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Nat, maar niet minder gezellig: Motorweekend ‘Liberator’

Redacteur:  Thea Wich
Fotografen: Liesbeth van Boxtel
     Marcel van de Kerkhof
      (Aarle-Rixtel)  

Aarle-Rixtel – Ondanks het feit dat 
de weergoden niet mee zaten, trok-
ken veel Harley Davidson-liefhebbers 
afgelopen weekend naar Aarle-Rixtel. 
Daar vond, op het terrein van Pieter 
Verschure aan de Lieshoutseweg, het 
jaarlijkse motorweekend plaats. De 
organisatie van dit sfeervolle evene-
ment was in handen van de Aarlese 
Harley Davidson-club ‘Liberator’.

Harley uit 1943
Op eenzame hoogte, bevestigd aan de 
uiterste punt van een enorme mobiele 
kraan, bungelde een prachtige Harley 
van het type ‘Liberator’ met daaronder 
de vlag van de Aarlese club, die haar 
naam heeft ontleend aan dit legenda-
rische motortype. Door dit schouwspel 
was het vakkundig ingerichte evene-
mententerrein zelfs voor nieuwkomers 
gemakkelijk te vinden. “Deze Harley 
uit 1943 was van ons moeder”, vertelt 
‘Liberator’ voorzitter Twan van Hout. 
“Helaas leeft zij niet meer. Maar om-
dat haar motor nu zo hoog hangt, kan 
ze er toch nog bijna op rijden.”
 
Divers programma 
Het publiek, een mooie mix van zwart 
leer, lang haar, breed geschouderd en 
‘locals’, kan tijdens het inmiddels tra-
ditionele motorweekend genieten van 
een aantal kramen met een zeer divers 

aanbod. Zo staan er, in een grote loods, 
mooi aangeklede kramen met lederen 
kleding, zwaar bespijkerde motortas-
sen, stoere laarzen, waterbuffelsche-
dels, Johny Cash-posters en allerlei 
originele Harley-onderdelen. Ook aan 
de niet-motorrijders is gedacht: voor 
de dames sieraden en kleding, voor 
de peuters T-shirts met opdruk zoals 
‘Mini macho’ en ‘Biker tomorrow’. 
Standhouders komen graag naar het 
Aarlese evenement. “Wij komen hier 
al enkele jaren”, vertelt onderdelen-
standhouder Dennis van de Velden uit 
Helmond: “Dit is de eerste beurs van 
het seizoen. Of het nu druk is of niet, 
de sfeer is hier altijd goed.”

“De sfeer is goed en 
ontspannen, met een 
lekker muziekske en 

leuke mensen” 

Antiek 
Veel belangstelling is er ook voor de 
prachtige verzameling van antieke 
motoren zoals een legergroene Thor 
uit 1914, een glimmende Pierce uit 
1912 en een rood-witte Sears uit 
1913. Daarnaast staan een aantal, 
veelal jongere maar zeker niet minder 
mooie, exemplaren opgesteld voor 
liefhebbers die een motor willen aan-
schaffen. Het publiek geniet met volle 
teugen. Jos Kuijpers uit Aarle-Rixtel: 

“Het is prachtig om te zien, niet al-
leen de motoren maar ook het pu-
bliek. Dat is van allerlei pluimage. Ik 
kom ieder jaar kijken. De organisatie 
doet het goed. Het is een mooie tra-
ditie geworden. Niet alleen voor de 
club, maar ook voor de bezoekers.” 
“Wel jammer dat er door het slechte 
weer minder motoren zijn”, vult Rini 
Verbakel uit Geersdijk (Zeeland) aan. 
“Maar de sfeer is goed en ontspan-
nen: leuke mensen en een lekker mu-
ziekske.” 

Gezelligheid 
Naast de loods staat een grote 
feesttent. Livemuziek van Leftover, 
Rockafiet, Lost Insanity en 7-Below, 
zorgt voor een gezellige drukte tijdens 
beide dagen. Er wordt volop gekletst. 
Oude bekenden zien elkaar weer, 
nieuwe vrienden worden gemaakt. 
Op zaterdagavond gaan, op de rock-
tonen van de enthousiaste band 

Gasoline, de voetjes van de vloer tot 
in de kleine uurtjes. 

Positief 
“Het is jammer dat het weer slecht 
is”, aldus ‘Liberator’ clublid Marius 
Donkers. “Met beter weer komen er 
meer bezoekers met motoren. Dat is 
altijd een mooi gezicht.” Ook voorzit-
ter Twan van Hout vindt het erg dat de 
vele regen het evenement parten speelt: 
“Het is hierdoor toch minder dan an-
dere jaren. We zijn dit jaar daarom ex-
tra blij met onze sponsoren. Ook is het 
jammer dat we vanwege het slechte 
weer de buitenactiviteiten af moesten 
gelasten.” Toch kijken zij met een goed 
gevoel terug op het motorweekend. De 
voorzitter: “Gelukkig hebben we veel 
positieve reacties gekregen. Het is leuk 
en gemoedelijk gegaan. De mensen zijn 
tevreden.” Clublid Marius: “We hebben 
het toch goed voor elkaar. Alles loopt 
goed en de sfeer is honderd procent.”

Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?
Bel: 0492-832182

of mail:
redactie@mooilaarbeek.nl 
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

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

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

 

2e Paasdag geopend
van 15.00 tot 18.00 uur

 

Bavaria
Van 16,17 voor

 

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

Oplage
11.500 stuks
Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Mark Barten
Nikki Barten
Ria Tijssen
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Administratie
Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Joost Mommers

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

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

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

Stagiaires
Robin Vereijken
Roel Lange

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844
Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182

VOGELNAMEN

In vrijwel elk dorp of elke stad zijn er straatnamen naar vogelsoor-
ten genoemd. In Aarle-Rixtel is dat ook het geval. Zo kennen we ‘De 
Nachtegaalstraat’, ‘De Lijsterstraat’, ‘De Vinken’, ‘De Spechtstraat’ en 
‘De Zwanenbeemd’. ‘De Nachtegaalstraat’ verwijst uiteraard naar die 
eenvoudig ogende vogel met zijn prachtige welluidende zang. Helaas 
is ie nagenoeg uit onze contreien verdwenen. Dat heeft o.a. te maken 
met het verdwijnen van onze populierenbossen met een ondergroei 
van bramen en brandnetels. Wil je deze vogel in volle glorie horen 
dan kun je het beste naar de Zeeuwse kust gaan. Daar zitten ze nog 
volop in de duinstruwelen. De merel heeft geen nadere introductie 
nodig. Die is alom bekend net als de vink en de (zang)lijster. Spechten 
zie je ook steeds meer in de dorpen. Vooral de groene specht laat zich 
steeds vaker zien. Hij struint de gazons en tegelpaadjes af, op zoek 
naar onder andere de zwarte (weg)mier. Zwanen zie je vooral in par-
ken, maar komen bij ons ook steeds vaker in het wild voor. De straat-
naam Zwanendreef geldt niet voor een straat met sociale woning-
bouw. Want aan de straatnaam kun je vaak de ‘status’ van een straat 
herkennen, uitzonderingen daargelaten. Dat zijn dan vooral straatna-
men eindigend op ‘laan’, ‘hof’ of ‘dreef’. Soms kunnen straatnamen 
ook verwarring stichten. Zo heette ‘De Vinken’ eerst ‘Het Kampke’, 
maar vanwege de verwarring met het ‘sub-kampje’ aan de Havenweg 
werd het al gauw ‘De Vinken’. Een paar jaar geleden moest er voor 
het plan ‘Kruikebeke’ (een rare ‘Suske en Wiske naam’!) een straat-
naam worden bedacht voor het daar aanwezige kleine hofje met se-
niorenwoningen. Maar wie woont er nu graag op ‘De Huismus’ of op 
‘De Zwarte Kraai’? Niemand toch! Dus werd het de welluidende naam 
‘De Wielewaal’, genoemd naar die vogel van dat schone lied ‘Kom 
mee naar buiten allemaal, dan horen wij de Wielewaal!’

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel
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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

Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven 
na het overlijden van 

Dora van der Zanden
* Lieshout, 4 februari 1918                  † Aarle-Rixtel, 28 februari 2015

Speciaal willen wij het personeel van Zorgboogcentrum Mariëngaarde 
Aarle-Rixtel bedanken voor de liefdevolle en fijne verzorging.
 
 Familie van der Zanden
 Ria van de Vorst

Dankbetuiging

Wij willen u van harte bedanken voor uw medeleven 
na het overlijden van onze zus, schoonzus en tante

Mien Rooijakkers

Fam. Rooijakkers

dankbetuiging

2-4-2014                                  2-4-2015
Geen dag dat we niet aan je denken,  je naam niet noemen

Mela
We missen je vreselijk. Voor altijd ons meisje

Opa Harm en Oma Ine

In Herinnering

2-4-2014                                  2-4-2015

Lieve Mela

  
   
   Dag en nacht...

   Papa, Mama & Elin

In Herinnering

Elke dag dezelfde tranen
elke dag dezelfde pijn
altijd van je blijven houden
maar nooit meer bij je kunnen zijn

 TER HERINNERING

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie

Kwartet Gilbert in het 
Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - In het Kouwenbergs 
kerkje in Aarle-Rixtel is op zon-
dag 12 april een optreden van 
het kwartet Gilbert. Gilbert 
brengt eigen werk. Mooie inge-
togen Engelstalige chansons ge-
componeerd door Erik van Dijck. 
Kleine verhalen met teksten van 
de Londense Janet Gilbert in haar 
moedertaal. Vaak heel persoonlijk, 
maar gezongen, blijken ze toch 
universeel en herkenbaar.

Erik van Dijck begeleidt de zang 
met piano en gitaar. Celliste en 
violiste Maaike Zwaan vlecht lij-
nen onder de composities en Kees 

de Wit ondersteunt met percus-
sie. Erik van Dijck en Kees de Wit 
zijn geen onbekenden van het 
Kouwenbergs kerkje. Erik was al 
eens te gast met de groep Stanza 
en Kees de Wit kent men van de 
optredens van de Jiddische band 
Simits, welke laatste overigens in 
het najaar weer het kerkje bezoekt.

De 4 muzikanten van Gilbert bren-
gen mooie liedjes die heel goed 
tot zijn recht komen in de inti-
miteit van het kerkje. De entree 
bedraagt €5,00. Kaartjes kun-
nen ook worden gereserveerd via 
tel. 0492-382943.
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Martien van den Heuvel ontvangt pauselijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor Jan Corsten

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

U KRIJGT EEN ZONNEBRIL IN DEZELFDE STERKTE CADEAU
DUS EEN VARILUX BRIL IS EEN VARILUX ZONNEBRIL CADEAU

*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy

Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout - Tijdens de Eucharistieviering 
in de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
is zaterdagavond aan Martien van den 
Heuvel de pauselijke onderscheiding 
‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt. 
Martien van den Heuvel ontving deze 
onderscheiding vanwege zijn jarenlange 
inzet voor de Rooms-katholieke kerk en 
de gemeenschap.

Verrassing
Voor Martien was de onderschei-
ding een grote verrassing. Tijdens de 
Palmpasenviering werd de nieuwe 
locatieraad van Mariahout voorge-
steld. Martien zal samen met Henriëtte 
Lukassen, Henk Hulsen en Ton van de 
Wijdeven het aanspreekpunt vormen 
voor de kern Mariahout. Zij zullen in 
nauw contact staan met het kerkbe-
stuur van de nieuwe parochie Zalige 
pater Eustachius van Lieshout. Familie, 
vrienden en bekenden verzamelden zich 
achter hem in de kerk. Terwijl gewijde 
palm en de Heilige communie werden 
uitgereikt, was het nog een hele opgave 

om deze toegestroomde bekenden voor 
Martien verborgen te houden.

Onmisbare vrijwilligers
Pastoor Verbraeken nam na het voorstel-
len van de locatieraad de tijd om de inzet  
van vrijwilligers te roemen. “Het werk 
van vrijwilligers is van wezenlijk belang”, 
aldus de pastoor. “Het begeleiden van 
kinderen die hun 1e Heilige Communie 
doen tot het onderhouden van de grot 
en het park. De kerk drijft op vrijwil-
ligerswerk. Niet alle werkzaamheden 
rondom de kerk zijn voor alle parochia-
nen zichtbaar. Sommige mensen werken 
op de achtergrond.” Na deze woorden 
werd Martien naar voren geroepen.

Van misdienaar tot lid locatieraad
Iemand die op de achtergrond al vele 
jaren veel werk verricht, is Martien 
van den Heuvel. Vanaf zijn jeugdja-
ren heeft Martien inzet getoond voor 
de kerk. Begonnen als misdienaar en 
koster, bekleedde hij in zijn volwas-
sen leven meerdere taken binnen de 
kerkgemeenschap. Van 1983 tot 2007 
was hij lid van het kerkbestuur en ver-
zorgde hij het penningmeesterschap en 
het secretariaat. Naast een groot aantal 

administratieve taken kon hij zijn crea-
tiviteit ook kwijt in bloemschikken voor 
de kerk. Tevens houdt hij het register 
van overleden parochianen bij. Waar 
nodig kan men altijd op de hulp van 
Martien rekenen.

Maatschappelijk leven
Naast Martiens werkzaamhe-
den voor de kerk konden ook het 
Openluchttheater Mariahout, het re-
uniecomité Mariahout/Canada en het 
dorpsondersteuningsteam op zijn inzet 
rekenen. Feesten rondom jubilea van 
Mariahout  kregen zijn aandacht. Na 
afloop van de Eucharistieviering wordt 
Martien door velen gefeliciteerd. “Er 
zijn er zoveel die werkzaamheden voor 
de gemeenschap doen”, zegt Martien 
bescheiden en nog helemaal beduusd 
van de aandacht die hij opeens krijgt. 
Martien hangt zijn werkzaamheden dan 
ook niet aan de wilgen. De locatieraad 
kan wederom rekenen op zijn inzet.

Bescheiden, maar trots poseert 
Martien van den Heuvel met 
zijn pauselijke onderscheiding 

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772

Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Mariahout - Jan Corsten is afgelopen 
zondag benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Dit gebeurde naar aan-
leiding van zijn aftreden als bestuurslid 
van Harmonie St. Caecilia. Jan Corsten 
werd geprezen voor zijn inzet voor de 
gemeenschap en de muziek.

Harmonie St. Caecilia
In het Buurthuis van Mariahout is het 
een drukte van belang. Leden van har-
monie St. Caecilia maken zich klaar om 
Jan Corsten in het zonnetje te zetten. 
Als bestuurslid heeft hij veel voor de 
harmonie betekend. Voor het zonnetje 
moet de harmonie zelf zorgen. In de 
striemende regen vertrekken ze richting 
Restaurant de Pelgrim om daar de be-
kende Mariahoutenaar te huldigen.

Betrokken bestuurslid
Jan is meestal van alles op de hoogte. 
Maar, als de harmonie bij De Pelgrim 
arriveert, schijnt Jan gezegd te hebben: 
“Gaat de harmonie een serenade bren-
gen? Daar weet ik niets van.” Dit typeert 
Jan die als bestuurslid middenin de ver-
eniging staat. Daadkrachtig op bestuur-
lijk niveau, maar ook iemand die enthou-
siast mensen in zijn omgeving stimuleert. 
Regelmatig aanwezig bij de repetities. 
Optredens  en serenades laat hij nooit 

voorbijgaan. Na 28 jaar lid te zijn van het 
bestuur heeft hij te kennen gegeven met 
deze taak te willen stoppen.

Ambassadeur met breed netwerk
Jan is bekend in heel Mariahout en om-
streken. Als lid van de activiteitencom-
missie heeft hij 26 jaar veel projecten 
van de harmonie tot een goed einde 
gebracht. Hij vervulde een leidende rol 
in het werven van sponsoren voor de 
financiering van evenementen. Met het 
125-jarig bestaansfeest van de harmonie 
waren 125 vrienden die dit doel steunden 
zo gevonden. Zijn eigen muzikale kwali-
teiten kon hij tonen in de Grottendorfer 
Blaaskapel. De tuba wordt regelmatig ter 
hand genomen tijdens allerlei optredens 
binnen de Mariahoutse gemeenschap.

