopgebied de 
bal onhoudbaar laag bij de 2e paal bin-
nenschoot. De Lieshoutse ploeg kreeg 
kansen om de voorsprong nog te vergro-
ten, maar Sem Steenbakkers schoot over 
en Frank van Berlo zag zijn inzet via de 

keeper en de lat over het doel gaan. Toen 
van Bree de thuisclub kort voor tijd onver-
wacht toch weer op 1-2 bracht werd het 
voor de ELI-aanhang nog even spannend 
of de volle winst niet alsnog uit handen 
gegeven werd, maar dat gebeurde niet. 
Door deze winst blijft de ploeg van Theo 
Donkers in de race voor een van de pro-
motieplaatsen. 
 
Voor zondag staat de uitwedstrijd tegen 
Neerkandia op het programma. 

Dreiging voor het ELI-doel, vlnr: in rode shirts Stijn Donkers, Bas Hollanders, Aaron Hurkx, Frank van Berlo en Thimos Politis

voetbal
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zaalvoetbal

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

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

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

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

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

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Aben & Slag 
Advocaten blijft 
winnen

Beek en Donk - Aben & Slag beleeft 
hoogtijdagen in de B-klasse! Ook het 
hoger geklasseerde FC Geerts, met tite-
laspiraties, was niet opgewassen tegen 
het opgebloeide advocatenteam. 

De wedstrijd ontvouwde zich als een 
heus schaakspel, beide teams waren 
aan elkaar gewaagd. Tot aan het eind 
leek een puntendeling in de maak, maar 
Aben & Slag had het beste voor het laat-
ste bewaard en tilde de stand in de twee 
laatste minuten van 2-2 naar 4-2. Het 
klom daarmee naar plek 6, daar waar 
FC Geerts met nog 3 duels voor de boeg 
beteuterd tegen een achterstand van 6 
punten op de koploper aankijkt.

Puur Baden kan na vanavond de mini-
male titelkansen definitief in de prullen-
bak gooien. Met maar 4 spelers aan de 
aftrap knokte het voor wat het waard 
was, maar BrabantTent liet niet toe dat 
het viertal won van het eigen vijftal. L. 
Zegers nam zijn ploeg bij de hand en wist 
met een aantal van 3 treffers een ruime 
productie voor zijn rekening te nemen. 
Zes tegen vier was het eindresultaat in 
het voordeel van BrabantTent wat nu op 
gelijke hoogte staat met Puur Baden.

TraXX Party- en kartcentrum speelde 
de ouverture van de avond tegen FC 
Avondrood. Het leek een gemakkelijke 
overwinning te worden, nadat het Beek 
en Donkse oranje gestaag uitliep naar 
3-0. FC Avondrood vond het welletjes 
en deed in de slotfase nog tweemaal iets 
terug. Helaas kon het de gelijkmaker niet 
meer forceren, waarmee dit duel werd 
beslecht in het voordeel van TraXX. Zij 
mochten na de 3-2 zege 3 punten bij-
schrijven aan hun bescheiden totaal. 
Avondrood hoopt nog op een eervol 
slotstuk van de competitie.

De vorm van Rijwielhandel van den Berg 
lijkt geen grenzen te kennen in klasse A. 
Ditmaal moest D3 architecten/Café-Zaal 
van de Burgt eraan geloven. Ontketend 
in het jaar 2015 werd onder aanvoering 
van fam. van den Bogaard  ook dit duel 

verrijkt met vele doelpunten. De teller 
stopte bij 7 voor de Rijwielhandel en 
3 voor D3. Het volgende plekje op de 
ranglijst, plek 3, werd daarmee een feit. 
D3 speelt dit seizoen niet mee voor de 
prijzen en vertoeft in het grijze gebied 
van de rangschikking.

De Rijwielhandel kon een plekje klimmen 
doordat Sevenmiles/Café-Zaal van de 
Burgt zich liet foppen door Van Kuringe 
adviesgroep. Het wist een 2-0 achter-
stand nog wel ongedaan te maken, maar 
moest vervolgens lijdzaam toezien hoe 
men alweer op achterstand kwam. Dat 
was te veel voor de voormalige en na 
vanavond uitgespeelde nummer 2. Van 
Kuringe maakte er dankbaar gebruik 
van en snoepte zo de 3 punten af. Van 
Kuringe stijgt daardoor naar plek 2, ove-
rigens ver achter de kampioen, Café-Zaal 
de Tapperij. 

Die kwam in het laatste duel in actie. 
Meulensteen/van Lieshout was de te-
genstander. Het laatste duel voor hen. 
Een surprise zat er helaas niet in voor de 
promovendus. Er was even hoop toen de 
stand halverwege werd teruggebracht 
tot 1-2, maar die hoop werd snel teniet 
gedaan. R. Ros wist alweer een drietal 
doelpunten aan zijn toch al imposante 
aantal toe te voegen en deed zodoende 
een forse duit in het Tapperij-zakje. 8-1. 

HEUVELPLEIN 10C - 5741 JK BEEK EN DONK
(ACHTER DE LINDEBOOM)

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

KWALITEIT VOOR EEN 
BETAALBARE PRIJS

KINDER OUTLETSTORE
DAMES- EN HEREN SCHOENEN

  Annie van Lankveld ∙ Kerkstraat 23 ∙ Beek en Donk

Imperial 
paardrijsokken
Van: €7,95

Nu: €2,55

 

 
 Studieresultaten 

verbeteren? 
 

Jong-LEREN  
 

Werkt! 
 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 

Het talent van deze week, Christi Eekels, kan haar bon tot 
donderdag 2 april ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Christi Eekels

Christi Eekels boekte vorig week met 
haar zus Helmi en Patrick Biemans 
een knappe overwinning op ATTV. Het 
drietal won met 8-2. 

T T V ’ 2 1 
Christi Eekels

Zwaarbevochte zege voor ASV’33

Aarle-Rixtel - ASV’33 had het zeer moei-
lijk tegen SPV uit Vlierden, de laatste 
weken komen de rood-witten maar 
moeilijk tot scoren en dat geeft de te-
genstander kansen om tegen ASV’33 
een goed resultaat te boeken. Vanaf de 
aftrap gooide SPV veel strijd in het duel 
en gaf ASV’33 niet de gelegenheid om 
te voetballen. 

Na 5 minuten had ASV’33 het geluk dat 
een overtreding op een doorgebroken 
speler van SPV bestraft werd met geel, en 
dat had ook anders kunnen zijn. Al even 
snel in de wedstrijd had ASV’33 de pech 
dathet te maken kreeg met een blessure. 
Na 12 minuten moest Pim Dubois het al 
voor gezien houden wegens een kuitbles-
sure.  Voor hem kwam Peter Raymakers 
in het veld.

Halverwege de eerste helft kreeg ASV’33 
zijn eerste echte kans. De snelle Thijs 
van Uden ging in de 16 alleen af op de 
doelman van SPV, maar in plaats van 
zelf te scoren gaf Thijs de bal af op de 
buitenspelstaande Ronny Heijmans, 
zodat dit doelpunt geen genade vond 
bij de scheidsrechter van deze middag. 
Maar een minuut later was het wel raak 
voor ASV’33, de goed over links opge-
komen Sander van de Waarsenburg gaf 
een prima voorzet op Ronny Heijmans 
en die wist wel raad met de geboden 
kans. Hij gaf de doelman van SPV geen 
enkele kans en dat betekende een 0-1 

voorsprong. Niemand had op dit mo-
ment het gevoel dat het hierbij zou blij-
ven, want ASV’33 wist bij regelmaat 
gevaar te stichten voor het SPV doel. 5 
minuten voor rust een 2e tegenslag voor 
ASV’33,  Mark Smits raakte geblesseerd 
en ook hij moest vervangen worden. Op 
slag van rust de enige echte kans voor 
SPV, maar deze inzet werd ver naast het 
doel van ASV’33 geschoten. 

De tweede helft begon zeer rommelig en 
ASV’33 kwam maar niet in het spel. Na 
50 minuten de grootste kans voor SPV. 
Na een ongelukkige handsbal van een 
ASV-verdediger ging de bal op de stip. 
Met een prima actie wist de doelman van 
ASV’33, Marnic van Rosmalen, de toege-
kende strafschop te keren. ASV’33 was 
de bovenliggende partij maar wist met de 
geboden kansen de wedstrijd niet te be-
slissen en zodoende bleef SPV loeren op 

de gelijkmaker, maar uiteindelijk kwam 
die ook niet meer. 

Door dit resultaat blijft ASV’33 uitzicht 
houden op de koppositie in de 5e klasse 
E. Aanstaande zondag staat de wedstrijd 
met koploper RKMSV uit Meijel op het 
programma. Op sportpark de Hut mag 
ASV’33 gaan proberen om de twee 
punten achterstand op RKMSV goed te 
maken, de steun van velen ASV’33 sup-
porters is zeker welkom en zullen de spe-
lers van ASV’33 goed doen en helpen om 
een prima resultaat neer te zetten.

Opstelling ASV’33;  Marnic van Rosmalen, 
Robbert Mol, Gerben Rendering, Thomas 
Neaum, Sander van de Waarsenburg, 
Mark Smits (40e Ruud de Brouwer), Pim 
Dubois ( 12e Peter Raymakers), Dennis 
Verbakel, Thijs van Uden(88e Thomas 
Fritsen), Nick Hendriks, Ronny Heijmans.

Mariahout mist scherpte tegen Liessel

Gevaar voor het doel van Mariahout

Mariahout - Trainer Wim de Roy van 
Mariahout kreeg wederom de uitda-
ging om zijn elftal zo goed mogelijk 
neer te zetten. Vanwege schorsingen 
mistte hij drie basisspelers. Mariahout 
kon de punten vandaag goed gebrui-
ken in hun strijd tegen degradatie. 

Mariahout begon ongeconcentreerd 
aan de wedstrijd en kwam direct op 
een 0-1 achterstand. Verdediger Stijn 
van de Bogaard leverde de bal in bij 
Luuk Engels en die schoot de 0-1 

op het scorebord binnen de minuut. 
Mariahout werd wakker geschud door 
de vervelende tegentreffer en wilde 
meteen iets aan de achterstand doen. 
In de 15e minuut lukte het Dennis 
Veldpaus om de 1-1 binnen te tik-
ken. Een schot van Sander Scheepers 
ging hieraan vooraf en uiteindelijk kon 
Dennis Veldpaus de bal binnen schie-
ten.

10 minuten voor rust leek een corner 
van Liessel op niets uit te draaien en 

Mariahout dacht de bal weggewerkt 
te hebben. Patrick van den Reek pro-
beerde het van afstand en schoot de 
1-2 binnen voor Liessel. Met de stand 
1-2 werd ook gerust op deze eer-
ste lentezondag. Na de rust werkte 
Mariahout hard om 1 punt binnen te 
slepen, maar kwam niet meer tot sco-
ren. Liessel nam de 3 punten mee huis-
waarts en Mariahout zag directe con-
current Mulo winnen tegen Milheezer 
Boys.

Sandiacre Town FC bezoekt Sparta’25

Beek en Donk - Dit jaar komen de 
Engelse vrienden een bezoek brengen 
aan Sparta’25 in het kader van hun 
jaarlijkse uitwisseling. 

De Engelse vrienden van Sandiacre 
Town FC verblijven in Beek en Donk 
van 3 tot en met 7 april. Naast diverse 
voetbalwedstrijden en voetbalspellen 
vinden er ook leuke uitstapjes plaats. 

Elke avond is er in het clubgebouw een 
gezellig feestje met als klapper, zoals 
elk jaar, het knotsgekke afscheidsfeest.
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Lieshout - Afgelopen weekend begon de 
lente. Vaak voor basketballers een teken 
dat het einde van de competitie gaat be-
ginnen. Even de balans opmaken waar 
het team staat en nog even waar kan gas 
bijgeven. 

Afgelopen weekend werd er ook gefeest 
door BC Lieshout. Bij de sponsor van 
Dames 1, Café Thuis in Beek en Donk, 
werden de vrijwilligers en sponsors 
van de club in het lentezonnetje gezet. 
Dankbaar voor alle belangeloze inzet 
van coaches, trainers, bestuur, scheids-
rechters, etc. want zonder deze mensen 
kan geen enkele vereniging draaien. 
Bij de verkiezing tot vrijwilliger van de 
club werd Maarten de Groot gekozen, 
scheidsrechter van het jaar werd Maarten 
Ras en trainer Peter van de Putten. Ook 
via deze weg, alle vrijwilligers hartelijk 
dank voor jullie inzet.

Behalve een feestavond moest er ook 
thuis gebasketbald worden. De da-
mes onder 20 moesten spelen tegen 
Slamdunk. Zij hadden één echte snelle 
speelster die veel scoorde en een goede 
schutter die heel wat punten binnen 
sleepten. Daar en tegen ging BC Lieshout 
goed in-side. Daar kwamen veel scores 
uit. Na de voorsprong in de eerste kwart, 
ging het in de tweede nog steeds zeer 
goed. De dames deden precies wat er de 
laatste weken was geoefend. De verde-
diger op tijd de tegenstander afstoppen, 
veel communiceren en ook zelf in-side 
gaan. Het was een prachtige wedstrijd 
om te zien. Na wat rust te hebben ge-
nomen zijn de speelsters sterk begon-
nen aan de derde kwart. Na een aan-
tal minuten werd er minder gesneden. 
Daardoor kwamen er minder kansen, 
deze werden dan ook niet benut. Omdat 
er in de aanval niet veel werd gescoord 
kwamen de tegenstanders steeds dich-
terbij. In het laatste kwart werd het zelfs 
gelijk. Er werd een time-out genomen, 
enkele speelsters werden gewisseld en 

de tactiek werd aangescherpt. Dit pakte 
meteen goed uit. Er werd op tijd afge-
stopt en mooie schoten vielen door het 
net. Met een verschil van 8 punten werd 
de wedstrijd gewonnen. 
De Jongens onder 18 hadden het een 
stuk moeilijker in hun wedstrijd tegen 
Deurne. Zij liepen het grootste deel van 
de wedstrijd achter de feiten aan. Tot het 
einde van de vierde kwart, toen het gelijk 
werd. Nu is het zo dat er op die leeftijd 
geen wedstrijd meer in een gelijk spel 
mag eindigen, dus de verlenging kwam 
om de hoek kijken. In de laatste 30 se-
conden wist Lieshout echter de wedstrijd 
naar zich toe te trekken en te winnen 
met 3 punten verschil.

Het jongste team van BC Lieshout, GU10, 
had op zondag ochtend een uit wedstrijd 
in Gennep tegen de Cougars. Hoewel zij 
nog niet zo veel wedstrijd ervaring heb-
ben gingen ze vol enthousiasme het veld 
in. En dat werd beloont, zij wonnen met 
maar liefst 37 punten verschil.

Uitslagen:
Heren 1 – Jumpers  49 - 70
Heren 2 – Octopus  51 – 65
DU20/22 – Slamdunk  
40 – 32
JU18 – Deurne  49 – 46
MU16 – Octopus  30 – 54
JU14 – Almonte  16 – 72
Cougars – GU10  8 – 45

manders totaal kozijnen

Open dagen 28 & 29 maart
10.00 tot 16.00 uur

� KUNSTOF KOZIJNEN

� ALUMINIUM KOZIJNEN

� HOUTEN KOZIJNEN

� GEVELBEKLEDING

� DAKKAPELLEN

� VELUX DAKVENSTERS

� HORREN

� SPOUWMUURISOLATIE

√

√

√

√

√   

√

√

√

Panovenweg 36 5708 | HR Helmond (0031) | (0)6 514 83 404  | www.manderstotaal-kozijnen.nl

Uw pand in topconditie!

 Showroom in april en mei op elke zaterdag
 geopend van 09.00 tot 13.00 uur

GRATIS horren bij elke opdracht in 
de maanden april en mei

Sparta’25 wint belangrijk duel 
in slotfase 

Beek en Donk - In de thuiswedstrijd te-
gen Nooit Gedacht heeft Sparta’25 een 
moeizame maar verdiende overwinning 
geboekt. In de beginfase van de wed-
strijd zag het er niet naar uit dat de 3 
punten in Beek en Donk zouden blijven. 
Sparta’25 werd overbluft door de enor-
me strijdlust van de bezoekers. Nooit 
Gedacht kwam niet om mooi te voetbal-
len, maar om resultaat te halen.

Nooit Gedacht kwam in de 3e minuut 
al op een 0-1 voorsprong. Een overtre-
ding van Stan van Dinther leverde de 
Geffenaren een vrije trap op, die keurig 
werd binnen gekopt. Ondanks het slecht 
bespeelbare veld en onzuivere passes 
kreeg Sparta’25 goede mogelijkheden. 
Vooral Thijs Kluijtmans was ongelukkig 
met enkele kopballen op het doel van 
Nooit Gedacht. Fabio Neijts, die Tom 
Verhoeven in de goal verving, behoedde 
Sparta’25 met een goede redding vlak 
voor rust voor een 0-2 achterstand. 

In de tweede helft was er maar één 
ploeg die wilde voetballen en dat was 
de thuisploeg. In de 66e minuut schoot 
Thijs Kluijtmans een voorzet Van Elco 

van Schijndel rakelings over het Geffense 
doel. Een paar minuten later bood Thijs 
Kluijtmans een goede scoringskans aan 
Ruud Jan Happé. Zijn schot ging over. 
Het venijn van de Beek en Donkenaren 
kwam in de slotfase van de wedstrijd tot 
uiting. In de 87e minuut was het eerst 
invaller Freek Schoones die met zijn eer-
ste balcontact via een prachtige omhaal 
de 1-1 aantekende. Twee minuten later 
schoot Frank Dankers uit een vrije trap 
van Ruud Jan Happé de bevrijdende 2-1 
binnen.

Door de overwinning doet Sparta’25 
goede zaken in de strijd om lijfsbe-
houd. Sparta’25 staat nu net boven de 
streep die verplicht tot de nacompetitie. 
Stiekem kan er zelfs worden gekeken 
naar de derde periodetitel. Het team uit 
Beek en Donk staat eerste in de derde 
periode en speelt vier van de laatste zes 
wedstrijden op eigen bodem. Of is dit 
een beetje te opportunistisch gedacht? 

De volgende wedstrijd is aanstaande 
zondag thuis tegen directe concurrent 
CHC. Ook deze wedstrijd moet gewon-
nen worden. 

Erwin van Bommel draait weg bij zijn tegenstander

Fotograaf: Ricardo Neijts

BC Lieshout maakt de balans opbasketbal
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Beek en Donk - Handbalvereniging 
BEDO is sinds kort een samen-
werkingsverband aangegaan met 
Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf. 
Deze heeft een aantal specialisaties in 
huis met de daarbij behorende hoog-
opgeleide (master) fysiotherapeuten.
 