Autobedrijf
Na 40 jaar heeft hij zijn autobedrijf over-
gedaan aan zijn zoon Bart. Toch blijft hij 
samen met zijn vrouw Toos betrokken 
bij  ‘het wel en wee’ van zijn garage. 
Bart bedankt dan ook zijn vader voor de 
hulp die hij nog steeds van hem krijgt. 
Jan heeft namens zijn bedrijf heel wat 
evenementen en sportclubs financi-
eel gesteund. Bijzondere belangstelling 
heeft Jan vooral voor voetbal. Eén van 
de aanwezigen laat zich ontvallen: “Het 
was wel even zoeken naar een datum. 
Gelukkig speelt vandaag Feyenoord niet. 
Anders was het feest op een andere dag 
geweest.”

Trots nam Jan Corsten zondag de koninklijke onderscheiding in ontvangst 
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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

Zaterdag 4 april

16.00 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor: Mieke van den Biggelaar-
Braken, Heer Van Boxmeer en overleden familie.

20.00 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

20.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Paaswake Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor O.L. 
Vrouw Presentatie
Intentie in deze viering voor: Henk van den Berkmortel.

20.30 Lieshout Sint Servatius
Paaswake
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor

20.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Paaswake m.m.v. Michaëlkoor
Intentie in deze viering voor: Harrie van den Boomen, Gerarda 
van Melis en Hendrica van der Horst, Marinus Marinussen.

Zondag 5 april

09.00 Aarle-Rixtel Kapel Bosscheweg
Peuter/kleuterviering

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor de
Klokkengieters
Intenties in deze viering voor: Martin van den Boogaard 
(par), Jo Daniëls-Gijsbers (KBO), Familie Manders-Bouw 
(fund), Overleden familie Van Stiphout-van Alphen, 
Overleden begunstigers van het O.L. Vrouwe gilde, 
Grada Vogels en familie, Edward en Richard Verschuuren, 
Hanneke van Berlo, Sien Nooijen (fund), Herman Biemans 
(KBO) Adriaan Loomans, Nelly van de Ven (par), Eduard 
Bekx, Frans van den Boomen, Maarten Wouters, Jan 
Romme, Jes van Roij, Hans van Brug, Martien van de 
Kerkhof, Overleden ouders de Rijk-Sillekens.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, Jo 
Manders-Maas, Martien Poels (mged), Lambertus en 
Wilhelmina Verbakel-Verschuuren, Jan van den Heuvel, 
Overleden familieleden Van den Heuvel en Habraken, 
Overleden ouders Verkuijlen-van Lieshout en overle-
den familieleden.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Harry den Burger, Antoon 
Schepers, Janus en Nellie van Zutven, Coen van de 
Vossenberg, Jos van Gemert en Ida van Gemert-Naus, 
Antonius van den Heuvel, Toon van den Heuvel, 
Betsie Lammers-Swinkels en echtgenoot Henk, Tina 
Claassen-de Louw, Nelly van den Berg-Swinkels, Liza 
en Anna Raaijmakers, Theo Rovers, Wilhelmus en 
Gordina Spoormakers-van de Eijnde Mariëtte en Lambèr 
hun kinderen, Theodorus en Jacoba Jonkers-Bardoel, 
Vader en moeder Verbakel en zus Dora, Jan en Jack 
van Leuken, Lou Maas, Wim van Lieshout,, Overleden 
ouders Linders-Josemanders overlden kinderen en 
kleinkinderen, Harrie van Moorsel en overleden familie-
leden, Piet van Duijnhoven, Overleden familieleden Van 
Duijnhoven-van Asseldonk.

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering  m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: : Voor alle intenties 
van maart die staan opgeschreven in het intentieboek 
Lourdesgrot, Bert Schevers (mged), Dorus van de Kerkhof, 
André Leenders (mged), Ans van Hoof-Zomers (mged), 
Linda van Hoof (mged), Annie Bekx, Johan en Elisabeth 
Zomers-Verbeek, Ties en Drika van Hoof-Hagelaars, 

Maandag 6 april Tweede Paasdag

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

11.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering

Dinsdag 7 april Missieklooster

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 8 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 9 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
2 t/m 9 april 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Peuter- en kleuterviering op 1e paasdagKom dansen in de Waterpoort

Aarle-Rixtel - Onder het mot-
to ‘Eten en ontmoeten’ houdt 
ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 we-
ken een restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij 
in Aarle-Rixtel. De  eerstvolgen-
de avond vindt plaats op dins-
dag 14 april.

Iedereen is ook dan weer van 
harte welkom vanaf 17.30 uur 
en het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. Inschrijven en een 
plaatsje reserveren kan tot uiter-
lijk donderdag 9 april 15.00 uur. 

U kunt dit doen via het secretari-
aat van ViERBINDEN, tel. 0492-
328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. 

De restaurantavonden vinden 
iedere 14 dagen plaats en wor-
den steeds bekendgemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant.

Voor 14 april staat het mossel-
menu op het programma: 
In witte wijn gekookte mosselen 
met verse groenten en kruiden, 
gemengde rauwkostsalades, di-
verse sausjes, stokbrood en krui-
denboter en verse fruit salade. 

Voor dit driegangenmenu betaalt 
u €13,50.

Aarle-Rixtel – In de Mariakapel aan de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel wordt op 
1e paasdag, zondag 5 april, weer een 
peuter- en kleuterviering gehouden. 
De viering begint om 09.00 uur.

Weet je nog dat met Kerstmis gevierd 
werd dat kindje Jezus was geboren? 
Wouter en Marieke uit het kinderboek 
‘Nog een nachtje slapen’ van Jacques 
Vriens vragen zich af hoe het verder is 
gegaan met kindje Jezus. In de paas-
viering hoor je het antwoord. De grote 

kleurrijke doos, die een vast plekje 
heeft in iedere viering, zit weer vol ver-
rassingen. Zin om ook te komen kijken 
en luisteren? Het is een viering speciaal 
voor de kleintjes, maar groot en klein 
zijn natuurlijk van harte welkom.

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen staat de volgende 
al weer voor de deur. Dinsdag 7 april 
wordt in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag gehou-
den. 

Onder leiding  van de nieuwe DJ Arie 
Wagelmans komen verschillende gezel-
schapsdansen voorbij. Te denken valt aan 

de Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan 
een Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je jong! 
De dansmiddag op 7 april begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Voor meer in-
formatie kun je terecht bij ViERBINDEN 
Machteld Hoebergen, mhoebergen@
vierbinden.nl of tel. 06-45203227. Zegt 
het voort, op naar de Waterpoort!

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Brabantse middag met de Liederentafel
Mariahout – De Mariahoutse 
Liederentafel houdt samen met 
het seniorenorkest een gezellige 
Brabantse middag. Deze wordt 
gehouden in zaal de Pelgrim aan 
de Mariastraat 21 in Mariahout op 
woensdag 8 april. 

Er worden gezellige meezingliedjes 
gezongen, waarvoor ze een boekje 
te koop aanbieden, zodat iedereen 
de liedjes dan ook kan meezingen. 
Verder wordt er een loterij gehou-
den. 

De entree is gratis. Iedereen is wel-
kom op deze Brabantse middag, 
die om 14.00 uur begint. 
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PASEN BIJ 'T 
VERSWARENHUYS

Naast ons bekende versassortiment hebben wij een uitgebreid 

Paasassortiment. Wat dacht u van de overheerlijke Paasstol van Echte 

Bakker Vedder, speciaal geselecteerde Paaspatés, de lekkerste 

gesneden vleeswaren én een uitgebreid chocolade Paasassortiment?

Vrolijk pasen & tot snel in de winkel!

PERSSINAASAPPELS

Lekker vers geperste sinaasappelsap, 

perfect voor op de paastafel

20 stuks 298

HOLLANDSE BIEFSTUK

Biefstuk van Stroj rundvlees uit Castenray

kilo 995

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Peultjes   200 gram    1.49

Pers- Sinaasappels 2 kilo  1.99

Bosuien      per bos   0.79

Elstar       per kilo   0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Roerbak Bali

1 + 1 Gratis

per doos

1.99 

HOLLANDSE AARDBEIEN

Lifestyle Center Laarbeek haalt bijna €9000,00 op voor Villa Joep

Dortmans organiseert reizen naar Hotel Alpina Regina, 
blijvend genieten van gezellige sfeervolle vakantie.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE 2015
8-daagse busreis naar Hotel Alpina Regina

in Biberwier in Oostenrijk

Informatie ook ‘s avonds en op zondag:
Maarten & Anja Dortmans
Lariestraat 27 - 5473 VK Heeswijk-Dinther
0413-294739 - www.reizennaaroostenrijk.nl

2e Paasdag
 (6 april) 

geopend van 
12.00 - 17.00 

uur 
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 
Mariahout en Lieshout achter Jos 

Martens en Zn.

Commanderij College houdt interactieve avond over het puberbrein 

Pubers zijn net mensen... 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Gemert/Laarbeek - De ouderraad 
van het Commanderij College in 
Gemert hield donderdag 26 maart 
een ouderavond met als thema: 
‘Motiveer je kind in hun puberwe-
reld.’
 
Pubercoach
De aula van het Commanderij 
College aan de Sleutelbosch in 
Gemert was goed gevuld met een 
aandachtig gehoor van 250 men-
sen. Meestal waren het ouders 
van pubers, die op afdelingen van 
deze school zaten, maar in de zaal 
waren ook mensen met kinderen 
op de basisschool. Zo waren ook 
Thomas Moors en Marcel Otten van 
Daltonschool ’t Otterke uit Beek en 
Donk aanwezig. De spreekster van 
deze avond is Ingrid van Essen, moe-
der van 4 pubers en pubercoach. Ze 
begeleidt pubers op weg naar vol-
wassenheid. Daarnaast is ze docent 
aan een Havo in Noord-Holland.

Hormonenstorm
“Op een gegeven moment komt 
er vanuit de hersenen een seintje: 
De grote productie van geslachts-
hormonen kan nú beginnen.” Met 
deze opmerking behandelt Ingrid 
het begin van een voor veel ouders 

uitdagende fase in de opvoeding 
van kinderen. Ze vertelt, dat veel 
ouders moeite hebben met de om-
schakeling van het puberbrein, dat 
evolueert van ‘doen wat er gezegd 
wordt’ naar ‘zelf beslissen wat er 
gaat gebeuren’. “Je doet het omdat 
ik het zeg, is daarom een opmerking, 
waarop pubers gaan ageren”, ver-
telt Ingrid. “Ze oefenen dat brutaal 
zijn en ruzie maken op jullie, want 
bij jullie als ouders is het veilig. Jullie 
zullen hen niet snel buitensluiten, 
anderen wel”, voegt ze toe. De op-
merking: “Hoe opstandiger je kind is 
en vecht voor zijn autonomie, des te 
gezonder is je kind”, bracht daarom 
veel hilariteit in de zaal. Over het al-
gemeen werd er goed geluisterd en 
meegedaan, want af en toe werd 
van de ouders gevraagd met elkaar 
in discussie te gaan over bepaalde 
onderwerpen. 

Digital immigrants
De pubers van tegenwoordig zijn 

geboren in een tijd, dat computers 
de gewoonste zaak van de wereld 
zijn en dat je alles deelt met je (di-
gitale) omgeving. Hun ouders stam-
men nog uit de tijd, dat computers 
en digitale media nog in de kinder-
schoenen stonden of zelfs totaal 
afwezig waren. Je kunt ouders dus 
‘digitale immigranten’ noemen, die 
‘komen kijken’ in de digitale wereld. 
Kinderen van nu hoeven de straat 
niet meer op, maar leven via de ‘so-
cial media’. Sommige kinderen kun-
nen niet zonder mobiel, of ‘device’, 
zoals het tegenwoordig genoemd 
wordt.

Selectief gebruik
“Je moet kinderen echter leren, dat 
het constante gebruik van een mo-
bieltje niet goed is. Er is wetenschap-
pelijk bewezen, dat na een piepje van 
een mobiel een kind weer 10 minu-
ten nodig heeft om op hetzelfde ni-
veau van concentratie te komen als 
vóór de piep”, vertelt Ingrid. Dit en 

meer zaken die interessant zijn voor 
puberouders, worden beschreven in 
het boek ‘Pubermania’. Ingrid is één 

van de auteurs en binnenkort komt 
het boek op de markt. Meer info op 
www.pubermania.nl.

De lezing werd gegeven door Ingrid van Essen

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Met een vier uur 
durende spinningmarathon werd 
zondag de Villa Joep-maand bij 
Lifestyle Center Laarbeek met 90 
spinningdeelnemers afgesloten. 
Het sportcentrum haalde in maart 
maar liefst bijna €9000,00 op voor 
deze stichting. Vol trots werd de 
cheque zondag overhandigd aan 
Ine Stol, ambassadeur van Villa 
Joep. 

Feest- en sponsormaand 
Al jaren zet Lifestyle Center 
Laarbeek zich in voor het goede 
doel. Dit jaar was het extra bijzon-
der, omdat de sportschool ook het 
20-jarig bestaan vierde. Maart stond 
daarom in het teken van én feesten 
én het goede doel Villa Joep. Deze 
stichting zet zich in voor kinderen 
met neuroblastoom kanker. 100% 
van de donaties wordt besteed aan 
onderzoek naar kinderkanker. Vele 
vrijwilligers en bedrijven hielpen 
belangeloos mee met het zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor Villa 

Joep. Zo werden er producten be-
schikbaar gesteld, is er een speci-
aal kunstwerk geveild en stonden 
er speciale Villa Joep-gerechten 
op de lunchkaart. Lifestyle Center 
Laarbeek kijkt terug op een gewel-
dige maand, met een geweldig to-
taalbedrag dat is overhandigd aan 
de stichting. Zij bedanken daarbij 
ook iedereen voor hun inzet en de 
medewerking. 

Kijk voor alle foto’s van de spin-
ningmarathon op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Ellen Tappel en Hans Verbakel overhandigde 
names de sportschool de cheque aan Villa Joep
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Jan Linders. Pasen is het lekkerst in het zuiden.

www.janlinders.nlActies geldig t/m 2e paasdag 
(maandag 6 april 2015) OP=OP

 

1e en 2e Paasdag zijn veel van onze supermarkten open! 
Kijk op janlinders.nl/openingstijden of download de Jan Linders app.
Vrijdag 3 april Goede vrijdag 
al onze supermarkten zijn open tot 
19.00 uur en sommige zelfs tot 21.00 uur

Zaterdag 4 april reguliere openingstijden 
1e Paasdag veel van onze supermarkten zijn open
2e Paasdag al onze supermarkten zijn open*

bij Jan Linders

*  m
.u

.v
. K

er
kr

ad
e

bij Jan 
Gourmet mini’s

vlees, kip, vis, 

vega of groente

1.49-4.99

2+1
GRATIS

bij Jan 
Gourmet mini’s

vlees, kip, vis, 

vega of groente

1.49-4.99

2+1
GRATIS

50% 
KORTING

Zalmfi let in voordeelpak

per 500 gram 
9.98

Prijs per 500 gram 4.99

Linders

199

Runder-
carpaccio 

kant-en-klaar
pak 100 gram

3.29

KIES & MIX

1e en 2e Paasdag zijn veel van onze supermarkten open! 

Zalmfi let in voordeelpak
Onze Trots aardbeien-vlaai met slagroom

per stuk

VASTE LAGE PRIJS999
Alles 

van Brand

fl es, blik, 

tray, krat 

of vat 

0.62-14.89 

2+1
= 3 HALEN 2 BETALEN
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Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Rabobank Peel Noord informeert senioren over veiligheid Voortgang Dementievriendelijk 

Laarbeek

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Een nieuwe of 2e hands 
auto gekocht?
Bereken uw premievoordeel op 
www.vkgroep.nl
Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend en 
deskundig advies, neem dan contact met ons op.
Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag.