Een van die specialisaties is sportfysio-
therapie. Een aantal sportverenigingen 
maakt al gebruik van speciale spreek-
uren, deze zijn voor een ieder toegan-
kelijk en zijn gratis. Sedert kort kunnen 
ook de leden van Handbalvereniging 
BEDO gebruik maken van deze facili-
teit. Handbalvereniging BEDO bedankt 
Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf 
voor deze mogelijkheid en hopen op 
een sportieve samenwerking. 

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

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

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

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

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

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28

1500 m2 slapen

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!

tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl 
info@slaapcenterbevers.nl 

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

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

handboogschieten Brons voor recurve-team NK indoor
Beek en Donk - Acht schutters van 
Strijd in Vrede stonden zondag 22 maart 
aan de meet  tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen Indoor voor teams. 
Een team in de hoogste klasse voor 
compounders en een team in de hoogste 
klasse voor recurve.

Het recurve-team met Bas van den Berg, 
Jolanda van der Kruijs, Mark Kanters en 
Wietse Aarden schoten hun pijlen bij 
de Zwartmikkers in Middelbeers. Het 
compound-team met Twan van der 
Kruijs, Theo de Jong, Melvin van de 
Kerkhof en Manou de Jong in Ulvenhout 
bij Alliance d’Amitié. De compounders 

waren uitstekend op schot tijdens de 60 
pijlen in de voorronde. Twan 286, 290. 
Melvin 282, 288. Theo 289, 281. En 
Manou 280, 281.Met de op 1 na hoog-
ste score dan ook overtuigend door naar 
de kwartfinales.  En dan helaas het toch 
afleggen tegen Sagitarius uit Emmen. 
Verliezen met 3 punten verschil. Bij de 
compounders immers geen setpunten 
maar een doortellende score.

Het recurveteam deed het in de voor-
rondes ook niet slecht. Bas 279, 279. 
Jolanda 277, 281. Mark 257, 277. En 
Wietse 265,265.  Zij mochten als 5e door 
naar de finalerondes. In de kwartfinale 

waren ze met 6-2 te sterk voor de schut-
ters van Vriendenkring uit Schaijk. In 
de halve finale troffen ze het team uit 
Boekel en die versloegen de schutters 
van Strijd in Vrede met 6-2. Boekel zou 
later ook overtuigend  het goud pak-
ken. Vervolgens werd er om het brons 
geschoten tegen Vriendschap en Strijd 
uit Hunsel. En die strijd werd gewonnen 
door Beek en Donk met 5-4. En daarmee 
derde van Nederland. Een prachtresul-
taat en hopelijk een stimulans voor de 
overige schutters om tijdens de winter-
maanden mee te doen aan de 18meter 
competitie.

Lieshout - Vrijdag is de eerste van 
de twee wedstrijden geschoten bij 
Handboogvereniging de Ontspanning 
in St. Oedenrode. Het gaat hier over 
twee wedstrijden, waarvan de eerste in 
het voordeel van de Ontspanning werd 
beslist.

Krijgsman Soranus behaalde een resul-
taat van -33 punten en de Ontspanning 
+2 punten. Een bijzondere score van Sjef 

van de Berg met een maximale score van 
250 punten oftewel 25 rozen.

De uitslag van Krijgsman Soranus, met 
als hoogste schutter Ad Endevoets, met 
234 punten, Rik van der Westerlo 220, 
Willem Bekx 214, Arjan van de Heuvel 
214, Paul van de Broek 209, Theo van 

de Laar 181, Rita Endevoets 174 en Nelly 
van de Laar met 162 punten.

Zaterdag vonden de bondskampioen-
schappen voor teams 18meter indoor 
plaats. Het 1e team behaalde een 7e 
plaats en het 2e team een 5e plaats.

Nederlaag voor Krijgsman Soranus

handbal HV Bedo werkt samen met 
Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf

HV Bedo gaat samenwerken met Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf

HV Bedo heren 1 op stoom
Beek en Donk - Bedo heren 1 ont-
ving op zaterdagavond Avanti uit 
Drunen. Aanvankelijk hadden de he-
ren van Bedo moeite om het net te 
vinden. Vanaf het begin hadden de 
heren een overwicht in het spel maar 
de excellente keeper van Avanti wist 
veel inzetten te keren. Avanti had na 
de openingstreffer weinig tegen het 
Bedo-blok in te brengen. Defensief 
stond Bedo als een huis. 

Zodoende stond er na 15 minuten 
slechts een 4-1 stand op het bord in 
het voordeel van Bedo. Daarna ging 

het sneller. Bedo had de keeper door en 
binnen vijf minuten was de score ver-
dubbeld naar 8-2. Met 14-2 ging men 
comfortabel de rust in. Het verzet van 
Avanti was inmiddels gebroken en de 
heren balden vrolijk verder. De tegen-
stander bood nog slechts symbolische 
tegenstand maar hield de lol erin. In de 
verdediging verslapte Bedo waardoor 
Avanti vaker tot scoren kwam. Dit had 
echter geen invloed meer op de uit-
komst. Met 39-9 behaalde Bedo een 
gemakkelijke overwinning. Er resteren 
nog twee wedstrijden.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Zij zijn al-
tijd blij met nieuwe aanwas. Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op hun Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl. Je kunt 
ook op woensdagavond voorbijkomen 
in Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Om 17.30 begint de jongste jeugd 
met trainen. Bij interesse bestaat de 
mogelijkheid enkele keren gratis mee 
te trainen.
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Lieshout - In het mooie natuurgebied 
‘De Boswachterij van Sint Anthonis’ 
werd zaterdag 21 maart de halve mara-
thon van Sint Anthonis gehouden. Flinke 
buien voor de start maakte het parcours 
hier en daar wat drassig, gelukkig bleef 
het tijdens de wedstrijd droog.

Door het gemis van de toplopers Antonio 
Duijmelinck  en Ben van Rossum geen 
podiumplaatsen dit jaar in Sint Anthonis, 
toch werden er goede prestaties gele-
verd. Bij de heren senioren liepen Rob 
Mestrom en Bram Rijkers zelfs een per-
soonlijk record. Rob verbeterde zijn top-
tijd met 9 seconden naar 1:32:12, goed 
voor de 19e plaats. Bram Rijkers had dit 
keer zijn wedstrijd wat beter ingedeeld, 
hij verbeterde zijn toptijd met ruim 1 
minuut en finishte als 54e in 1:46:56. 
Dennis van de Meulengraaf behaalde 
een fraaie 6e plaats bij de heren 40  in 
1:30:23. In deze klasse werd Geert 
Welten 33e  in 1:52:06. 
Bij de heren 50 was Hans Leenders mis-
schien wel de jongste deelnemer. De 
kersverse Abraham liep naar een 35e 
plaats in 1:44:23. Bij de heren 60, de 
klasse die de laatste jaren steeds door 
Ben van Rossum werd gewonnen, moest 
Mies van Berlo de RCL eer hoog houden. 
Mies had helaas niet zijn beste dag en 
eindigde als 8e in 1:39:49. Ook Gerard 
Vorstenbosch had het moeilijk in deze 
klasse, sterk doorzetten bracht hem toch 
nog op een 31e plaats in 1:57:01. Bij de 

dames was Wilma de Jong het eerste aan 
de finish. Dat had zij graag anders ge-
zien, want zij moest de strijd staken van-
wege een blessure. Bij de dames senioren 
maakte Maike van Veggel haar rentree  
op de halve marathon. Maike finishte 
op een prachtige 7e plaats in 1:43:45. 
Marjan van den Tillaar eindigde bij de 
dames 40 op een 15e plaats in 1:56:14. 
Marjan spaarde zich enigszins  voor de 
trail van volgende week in Spa.

Eerste plaats Evert Brouwers in de 
Venloop                                                
Even als vorig jaar was Evert Brouwers 
super snel tijdens de Venloop in Venlo. 
Hij liet al zijn concurrenten achter zich en 
finishte als 1e  bij de heren 60 in 41:49.

Marathon Rome
Marco van den Wildenberg stond zon-
dag aan de start voor de marathon van 
Rome. Ook Marco spaarde zich voor de 
trail van komende zondag, hij volbracht 
de hele marathon in 3:55:03. 

Op zondag 29 maart staan 4 RCL-ers aan 
de start van de Crêtes de Spa. Marjan van 
den Tillaar, Bantita Haeve, Coen Sanders 
en Marco van den Wildenberg gaan voor 
deze 57 kilometer lange trail-loop.

Laarbeek - Venlo in het teken van 
de Weir Minerals Venloop op zon-
dag 22 maart. Hier deden ook enkele 
Laarbeekse renners aan mee. Dit jaar 
werd er een jubileum gevierd, het eve-
nement vond voor de 10e keer plaats. 

Inmiddels is de Venloop uitgegroeid tot 
een van de grotere loopevenementen 
van Nederland. Hardlopers kunnen deel-
nemen aan verschillende afstanden: 5 
km, 10 km en halve Marathon. Ook voor 
de jeugd zijn diverse afstanden uitgezet. 

Namens hoofdsponsor Weir Minerals 
Netherlands namen Evert Brouwers en 
Jordy Brouwers deel aan de 10 km. Om 

12:15 werd het startschot gegeven voor 
de ruim 6250 deelnemers. De omstan-
digheden waren uitstekend. Het publiek 
was in ruime mate aanwezig en zorgde 
voor een enthousiaste sfeer. Daarnaast 
waren de weersomstandigheden  prima. 
Beide lopers gingen voortvarend van 
start maar kozen wel een eigen tempo. 
Halverwege het parcours noteerden bei-
de lopers een prima tussentijd. Ze kon-
den beiden nog wat versnellen naar de 
finish toe om te eindigen in een prima 
eindtijd. Evert finishte in een eindtijd 
van 41:50, hiermee won hij de catego-
rie mannen M60 en behaalde een 104e 
plek in het eindklassement! Enkele minu-
ten later finishte Jordy in een eindtijd van 
46:16, dit leverde hem de 300e plek op. 
Een prima prestatie van beide lopers!

hardlopen Runnersclub 
Lieshout in halve 
marathon Sint 
Anthonis

Goede Laarbeekse prestaties 
tijdens Venloop 

tafeltennis TTV Een en Twintig klopt 
concurrent Valkenswaard

ATTC’77 maakt balans op

Beek en Donk - Het eerste senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk won af-
gelopen vrijdag met 4-6 in en tegen 
Valkenswaard. Peter van den Eijnde 
won al zijn enkelpartijen tegen de 
tweedeklasser, terwijl ook Jordi Kivits 
op dreef was met twee winstpartijen. 
Ook de winst in het dubbelspel was 
voor Beek en Donk. 

Stefan Hamelijnck speelde sterk, maar 
won helaas niet. Na vijf wedstrijden 
staat Een en Twintig op een knappe 
tweede plek op de ranglijst, die wordt 

aangevoerd door Stiphout. Vanavond 
komt het team in actie tegen TIOS uit 
Tilburg. Dennis Verbruggen, Ruud van 
Turnhout en Addy Verbakel kwamen 
uit in actie tegen concurrent Renata uit 
Eindhoven en kwamen helaas tekort. 
Hoewel allen een partij wonnen, werd 
het dubbel verloren door het vijfde se-
niorenteam: 7-3.
Jeugd
Bij de jeugd wonnen Rico Megens en 
Bert Coolen een enkelwedstrijd voor 
het eerste team, dat ook het dub-
bel won. Helaas zat er niet meer in 
voor het team, dat met Anique Saedt 

verloor met 7-3 van Never Despair uit 
Den Bosch. Thijs van Schijndel redde 
de eer voor het tweede team, dat thuis 
de gemeentederby verloor van ATTC.

Meer info?
Ook interesse in de snelste balsport ter 
wereld? Je bent van harte welkom. Kijk 
voor meer informatie over TTV Een en 
Twintig op internet of volg de vereni-
ging op Twitter en Facebook. Kijk voor 
alle uitslagen op de programma/uitsla-
gen pagina in De MooiLaarbeekKrant.

Aarle-Rixtel - Halverwege de tafelten-
niscompetitie maakt ATTC’77 de balans 
op. Bij twee van de drie jeugdteams gaat 
het erg goed. Sander Bevers en Harm 
Steenbakkers van het tweede team 
wonnen met invaller Michiel van Schaik 
in Geldrop van Unicum 4 met 6-4. Ze 
staan nu bovenaan in hun poule op de 
voet gevolgd door zowel MTTV’72 3 uit 
Mierlo als Flash 4 uit Eindhoven. In de 
tweede helft van de competitie wordt 
duidelijk worden wie de sterkste is.

Ook het derde jeugdteam doet het goed 
in de competitie. Deze week wonnen 
Rens van Schaik, Liam Sangers en Juul 
Verbeeten met maar liefst 9-1 van Een 
en Twintig 2 uit Beek en Donk. Door 
deze overwinning hebben ze de kopposi-
tie even overgenomen van Budilia 2, die 
nog een wedstrijd in moet halen.

Het eerste jeugdteam heeft het zwaar 
in de op één na hoogste klasse van de 
afdeling. Dennis van der Putten en Bart 
Willems moesten het deze week zonder 
Werner Doensen doen tegen Unicum 2. 
Harm Steenbakkers, die met zijn eigen 
team ook bij Unicum speelde, speelde 
een dubbele wedstrijd. Hij wist geen 
wedstrijd te winnen, maar maakte het 
zo wel mogelijk dat de wedstrijd door 
kon gaan. Bart en Dennis wonnen ieder 
één potje en samen het dubbel. Met de 
7-3 nederlaag blijven ze Unicum nog 
1 punt voor, maar Unicum heeft de 

betere papieren aangezien ze een wed-
strijd minder hebben gespeeld.

Bij de senioren draaien de meeste teams 
leuk mee in hun poule of staan in ieder 
geval veilig tegen degradatie. Het derde 
team, dat na degradatie vorig seizoen, 
nu uitkomt in de vierde klasse doet het 
voortreffelijk. Na vijf wedstrijden is de 
voorsprong al 13 punten. Het moet dus 
wel heel raar lopen, willen Karel van 
der Putten, Mark Rovers, Jos Beniers en 
Misja Elshof geen kampioen worden. 

Het zesde team daarentegen heeft het 
na hun promotie naar de zesde klas-
se heel zwaar. Met slechts 12 punten 
staan Stephan Vergroesen, Marcel van 
Klingeren, Tessa van den Boogaard en 
Jan van den Broek op de laatste plek. 
Volgende week tegen mede hekken-
sluiter Deurne moeten punten gepakt 
worden om rechtstreekse degradatie te 
voorkomen.

Naast competitiespelen en trainen, kan 
er ook recreatief getafeltennist worden 
bij ATTC’77. Op maandag- en donder-
dagavond en op vrijdagmorgen is de 
zaal aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-
Rixtel open voor alle seniorleden. Kom 
gerust eens langs als tafeltennis je wat 
lijkt, iedereen is welkom bij deze vereni-
ging. Voor informatie verwijzen ze graag 
naar hun website: www.attc77.nl.

Dennis Verbruggen wist met zijn team niet te winnen van Eindhoven
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Beek en Donk - Tijdens de jaarvergadering van 
Budoclub Beek en Donk, bij Café/Zaal van de 
Burgt, werd onder andere teruggeblikt op 2014. 
Tijdens het voorlezen van het jaarverslag werd 
voor eenieder duidelijk dat 2014 een druk jaar is 
geweest met vele activiteiten en uitstapjes.
 
Daarnaast werd de financiële situatie toege-
licht. De kascontrole was tevreden, zij hadden 
geen op- en aanmerkingen. Verder vond er een 

bestuurswisseling plaats. Wil op den Buijsch en Ton 
Geeven waren aftredend en herkiesbaar. Beiden 
werden unaniem herkozen. Heren, proficiat. Na ne-
gen jaar trouwe dienst nam Floor Nefkens afscheid 
van het bestuur. Zijn plek wordt overgenomen door 
Suzanne Beckers – Vermeulen, zij werd ook una-
niem in het bestuur gekozen. Zij danken Floor voor 
zijn grote inzet voor de club en heten daarnaast 
Suzanne van harte welkom in het bestuur!

Lieshout/Mariahout - Binnenkort is 
het weer zover. Dan houdt het Comité 
Wielerjeugdvijfdaagse wederom een fiets-
vijfdaagse voor de jeugd van Lieshout en 
Mariahout. Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en 
van de basisschool ( groep 1 t/m 8) kunnen hier 
aan deelnemen.  Evenals voorgaande jaren kan 
men deelnemen op gewone fietsen ,crossfiet-
sen en mountainbikes maar niet op racefietsen.

De allerkleinsten, (groep 0 t/m 3 jaar) kun-
nen deelnemen op een skelter, step, driewieler 
e.d. en rijden op een verkleind parcours, waar-
bij de ouders de kinderen  kunnen begeleiden.  
Groep 0 ( instromers ) en 4-jarige rijden met 
de GROEP jongste jongens of jongste meisjes 
mee. Iedere avond wordt om 18.45 uur begon-
nen op het parcours dat gevormd wordt door 
de Floreffestraat, Hertog Janstraat, Coolhof en 
Balduinstraat. Iedere deelnemer ontvangt na de 
wedstrijd een traktatie.

Op vrijdag vindt de finale plaats en krijgt ieder-
een een leuke prijs voor de prestatie die tijdens 
deze week 
geleverd is. Natuurlijk zijn er dit jaar weer veel 
bekers en bloemen te winnen. Aan de wielervijf-
daagse is wederom een kleurwedstrijd verbon-
den met veel mooie prijzen. De kleurplaat dient 
tevens als inschrijfformulier en kan op school of 
op onderstaand adres worden ingeleverd , maar 
doe dit wel voor 4 april  want dan alleen kom 
je ook met je naam in het programmaboekje te 
staan. De prijzen  van de kleurwedstrijd worden 
op school uitgereikt, en de uitslagen worden op-
gehangen  bij de uitslagen van de wedstrijden. 
Dus jongens en meisjes, doe mee!

De organisatie wil graag dat de deelnemers 15 
minuten voor zijn/haar wedstrijd aanwezig zijn. 
het programma treft u hier aan.