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

MAAR NIET ONZE VERTROUWDE KWALITEIT EN SERVICE

ER GAAT WAT
VERANDEREN!

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

HOUD ONS IN DE GATEN!

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

KOOP ONLINE
WWW.JOSMARTENS.NL

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Laarbeek - De eerste bijeenkomst 
plaats om Laarbeek dementievrien-
delijker te maken vond plaats op 28 
januari. Deze 1e bijeenkomst telde 
maar liefst 80 deelnemers, waaron-
der veel mantelzorgers, professio-
nals maar ook vrijwilligers die op 
het gebied van senioren en belan-
genbehartiging werkzaam zijn. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de 
deelnemers geïnformeerd over de-
mentie en konden zij in groepen dis-
cussiëren op welke manier Laarbeek 
dementievriendelijker te maken is.  
Naast de informatie die verkregen 
werd uit de groepen konden deel-
nemers ook individueel suggesties 
en ideeën aandragen en zich opge-
ven om mee verder te denken in een 
werkgroep of algemeen.

De werkgroep bestaande uit Ellen 
van Bree (GGD Brabant Zuid-Oost), 
Hanny Vlemmings (vrijwilliger 
en ook werkzaam als Toegepast 
Gerontoloog), Sissy van de Weijer  
(vrijwilliger-Alzheimervereniging), 
Dre de Kort (vrijwilliger maar ook 
werkzaam als case-manager bij 
Savant) ondersteunt door Rick 
Hendriks (gemeente Laarbeek) 
en Henrie Bouwmans hebben alle 
verslagen, ideeën en suggesties 
bestudeerd en besloten om in drie 
werkgroepen verder te gaan. Een 
werkgroep die verder gaat kijken 
hoe de beeldvorming van demen-
tie te verbeteren en mensen beter 

te informeren, een werkgroep die 
samen met de zorgaanbieders en 
burgers gaat kijken hoe de keten 
van dementiezorg te verbeteren is 
en een laatste werkgroep die gaat 
kijken hoe men in Laarbeek kunnen 
komen tot één aanspreekpunt voor 
dementie maar mogelijk ook andere 
zaken! Verder hebben zij wethouder 
Briels bereid gevonden om als am-
bassadeur op te willen treden. 

Vorige week woensdag zijn tijdens 
een voortgangsbijeenkomst de be-
vindingen van de werkgroep be-
sproken met een twintigtal vrijwil-
ligers en heeft wethouder Briels zich 
gepresenteerd als ambassadeur van 
een Dementievriendelijk Laarbeek. 
Na deze bijeenkomst staan er nu 
drie werkgroepen die verder gaan 
om Laarbeek dementievriendelijker 
te maken. Elk van deze werkgroe-
pen  worden begeleid door iemand 
van de oorspronkelijke algemene 
werkgroep die nu als stuurgroep 
verder gaan. De werkgroepen gaan 
aan de slag en presenteren voor de 
grote vakantie hun voorstellen en 
mogelijke resultaten. 

De stuurgroep Dementievriendelijk 
Laarbeek houdt u via de plaatselijke 
media op de hoogte en doen er alles 
aan om Laarbeek dementievriende-
lijk te maken. Zij zijn nu al trots op 
de ruim 20 vrijwilligers en profes-
sionals die hen hierbij gaan onder-
steunen. 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk - Rabobank Peel 
Noord verzorgde dinsdagmiddag in 
het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk een middag voor senioren. 
Voor de pauze ging het vooral over 
veiligheid en internetbankieren. Na 
de pauze gaven Politie en Gemeente 
Laarbeek een aantal nuttige tips over 
veiligheid en wonen. Dat het thema 
veiligheid erg leeft onder senioren, 
blijkt wel uit de grote opkomst en de 
betrokken vragen die vanuit de zaal 
aan de inleiders werden gesteld.

Veiligheid en internetbankieren
Jan van Oord van Rabobank 
Nederland verzorgde een uitermate 
boeiende inleiding over dit onder-
werp. Op humoristische wijze zette 
hij uiteen, welke trucs criminelen ge-
bruiken om iemands rekening te plun-
deren, identiteitsfraude te plegen, 
bankpassen te kopiëren, of pincodes 
te ontfutselen. Het gilde van crimine-
len is uiterst creatief in het bedenken 
van steeds weer nieuwe strategieën. 
Rabobank Nederland spaart kosten 
noch moeite om het de fraudeurs zo 
moeilijk mogelijk te maken. De filoso-
fie daarbij is: ‘Fraude mag niet lonen.’ 

Jan roept senioren op,om fraude, of 
pogingen daartoe, altijd te melden.

“Helaas”, volgens Jan, “maken veel 
mensen, en niet alleen senioren, het 
de criminelen wel erg gemakkelijk.” 
Mensen beseffen niet dat persoons-
gegevens op de sociale media blijven 
staan. Criminelen gebruiken die ge-
gevens om identiteitsfraude te ple-
gen. Senioren zijn daarin een kwets-
bare doelgroep. Vervolgens passeren 
een aantal preventieve tips de revue. 
Ze kunnen samengevat worden als: 
‘Hang op. Klik weg. Bel de bank.’ “En 
wat er ook gebeurt”, zegt Jan, “blijf 
alert en geef nooit je pas en pincode, 
maar dan ook nooit, aan iemand an-
ders!”

Veilig wonen
Paul Müskens, sprekend als coach 
van de Laarbeekse wijkagenten en 
Hans Kuijpers, ambtenaar van de 
Gemeente Laarbeek, met in zijn por-
tefeuille Integraal Veiligheidsbeleid, 
gaan na de pauze verder met het 
thema ‘Veilig wonen’. 
Ook hier vormen senioren een kwets-
bare groep. Het verhaal van Paul en 
Hans gaat over inbraken, berovingen, 
babbeltrucs aan de voordeur. Tegen 
inbraken kun je enigszins beschermen 

door het hang- en sluitwerk te ver-
vangen. Op de site www.politiekeur-
merk.nl, staat informatie daarover.
 
Maar ook bij dit onderwerp blijkt hoe 
nonchalant mensen hier soms mee 
omgaan. Paul somt op: “Ramen en 
deuren worden niet gesloten, of de 
sleutel wordt op een ‘onopvallend’ 
plekje gehangen. De telefoonbeant-
woorder wordt ingesproken met de 
boodschap dat ze op vakantie zijn. 
Een briefje op de voordeur voor de 
bakker. Touwtje dat uit de brievenbus 
hangt.” Ondertussen geven Paul en 
Hans ook allerlei tips en nuttige infor-
matie over belangrijke telefoonnum-
mers.

Tot slot
Na afloop  krijgen alle 150 bezoekers  
een tasje met informatie. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
werd nog even nagebuurt. Als De 
MooiLaarbeekKrant hier en daar wat 
reacties peilt, geven sommigen held-
haftig aan, wel iets te zien in de honk-
balknuppel. Anderen zien het wat ge-
nuanceerder en geven toe dat ze zelf 
wel eens op een verkeerde link geklikt 
hebben of vergeten waren de deur te 
sluiten. Hoe dan ook, alle tips waren 
nuttig en de middag gezellig.
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MANIEREN MILITAIR NOTEBOOK
OPTICIEN ONTHAREN REKENING
RUSSISCH TOVENAAR UIENSOEP
UITLEVEN VRIENDIN WEBSITES
WEGHALEN XYLOLIET ZANGERES
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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: Katelijn Bouwmans 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tessa van de Broek

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuMedium

3 4 5 2

1 2 6 8

2 4

5 8 7

6 3

8 1 6

5 7

4 7 1 5

6 3 9 1

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Heerlijke aardappelsalade met kaas (4 personen)

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 1 kg krielaardappel
• 250 gr rookworst
• 500 gr 

sperzieboontjes
• 2 bosjes radijs
• 250 gr geitenkaas

Dressing:
• 8 el witte wijnazijn
• 8 el olijfolie
• 1, 25 dl 

vleesbouillon (blokje)
• 1 ui
• Peper en zout

Kook de krieltjes beetgaar en laat ze afkoelen. Snijd de krieltjes in 

plakjes. Maak de boontjes schoon en kook ze beetgaar in ge-

zouten water en snijd ze door tweeën. Haal het velletje van de 

rookworst en snijd de worst in reepjes. De radijs schoonmaken, 

wassen en daarna in plakjes snijden. Snijd de geitenkaas in blokjes. 

Meng voor de dressing de witte wijnazijn, olie en bouillon goed 

door elkaar. Snipper het uitje en voeg toe aan de dressing. Maak 

de dressing op smaak met peper en zout. Meng nu de aardappel, 

boontjes, worst, radijs en geitenkaas in een kom voorzichtig door 

elkaar en voeg de dressing toe. Meng het geheel door elkaar en 

laat alles 30 min intrekken. 

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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 Laarbeeks zwerfvuil de laan uitgestuurd

Van Goghjaar
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Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Denk je aan Vincent 
van Gogh, dan denk je bijna vanzelf 
aan Nuenen. En niet aan Laarbeek. 
Toch hebben de meester en onze ge-
meente meer met elkaar te maken dan 
je zou denken. 2015 is namelijk het 
Vincent van Gogh-jaar. Vier Beek en 
Donkenaren drukken hun stempel op 
een internationaal cultureel evene-
ment dat van heinde en verre toeris-
ten naar Brabant trekt en Brabanders 
dichter bij Van Gogh brengt.

Een bijzondere tuin voor Vincent 
Vincent van Gogh heeft iets met 
bloemen en landschappen. En Tom 
Poppelaars uit Beek en Donk heeft 
weer iets met tuinen. Hij stond op-
eens voor een uitdaging: ontwerp 
een bijzondere tuin voor Vincent, een 
‘wedstrijd’ van tuinvoorlichtingspark 
Appeltern. Samen met nog negen an-
deren werd zijn ontwerp uitgekozen.

Feest voor tuinen, tuin der feesten 
Veni, vidi, Vincent… In Appeltern 
groeit iets moois. Tom Poppelaars: 
“Voor mijn ontwerp heb ik mij laten 
inspireren door het schilderij Hôtel de 
Ville, het stadhuis. Van Gogh schilder-
de dit doek in 1890 in Auvers sur Oise, 
Frankrijk. In dit dorp werd op 14 juli 
uitbundig de nationale feestdag ge-
vierd. De tuinen van Appeltern zijn ook 
een feest. Dat sprak mij aan. De sfeer 
van het doek is uitbundig, expressio-
nistisch, zoals wij Van Gogh kennen. 
Het was een van zijn laatste schilde-
rijen. Noem het een doek met een on-
zichtbaar rouwrandje. Want nog geen 
twee weken later was Van Gogh niet 
meer. Mijn ontwerp is ook uitbundig, 
met stemmingswisselingen.”

WiSH goes Van Gogh
WiSH Outdoor is een festival dat zijn 
weerga niet kent. Maar goed kan altijd 
beter. Reden om een tandje bij te zet-
ten en nieuwe wegen in te slaan. Tim 
Klomp Bueters: “Het is tijd voor een 
volgende stap. Hoe til je een evene-
ment als WiSH naar een hoger plan? 
Dat vraagt om lef, creativiteit en ‘out 
of the box’ denken. Wij houden van 
avontuur en kunst. Vincent van Gogh 
was een avonturier. Hoe zou hij een 
event als WiSH ingericht hebben? 

Het zou ongetwijfeld een bijzonder 
festival geworden zijn. Eigenzinnig. 
Dat hebben we als uitgangspunt ge-
nomen. Ons motto voor dit jaar? A 
new adventure awaits. In Van Gogh-
stijl wordt een spectaculair podium 
gebouwd. Festivalgangers ontdekken 
een nieuwe wereld. Via de muziek ma-
ken jongeren kennis met een kunste-
naar die zijn wortels in het Brabantse 
heeft. Op een eigentijdse manier.”

“Via de muziek maken 
jongeren tijdens WiSH 
Outdoor kennis met 

een kunstenaar die zijn 
wortels in het Brabantse 
heeft. Op een eigentijdse 

manier”

Brabander 
Kunsthistoricus Ger Jacobs geeft le-
zingen in diverse Zuid-Oost Brabantse 
bibliotheken en instellingen over Van 
Gogh. Hij beaamt de woorden van Tim. 
“Vincent van Gogh is een Brabander. 
Hij is hier geboren en getogen. Hij heeft 
hier zichzelf leren schilderen. Zijn kunst-
academie heette gewoon Brabantse 
platteland. Dat wordt nog wel eens 
vergeten.” 

Aardappeleters
Ger Jacobs: “In Zundert, Etten-Leur, 
Breda, Tilburg, Den Bosch en Nuenen 
wordt hij dit jaar geëerd met extra ac-
tiviteiten. Ze brengen je dichter bij 

Vincent dan ooit. In Nuenen heeft hij 
zijn eerste meesterwerk gemaakt: De 
Aardappeleters. In Frankrijk had Van 
Gogh dikwijls heimwee naar Brabant. 
Daar schilderde hij vanuit zijn herinne-
ring en verbeelding bijvoorbeeld de pas-
torietuin van Etten-Leur met zijn moeder 
en zijn zus. In andere Franse werken 
zien we Nuenense boerinnen onder een 
Mediterrane zon.”

Spin
Frank van den Eijnden, eveneens Beek en 
Donk, is de spin in het web. Als directeur 
van Van Gogh Brabant en voorzitter van 
Van Gogh Europe brengt hij mensen bij 
elkaar. Hij zet Noord-Brabant op de kaart 
als de bakermat van Vincent van Gogh. 
Goed voor het toerisme en de lokale 
economie. Via georganiseerde reizen ko-
men kunstliefhebbers en toeristen uit alle 
delen van de wereld naar Brabant om in 
de voetsporen te treden van Vincent van 
Gogh.

Cultureel hoogtepunt
Japan, China, Amerika, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, België… Het Van Gogh-
jaar is een cultureel hoogtepunt met een 
enorme impact. Vincent lééft, in het bui-
tenland. Misschien nog wel meer dan 
in Nederland. Tip van Frank van den 
Eijnden voor alle mensen uit Laarbeek: 
“Een toeristen-magneet ligt om de hoek. 
Geniet ervan en ontmoet buitenlands 
publiek. Fiets eens naar Nuenen, wan-
del een Van Gogh-route en bezoek het 
Vincentre. Beleef een Starry, starry night 
op het Roosegaarde fietspad en zie de 
sterren zoals de meester ze gezien heeft. 
Dan wordt 2015 een jaar om nooit te 
vergeten!”

Bedank uw penningmeester
Blij met de penningmeester van uw sportvereniging?

Nomineer of bedank hem of haar op www.penningmeestervanhetjaar.nl
en maak kans op €2.500 voor de clubkas.

3

1 12
14

16

partner van  Penningmeester  van het Jaar

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Zij geloofde in mij
De avond is gevallen
Een volle maan
Ik hield je in mijn armen
Ik kijk naar jouw gezicht
Twee bruine ogen
Twee lippen zo rood

Je speelde met mij
Ach, nu is het dan zover
Nou ben ik aan de beurt
Doe met me wat je wilt
Leef je uit

Dat ene moment
Het noodlot
Over en uit
Jij wilt niet verder gaan
Jammer
’n afscheidskus
De laatste trein

De wereld leek zo mooi
Wat ging er mis
Zoveel jaren
De koning van het plein
Dat ene moment 
Kleine jongen
Veel is het niet
Zo klein als je bent
Zoveel jaren 
Zonder problemen
Bedankt mijn vriend

Joey van der Leemputten 

COLUMN125 jaar Vincent van Gogh: Met dank aan Beek en Donk

Sint Servatius Gilde brengt bezoek aan Ere Koning

Vlnr. Frank van den Eijnden, Tom Poppelaars, Tim Klomp Bueters en Ger Jacobs 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Tijdens de 
Paasshow kortingen 
tot wel 50% op 

showroommodellen.
2e Paasdag, 

6 april, open van 
12.00 tot 17.00 uur.