Maandag 20 april:
18.45 Groep 1 jongens jongste Criterium 1 ronde
18.55 Groep 1 meisjes jongste Criterium 1 ronde
19.05 Groep 2 jongens oudste Criterium 2 ronden
19.15 Groep 2 meisjes oudste Criterium 2 ronden
19.25 Groep 6  Criterium 6 ronden
19.40 Groep 7/8  Criterium 6 ronden

Dinsdag 21 april:  
18.45 Groep 0 t/m 3 jaar       1 ronde
19.00 Groep 3 Criterium          3 ronden  
19.10 Groep 4   Criterium 4 ronden
19.20 Groep 5   Criterium 5 ronden
19.30 Groep 6   Criterium 6 ronden
19.45 Groep 7/8   Criterium 6 ronden

Woensdag 22 april:
18.45 Groep 1 jongens jongste Criterium 1 ronde
18.55 Groep 1 meisjes jongste  Criterium 1 ronde
19.05 Groep 2 jongens oudste Criterium 2 ronden
19.15 Groep 2 meisjes oudste Criterium 2 ronden
19.25 Groep 6  Tijdrit 1 ronde
19.40 Groep 7/8  Tijdrit 1 ronde

Donderdag 23 april:
18.45 Groep 3  Criterium 3 ronden
19.00 Groep 4  Criterium 4 ronden
19.20 Groep 5  Criterium 5 ronden
19.30 Groep 6  Handicaprace 6 ronden
19.45 Groep 7/8  Handicaprace 6 ronden

Vrijdag 24 april:
18.45 Groep 0 t/m 3 jaar  1 ronde
19.00 Groep 6 Criterium  6 ronden                                                                                                                                  
19.10 Groep 7/8 Criterium  6 ronden                                                                                                                                  
19.20 Groep 1 jongste jongens Criterium 1 ronde
19.35 Groep 1 jongste meisjes Criterium 1 ronde
19.45 Groep 2 oudste jongens Criterium 2 ronden
19.55 Groep 2 oudste meisjes Criterium 2 ronden
20.05 Groep 3 Criterium 3 ronden
20.15 Groep 4 Criterium 4 ronden
20.25 Groep 5 Criterium 5 ronden                                   
 
Comité Wielervijfdaagse Lieshout – 
Mariahout, voor informatie of kleurplaten: 
Fam. Steegs, Servaasstraat 19 tel. 0499–421843, 
Fam. Schepers, De Schop 28 tel. 0499-423979, 
M. v/d Linden Adr. Boutlaan 15.

43e Wielerjeugd-
vijfdaagse van 
Lieshout - Mariahout

wielersport

Spannend 
volleybalweekend 
eindigt in mineur 

volleybal

Beek en Donk - Er stonden vorige week een aan-
tal veelbelovende wedstrijden op het program-
ma van volleybalvereniging Bedovo. Dames 
1 had het kampioenschap kunnen bezegelen, 
Heren recreanten 1 had de koploper zomaar 
kunnen verslaan en de heren en meisjes had-
den aan kunnen haken in de strijd om de eerste 
plek. Niets van dit alles viel uit zoals de Beek en 
Donkse volleyballers voor ogen hadden.

De grootste deceptie was er voor Next/Bedovo 
D1. Tegen nummer 2, de dames van Saturnus, 
hadden de zenuwen de overhand. Voor een zaal 
gevuld met supporters die de dames vol enthou-
siasme aanmoedigden richting kampioenschap, 
wisten zij een enkele set de onrust de baas te 
blijven. Na deze knappe eerste set, was Bedovo 
te weinig overtuigend tegen hun constante ri-
vales. In de eerstvolgende sets hielden zij hoop, 
maar uiteindelijk zakten ze af naar een 1-3 ver-
lies.

De heren kregen om de oren van NVC H1. 
Misschien dat het kwam doordat de heren de 
dames eerder op de dag hadden zien verliezen, 
maar zij begonnen hun eigen strijd met weinig 
scherpte. Een grote mate vechtlust werd af-
gewisseld met een hoge foutenlast. In de lage 
zaal in Neerkant, was snel spel vereist en Café 
Thuis/Bedovo H1 ging daarmee te vaak de mist 
in. Ondanks een knappe comeback in de 4e set, 
ging de 5e en beslissende set alsnog verloren.

Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 kreeg de kans 
om zich te revancheren op het voorheen sterker 
gebleken Dientje/Unibouw. De eerste set begon 
veelbelovend. In een spannende set, met mooie 
acties over en weer kaapte Bedovo de overwin-
ning nipt voor de neus van de koploper weg. 
De volgende set was evengoed een lust voor het 

oog. Helaas viel de balans net anders uit en gaf 
Bedovo Heren recreanten 1 zich gewonnen. In 
de 3e set bleek een wissel goud om bij te blijven 
bij Dientje/Unibouw. Ook nu ging de winst ech-
ter naar hen. Een goede, maar iets bittere 2-1 
als gevolg.

Voor Bedovo HR2 wachtte een kansloze missie. 
Met een zwaar verzwakt team speelden zij te-
gen het jonge en dynamische Bijvelds. Met de 
zeer welkome aanvulling van Herman en Piet 
kon de wedstrijd nog net doorgaan, maar deze 
aanvulling mocht desondanks niet het verschil 
maken. De Beek en Donkse mannen kregen de 
hoge servicedruk en krachtige aanvallen niet on-
der controle. 3-0.

Lichtpunt van de week werd verzorgd door 
Bedovo DR1. Tegen MKG verwachtten zij het 
nodige gooi- en smijtwerk dus waren zij voor 
de verdediging gewaarschuwd. Gauw bleek dat 
deze voorkennis essentieel was in de voorberei-
ding en de dames begonnen dan ook gruwelijk 
scherp aan de wedstrijd. Drie sets lang hielden 
ze deze scherpte vast en alhoewel Toos de ech-
te uitblinker was, verdiende het hele team een 
compliment en natuurlijk de 3 zwaarbevochten 
punten.

Al wist Next/Bedovo D1 haar kampioenschap 
vorige week niet te bekronen, aankomende za-
terdag krijgen zij een tweede kans. Deze keer 
spelen zij in het comfort van thuishonk D’n 
Ekker opnieuw om het vastleggen van hun eer-
ste plek. Enthousiast publiek is van harte wel-
kom om 17.00 uur in sporthal D’n Ekker te Beek 
en Donk.

bmx 25e jaarlijkse BMX 
seizoen opening in 
Aarle-Rixtel

Archieffoto 2014: Tom van den Bogaard in actie 

Aarle-Rixtel - Traditioneel wordt eind maart in 
Aarle-Rixtel het buitenseizoen geopend voor 
de BMX rijders. Uit het hele land, maar ook uit 
België en Duitsland trekken fietsers voor de 25e 
keer naar de Valkendijk om gezamenlijk te fiet-
sen op de Sugar Hills baan. Met behulp van de 
plaatselijke jeugd is ook dit keer de baan weer 
optimaal in gereedheid gebracht voor beginners 
en gevorderde rijders. 

De jongste fietsers kunnen zich vermaken op de 
roller lijn en voor de gevorderde zijn er grote dub-
belsprongen en natuurlijk de ‘Killer Jump’ die in 
het midden van de baan staat.  Dit jaar is er voor 
de eerste keer een ‘Big Airbag’ aanwezig. Zo’n 
groot opblaasbaar luchtkussen kan worden ge-
bruikt voor een zachte landing. De 040BMXPARK 
airbag komt op het grasveld te liggen naast de 
BMX baan. Waaghalzen kunnen op eigen risico 
een sprongetje wagen. Het luchtkussen is een per-
fecte manier om nieuwe tricks te leren, die later 
op de dag uit te voeren zijn op de Sugar Hills. De 
echte BMX-er probeert de truc over de ‘Killer’ uit 
voor extra prijzen.

Deelname aan de Mini FATJAM is voor iedereen 
met een BMX fiets geheel gratis. Er worden vele 
toppers verwacht uit binnen- en buitenland, die 
aanwijzingen kunnen geven aan de beginnende 
BMX jeugd. Ook Tom van den Bogaard uit Aarle-
Rixtel laat zien waarom hij onlangs de grote 
BRAAAB wedstrijd in Eindhoven heeft gewonnen. 
Sponsoren hebben prijzen beschikbaar gesteld 
voor diegenen die de beste stunts laten zien. 

Aanvang van de jam is om 13.00 uur. De baan is 
dan open voor iedereen die een rondje wil ma-
ken. Na 2 uur warm fietsen begint rond de klok 
van 15.00 uur het prijzenfestival. De sessie op de 
Air Bag begint om 16.00 uur. De Sugar Hills zijn 
gelegen aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel. Twitter: 
FATJAM Hashtag: #minifatjam, Website: www.
fatbmx.com.
Sponsoren: Paul’s Boutique, FATBMX, Vans, Red 
Bull, Haro Bikes, Mutant Bikes, Incase, Tioga, AES, 
040BMXPARK, TSG.

Jaarvergadering Budoclub 
Beek en Donk

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

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

Vlnr: Suzanne Beckers-Vermeulen, Ton Geeven, Wil op den Buijsch en Floor Nefkens

judo

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 28 maart 
16.30 RKPVV Veteranen - Sparta’25 
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
14.45 DAW A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Deurne A3
14.30 Sparta’25 B1 - Rhode B1
14.30 Sparta’25 B2 - Mariahout B1
14.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B4
14.45 Erp B3 - Sparta’25 B4
11.30 Sparta’25 C1 - Avanti’31 C1
13.00 Volkel C1 - Sparta’25 C2G
12.30 Rood Wit’62 C6 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Mariahout C2G
11.45 Avanti’31 D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Boekel Sport D2G
12.45 Bruheze D2 - Sparta’25 D3
10.15 Rhode D6G - Sparta’25 D4G
10.15 Sparta’25 E1 - ZSV E1
10.30 Boekel Sport E2G - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E3G - SJVV E4M
09.30 Avanti’31 E4G - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Rood Wit’62 E3
09.15 Sparta’25 E6G - Schijndel E7G
11.00 Boerdonk E1G - Sparta’25 E7G
09.00 Mierlo Hout F1 - Sparta’25 F1
10.30 Gemert F6 - Sparta’25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - Rhode F4
09.15 ASV’33 F3G - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5G - Deurne F7
09.00 Deurne F8 - Sparta’25 F6G
11.00 SVEB G1G - Sparta’25 G1
11.30 FC Oda JG1 - Sparta’25 JG1
13.15 Olympia’18 MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 29 maart 
14.30 Sparta’25 1 - CHC 1
11.30 TOP 2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Fiducia 2
13.30 RKPVV 3 - Sparta’25 5
12.00 Avanti’31 4 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Heeswijk 4
11.00 Sparta’25 8 - SPV 2
10.00 Gemert 11 - Sparta’25 9
10.00 SCV’58 VR1 - Sparta’25 VR1

Senioren uitslagen 21-22 maart
Sparta’25 1 -Nooit Gedacht 1 2-1
Sparta’25 2-Volharding 3 2-0
Margriet 2-Sparta’25 3 3-1
Sparta’25 4-Venhorst 3 4-1
Sparta’25 5-Mierlo Hout 5 1-3
Rhode 6-Sparta’25 7 3-2
Sparta’25 8-Rood Wit’62 3 1-2
Sparta’25 9-Mifano 6 4-1
Volkel VR1-Sparta’25 VR1 2-1
Sparta’25 Veteranen-Rhode Veteranen 3-4

Junioren uitslagen
Sparta’25 A1-Avanti’31 A1 2-3
MULO A3-Sparta’25 A2 2-2
Avanti’31 B1-Sparta’25 B1 2-3
Boekel Sport B2-Sparta’25 B2 1-2
RKVV Keldonk B1-Sparta’25 B3 4-0
Sparta’25 B4-Blauw Geel B5 5-2
DVG C1-Sparta’25 C1 4-2
Sparta ‘25 C2G-Irene C1 1-6
Sparta’25 C3-SSE C2G 1-2
Blauw Geel C9-Sparta’25 C4 4-3
Sparta’25 D1-SV Venray D1 0-2
Sparta’25 D2-Boskant D1 2-2
Sparta’25 D3-Blauw Geel D8 1-1
ELI D2-Sparta’25 D4G 8-2
Stiphout Vooruit E1G-Sparta’25 E1 0-3
Sparta’25 E2-Avanti’31 E2 2-8
Sparta’25 E4-Gemert E3 0-2
Rhode E5-Sparta’25 E5 3-1
Erp E4-Sparta’25 E6G 1-5
Sparta’25 E7G-Rood Wit’62 E7 3-6
Sparta’25 F1-Deurne F1 3-3
Sparta’25 F2G-Rhode F5 2-3
Venhorst F3-Sparta’25 F3 2-2
Erp F6-Sparta25 F4G 0-8
NWC F11G-Sparta’25 F5G 0-1
Sparta’25 F6G-SC Helmondia F4 1-0
Heythuysen JG1G-Sparta’25 JG1 2-7

ASV’33
Jeugd zaterdag 28 maart
15.00 MULO A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – MULO A2
15.00 ASV’33 B2 – Someren B4
15.00 Constantia MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – DVG C1
13.00 Stiphout Vooruit C3 – ASV’33 C2

12.30 ASV’33 C3 – Stiphout Vooruit C4G 
12.00 SVSH D1G – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2G – Schijndel D4G
10.30 ASV’33 E1 – SC Helmondia E1 
10.00 Nijnsel E1G – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3G – Rood Wit’62 E7 
11.00 S.V. Brandevoort E5 – ASV’33 E4
10.15 NWC E9 – ASV’33 E5G
09.00 S.V. Brandevoort F2 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – Bruheze F2
09.15 ASV’33 F3G – Sparta ‘25 F4G
09.00 Rood Wit’62 F4 – ASV’33 F4
10.30 Erp F4 – ASV’33 F5
09.00 Rood Wit’62 F7 – ASV’33 F6

Veteranen zaterdag 28 maart
16.30 ASV’33 – RKVV Keldonk

Senioren zondag 29 maart
14.30 ASV’33 1 – RKMSV 1
11.00 Boekel Sport 3 – ASV’33 2
10.00 Mierlo Hout 5 – ASV’33 3
11.00 Someren 8 – ASV’33 4
11.00 ASV’33 5 – MVC 4
11.00 SJVV VR2 – ASV’33 VR1

Jeugd woensdag 18 maart
ASV’33 A1 – MULO A3 5-2

Zaterdag 21 maart
ASV’33 A1 – SCMH A1 2-2
NWC A2 – ASV’33 A2 1-2
ASV’33 B2 – Stiphout Vooruit B3 3-0
ASV’33 MB1 – SV Venray MB1 2-1
ASV’33 C1 – Stiphout Vooruit C1 1-2
ASV’33 C2 – RKPVV C1 3-1
Rhode C4 – ASV’33 C3 2-4
Bavos D1 – ASV’33 D1G 3-0
ASV’33 D2G – Rood Wit’62 D4 1-10
ASV’33 E1 – Gemert E1 1-2
Mariahout E1G – ASV’33 E2 4-5
Rhode E7G – ASV’33 E3G 1-2
ASV’33 E4 – Schijndel/DE WIT E4 5-4
ASV’33 E5G – SJVV E4M 0-1
ASV’33 F1G – MULO F2 2-5
SPV F1 – ASV’33 F2 14-2
Gemert F11 – ASV’33 F3G 0-2
ASV’33 F4 – MULO F7 1-6
ASV’33 F5 – Blauw Geel’38 F12 4-0
ASV’33 F6 – ST Fiducia/Elsend F2 1-5

Senioren zondag 22 maart
SPV 1 – ASV’33 1 0-1
ASV’33 2 – RKOSV Achates 2 4-1
RKPVV 4 – ASV’33 4 3-2
Boekel Sport 9 – ASV’33 5 2-1
ASV’33 VR1 – Deurne VR1 3-0

Eli
Zaterdag 28 maart 2015
14.30 ELI A1 – Boskant A1
11.30 ELI B2 – Rood Wit ’62 B5
13.00 ELI C2 – ZSV C3
10.30 ELI E2 – Boekel Sport E5
10.30 ELI E3 – Avanti ’31 E5
10.30 ELI F1 – Blauw Geel ’38 F4
10.30 ELI F3 – Brandevoort F10

14.30 Blauw Geel ‘38 B3 – ELI B1
15.00 Schijndel/De Wit C3 – ELI C1
12.30 Lierop D1 – ELI D1
11.30 Blauw Geel ’38 D7 – ELI D2
09.45 Mierlo Hout E2 – ELI E1
10.15 Blauw Geel ‘38 F7 – ELI F2

Zondag 29 maart 2015
14.30 Neerkandia 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – Bavos 3
11.30 VOW 2 – ELI 3
11.00 ELI 4 – VOW 3
11.15 ELI 5 – ERP 8
10.00 DVG Vr 1 – ELI Vr 1
12.30 ELI Vr2 – Rhode Vr 1

Mariahout
Zaterdag 28 maart 
16.30 Rhode veteranen – Mariahout 
veteranen
14.30 Excellent A1 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - Erp A2
14.30 Sparta’25 B2 - Mariahout B1
14.30 Mariahout B2 - Blauw Geel’38/
JUMBO B6
12.00 Mariahout C1 - Ysselsteyn C1
13.00 Sparta’25 C4 - Mariahout C2
10.30 Rood Wit’62 D4 - Mariahout D1
09.15 Rhode E4 - Mariahout E1
09.00 Schijndel/DE WIT E4 - Mariahout E2
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F2 - 

Mariahout F1
11.15 Handel F1 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F2 - Blauw Geel’38/
JUMBO F8
10.00 Mariahout F4 - Gemert F10
11.00 Mariahout F5 - Blauw Geel’38/
JUMBO F17

Zondag 29 maart 
14.30 Milheezer Boys 1 - Mariahout 1
12.00 Nooit Gedacht 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - SC Helmondia 2
12.00 Boskant 3 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Rhode 7
11.00 Mariahout 6 - Blauw Geel’38/
JUMBO 15
12.30 FC de Rakt VR2 - Mariahout VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 18 maart
ZSV MW1 – MW2  6 – 12 
DOT (V) MW1 – MW1  9 – 9 

Zaterdag 28 maart  
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 – Korloo 
10.00 PupD1 – Kv Rooi
11.30 AspC1 – De Korfrakkers
Sportpark Erp
9.30 De Korfrakkers – PupF1
Sportpark Den Dungen
10.30 Flash – PupD2 
Sportpark Schijndel
11.00 Avanti (S) – PupE1
Sportpark Heeswijk Dinther 
12.30 Altior – JunA1
Sportpark Handel
14.15 Blauw Wit (Ha) – AspB1 

Zondag 29 maart  
Sportpark Erp
11.30 De Korfrakkers 3 – Sen 2 
Sportpark Groesbeek
13.00 De Horst 1 – Sen 1 

Woensdag 1 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Kv Rooi MW1
Sportpark Son en Breugel
20.30 Corridor MW1 – MW2 
Sportpark Nistelrode 
20.15 Prinses Irene R1 – R1  

volleybal
Bedovo
Uitslagen
NVC H1 – Café Thuis/Bedovo H1    3-2 
(27-29, 25-11, 27-25, 22-25, 15-08)
VC Unitas MB1 - Bedovo MB1   3-1 
(14-25, 25-22, 25-09, 25-18)
Saturnus/Hendriks Coppelmans D2 – 
Next/Bedovo D1    3-1 
(17-25, 25-21, 25-19, 25-19)
Bijvelds.com - Bedovo HR2    3-0 
(25-09, 25-11, 25-13)
MKG – Bedovo DR1    0-3 
(19-25, 23-25, 18-25)
Dientje/Unibouw - Sportshop Laarbeek 2-1 
(23-25, 25-22, 25-22)

Zaterdag 28 maart 
D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - Vollan ‘65 D1
17.00 Bedovo MB 1 - Shock ‘82 MB 2
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - Shock ‘82 H2

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten:  
Meisjes C-jeugd Targos Bevo HC C3 – KPJ  
Beek en Donk C1 21-10
Meisjes B-jeugd E.H.V. DB1 - KPJ Beek en 
Donk DB1  24-10
Gemengde D-jeugd Achilles ‘95 D1 - KPJ 
Beek en Donk D2 12-0
Gemengde D-jeugd MBDE/De Sprint D2 - 
KPJ Beek en Donk D1  17-12
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
Lido C1 11-3
Dames senioren Tremeg S2 - KPJ Beek en 
Donk S1 14-14

Aspiranten zondag 29 maart 
D’n Ekker
11.10 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 

Donk D2 - Bergeijk D1 12.00 Gemengde 
D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 - Habo’95 
D1 
12.50 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
C1 - Blerick C2   
13.50 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk 
B1 - Habo ‘95 B1 
 
Aspiranten zaterdag  28 maart 
18.00 Dames KPJ Beek en Donk - Avios  
Gemert 2 
 
Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Habo ‘95 HC1 26-23
Dames A-jeugd – H.V.M. DA1  19-15
Beekse Fusieclub – Heren A-jeugd  45-19
Heren 2 – Olympia ‘89 HS3  34-15
Heren 1 – Avanti HS1  39-9

Zaterdag 28 maart
De Looierij, Mill 
11.35 M.H.V. ’81 HC1 – Gemengde 
C-jeugd 
T.U. Eindhoven, Eindhoven 
19.00 E.S.Z.V. Oktopus HS1 – Heren 1 

Zondag 29 maart
Sportcentrum Berghem, Oss 
10.00 Olympia ’89 DS1 – Dames 1 
De Zeine 
11.25 RED-RAG/Tachos DA1 – Dames 
A-jeugd 
Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Valkenswaard  2 - Senioren 1 4-6
Senioren 2 - Stiphout 4  2-8
Senioren 3 - Stiphout 5  5-5
Senioren 4 - Budilia 5 5-5
Renata 6 - Senioren 5  7-3
Valkenswaard 6 - Senioren 6  7-3
Jeugd - Never Despair 3 3-7
Jeugd 2 - ATTC ‘77  3  1-9

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 23 maart 
Henk Meerwijk - Antoon van Osch 2-0 
Piet van Zeeland - Hans de Jager  0-2
Rinie van de Elsen - Frits Tak  2-0
Jan van Dijk - Albert Kluijtmans  1-1
Bennie Beerens - Joop Kerkhof  0-2
Leo Migchels - Bert van de Vorst  2-0
Jan van Neerven - Cor Verschuren  2-0
Harrie Poulisse - Lou Muller  2-0
Jan Hesselmans - Antoon Rooijakkers  0-2
Antoon Maas - Wim Swinkels  2-0
Jan van Neerven - Huub Biemans  2-0
Cor Verschuren - Antoon Smits             2-0
Hans van der Ligt - Henk van de Vegt  0-2
Henk Jansen - Henk Verhappen            2-0
Gerrit van Osch - Herman van de Boom2-0
Leo van Griensven - Henk van den Bergh  
 2-0

Uitslagen dinsdag 24 maart 
Fons van der Linden - Frits Tak              0-2
Theo Verheijen - Bert van Wanrooij 2-0
Henk Meerwijk - Jan van Hout  0-2
Albert Kluijtmans - Theo v Hoogstraten2-0
Mari Verbakel - Theo Spierings  2-0
Theo van Rossum - Willie Vorstenbosch0-2 
Piet Goossens - Pieter Rooijackers  2-0
Theo v Hoogstraten - Hendrik Korsten  0-2
Frits Poulisse - Theo van Rossum  2-0
Cor van de Berg - Martien Swinkels  0-2
Frits Wilbers - Marinus Steegs  0-2
Antoon Maas - Harrie van Kleef  0-2
Wim Swinkels - Cor van den Berg  0-2
Guus van de Elsen - Henk van den Bergh  
 2-0

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 20 maart
Dennis van Dommelen – Jan Crooijmans  
 1-3
Philip Oosthoek – Arie van de Burgt  3-0
Philip Oosthoek – Niels Schoonings  3-0

Stand per 20 maart
1.Dave van de Burgt       16-37
2. Niels Schoonings        16-35
3. Dennis van Dommelen      18-31

4. Philip Oosthoek      16-29
5. Marcel Bekkers     15-26

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 18 maart 
1.Riky en Jan     
 64,93 %
2.Cellie en Jan    
  58,68 %
2.Ellen en Gerd    
54,51 %
4.Nettie en Arno   
53,82 %
5.Tonnie en Jürgen  
 51,74 %
Uitslag dinsdag 24 maart 
1. Mieke en Leo                             59,94 %
2. Marie-Jose en Riek                     58,42 %
3. Lies en Lodewijk                           54,97 %
4. Mari en Arno                                 54,35 %
5. Marian en Joop                              52,77 %

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 24 maart
1. Mien en Ine                                59,38%
2. Cor en Nelly                               58,13%
    Jan en Pieta                                58,13%
4. Diny en Jos                                 56,25%
5. Lien en Jan                                   54,38%

De volgende zitting is op dinsdag 31 maart, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 19 maart
1.Marie Louise en Kori                          67,00%
2.Jo en Mari                                      61,50%
3.Rene en Tonnie                              60,50%
4.Emmie en Josephine                        58,00%
5.Marianne en Leni                        51,50%

De volgende zitting is op donderdag 26 
maart, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout.

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 18 maart
Lijn A.
1. Annie en Thera                           68,06%
2. Helma en Joke                            65,28%
3. Jan en Mari                                 57,64%
4. José en Jan                                  56,94%
5. Mien en Jeu                                 54,17%

Lijn B.
1. José en Margreet                           68,45%
2. Jo en Pieta                                  60,71%
3. Lien en Hanny                                  60,42%
4. Mien en Maria                              59,82%
5. Berdy en Wil                               55,65%
 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 24 maart
1-0 Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars 
1-0 Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel 
0-1 Erick Robbescheuten - Willy Constant 
0-1 Hans Claas - Frans v. Hoof  

Programma 31 maart
‘Vanalleswa’: Vanuit bizarre opstellingen 
op het bord wordt verder geschaakt.

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

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat Bakelseweg 1

5735SC Aarle-Rixtel
Tel. 0492-383167

Tuincentrumdenheikant.nl

Zondag 29 maart
Geopend 

van 11:00 tot 17:00
         elke klant een gratis  plant

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

CAFÉ
Kind in eigen 

kracht zetten

badminton

Beek en Donk – In de maan-
den maart, april en mei houdt 
Badmintonclub Mixed iedere 
derde vrijdag van de maand een 
husseltoernooi voor alle senioren-
leden. Afgelopen vrijdag 20 maart 
was het eerste husseltoernooi. De 
opkomst was gigantisch met maar 
liefst 61 deelnemende senioren. 

Met een husseltoernooi kun je 
willekeurig iedere medespeler en 
tegenstander treffen. Niveau is 
niet belangrijk, gezelligheid staat 
voorop. Vooral de nieuwe leden 
leren op deze manier snel en ge-
makkelijk andere mensen kennen. 
Dat bevordert zonder twijfel het 
spelplezier. Dat het gezellig was 
bleek wel uit de reacties tijdens en 
na het toernooi. Iedereen was zeer 

positief en kijkt nu al uit naar de 
volgende editie in april. De wed-
strijden werden gespeeld in rondes 
van 10 minuten zodat de ‘bank-
zitters’ niet al te lang hoefden te 
wachten. Die waren op basis van 
speelkaarten al weer ingedeeld 
voor de volgende ronde. Na het 
toernooi bleven veel leden nog 
lang doorspelen. Pas na 23.00 uur 
ging het licht in de hal uit, in de 
kantine uiteraard wat later.

Feestavond 
Zoals bekend organiseert BC Mixed 
buiten de badmintonbanen ook re-
gelmatig activiteiten voor de leden. 
Op zaterdag 4 april a.s. is de jaar-
lijkse feestavond. Dit jaar wederom 
in de eigen sportkantine van D’n 

Ekker. De feestcommissie is al druk 
bezig met de voorbereidingen en de 
inschrijvingen stromen binnen. 

Jeugdkamp
In het weekend van 5, 6 en 7 juni 
gaat de jeugd van BC Mixed op 
kamp. De kinderen zijn hiervoor in-
middels uitgenodigd. Ook deze edi-
tie belooft weer een groot succes te 
worden. Er zijn al ruim 40 inschrij-
vingen. Het thema en de locatie 
zijn nog geheim, maar in de ko-
mende maanden krijgen de kinde-
ren daar meer informatie over. Kijk 
voor meer info over BC Mixed op 
www.bcmixed.nl of volg de ver-
eniging op Facebook, Twitter en 
Instagram. 

Drukbezocht husseltoernooi bij 
BC Mixed

tennis

Beek en Donk - Onder zonnige omstan-
digheden werden zondag zo’n 35 finales 
gespeeld op de tennisbanen van TV ‘t 
slotje in Beek en Donk. Het aantal in-
schrijvingen was iets lager ten opzichte 
van vorig jaar, maar met 235 spelers 
werden toch nog een respectabel aan-
tal van 250 wedstrijden gespeeld in alle 
categorieën. In zowel heren als dames 
enkel, heren en dames dubbel en mix.

De organisatie had er voor gekozen 
om het toernooi in de maand maart te 
plannen, vooral ook in verband met de 
weersomstandigheden die de voorgaan-
de twee edities niet optimaal waren. Een 
goede beslissing zo is gebleken, want 
de hele week was het inclusief de finale 
zondag, waar vorig vanwege de sneeuw 
moest worden uitgeweken naar de hal, 
prima tennisweer.

In de hoogste categorie werd het heren 
enkel spel (HE3) gewonnen door Sam 
van Dijk van HTC de Ypelaar Esbeek. 
Met setstanden 6-1 en 6-2  wist van Dijk 
te winnen van Tom Viswat van tennis-
vereniging ‘t Root uit Asten. 
In de HE 4 categorie ging de winst naar 
Boris van Griensven (LTV Eckenrode 
Aalst-Waalre). In deze spannende wed-
strijd werd de strijd beslist met twee 
opeenvolgende tie-breaks. De eerste 
set werd met 6-3 gewonnen door van 
Griensven. De 2e set was het Stef  Geven 
van het eigen Slotje die met een tie-
break er een 3e set wist uit te slepen. De 
3e set werd dus wederom een tie-break 
maar Stef Geven trok nu aan het kortste 
eind. 6-3  6-7  en 7-6 dus in het voordeel 
van Boris van Griensven.

De hoogste categorie bij de dames was 
het DE4 spel. Deze finale in een lek-
ker lentezonnetje werd een onderonsje 

tussen twee leden van ‘t Slotje want 
Britt Mennen en Annefleur Pauw namen 
het tegen elkaar op. Deze finale werd in 
twee sets beslist in het voordeel van Britt 
Mennen. 6-2 en 6-4. De eigen leden van 
‘t Slotje presteerden overigens opvallend 
goed want zowel Maarten Bouw (HE6), 
Tom Booy (HE7) en Linda van Dijk (DE8) 
wonnen hun enkelpartijen in de finale.

De DE7 was zelfs een complete ‘Slotje 
Finale’ tussen Loes Vogels en Laura 
Hazenberg. De 1e set was erg spannend 
en werd in de tie-break gewonnen door 
Loes Vogels. De 2e set werd het 6-2 voor 
Loes en daarmee winnares  van de DE7 
categorie.

Tijdens de finale-zondag werden er ui-
teraard nog verschillende dubbel- en 
mixfinales gespeeld in alle categorieën 
waarmee het toernooi ook mee werd af-
gesloten. Altijd leuk voor het aanwezige 
publiek deze wedstrijden met zoals al 
eerder aangegeven prima weersomstan-
digheden. Al met al een prima tennis-
week. De organisatie kijkt tevreden terug 
op deze 3e editie van dit vroege voor-
jaars tennis toernooi. Voor veel spelers 
was deze week een eerste ‘buiten tennis 
ervaring’ na een winterperiode en dus 
een welkome opwarmer en training voor 
als straks in begin april de competities 
weer beginnen.  Tussen Hemelvaart en 
Pinksteren vindt het traditionele ‘Open 
Toernooi’ weer plaats. Eens kijken welke 
spelers ze terug gaan zien en welke spe-
lers dan de juiste vorm te pakken hebben 
om ver te komen in het toernooi.  

Geslaagd 
Master Tennis 
toernooi bij TV 
‘t Slotje

Beek en Donk – Lifestyle Center 
Laarbeek sluit hun feestmaand voor het 
20-jarig bestaan en hun sponsormaand 
voor Villa Joep komende zondag af met 
een 4-uur durende spinningmarathon. 

20-jarig bestaan 
Op 1 maart 1995 verrees in een ruimte 
onder zwembad de Koppelen een nieuwe 
sportschool. In die 20 jaar is deze sport-
school uitgegroeid van klein en compact 
tot een groot, compleet sportcentrum in 
het hartje van Beek en Donk. Vanuit het 
zwembad verhuisde de sportschool naar 
het Ontmoetingscentrum. Een paar jaar 
geleden groeide het ook hier uit haar 
voegen, waardoor een luxe, sfeervol 
pand werd gebouwd naast zwembad 
De Koppelen. Het bedrijf begon met 
een team bestaande uit 2 personen. 
Inmiddels kent Lifestyle Center Laarbeek 
bijna 30 enthousiaste medewerkers. “En 
allemaal met dezelfde drijfveer”, vertelt 
medewerker Hans Verbakel. “Wij helpen 
je graag omdat het werken, sporten, le-
ven en beleven gaat om de mens achter 
de mens. Dat is onze drijfveer. Je bent 
geen nummertje. Het gaat al jaren nog 
steeds over die man of vrouw me teen 
eigen verhaal, zijn of haar ups en downs 
in het leven en de grote glimlach als die 
persoon na een training en het persoon-
lijke contact de club weer verlaat.” 

Villa Joep
De sportschool wilde het 20-jarig bestaan 
niet zomaar voorbij laten gaan. De maand 
maart werd daarom uitgeroepen tot feest- 
en sponsormaand. Hans: “We zetten ons 
al jaren in voor goede doelen omdat we 
heel goed beseffen dat gezondheid en be-
wegen niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is.  Deze keer organiseren  we onze 14e 
spinningmarathon. We hebben ervoor ge-
kozen om het grootser aan te pakken.”

Het goede doel is Villa Joep. Samen 
met de VES collega’s (vereniging exclu-
sieve sportcentra) heeft Lifestyle Center 
Laarbeek de handen ineen geslagen 
voor Villa Joep om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen. Alle donaties gaan bij Villa 
Joep voor 100% naar de onderzoeken 
met als uiteindelijk doel neuroblastoom-
kanker te kunnen genezen. Kijk voor 
een uitgebreide uitleg over het goede 
doel op de website: www.villajoep.nl.

Sponsoring 
De spinningmarathon is komende zon-
dag. Toch is er al massaal gesponsord. 
Zo zijn er door leveranciers massaal pro-
ducten ter beschikking gesteld, wordt er 
een speciaal gemaakt kunstwerk geveild, 
staan er speciale Villa Joep-gerechten op 
de lunchkaart en staat er als sponsors-
paarpot een olifant van 150 cm groot 
(ook gesponsord) in de bar. Ook zijn tal-
loze vrijwilligers – waaronder ook vele 
medewerkers - bereid om te helpen en 
zetten de sportBSO en danseressen van 
DéDé zich in. Hans vertelt: “We hebben 
al een heel mooi bedrag van 3 nullen op 
de cheque staan. Dat willen we het liefst 
naar de 4 nullen brengen. Daar hebben 
we de hulp van de inwoners hard bij no-
dig!”

Spinningmarathon 
De deelnemers van de spinningmara-
thon dragen ook hun steentje bij. Zij 
gaan zich met hun gezonde lichaam in-
tens inspannen voor hen die dat helaas 
niet kunnen. Hans: “Inschrijven kon per 
uur, maar er zijn verschillende fanatieke 
sporters die de uitdaging alle vier de 
uren aangaan. Deelname kost €10,00 
per uur en we proberen de kosten zo 
laag mogelijk te houden. Er staan in to-
taal 60 fietsen. Elke deelnemer heeft ook 
een sponsorkaart waarmee men zich 
voor de inspanning kan laten sponsoren. 
Kortom: we doen er alles aan om onze 
megaopbrengst te realiseren!”

Welkom
Iedereen is van harte welkom om zon-
dag een bezoek te brengen aan de 
spinningmarathon. Ook worden er 
rondleidingen gegeven. De marathon 
vindt plaats tussen 14.00 en 18.00 uur. 
Aansluitend – om 18.30 uur – is er de 
veiling van het schilderij. Daarna wordt 
het betaalbedrag bekendgemaakt. Ine 
Stol, ambassadeur van Villa Joep, neemt 
deze check in ontvangst. 

Spinningmarathon voor villa Joep en 20-jarig bestaan 
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Donderdag 26 maart 
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Ladies Night
19.30 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 27 maart 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Crea avond Tienerwerk de Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Crazy Thuiswives
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Zaterdag 28 maart 
Harley Davidson motorbeurs
10.00 uur, Lieshoutseweg, Aarle-Rixtel

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

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

25e Mini FATJAM
13.00 uur, Valkendijk, Aarle-Rixtel

&RGteens zet Franciscushof op stelten
14.30 uur, Franciscushof, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Sponsordiner Roparun
19.00 uur, Couwenbergh, Aarle-Rixtel

Toneelvereniging De Vriendenkring 
speelt: ‘De verloofde van mijn vrouw’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Dave & Dave Open Darttoernooi
19.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 29 maart 
Gezinsviering Palmpasen
9.30 uur, Onze Lieve Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Harley Davidson motorbeurs
10.00 uur, Lieshoutseweg, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Lenteconcert
14.00 uur, Kerk O.L.V. Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Concert met Harpiste Inge Frimout en 
Saxofonist Jos Beeren
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Concert Inge Frimout en Jos Beeren
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Maandag 30 maart 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 31 maart 
Bijeenkomst Senioren en Veiligheid, 
Rabobank Peel Noord
13.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Woensdag 1 april 
Toneelvoorstelling ‘Floddertje’
18.00 uur, Buurthuis Mariahout

Nationaal Grappendiner met Andy 
Marcellissen
19.00 uur, Grand Café Stout, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 4 april 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Radje draaien!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 5 april  (1e Paasdag)
Paasviering Stichting Durf Jij?
13.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Smash the eggs PARTY!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Maandag 6 april  (2e Paasdag)
IVN Laarbeek Vogelwandeling 
Grotelse heide
8.00 uur, parkeerplaats Grotels Hof, 
Grotel 5, Bakel

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

De Concurrent, 2e paasdag geopend
11.00 uur, Heuvel 6, Lieshout

Peuter- en Kleuterviering
11.30 uur, Michaëlkerk Beek en Donk

Samen Pasen vieren met 
‘Family for all’
12.00 uur, Laarbeek

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Open Laarbeekse Paas Jamsessie
16.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl