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Lieshout – Het Sint Servatius 
Gilde uit Lieshout bracht zater-
dag 28 maart een bezoek aan de 
Ere Koning Karel Berkhof, dit in 
verband met zijn 76ste verjaar-
dag. Karel, die binnen het Gilde 
Sjerpdrager is, heeft zijn sporen 
verdiend door er voor te zorgen 
dat het zilver, dat de familie 
Merkelbach jaren heeft bewaard 
en onderhouden, onder te heb-
ben gebracht in een stichting. 

Dankzij de familie Merkelbach 
kan het Gilde tijdens tentoonstel-
lingen pronken met zeer oud zil-
ver. Ook heeft Karel zijn sporen 
verdiend binnen kring Peelland. 
Zo is hij al verschillende jaren be-
trokken bij het tot stand komen 
van het boekje de Gildetrom, 
dat 4 maal per jaar wordt uit ge-
bracht. Het was de bedoeling om 
voor Karel een vendelhulde te 
brengen, maar door het slechte 
weer is dat verschoven naar een 
later tijdstip. Het Gilde heeft wel 
een toost uitgebracht op zijn ver-
jaardag. Ook mocht het Gilde 
een zilveren schild in ontvangst 
nemen dat Karel had laten ma-
ken. De kleinkinderen van Karel 
zorgde er intussen voor dat de 
Gildebroeders en zusters werden 
voorzien van hun natje en droog-
je. Het waren een paar leuke 
uurtjes.

Voorzitter Frans Manders (l) en Karel Berkhof (r), die vol trots zijn schildje aanbied
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Narcissen
“Potloodjes” 10 takken per bos. 
Van €0 .99

Paasboeket
60 cm hoog compleet 
met vaas en versiering. 
Van €10.95

Drijfplanten
Drijvende waterplanten voor binnen en 
buiten. €1,99 p/stuk

Spaanse margriet
Extra zware kwaliteit 20 cm hoog in 13 
cm pot. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
€1,99 p/stuk

Tafelstuk
18 x 18 cm compleet opgemaakt met 
2 gerbera’s in vaasje, theelicht in glas, 
stronk vogel en eitjes! Van €9.95

Fruitboom en struiken
Je eigen fruitboom en 
of struik wordt nu wel 
heel aantrekkelijk. Alle 
fruitbomen en struiken

Bosviool “Carnaval”
Super kwaliteit in 13 cm pot. Van €1.79

Paastakken
Kronkelwilg 
80 cm hoog. 
Met gratis 
paasversiering!

Bij de Biezen 
kan je kiezen!
Bij de Biezen 
kan je kiezen!

Lomeo Loungeset
6-delige loungeset in de kleuren wicker, whitewash of mixed naturel.
Van €1299,-

Tafelstuk
18 x 18 cm compleet opgemaakt met 

Paastakken
Kronkelwilg 
80 cm hoog. 

gratis
paasversiering!

Tafelstuk
18 x 18 cm compleet opgemaakt met 

Paastakken

paasversiering!

2e 
halve 
prijs*

nu

€0.99

nu

€1.99

nu

€6.99

1 + 1 
GRATIS
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p
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Goede vrijdag 
geopend 

tot 18:00 uur

* Goedkoopste 
   halve prijs

Van €1299,-

nu
€999.-

* Goedkoopste 
   halve prijs

Sempervivum
“Huislook” onderhoudsvriendelijk en vol 
op groen in 9 cm pot. €0.99 p/stuk

Super kwaliteit in 13 cm pot. 

Extra zware kwaliteit 20 cm hoog in 13 
cm pot. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
€1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Paasboeket
60 cm hoog compleet 
met vaas en versiering. 
Van €10.95

Drijvende waterplanten voor binnen en 

Extra zware kwaliteit 20 cm hoog in 13 

Lomeo Loungeset
6-delige loungeset in de kleuren wicker, whitewash of mixed naturel.

1 + 1
GRATIS

Sempervivum
“Huislook” onderhoudsvriendelijk en vol 
op groen in 9 cm pot. €0.99 p/stuk

Extra zware kwaliteit 20 cm hoog in 13 

1 + 1 
GRATIS

2 gerbera’s in vaasje, theelicht in glas, 
stronk vogel en eitjes! Van €9.95

Fruitboom en struiken

2 gerbera’s in vaasje, theelicht in glas, 
stronk vogel en eitjes! 

Fruitboom en struiken

2 gerbera’s in vaasje, theelicht in glas, 
stronk vogel en eitjes! 

nu

€1.99

Fruitboom en struikenFruitboom en struiken

nu

€5.99

Narcissen
“Potloodjes” 10 takken per bos. 
Van €0 .99

1 + 1 
GRATIS

Woonaccessoires

www.tuincentrumdebiezen.nl

2de Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
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TUSSE N   WERK EN WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. Chaotisch en verstrooid, 
actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Klaar met werken. Gauw langs de buitenschoolse 
opvang om mijn dochter op te halen. Nadat ze 
haar jas van de kapstok heeft gehaald en bij me 
in de auto is gestapt begint haar relaas.

Jongens en meisjes. Gelijkwaardig maar zo ver-
schillend. Nadat ik twee prachtige zonen op de 
wereld had gezet kwam dit bijzondere cadeautje. 
Zomaar onverwachts kwam ze in ons leven. Ze 
veranderde de dynamiek van ons gezin. Even had 
ik nog de gedachte dat mijn meid wel een halve 
jongen zou worden. Haar moeder was dit na-
melijk wel. Maar 6 jaar na haar geboorte draagt 
zij al meer make-up dan ik ooit gedaan heb en 
staan er tot mijn verbazing potjes nagellak in de 
badkamer.

Vanaf de achterbank, tussen BSO en huis, praat 
ze honderduit. Vandaag had Jelle gevraagd of 
hij haar vriendje mocht zijn. Niet hèt vriendje, 
maar gewoon een speelvriendje. Er ontstond een 
lastige situatie in groep 3. Allereerst had Jelle het 
tegen zijn vriend Bart gezegd en die had tegen 

dochterlief gezegd dat Jelle wel verliefd op 
haar was. Toen was Vince gekomen 

en die zei dat hij verliefd op 
haar was. “Ik wilde 

alleen een vriendje om te spelen”, sprak mijn 
dochter verontwaardigd.

Mama had vroeger ook een vriendje. De hele 
basisschooltijd was ik het enige meisje op zijn 
kinderfeest en hij bij mij de enige jongen. We 
raapten samen kastanjes en bedachten gekke 
verhalen. Pas in de zesde klas begon het bij mij te 
kriebelen. Helaas kon de arme jongen daar toen 
geen antwoord op geven. Hij was daar nog niet 
aan toe. Toen hij zei dat hij een andere vriendin 
had, om waarschijnlijk van mijn kleffe gedoe af te 
zijn, was ik jaloers.

Bij mijn dochter is het zo ver nog niet. Vrouwelij-
ke hormonen genoeg, maar nog niet die van een 
beginnende puber. Ik geef haar het advies om 
lekker met de jongen af te spreken. Ik waarschuw 
haar wel voor plagerijen van anderen, die sneller 
komen dan ik verwacht.

Thuisgekomen zorg ik ervoor dat de kinderen 
de tafel dekken. Terwijl ik het eten op tafel zet 
begint dochterlief weer te ratelen. Over Jelle, 
Bart en Vince. Haar oudere broers gniffelen. Nog 
voordat ik een vernietigende blik kan werpen 

klinkt het al; “Ons zusje is verlie-hiefd!” 

Vriendje

‘Mariahout’ centraal bij 
jaarvergadering Zorg om het Dorp

Jubileumconcert Zanggroep Zingiz

Mariahout - De jaarvergadering van Zorg 
om het Dorp op maandag 13 april, staat 
in het teken van het thema ‘Mariahout’. In 
het Buurthuis wordt om 19.30 uur de foto/
filmdocumentaire getoond over de vele 
vrijwilligers die actief zijn in het  ‘Groene 
Religieuze Hart’ van Mariahout. 

Deze documentaire is met veel passie door 
Jan Jansen gemaakt ter ere van de komst 
van Mgr. Hurkmans. Helaas is het bezoek 
van de bisschop in september 2014, in 
verband met zijn ziekte, niet doorgegaan. 
De film over de vele vrijwilligers is echter 
als ‘historisch’ document het komen kijken 
waard. Aansluitend vindt om 20.00 uur de 
jaarvergadering plaats, waar de activiteiten 
van vereniging Zorg om het Dorp en zijn 
vele  werkgroepen, gepresenteerd en be-
sproken worden.  

Na de pauze is er een sketchje van oMase 
met als thema ‘Inburgering in Mariahout’. 
Dit optreden is tijdens de oMase-avond 
zeer enthousiast ontvangen en Zorg om het 
Dorp is verheugd het nu ook aan alle inwo-
ners te kunnen presenteren. 

Graag nodigt het bestuur van Zorg om het 
Dorp iedereen uit om hier bij aanwezig te 
zijn. Dat geldt ook voor de nog nieuw in 
te schrijven leden. De bestuursleden den-
ken hierbij vooral aan de jonge gezinnen 
die een toekomst in Mariahout willen op-
bouwen. Betrokkenheid bij het reilen en 
zeilen in het dorp is ook voor hen van groot 
belang. Dat geldt ook voor ‘buitendorpse’ 
geïnteresseerden, die Mariahout een warm 
hart toedragen. Het inschrijfformulier om 
lid te worden is te downloaden via  www.
zorgomhetdorp.nl . Tevens staat deze af-
gedrukt in de Nieuwsbrief van ZOD, welke 
deze keer huis-aan-huis verspreid wordt. 
Lidmaatschap kost slechts €10,00 en dat 
is jaarlijks bijna weer ‘terug te verdienen’ 
met kortingsbonnen voor activiteiten in 
Mariahout, zoals een OV kaart(Buurtbus), 
kermispakketje of een ticket voor een 
Mariahoutse voorstelling in het openlucht-
theater. 

Laat uw betrokkenheid zien en denk 
en praat mee met Zorg om het Dorp in 
Mariahout. De koffie staat op maandag 13 
april, om 19.10 uur klaar in het Buurthuis. 

Beek en Donk - De dames van Zanggroep 
Zingiz hebben de lente al in hun bol. Ze 
zijn druk aan het repeteren voor het aanko-
mende jubileumconcert. 12,5 jaar geleden 
hebben een 10-tal gezellige, muzikale da-
mes besloten om wekelijks eens een lekker 
partijtje te gaan zingen. Dat dit destijds 
een goed idee is geweest blijkt inmiddels 
wel. 

Zanggroep Zingiz is in Laarbeek (en zelfs 
daarbuiten) een bekend en veel gevraagd 
koor geworden. Ze bestaan inmiddels uit 
een 30-tal vrouwen die het heerlijk en ont-
spannen vinden om te zingen. Het repertoire 

is zeer divers, van Nederlandstalige num-
mers, tot Engelse popsongs… van prachti-
ge ballads tot Zweeds, Spaans en Italiaanse 
nummers. 

Omdat het koor dit jaar haar 12,5 jarig 
jubileum viert willen ze de Laarbeekse be-
volking weer eens laten genieten van hun 
mooie muzikale klanken. Op zondag 26 
april wordt er daarom een jubileumcon-
cert gehouden in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Naast Zanggroep Zingiz 
verzorgd ook kinderkoor Kiko een optreden 
deze middag. Het concert begint om 14.30 
uur en de toegang is gratis.

Beek en Donk – Eigentijds, robuust en stoer. 
Dat zijn de steigerhouten meubelen van Van 
Hout & Zo. Op tweede paasdag openen eigena-
ren John en Nicole van Hout de deuren van hun 
totaal vernieuwde showroom, met een geheel 
nieuwe collectie. 

Op maat gemaakt
Het aanbod van meubels van gebruikt steiger-
hout is eindeloos bij Van Hout & Zo. John ver-
telt: “Wij maken bijzondere en stijlvolle binnen- 
en buitenmeubels en we hebben ruime ervaring 
met maatwerkinrichtingen.” Een totaal nieuwe 
collectie is vanaf tweede paasdag te bewonde-
ren. John en Nicole durven te zeggen dat zij over 
de beste kwaliteit steigerhout beschikken. “We 
leveren al jaren steigerhout aan het televisiepro-
gramma ‘Eigen Huis & Tuin’. Daarnaast leveren 
we aan veel producenten van steigerhouten 
meubelen. Dat zegt wel iets over de kwaliteit.”

IJzer 
“De trend op dit moment is de combinatie van 
ijzer met gebruikt steigerhout. Het is modern, 
exclusief en gedurfd!” vertelt Nicole. John vult 
aan: “Het ijzeren onderstel wordt in onze eigen 
werkplaats gemaakt en indien gewenst met spe-
ciale ijzerverf gespoten in de kleur zwart of wit. 
Op onze website vind je foto’s hiervan, maar wil 
je het echt ervaren, dan kun je het beste een 
kijkje komen nemen in onze showroom.”

Klanten 
Van Hout en Zo werkt voor diverse opdrachtge-
vers. “We werken voor particulieren, die bijvoor-
beeld een eettafel of loungeset voor buiten be-
stellen. Zij kunnen in deze tijd van het jaar weer 
volop inspiratie op doen voor de zomer die voor 
de deur staat. Naast de steigerhouten meubelen 
leveren we ook bijpassende kussens, waarbij we 
een keuze heben uit 24 verschillende frisse kleu-
ren. Naast de particulieren begeven we ons ook 
in de zakelijke branche. Zo doen we veel aan 
kantoor- en projectinrichtingen. We kunnen bij-
voorbeeld met steigerhout – indien gewenst in 

combinatie met ijzer of steigerbuis - een winkel 
of kantoorpand heel sfeervol inrichten, geheel 
naar wens van de klant. De bedrijven krijgen 
hierdoor een heel warme, huiselijke of stoere 
uitstraling. We geven hen graag advies hierin.”

Doe-het-zelf
Wil je zelf aan de slag met steigerhout? Dan is 
het bij Van Hout & Zo ook mogelijk om losse 
steigerplanken te bestellen.  “Ook deze kunnen 
we voor je op maat zagen!”, aldus het onder-
nemerspaar.

Showroom
Ben je nieuwsgierig naar de totaal vernieuw-
de showroom? Van Hout & Zo vind je aan de 
Schoondonkseweg 3 in Beek en Donk. 

Op tweede paasdag is de showroom van 12.00 
tot 17.00 uur geopend. De reguliere openings-
tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur. 

“De koffie staat klaar! We verwelkomen je graag 
in onze totaal vernieuwde showroom!”

“De trend op dit moment 
is de combinatie van ijzer 
met gebruikt steigerhout. 
Het is modern, exclusief 

en gedurfd!“
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Bedrijfsruimte:                                circa 330 m²
Kantoorruimte / showroom        circa 250 m²
Luxe bovenwoning:                       circa 150 m² 
Gelegen op een riant perceel van 1.507 m² 
op bedrijventerrein Bemmer in Beek en Donk.

Te huur / Te koop:

T. 0413-243818  E. info@bernheze.nl  W. www.bernheze.nl

Bedrijfsruimte met kantoor en showroom alsmede een luxe bovenwoning

Haverkamp 8 te Beek en Donk

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml #
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen
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 Tip: Ga  
eens lekker 

fietsen 
met de 

paasdagen 

(geldig tot en met 18 april 2015)
25% korting

Alle Fiets (regen) kleding nu

(geldig tot en met 18 april 2015)
25% korting

Is uw 
fiets 

gereed 
voor de 

lente?

Tip: Ga 

Maak tijdig  
een  afspraak 

voor een onder-
houdsbeurt

Fietsstoeltjes van Bobike Polisport 
of GMG nu 

LEZERSPODIUM
De Vriendenkring speelt het Dorpshuis plat!

Ploegleidersvergadering Jeugd Dorpsfeesten Aarle-Rixtel

‘Onhandige’ drempels verdwijnen uit 
wijk De Voorbeemd 

‘Basketball on Wheels’ in Lieshout 

De eerste avond is altijd spannend 
voor de spelers en natuurlijk voor 
regisseuse Wilma van Dijk. Maar 
toen het doek op zaterdagavond 
14 maart open ging werd het snel 
duidelijk; het publiek vond het to-
neelstuk geweldig! Het was al snel 
lachen, gieren en brullen geblazen.  
Na de eerste lach is de spanning 
weg en kan het spelen pas écht be-
ginnen. Zo hebben de spelers negen 
avonden de zaal plat gespeeld. Extra 
spannend was het voor de debutan-
ten, die we dit jaar twee hadden. Ten 
eerste Bert van Rixtel, die de rol van 
Toby perfect speelde. Hij wist het 
publiek gemakkelijk om zijn vinger 
te winden met zijn gestuntel. Daar-
naast hadden we Mari van Kaatho-
ven die voor de eerste keer het licht 
en geluid regelde. Hij deed dat tot 
in de puntjes. Regisseuse Wilma 
van Dijk is super tevreden met het 
resultaat en heeft maar liefst negen 
avonden de spelers scherp weten te 
houden. Een mooi compliment van 
ons publiek kregen we omdat er al 
1200 kaarten in de voorverkoop 
verkocht waren toen de première 
begon. Als het eerste weekend is 
gespeeld gaat ‘de tam-tam’ rond in 
Laarbeek en komt de kaartverkoop 

nog eens goed op gang! En zo heb-
ben we bij ‘DE VERLOOFDE VAN 
MIJN VROUW’ 1800 bezoekers mo-
gen verwelkomen, waar wij erg trots 
op zijn. Succes komt niet aanwaaien 
dat kost veel tijd en energie. Een 
team van zo’n 38 leden maken daar 
deel van uit. Denk aan decorbouw, 
grime, licht en geluid, spelers, kassa, 
rekwisiteur enz. Samen hebben we 
dit neergezet en we mogen trots zijn 
op dit fantastische resultaat. Graag 

willen we de sponsoren en het pu-
bliek bedanken voor de geweldige 
steun. Nu even een paar maanden 
rust en dan opnieuw aan de slag 
voor weer een doldwaze klucht, ge-
speeld door de Vriendenkring. Kijk 
voor foto’s van ‘DE VERLOOFDE 
VAN MIJN VROUW’ op onze site: 
www.devriendenkringlieshout.nl  of 
op Facebook:

De Vriendenkring Lieshout

Aarle-Rixtel - De eerste ploeg-
leidersvergadering voor de jeugd 
dorpsfeesten staat gepland op 
woensdag 8 april van 19.00 tot 
20.00 uur in de Dreef. Iedereen 
die meer info wil of een jeugd-
ploeg wil starten, is van harte 
uitgenodigd, de  ploegleiders en 
vele geïnteresseerden zijn hier-
voor al uitgenodigd.

De jeugd dorpsfeesten staan weer 
voor de deur, dit is zoals altijd het 

weekend van Hemelvaartdag. Op 
vrijdagmiddag staat een vossen-
jacht gepland, daarna wordt er 
gezamenlijk een frietje gegeten. 
Vervolgens wordt er ’s avonds 
voor een volle tent opgetreden 
door alle ploegen. De avond 
wordt afgesloten met een vette 
disco! 

Zaterdag is er overdag een zes-
kamp en ’s avonds vindt er de 
prijsuitreiking plaats. Voor de kids 

is dit een super weekend en qua 
voorbereidingen hoeft er niet eens 
zoveel tijd in te gaan zitten. Een 
paar middagen gezellig samen een 
optreden voorbereiden en daarna 
genieten van alle activiteiten. 
Doe jij dit jaar ook mee? Je kunt 
meedoen met je straat, je klas, de 
vriendengroep, de sportclub of iets 
anders.  Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Chantal 
Manders, tel. 06-10080867 of 
mail chantalmanders@gmail.com.

Beek en Donk – De betonbollen, 
die als drempel fungeren in wijk De 
Voorbeemd, gaan verdwijnen. Dat 
maakte de gemeente dinsdag bekend. 
Na veel overleg met omwonenden is het 
college gekomen tot dit besluit. Volgens 
buurtbewoners zijn de drempels onvei-
lig en slecht voor de auto. 

Eerder dit jaar gleed een oudere persoon 
uit over de drempels. Dit leidde tot dis-
cussie in de wijk. De gemeente raakte 
met de bewoners in gesprek en zodoende 
werd er gestemd. Met 134 stemmen te-
gen en 7 voor heeft het college besloten 
de drempels te verwijderen. Daarvoor in 
de plaats komen lichtverhoogde punai-
ses. De omwonenden gaan zelf helpen 
bij het verwijderen van de drempels. 

Lieshout - Een keer geen televisie, 
geen mobiel en geen computer, maar 
wel een bal en een rolstoel. &RGteens 
uit Lieshout organiseert dit jaar weer 
rolstoelbasketballen voor hun leden. 
Dit vindt plaats op zaterdag 11 april in 
sporthal De Klumper aan de Papenhoef 
2 in Lieshout.

Deze activiteit is geschikt voor jongens 
én meisjes. De organisatie zorgt voor ge-
noeg rolstoelen en de benodigde profes-
sionele begeleiding.

Deze avond is alleen voor leden, je bent 
lid als je een pasje hebt. Er worden dit 
keer geen inschrijfformulieren op de 
basisscholen in Lieshout uitgedeeld. Je 
kunt een deelnameformulier downloa-
den via www.energyteens.nl. Dit geldt 
ook voor de leerlingen van het voorgezet 

onderwijs t/m 15 jaar. Het is van belang 
om vroegtijdig te weten met hoeveel 
deelnemers er rekening gehouden moet  
worden, daarom dient  het inschrijffor-
mulier en de bijdrage van euro 3,00 in 
een gesloten enveloppe voor 9 april bij 
Marcel Jansen De Vang 30 te Lieshout te 
worden afgegeven. 

Gezellig om met je Lieshoutse vrienden 
en vriendinnen actief bezig zijn. Kom lek-
ker sportief gekleed, neem je sportschoe-
nen mee die geschikt zijn voor een sport-
zaal. Vergeet niet je pasje mee te nemen, 
alle verdere benodigdheden worden be-
schikbaar gesteld. 

Je wordt verwacht om 19.30 uur. 
Belangrijk is dat je op tijd bent! Om 
22.00 uur is deze bewegelijke, dynami-
sche avond weer voorbij. 
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Gefeliciteerd Thea!  

 49+

Namens team 
Body-S 

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

Zoals beloofd zou onze volgende 
‘Luchtpost’ vanuit Spanje geschreven 
worden. Nou, hier zit ik dan, op onze 
bank, achter mijn laptop, in ons nieu-
we huis in Caldes de Malavella, Spanje, 
waar we nu alweer bijna zo’n 5 weken 
wonen.

Onze start begon toch (bijna) als een 
‘Ik vertrek-verhaal’. We arriveerden op 
2 maart laat in de avond met onze be-
drijfsbus bij ons nieuwe ‘thuis’. Tanden 
poetsen, snoet wassen, slaapzakken 
uitrollen en slapen; we hadden beslo-
ten de volgende dag een grondige in-
spectieronde te maken, omdat we daar 
te moe voor waren na onze reis van 16 
uur. 

Dinsdagochtend, fris en fruitig uit de 
veren met een opkomend zonnetje, 
komen we tot onze ontdekking: geen 
warm water en geen verwarming. Hoe-
wel we naar Spanje verhuisd zijn, wil je 

met temperaturen van ca. 15 overdag 
en rond het vriespunt ’s nachts, toch 
best even de verwarming aan hebben, 
zeker in een huis waar het laatste half 
jaar niemand gewoond heeft. De ther-
mostaat bleek stuk, en dat was de oor-
zaak van alle kou. Met wat Catalaans 
geduld, wat je hier echt nodig blijkt te 
hebben, was het probleem gelukkig 
met een paar dagen opgelost.
De vrachtwagen met onze spulletjes uit 
Nederland arriveerde op dag 3 waar-
door het uitladen, verhuisdozen uit-
pakken en een grondige schoonmaak 
van het huis kon beginnen. Het huis is 
zo groot en ook het gastenverblijf telt 
4 grote kamers dat het even zoeken 
en organiseren was, waar nu als eer-
ste aan te beginnen. Ik heb de laatste 
5 jaar niet zoveel emmers sop gemaakt 
als de laatste 2 weken en nu hoor ik je 
denken ... maar de laatste 5 jaar heb 
ik toch ook echt wekelijks ons huis ge-
poetst. 

Nu, bijna 5 weken later, is alles schoon, 
zijn de verhuisdozen leeg en opge-
ruimd, hebben we een bankrekening 
geopend, zijn we verzekerd en zijn de 
eerste boekingen binnen. Onze B&B is 
op diverse internetsites te vinden, dus 
laat maar komen die gasten, wij zijn er 
klaar voor!

Ook een ‘mannetje’ gevonden in ons 

dorp die ons kon helpen met de scho-
tel en ontvangers zodat we sinds een 
week Jeffrey Herlings weer kunnen 
volgen tijdens de motorcross, Max 
Verstappen met de Formule 1 en kun-
nen zien hoe PSV op de kampioenstitel 
afstevent. 

Inmiddels hebben we onze eerste 
gasten, mijn schoonouders, al mogen 
ontvangen en beginnen we ons steeds 
meer te beseffen dat we niet op va-
kantie zijn, maar dat we hier toch echt 
wonen. 

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld
Voor meer informatie: www.elranxo.
com

Luchtpost

spanje

Onze eerste weken in Spanje 

comwel we naar Spanje verhuisd zijn, wil je 

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Justi n Smit s 

(O)ma Tijssen 80 jaar

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd 
Marianka!

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

Gratis af te halen: Oude piano, is stuk, 
klankkast is gescheurd. Kan prima gebruikt 
worden voor decoratie. Tel. 06-12328812

GEVONDEN
Sleutelbosje (4 sleutels) gevonden langs het 
kanaal bij Beekerheide. Af te halen bij kan-
toor 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, elek-
tronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, 
lood etc. OHD Tel. 06-11070700

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

Wie wil er op zaterdagen helpen op ons ter-
rein in de Lieshoutse bossen? Bos opruimen, 
versnipperen, zagen en andere werkjes. Tel. 
06-54395999

Gevraagd oude of niet meer gebruikte lap-
tops voor Computerhobbyclub Laarbeek. 
Tel. 06-58842046 Mail: giel.r@live.nl

TE HUUR
Te huur: Wijnbar / Cocktailbar / Dranken-
bar. Voor meer informatie dj.imm@live.nl of 
tel. 06-41538601

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

TE KOOP

Te Koop: zeer goede naaimachine. Merk Ri-
car. 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 
pannen €10,00. Keukenmachine €15,00. 
2-pits elektrische kookplaat €10,00. Tel. 06-
36507901

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

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

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

Voor de echte Spartaan: Sparta’25- 
trainingsjack. Maat 164, 13-14 jaar. Als 
nieuw. Tel. 06-28341784

Kuip- en perkplanten, staande geraniums 
gehele seizoen 0,99 p.st. Aardbei-, sla- an-
dijvie- en diverse koolsoortplanten, lavendel. 
2e Paasdag geopend  van 10.00-17.00u. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 7b, Sint-
Oedenrode.

Planttijd: vaste planten, coniferen, heesters, 
fruit- laan en parkbomen, haagbeuken, li-
gusters, laurier. Buxus en taxus in alle maten. 
2e Paasdag geopend van  10.00-17.00u.  
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b, 
Sint-Oedenrode

Bosch wasdroger, 2 jaar oud, zo goed als 
nieuw. Tel. 06-53756565

Te koop: bollen hooi + kleine pakjes hooi. Tel. 
06-22849257

Splinternieuwe koelkast, 3 laven van de Eft-
eling en kersthuisjes met verlichting. Tel. 06-
53756565

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
Zwarte portemonnee verloren, omgeving Jan 
Linders Beek en Donk(zat. 28 maart). Tel. 
0492-462867

OVERIG  
Garageverkoop zaterdag 11 april van 10.00 
tot 16.00 uur. De Klumper 9 te Lieshout. 
Voor meer info, tel. 0499-422908

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.

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

THOMAS 15 JAAR

Gefeliciteerd

Marie-Christine!

PROFICIAT!

Een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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Paaseieren zoeken en Paasvuur40-jarig jubileum Buurtvereniging De Kempkens 

Mariahout Aarle-Rixtel - Op 1e Paasdag, zon-
dag 5 april, kunnen de kinderen in 
Aarle-Rixtel weer paaseieren gaan 
zoeken. In het bos langs de op-
rijlaan van kasteel Croy heeft de 
Paashaas ’s nachts paaseieren ver-
stopt. 

Maar misschien zie je hem in het 
bos nog wel rondstruinen. Hoeveel 
paaseieren hij heeft verstopt weet 
niemand. Kinderen die een paasei 
vinden, worden beloond met een 

lekkere chocolade paasei, maar 
geen nood, wanneer je er echt 
geen hebt kunnen vinden wordt 
je tocht beloond! Na afloop is de 
uitreiking van de prijsjes die ge-
wonnen zijn met de paaskleur-
wedstrijd, waarvan de kleurplaten 
door folkloregroep Dikkemik zijn 
verspreid onder de onderbouw 
van de basisscholen. Hierna wordt 
het grote paasvuur aangestoken. 
Het paaseieren zoeken begint om 
18.00 uur. 

Mariahout - Buurtvereniging De 
Kempkens in Mariahout bestond 
op 12 maart 40 jaar en dat zal 
het dorp weten ook! De buurtver-
eniging vierde zaterdag 28 maart 
het jubileum met een lunch, spel-
letjes en een feestje tot in de late 
uurtjes.

De jubileumdag begon op zater-
dagmiddag in het Buurthuis in 
Mariahout. In een gezellig aan-
geklede zaal genoten de ruim 130 
aanwezigen, jong en oud, van 
een heerlijke lunch. Er werd volop 
gegeten en bijgepraat. Dankzij 
een aantal aanwezige oud-buurt-
genoten werd iedereen op tijd van 
koffie en thee voorzien. Tijdens 
de lunch werd Annie van Hoof, 
bestuurslid sinds 1984, geprezen 
voor haar inzet en benoemd tot 
erelid van de buurtvereniging.

Maar de middag was daarmee 
nog niet afgelopen. Door de 
kinderen werd er na de lunch 
volop gevoetbald en met grote 

legoblokken gebouwd. De andere 
leden begaven zich naar de biljart 

of legden een kaartje. En er werd 
natuurlijk vooral heel veel gepraat 
en gelachen. Het was een ge-
slaagde en gezellige middag!

Op zaterdagavond werd het ju-
bileum gevierd met een buurt-
feest bij De Pelgrim. Ruim 120 
buurtbewoners kwamen daar een 
feestje vieren en brachten een 
stem uit op ‘De leukste straat van 
de buurt’, ‘Buurtbewoner van het 
jaar’ en ‘De knapste mens van 
de buurt’. Het was een gezellige 
avond!

In verband met het jubileumjaar is 
in de buurt onlangs een heus jubi-
leumbord geplaatst, gemaakt op 
initiatief van en door enkele leden 
van de buurtvereniging.

Feest bij Buurtvereniging De Kempkens

Erelid Annie van Hoof met de bloemen in de hand

Gratis parkeren!

paaskortinG!

zondag 5 april en maandag 6 april 

alle films*  tot 12.00 uur voor maar:

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

€5,50
n.C.B.-Laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.inDUstrYBiosCoop.nL

p

Ingrid Lingerie    knoD ne keeB ,1 taartsleppoK
‘s maandags gesloten

De goedkoopste is gratis Geldig van 23-03 t/m 12-04-2015
zolang de voorraad strekt
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Voordelige bloemen

4.89
  750 G

0.69
  WEEKEND

1.19
  200 G

1.991.89

15-20 G

0.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

10 STUKS

CA. 750 G

200 G

CA. 225 G

1.25 KG

1.99
  250 G

3.49
  350 G

Ca.3.39
  WEEKEND

4.49/kg
Ca.3.79

  WEEKEND

16.99/kg

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.***Geldig t/m 6 april.

*Geldig van 3 t/m 6 april. **Dagelijks verkrijgbaar t/m 6 april.

Varkens-
rollade*

Petit pains*

Gemarineerde 
lamsrack*

Gesneden 
gourmet-
groenten*

40 stelen.

Narcissen Rozen***

Chocolade eitjes 
melk/puur

Paasvlaai*

Verse kruiden*

Gourmet-
schotel**

Lengte 
40 cm, 
max. 
22 stelen.

ALLES VOOR 

PASEN

Holle melk-
chocolade eieren Geschenk 

paasei

Vrolijk Pasen!

VOOR BIJZONDERE OPENINGSTIJDEN 
KIJK OP WWW.ALDI.NL 

Redacteur:  Martin Prick

Drietip
De kruising Oranjelaan-Lieshoutseweg is een 
bekend en berucht knooppunt in het Beek en 
Donkse wegennet. Vanuit de Oranjelaan gezien 
richting de Beekse brug loopt langs de weg nog 
de  Burgemeester van Nispenstraat die ongeveer 
het tracé volgt van de oude weg richting Aarle-
Rixtel. Op de drietip, een grasveld dat door de 
twee wegen wordt ingesloten, staat een groepje 
wilgen aan een minipleintje. Deze berken staan 
op de plaats waar vroeger de drie gebroeders 
Van Vlerken hun smederij annex garage hadden. 
De oudste van de drie heette Jan, en werd ‘de 
smed’ genoemd.

Boete
Een smederij bestond vroeger vaak bij de gra-
tie van de boeren. De platte wagen moest wor-
den aangepast of gerepareerd, een ploeg werd 
gelast en de paarden beslagen. Dit was bij de 
firma Van Vlerken niet anders. Je kon er van al-
les kopen, van servies tot wasmachines. In 1913 
was er al een smederij Van Vlerken, ‘bestierd’ 
door Hannes. Zijn zoon Janus nam het bedrijf 
samen met broer Christ  later over. Al in 1942 
was er een benzinepomp bij de zaak verschenen. 
Janus en zijn vrouw Lien kregen negen kinde-
ren, waarvan er nu nog vier in leven zijn. Tijdens 
de tweede wereldoorlog ging het werk gewoon 
door. Af en toe kwam de oorlog wat dichterbij; 
zoals op de dag dat Jo van Vlerken, toen een 
tiener het V-teken maakte op het moment dat 
een Duitse kolonne voorbij trok. Vader Janus 
sprong voor Jo in de bres, toen een officier ach-
ter het huis kwam. Omdat Janus voor de oor-
log veel zaken had gedaan in Duitsland, was hij 
die taal goed machtig. Daarom kwam het gezin 

‘gedraaid’ met een boete van 30 gulden. 

“Als vader er niet was geweest was Jo hoogst-
waarschijnlijk meegenomen”, vertelt Mari van 
Vlerken (83). Van de drie laatste gebroeders, die 
de zaak runden is niemand meer in leven. Jan, 
Piet en Jo werkten in het bedrijf tot aan het ein-
de daarvan in 1973. Jan bouwde daarna aan de 
Orchideestraat een nieuw garagebedrijf, waar 
nu garage Jansen zit.

‘Sterke’ verhalen
Verhalen over ‘de oude drietip’ zijn er genoeg. 
Het woonhuis van de familie, die zelf achter de 
zaak woonde, werd getroffen door een brand in 
1965. De zaak werd gelukkig gespaard en het 
gezin van Jan van Vlerken werd opgevangen in 
het huis van Albert Habraken, een winkelier die 
verderop langs de Oranjelaan een kruideniers-
winkel had. In de volksmond werd die zaak ‘De 
Koning’ genoemd. Ironisch genoeg is er in dat 
huis veel later ook brand geweest. Om de veilig-
heid op de drukke Oranjelaan te bezweren werd 
door één van de bewoners van de Oranjelaan, 
beeldhouwer Felix van Thiel, in de jaren 1960 
een beeldje gemaakt dat de heilige Christoffel 
voorstelde. Christoffel was de patroonheilige van 
alles wat met vervoer te maken had, dus ook van 
de automobilisten. Het beeldje heeft tot aan de 
afbraak van het huis in zijn eigen nisje tegen de 
gevel van het huis van Van Vlerken gehangen. 

De benzinepomp voor het woonhuis was er 
de oorzaak van, dat de familie zich wezenloos 
schrok toen op sinterklaasavond 1970 een auto 
de pomp eraf reed. Diezelfde pomp zorgde ove-
rigens ook wel voor leuke momenten, vooral 
toen Jo, één van de broers, blij meldde, dat 
Willeke Alberti, ook toen al beroemd, zojuist bij 
hem had getankt. “Hij heeft er nog een foto van 
gemaakt, maar die heb ik nooit gezien”, vertelt 
Truus (84), de weduwe van Jan de Smed. 

dEze weEk: dEze weEk: dEze weEk: jAn de sMeDjAn de sMeDjAn de sMeD

Foto uit het boek ‘De Driesprong Beek en Donk’ door Theo van Berlo. Op de foto staat het huis van Jan de Smed

Stabat Mater in het Elkerliek ziekenhuis
Aarle-Rixtel/Helmond – Gemengd Koor 
De Klokkengieters en Kamerkoor Sine 
Nomine, beiden uit Aarle-Rixtel, voeren 
op goede vrijdag 3 april samen het Stabat 
Mater van Hosef Gabriel Rheinberger uit. 
 
Daarnaast worden er passiewerken ten 
gehore gebracht van onder andere J.S. 
Bach. Medewerking wordt verleend door 
Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij, 

organist. Het geheel staat onder leiding 
van Rob Rassaerts.

Dit passieconcert vindt plaats in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. 
Tijd van aanvang is 20.00 uur. Entree is 
gratis. Een vrijwillige bijdrage is van harte 
welkom. U bent van harte welkom om dit 
passieconcert bij te wonen.
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Nomineer uw favoriet

Rabobank Peel Noord stelt jaarlijks een prijs van € 1.000 ter beschikking ter bevordering en

voor het behoud van cultuur in Laarbeek. De prijs wordt uitgereikt in mei 2015 door

directievoorzitter Pieter Michielsen.

Wie komt in aanmerking en kan worden genomineerd? Een vereniging, stichting of een

persoon die in 2014 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud en

bevorderen van het Culturele Goed in Laarbeek op het gebied van muziek, toneel,

beeldende kunst en historie. Nominaties worden beoordeeld door de Stichting tot Behoud

en Bevordering van het Culturele Goed.

Uw nominatie met een duidelijke motivatie ontvangt de jury van de Stichting tot Behoud

en Bevordering van het Culturele Goed graag uiterlijk 17 april 2015 via e-mailadres

info@vtvr.nl of per post, Brandstraat 11 5741 GH Beek en Donk.

Wie verdient de
Cultuurprijs 2014?

Uw stem telt

Nomineer uw favoriet

Rabobank Peel Noord stelt jaarlijks een prijs van € 1.000 ter beschikking ter bevordering en

voor het behoud van cultuur in Laarbeek. De prijs wordt uitgereikt in mei 2015 door

directievoorzitter Pieter Michielsen.

Wie komt in aanmerking en kan worden genomineerd? Een vereniging, stichting of een

persoon die in 2014 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het behoud en

bevorderen van het Culturele Goed in Laarbeek op het gebied van muziek, toneel,

beeldende kunst en historie. Nominaties worden beoordeeld door de Stichting tot Behoud

en Bevordering van het Culturele Goed.

Uw nominatie met een duidelijke motivatie ontvangt de jury van de Stichting tot Behoud

en Bevordering van het Culturele Goed graag uiterlijk 17 april 2015 via e-mailadres

info@vtvr.nl of per post, Brandstraat 11 5741 GH Beek en Donk.

Wie verdient de
Cultuurprijs 2014?

Uw stem telt

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Ze zijn er weer:
Verse asperges 

van de volle grond

Frivool met pasen.
Open van 10.00 - 17.00 uur

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

met pasen.

‘Burgemeester’ op de 
Bernadetteschool!

Gezellige meidenavond bij Cendra
Mariahout - De kinderen van groep 6 
heten locoburgemeester Joan Briels van 
harte welkom in hun klas! Afgelopen 
maandagavond 30 maart was het 
Open Huis op de Bernadetteschool te 
Mariahout. Dit Open Huis had te ma-
ken met het project ‘Lentekriebels’. Een 
project waarbij in groep 1 t/m groep 8 
relationele vorming en seksuele  voor-
lichting wordt gegeven. 

In groep 6 werd er in die week ook ge-
werkt aan een stelopdracht waarbij de 
kinderen een officiële brief moesten 
schrijven aan de burgemeester. Thomas 
van Velthooven uit groep 6 wilde graag 
zijn brief opsturen. In die brief nodigt hij 
de burgemeester uit om te komen kij-
ken naar de tentoonstelling die door de 

hele school wordt verzorgd. Zo gezegd, 
zo gedaan. Helaas was de burgemees-
ter verhinderd. Maar het initiatief van 
Thomas werd beloond met een bezoek 
door  locoburgemeester Joan Briels. 
Thomas leidde de heer Briels vakkundig 
rond door de hele school. De locobur-
gemeester kreeg informatie van Thomas 
over het project ‘de Lentekriebels’,  de 
verschillen en de overeenkomsten tus-
sen man en vrouw, alle werkstukjes van 
de kinderen in de groepen 1 t/m 8. De 
heer Briels was onder meer onder de in-
druk van het werkstuk waarin de kinde-
ren aangaven waar ze zelf zo trots op 
zijn. ‘Ons Open Huis’ presenteerde een 
waardevolle tentoonstelling waar veel 
ouders met hun kinderen samen van 
hebben genoten.

Aarle-Rixtel – De meiden van 
Tienerwerk Cendra hebben dinsdag 
24 maart een leuke meidenavond 
gehad.

Met de uitleg van Ori Flame werden 
2 meiden opgemaakt. De rest van 
de groep kon dit bij zichzelf doen. 

Iedereen zag er op het eind van de 
avond heel mooi uit, met de knappe 
gezichtjes en mooie nagels. Cendra 
hoopt dat de volgende meiden-
avond weer zo super wordt, met 
misschien wel weer nieuwe meiden. 
Pak je kans, je moet erbij zijn, want 
dit wil je zeker niet missen! 

Voor meer informatie of vragen kun 
je contact opnemen met Anneke 
van Stichting ViERBINDEN, kijk hier-
voor even op de Facebookpagina en 
stuur meteen een vriendschapsver-
zoek. En natuurlijk ook naar Cendra 
jongerencentrum. 
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Vernieuwde Laarbeekse fietsroute ‘Terras naar Terras’

Splinternieuw Smikkelboekje vol verrassende gerechtjes!

Pannenkoekenhuis Pluk
Herberg De Brabantse Kluis 
Bavaria Brouwerij Café    
Sluys 6  
Café Thuis 
Landgoed D’n Heikant 
IJssalon De Verrassing 
De Pelgrim  
Eethuijs Cafetaria Ijssalon ‘De Donck’  
Tapperij-Restaurant De Schevelingse in-Loop 
Grand Café Stout 

Huisgemaakt pasteitje met ragout naar keuze 
Een kop huisgemaakte soep naar keuze 
Broodje van de barbecue met spek, salade en burgersaus 
Ambachtelijk baguelino broodje met frisse tonijnsalade 
Een heerlijk portie rundvlees bitterballen
Salade Heikant, een salade met diverse hartige hapjes
Een door hen samengestelde frisse ijscoupe
Een heerlijke goulash of groente kroket met wit of bruin brood, garnering en mosterd 
Broodje cayennereepjes met uien 
Smeuïg pastagerecht met paddenstoelen en gerookte zalmsnippers met Parmezaanse kaas
Nougatine ijsgebak met een minicoupje vers fruit en desgewenst geserveerd met slagroom

Terras naar Terras + Smikkelboekje     Gerechtje

Terras naar Terras:

Een boekje vol 11 heerlijke gerechtjes (t.w.v. €4,00 
per gerecht) voor maar €15,00 in totaal! Dat is het 
nieuwe ‘Smikkelboekje’, geïnitieerd door Jos en 
Rita Vogels, eigenaren van Landgoed D’n Heikant. 
“Een aantal jaren geleden was er vanuit de 
gemeente ook een ‘Smikkelboekje’. We vonden 
het leuk om dit initiatief weer op te pakken en 
hebben dit helemaal uitgewerkt. Er doen in totaal 
11 bedrijven aan mee. Deze bedrijven vallen 
ook onder de Laarbeekse ‘Terras naar Terras’-
fietsroute. Ideaal dus om te combineren!”

Wat houdt het in?
In het ‘Smikkelboekje’ vind je tien bonnen. Elk 
bedrijf heeft speciaal een gerechtje gemaakt 
voor in het ‘Smikkelboekje’. Je kunt de bonnen 
willekeurig bij alle deelnemende bedrijven 
inleveren en daar krijg je dan het gerechtje 
voor. Te denken valt aan een heerlijk broodje 
tonijnsalade bij Sluys 6, een luxe barbecueburger 
bij Bavaria Brouwerij Café of een heerlijke 
ijscoupe bij De Verrassing.  Het afnemen van 
een consumptie is verplicht. Er mogen per keer 
maximaal zes bonnen tegelijk worden ingeleverd 
bij één bedrijf. In het boekje vind je precies wat 
je krijgt en wanneer je waar de bonnen in kunt 
leveren. Je koopt het ‘Smikkelboekje’ bij alle 
aangesloten horecaondernemers. 

Het is twee jaar geleden dat de Laarbeekse 
horecavereniging een eigen fietsroute presenteerde. 
De ‘Terras naar Terras’-route komt door de hele 
gemeente. Hierbij kan aangemeerd worden bij alle 
deelnemende horecagelegenheden. Na twee jaar 
zijn er wat ondernemers afgevallen en bijgekomen. 
Tijd voor vernieuwing!

Sinds deze week kun je bij alle aangesloten 
horecaondernemers de nieuwe route gratis krijgen. 

“Ook deze route komt weer langs alle aangesloten 
horecabedrijven. Het is een heel mooie route 
door Laarbeek”, vult Jos Vogels, eigenaar  van 
Landgoed D’n Heikant en tevens penningmeester 
van Horecavereniging Laarbeek, aan. “Ideaal om 
te combineren het Laarbeekse Smikkelboekje!” 

De route kan ook gedownload worden via de 
website www.terrasnaarterras.nl.

na
ar

Horecavereniging Laarbeek presenteert:

Huisgemaakt pasteitje met ragout naar keuze 
Een kop huisgemaakte soep naar keuze 

bij één bedrijf. In het boekje vind je precies wat 
je krijgt en wanneer je waar de bonnen in kunt 
leveren. Je koopt het ‘Smikkelboekje’ bij alle 

bij één bedrijf. In het boekje vind je precies wat 

Huisgemaakt pasteitje met ragout naar keuze 

bij één bedrijf. In het boekje vind je precies wat 
je krijgt en wanneer je waar de bonnen in kunt 
leveren. Je koopt het ‘Smikkelboekje’ bij alle 

In het ‘Smikkelboekje’ vind je tien bonnen. Elk 
• 10 Smikkelbonnen
• 11 heerlijke, diverse 
gerechtjes

• Totaal €15,00 
• Ideale combinatie met 

   ‘Terras naar  Terras’-  
    route! 

Jos en Rita Vogels, Landgoed D’n Heikant

• Parkpaviljoen
• Theehuis bij de Boompjes 
• Restaurant De Croyse Hoeve
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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:

Douwe Egberts Aroma
Rood koffi e of décafé

snelfi ltermaling, grove maling of bonen
pak 500 gram

5.40-6.17

Wicky
pak 6 pakjes

à 200 ml.

W 15 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! *Wij verkopen alcoholische dranklen alleen aan personen boven de 18 jaar.

Boonacker brood
vers uit eigen oven

dubbeldonker, maïs, korrel, 
wit, tarwe of granen

heel, gesneden

Kipfi let
kilo

7.29

Snijbonen
zak ca. 400 gram

2.69

Beenham
van onze versafdeling

100 gram

2.09

Schutters premium 
pilsener bier*

krat 24 fl esjes à 30 cl.
pak 6 blikjes à 33 cl.

Unox stevige soep
2 blikken à 800 ml.

3.28-3.68

Tuinaarde
zak 25 liter

1.49

Bijv: Schutters blikbier, pak 6 blikjes 

à 33 cl. van 2.97 voor 2.22

Bij aankoop van 2 broden 50% korting. Bijv: 2 Boonacker witbroden van 4.10 voor 2.05

Bij aankoop van 2 stuks 25% korting. 
Bijv: 2 pakken Wicky fruitdrink fruit à 6 pakjes à 200 ml. 

van 2.22 voor 1.66

(maximaal 3 kratten per klant)

1+1
GRATIS

1.49
kilo 3.72

0.99
liter 0.03

1.69

4.99

25%
KORTING

2.00
liter 1.25

2 blikken

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

4.49
kilo 8.98



Donderdag 2 april 2015 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Toen vorig jaar duidelijk 
werd dat de Aarle-Rixtelse afdeling 
van de KVO niet meer verder zou gaan, 
werd besloten om het resterende kasbe-
drag aan een goed doel te schenken. De 
ledenvergadering was nagenoeg una-
niem: het bedrag zou worden gedoneerd 
aan Cendra Tienerwerk in Aarle-Rixtel. 
Zoals oud-bestuursleden van de KVO 
Mien de Koning en Tiny van den Heuvel 
het verwoorden: “Hopelijk kan de jeugd 
van Aarle met deze bijdrage iets doen en 
bij Cendra een leuke tijd beleven.”

Sfeervolle huiskamer 
Als het van de vrijwilligers van Cendra 
afhangt, komt dat zonder twijfel in orde. 
“Iedere woensdagmiddag, woensdag-
avond en vrijdag zorgen wij ervoor dat 
de kinderen hier samen kunnen zijn en 
spelen. Het is hier heel gemoedelijk. Het 
is alsof we allemaal in één grote huis-
kamer samen zijn”, aldus voorzitter Ad 
de Hoon. “De jeugd kan hier samen 
met elkaar kletsen, dansen, tv kijken, 
biljarten, en nog veel meer. Zo hebben 
we tot Koningsdag een dj-contest. De 
beste dj mag op Koningsdag dj spelen”, 
vertelt vrijwilliger Piet Maas vol enthou-
siasme. “En daar kunnen we de hulp 
van sponsoren en vrijwilligers goed bij 
gebruiken. Maar gelukkig lukt dat alle-
maal heel goed en weet iedereen Cendra 

gemakkelijk te vinden, zoals met de re-
cente verbouwing van onze ontmoe-
tingsruimte. En verschillende van onze 
tieners komen later terug als vrijwilliger. 
Dat geeft toch wel aan dat de onderlinge 
sfeer goed zit bij ons,” voegt een trotse 
Ad de Hoon toe.

Inspiratiebron voor andere instanties
Cendra Tienerwerk doet het zo goed 
dat verschillende andere instanties en 
gemeentes komen kijken hoe Cendra 
met de jeugd van Aarle-Rixtel omgaat. 
En de jeugd is ook blij om bij Cendra te 
kunnen komen. Eliza, 11 jaar oud uit 

Aarle-Rixtel, kan daarover meespreken. 
“Ik kom hier heel graag. Iedere woens-
dag ben ik hier te vinden. Bijvoorbeeld 
om te poolen of om te knutselen. Vaak 
ben ik hier samen met Fleur, een vrien-
din. Die is ook elf.” En daar doen de 
vrijwilligers het voor. Zoals Ad het zegt: 
“Wij zorgen voor de begeleiding en de 
locatie. Maar het draait uiteindelijk alle-
maal om de kinderen. Als zij hier geluk-
kig zijn, zijn wij het ook.” Kijk voor meer 
informatie over Cendra op de website 
www.cendra.net. 

Laarbeek - Sjaak Bisseling, algemeen 
directeur van Protekta verraste in ok-
tober 2014 Stichting Leergeld Gemert-
Bakel, Laarbeek en Boekel met de 
mededeling dat hij deze stichting had 
uitgekozen als goed doel ter gelegen-
heid van het 25-jarig jubileum van zijn 
bedrijf. 

Voor de genodigden bestond de moge-
lijkheid om een bijdrage te doneren aan 

de Stichting Leergeld. Sjaak heeft tot 
vorige week gewacht met het bekend-
maken van het eindbedrag omdat hij in 
de periode na het jubileumfeest nog en-
kele donaties verwachtte.

Afgelopen week was het zover. Hij 
nodigde Ton Valckx, voorzitter van 
de Stichting Leergeld uit om bij hem 
thuis het eindbedrag bekend te ma-
ken. Dankzij de gulle bijdragen van 

personeel, vrienden en zakenrelaties 
bleek uiteindelijk €4.400,00 beschikbaar 
te zijn voor Leergeld! Een bedrag waar 
deze actieve stichting erg blij mee is, 
vooral omdat door de steeds stijgende 
vraag om ondersteuning het jaar 2014 
werd afgesloten met een negatief saldo. 

Met deze mooie bijdrage kan Stichting 
Leergeld ook in 2015 weer kinderen 
helpen. 

Donatie voor ‘de gezelligste huiskamer van Laarbeek’ 

Protekta verrast Stichting Leergeld 

Schrijf je nu in voor Color Fun! en 
win kaartjes voor WiSH Outdoor

V.l.n.r. Tiny van den Heuvel (KVO), Ad de Hoon (Cendra), 
Mien de Koning (KVO) en Liesbeth van den Heuvel (Cendra).

Beek en Donk - Iedereen die zich voor 
zaterdag 7 april inschrijft voor Color 
Fun! maakt kans op twee zondag-
kaarten van WiSH Outdoor. De or-
ganisatie hiervan heeft 2 x 2 kaartjes 
beschikbaar gesteld. Wie wil dit nou 
niet, meedoen aan het  kleurrijke eve-
nement Color Fun! en dan ook nog 
eens kans maken op 2 kaartjes voor 
de zondag van WiSH Outdoor.

Inschrijven 
Ieder jaar komen duizenden men-
sen op het Laarbeekse festival WiSH 
Outdoor af. Geniet op zondag 5 juli 
van o.a. Kensington, Typhoon & Band, 
FeestDJRuud, Domien Verschuuren & 
Tjitse Leemhuis (3FM), en vele andere 
topartiesten! Het enige wat je hoeft te 
doen om kans te maken op kaarten, 
is jezelf inschrijven voor Color Fun! 
Deelnemers die zich nu inschrijven tot 
uiterlijk 7 april 00.00 uur maken kans 
op twee zondagkaarten. Alle deelne-
mers die zich al ingeschreven hebben, 
maken natuurlijk ook kans op deze 
kaartjes. Ga voor aanmelding naar de 
website www.colorfunlaarbeek.nl of 
ga naar een inschrijfpunt in de kernen 
van Laarbeek (zie de website).

Na 7 april worden de winnaars 
bekendgemaakt via www.color-
funlaarbeek.nl, Facebook en De 
MooiLaarbeekKrant. 

Color Fun!
Color Fun! is een nieuw Laarbeeks 
evenement. Dit gaat plaatsvinden op 

zaterdag 9 mei op en vanaf het eve-
nemententerrein in Beek en Donk. ‘s 
Middags vindt een run plaats waarbij je 
bestrooid wordt met kleurenpoeders. 
Je kunt kiezen uit een route van 2,5 
of 5 kilometer en of je wilt hardlopen 
of wandelen. ‘s Avonds - van 19.00 
tot 23.00 uur - vindt de feestavond 
plaats. Ook gedurende deze avond 
wordt er volop met kleurenpoeder ge-
strooid. De toegang voor deze avond 
is gratis. Gedurende de dag is er van 
alles te doen op het evenemententer-
rein. Deelname aan de run kost 15,00 
euro per persoon. Hiervan gaat 5 euro 
naar het goede doel: Een Laarbeekse 
vereniging of stichting. Je kunt zelf 
aangeven aan welke organisatie je dit 
geld gunt. Ga voor meer informatie 
naar: www.colorfunlaarbeek.nl.

Vrijwilligers
De organisatie van Color Fun! is ook 
nog hard op zoek naar vrijwilligers. 
Heb je interesse om mee te helpen? 
Bijvoorbeeld bij het opbouwen op 8 
en/of 9 mei, het evenement zelf of 
bij het afbouwen op 10 mei? Stuur 
dan een mailtje naar info@colorfun-
laarbeek.nl of bel naar 0492-832182 
(kantoor MooiLaarbeek) voor meer 
informatie. 

binnenhuisarchitectewoonstyliste

Openingstijden:

Haageijk 25, 5421 KW Gemert, telefoon 0492-820041

Vrij: 10.00-20.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Ma: Gesloten 
Di t/m Do: 10.00-18.00 uur

2e Paasdag geopend
(alleen Truuds XXL) 11.00 - 17.00 uur

• Meubels • Bankstellen 
• Schilderijen • Verlichting • Accessoires

GROOTSTE

Dealer Urban & Jouw Meubel

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

Max 2 per klant
OP = OP

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Gazelle Classic LTD van € 499,- voor € 449,-

Shimano Schoenen 
met pedalen van 
169.90 voor 99,95 

Bobike classic mini 
fietsstoeltje nu met 

gratis 2e montageset 
en windscherm

AIM pomp + plakset
nu voor € 13,95

NIEUWE openingstijden:
maandag           13.00 - 20.00
dinsdag     8.30 - 20.00
woensdag     8.30 - 20.00
donderdag     8.30 - 20.00
vrijdag     8.30 - 20.00
zaterdag     8.30 -  17.00

2e paasdag geopend

tot 75% korting in onze 
outlet (tassen, brillen, 

zadels, bidons en meer)
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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.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Uitslag verkiezingen
• Ruimte voor landbouw en natuur door grondruil bij Croy
• Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - Sporten en bewegen is gezond, maar vooral ook heel erg leuk. De Nationale Sport-
week van 18 tot en met 25 april vestigt een week lang de aandacht op sport en bewegen. Het 
thema vanuit NOC*NSF is ‘Ik neem je mee’, met als insteek dat sporters een ‘niet-sporter’ 
kennis laten maken met hun sport of beweegactiviteit. Een mooie gelegenheid om ook de 
Laarbeekse inwoners, van jong tot oud, te laten zien en ervaren hoeveel sportmogelijkheden 
er zijn en hoe leuk bewegen is. De gemeente Laarbeek vindt het stimuleren van sport en 
bewegen belangrijk en heeft de sportverenigingen gevraagd of ze mee invulling geven aan 
de sportweek. Activiteiten die bij buurtsportcoach Ilse van Ham worden aangemeld, worden 
meegenomen in een activiteitenoverzicht voorafgaand aan de sportweek. Organiseert uw 
vereniging of organisatie een activiteit, kennismakingslessen, of doet u iets anders om sport 
te promoten tijdens de Nationale Sportweek? Stuur voor 6 april een e-mail naar ilse.v.ham@
laarbeek.nl. Kijk voor meer informatie op www.nationalesportweek.nl. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• De Tapperij voor het countrydansen op maandag 27 april 2015 van 11.00 tot 

18.00 uur in de Kerkstraat, ter hoogte van nummer 22, in Beek en Donk (ver-
zonden 19 maart 2015),

• Vriendengroep Customz Dream voor het organiseren van Customz Dream 
(automeeting) op het parkeerterrein van de tennisvereniging uitlopend naar 
parkeerterrein Commanderijcollege aan de Muzenlaan/Kerkakkers in Beek 
en Donk op zondag 7 juni 2015 van 11.00 tot 17.00 uur (verzonden 23 maart 
2015),

• Gilde Sint Margaretha voor het organiseren van het kruisschieten op maandag 
24 augustus 2015 van 14.00 tot 20.00 uur op het gildeterrein aan de Haven-
weg 6a in Aarle-Rixtel (verzon-den 23 maart 2015),

• Buurtbewoners ’t Slotje voor het houden van een straatbarbecue op zaterdag 4 
juli 2015 van 16.00 tot 24.00 uur op het grasveldje naast ’t Slotje 32 in Beek en 
Donk (verzonden 23 maart 2015),

• Gilde Sint Leonardus voor het organiseren van de Donckse Wijing op zondag 
31 mei 2015 van 8.00 tot 14.00 uur bij de Leonarduskapel op de hoek van de 
Kapelstraat en Lage Heesweg in Beek en Donk (verzonden 23 maart 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen 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 gemeente-nieuwspagina’s.

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, 
Beverstraat Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te heb-
ben om de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenpar-
keerplaats op kenteken in de Beverstraat in Beek en Donk.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 28 maart 2015 tot zaterdag 9 mei 
2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mon-
delinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, 
telefoon 0492 469 700.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing te verlenen voor 
het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3  van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Swingersclub Temptation, Wil-
lemstraat 9b in Beek en Donk. Deze ontheffing geldt tijdens een besloten party op donderdag 
30 april 2015 van 14.00 uur tot en met 1 mei 2015 tot 14.00 uur. Verzonden 23 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: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s. 

In verband met de voorjaarskermis in Aarle-Rixtel geldt een parkeerverbod ter hoogte van de 
Dorpsstraat 78 tot Dorpsstraat 86. Deze maatregel geldt van 4 tot en met 7 april 2015. 

Door café Thuis is een kennisgeving incidentele festiviteiten gedaan in verband met een 
schoolbal van het Commanderij College op donderdag 28 mei 2015 van 18.30 tot 1.00 uur in 
het café en in de tuin van café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk

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 - Veel mensen hebben een huisdier, waar ze veel mee op hebben en goed voor 
zorgen. Hier hoort ook bij, vooral als het over honden gaat, dat zo’n dier voldoende beweging 
krijgt. Iedereen zal het erover eens zijn dat een hond op z’n tijd eens flink moet kunnen ren-
nen. Maar omdat het gemiddelde baasje niet zo hard kan lopen als zijn hond, is het aan de lijn 
uitlaten niet altijd vanzelfsprekend. Dus moet er gelegenheid zijn om de hond eens af en toe 
de vrijheid te geven. Ook in de gemeente Laarbeek is het mogelijk om buiten de bebouwde 
kommen de hond uit te laten zonder dat deze aan de lijn hoeft te lopen.
Onze honden moeten het buitengebied echter wel delen met een heleboel dieren die daar 
van nature voorkomen en die van dat gebied afhankelijk zijn. Nu we weer in de richting gaan 
van het voorjaar en het broedseizoen weer in aantocht is, is het van belang om daarmee re-
kening te houden. 
 
Met name weidevogels zoals kievit, grutto, scholekster en wulp, die in het voorjaar weer ge-
bruik maken van het buitengebied om er te nestelen en hun jongen groot te brengen, kun-
nen door loslopende honden ernstig verstoord worden. Voor dieren in onze natuur zijn drie 
dingen van groot belang, namelijk voedsel, dekking en rust. Rust komt hierbij op de eerste 
plaats. De meeste hondenbezitters zijn van goede wil, maar beseffen niet altijd dat hun hond, 
als deze door het veld rent, voor grote onrust kan zorgen. 
 
De Flora- en Faunawet, die zorgt voor de bescherming van de in het wild levende dieren, zegt 
hierover dat degene die het toezicht over een hond heeft, moet voorkomen dat deze dieren 
opspoort of vangt. En opsporen begint al als een hond zoekend door het veld loopt. Misschien 
ziet het er wel mooi uit als boven een weiland de kieviten of andere weidevogels luidruchtig 
rondvliegen, maar realiseert u zich dan wel dat dit vaak betekent dat er een legsel of jongen 
in de buurt zijn. Deze vogels zien in de hond een gevaar waartegen ze hun jongen moeten 
beschermen. En met elke verontrusting neemt de kans op het succesvol grootbrengen van 
de jongen af. Het zijn niet alleen de weidevogels die hier last van hebben, ook andere vo-
gelsoorten zoals patrijzen en fazanten die in de bermkanten broeden, worden nogal eens 
het slachtoffer van loslopende honden. En ook zijn er in het voorjaar jonge hazen die zich bij 
gevaar tegen de grond drukken en daarmee een gemakkelijke prooi zijn.
 
We hebben in onze gemeente een actieve groep weidevogelbeschermers, die zoveel moge-
lijk probeert om de achteruitgang van de weidevogels tegen te gaan. Dit doen ze door het 
inventariseren en beschermen van nesten. Een groot aantal agrariërs verleent hieraan hun 
medewerking, wat zeker de vogels ten goede komt. Ook u als hondenbezitter kunt aan het 
voorbestaan van de weidevogels bijdragen door tijdens het uitlaten met het bovenstaande 
rekening te houden. 

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 3 april komt wethouder Briels aan het woord. 

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

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Doe mee met de Nationale Sportweek!!

Verleende vergunningen

Verkeersbesluiten

Ontheffing sluitingsuren

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kennisgeving incidentele festiviteiten 

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

30 en 31 maart

Inzameling grof groen afval 

Loslopende honden. Natuurlijk? 
Of natuurlijk niet?
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MooiLaarbeekkrant

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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
Ahorn 14 Mariahout 17-03-2015 bouwen van een woning (tweekapper)
Ahorn 12 Mariahout 17-03-2015 bouwen van een woning (tweekapper)
Ahorn 10 Mariahout 17-03-2015 bouwen van een woning
Den Bongerd 4 Aarle-Rixtel 19-03-2014 renoveren van een tuinhuis

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Den Bongerd 4 Aarle-Rixtel 19-03-2014 slopen van een muur

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
Dr. Timmerslaan 44 Beek en Donk   veranderen van de voorgevel   bouwen 16-03-2015
Leliestraat 100+102  Beek en Donk   overkapping bij voordeur    bouwen 23-03-2015
Rectificatie
Kouwenberg 25  dit moet zijn 
Kouwenberg 35 Aarle-Rixtel bouwen van een garage 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.
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 te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie Kern Werkomschrijving   Activiteit
Heieindseweg 6 Mariahout verwijderen van asbest (golfplaten) slopen

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Jong steenuiltje

Terwijl ik vroeg in de morgen dit stukje zit te schrijven, huilt de wind 
rond het huis. We hebben al dagen van regen achter de rug en zoals ik 
vorige week al aangaf: maart roert echt zijn staart. Na de buien heb je af 
en toe wel prachtige wolkenluchten die voorbij jagen wat wel weer een 
mooi gezicht is. Ook de motorshow van Harley Davidsonclub Liberater 
viel letterlijk in het water. Ze hebben de laatste jaren wel pech.Ik ben in 
vroegere tijden jaren lid geweest van deze club, zat altijd op 

de motor, en was elk weekend op pad naar een of ander motortreffen 
of toerrit. Een groot contrast met de huidige tijd, nu zoek ik juist altijd 
de rust op van de natuur, een mens kan veranderen! Afi jn, als compen-
satie voor het slechte weer op dit moment heb ik deze week gekozen 
voor dit jonge steenuiltje dat vlak bij het kanaal in Lieshout heerlijk zit 
te genieten van het zonnetje. Ook de dieren genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het kanaal bij Lieshout

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 
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Vogelwerkgroep de Ortolaan wandelt in de 
Grotelse Heide

De Geelgors, een van de vele mooie vogels die waarschijnlijk 
tijdens de wandeling in de Grotelse Heide is waar te nemen

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Dansen voor jong en oud

Kienavond met de Raopers

Laarbeek – De eerste vogelwandeling van dit 
seizoen door Vogelwerkgroep de Ortolaan 
van het IVN Laarbeek wordt gehouden op 2e 
Paasdag (6 april). Om 8.00 uur in de ochtend 
starten zij met een circa 2 uur durende wande-
ling in de Grotelse Heide. 

De start van deze wandeling vindt plaats vanaf 
de parkeetplaats bij het bekende Restaurant/
Café Grotels Hof, aan de Grotel 5 te Bakel. Het 
is spannend, welke vogels terug zijn uit Afrika 
of Zuid-Europa. Zijn de tjiftjaf, de witte kwik-
staart, de boomleeuwerik, de boompieper, de 
fitis, de roodborsttapuit, de zwartkop en/of de 
gekraagde roodstaart weer te bewonderen? In 
het naaldbos kunnen de wandelaars misschien 
goudhaantjes, zwarte mezen en kuifmezen zien. 
Nog specialer zijn de open vlakten, die hier en 
daar in de Grotelse heide zijn. Op deze open 

vlakten met hier en daar bomen kan een boom-
leeuwerik of boompieper zitten. Of is er kans, 
dat je de vijfde van Beethoven hoort, het liedje 
van de geelgors. Ook de grote lijster, de zanglijs-
ter en de heggenmus kunnen zich laten horen. 
In sommige plasjes zitten wel eens de dodaars. 
In het bos is er kans op vier soorten spechten, de 
grote bonte, de groene, de zwarte, en de kleine 
bonte. Zelfs de in Nederland oprukkende, maar 
nog zeer zeldzame, middelste bonte is niet he-
lemaal uitgesloten, en dan zitten er vijf soorten 
spechten.

Van boven kijken de slechtvalken in de Mortelse 
toren op de wandelaars neer. Over de hele we-
reld zijn deze beelden te zien. Als de wandeling 
langs de Snelle Loop gaat, zijn er misschien ook 
watervogels te zien. Zeker is niks bij een vogel-
wandeling, alles is een verrassing. 

Beek en Donk – Elke vrijdag wordt er een dans-
avond gehouden in zaal van de Burgt te Beek 
en Donk.

Deze dansavond is voor jong en oud en begint 
elke vrijdag om 20.00 uur. Het seizoen loop tot 
26 juni. Iedereen is welkom om mee te dansen.

Lieshout - Carnavalsvereniging de Raopers houdt 
op vrijdag 3 april een kienavond. Iedereen is hier-
bij van harte welkom. 

De kienavond wordt gehouden in het Dorpshuis 
van Lieshout. De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Onze Doelgroep
Gasterij Buitengewoon Smakelijk biedt klein-
schalige dagbesteding aan mensen met een 

licht tot matige verstandelijke beperking, niet 
aangeboren hersenletsel of autisme 

spectrumstoornis. De begeleiding wordt 
verzorgd door twee enthousiaste profession-
als met ondersteuning van vrijwilligers. Dat 
betekent dat je verzekerd bent van optimale 

begeleiding op maat.

Onze Visie en Missie

Ben je geïnteresseerd? 
Informeer dan naar de mogelijkheden via 

info@buitengewoonsmakelijk.nl of telefonisch op 
0492-462521 en vraag naar Brechje of Yvonne.

Ons grootste uitgangspunt is een veilige en gezellige plek 
creëren voor onze medewerkers. Wij bieden een scala 

aan lerende en creatieve dagactiviteiten, waardoor iedere 
medewerker tot zijn of haar recht komt. We kijken hierbij 

naar de persoonlijke wensen en behoeften waarbij de 
nadruk wordt gelegd op persoonlijke ontwikkeling van 

zelfvertrouwen, vaardigheden en zelfstandigheid. Met een 
cliëntgerichte instelling en het denken in mogelijkheden 
bieden wij een dagbesteding midden in de maatschappij 

waar iedereen als volwaardig word gezien.

Gasterij Buitengewoon Smakelijk BV 
(gevestigd in het pand van Lifestyle center Laarbeek en voor iedereen toegankelijk!)

Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492-462521 
www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl

Ben jij op zoek naar een gezellige, 
culinaire en vooral kleinschalige 

dagbesteding?
Dan is de Gasterij dé plek voor jou!

Mooi UIT in Laarbeek

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

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

Vrijdag 24 april
Artiestenavond (Nederlands- en Engelstalig)

Zaterdag 25 april
Darttoernooi, aanvang 20.00 uur)

Zondag 26 april
Darttoernooi, aanvang 14.00 uur
Reünie, aanvang 21.00 uur met DJ-imm
Tapbier en fris voor de feestprijs van €1,50!

Maandag 27 april
Koningsdag met div. activiteiten op het plein en gezelligheid op het terras.

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624
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Laarbeek - Een smakelijke fietsroute door Gemert, 
Bakel en Laarbeek is na 12,5 succesvolle fietsja-
ren geoptimaliseerd en heet nu Heerlijck vrij in de 
Brabantse binnenlanden.

Happen en Trappen combineert fietsen en eten. 
Het idee: 1 fietsroute, 5 restaurants, 5 gangen. Een 
dagvullende activiteit waarbij het natuurschoon de 
groene draad vormt. Een toeristisch-recreatief ini-
tiatief voor iedereen. 

Heerlijck vrij in de Brabantse Binnen-landen maakt 
deel uit van Happen en Trappen en is een samen-
werkingsverband van lokale horecaondernemers, 
die gezamenlijk een afwisselende route verzorgen 
in de regio. 
 

Heerlijck vrij in de Brabantse Binnenlanden 
is een samenwerkingsverband van:
 Manege Het Zwarte Water koffie en gebak; Eeterij 
en Feesterij ’t Hofke, voorgerecht; Herberg de 
Brabantse kluis, soep; Gasterij de Gouden Leeuw, 
hoofdgerecht en ’t Ridderhof, nagerecht. 

Happen en Trappen is momenteel een landelijke 
formule maar is gestart met onder andere deze 
route in Gemert-Bakel 12,5 jaar geleden. Ruim 
700 horecagelegenheden hebben zich aange-
sloten. Samen verzorgen zij ruim 155 routes in 
Nederland en België. Op www.happenentrappen.
nl wordt iedere route gepresenteerd. Een arrange-
ment Happen en Trappen kost standaard € 38,50. 
Deze dagactiviteit is geschikt voor zowel kleine als 
grote groepen. 

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Maandag 6 april 
(2e Paasdag)

Open vanaf 14.00 uur
Zet vast in je agenda:
9 t/m 19 september 
Open  Biljarttoernooi

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 4 APRIL
VANAF 21:00 UUR

MUSTANG 66 SIXTIES LIVE

Feesten en partijen tot 80 personen 
vraag aan de bar of bel.

Met hun Fender Stratocaster gitaren halen ze het beste 
naar boven uit de jaren zestig.

Beleef het mee bij Café Bar Bij-Ons

12,5-jarig Jubileum Happen en Trappen 
Advertorial

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum Het Anker 
Beek en Donk - In Muziekcentrum Het Anker te 
Beek en Donk wordt op 2e paasdag (6 april) van 
10.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt gehouden. 
Deze vlooienmarkt wordt georganiseerd door 
Harmonie Oefening en Uitspanning in samenwer-
king en ten bate van Het Anker.  

Op deze markt kunnen particulieren een kraam hu-
ren voor de verkoop van tweedehands goederen. 
Bezoekers kunnen snuffelen naar schoenen, kle-
ding, boeken, platen, CD’s, elektrische en huishou-
delijke apparaten, speelgoed, snuisterijen, te veel 
om op te noemen. Wie nu eindelijk de zolder of 
schuur wil opruimen of van zijn gebruikte spullen 
af wil komen, die eigenlijk zonde zijn om weg te 

gooien, kan terecht op de gezellige vlooienmarkt in 
Muziekcentrum Het Anker.   

Kom op maandag 6 april (2e paasdag) gezellig even 
langs in Muziekcentrum Het Anker en snuffel lekker 
rond of geniet van een kopje koffie of drankje en 
wie weet vind je wat leuks voor in huis of tuin. De 
toegangsprijs bedraagt €1,50 p.p. kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang. U vindt Muziekcentrum 
Het Anker aan de Pater Vogelsstraat 39 in Beek en 
Donk. Er is voldoende parkeergelegenheid in de di-
recte omgeving (Heuvelplein).  

Voor informatie/boekingen kijk op www.oenu.
nl, www.vandersteenevenementen.nl of bel 06–
81135591.
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS www.aldi.nl

Lavendel

Bloeiende 
perkplant

Hortensia

Franse Geranium

Festival 
Colours
12 cm

Spaanse 
Margriet 

Fuchsia Vlijtig Liesje
19 cm

Margriet

Vanaf woensdag 8 t/m zondag 12 april*

Kanaaldijk 3, Aarle-Rixtel
Zet- en drukfouten voorbehouden. OP=OP  * Zie voor reguliere openingstijden www.aldi.nl.

Festival Colours
23 cm

Petunia 
12 cm

Vlijtig Liesje
12 cm

Bloeiende perkplant 
in hangpot
23 cm

Bloeiende 
perkplanten
10-pack

Bloeiende perk-
plant in hangpot
19 cm

Petunia
19 cm

 PLANTJES
MARKT
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In gesprek met: Marie-Louise Verschuuren
Locatie:           Helmondseweg 7b, Aarle-Rixtel 

Redacteur:        Martin Prick

Elk bedrijf dat hulp nodig heeft bij de bedrijfsvoe-
ring, kan een beroep doen op Maveza. Soms gaat 
het om specifieke secretaressefuncties als het bij-
houden van een agenda en het maken van afspra-
ken. Meestal gaat het om de volledige sales-support 
van een bedrijf. Ook zaken als training en coaching 
voor acquisitie kunnen worden verzorgd. Maveza 
is gespecialiseerd in bedrijven met een technische 
achtergrond.

Hoe ben je begonnen, Marie-Louise?
“Na mijn opleiding als secretaresse heb ik een aantal 
jaren gewerkt als secretaresse/receptioniste. Na de 
geboorte van onze oudste zoon ben ik vanuit huis 
een Ebay-winkel begonnen. Deze winkel richtte zich 
op de verkoop van nieuwe en gebruikte kleding en 
was op enig moment een gewaardeerde site voor 
een kleine markt. Toen Ebay  veranderde ben ik gaan 
werken in een callcenter, vooral om ook weer met 
collega’s te werken. Het ondernemerschap is altijd bij 
me gebleven en toen de gelegenheid zich voordeed 
ben ik Maveza gestart, een telemarketingbedrijf dat 
zich richt op de technische en laboratorium wereld.”

Hoeveel werknemers heb je en welke eisen stel je?
“Op dit moment heeft Maveza 2 werknemers. 
Commercieel bellen is topsport, daarom vragen wij 
doorzettingsvermogen, creativiteit en een hoge mate 
van zelfstandigheid. Omdat we ook in België en 
Duitsland bellen is een vreemde taal een must. Onze 
medewerkers gaan om met vertrouwelijke informatie 
en halen voor iedere klant het onderste uit de kan.”

Waarom juist de technische markt?
“Wij hebben voor technische markten gekozen om-
dat juist deze doelgroep het moeilijker vindt om in 
contact te komen met (nieuwe) klanten. In onze 

service maken wij de vertaalslag van product naar 
een afspraak en leggen wij het eerste contact. Het is 
gebleken dat technische eindgebruikers een specialis-
tische benadering vragen.”

Jullie zijn als het ware de secretaresse van een be-
drijf? 
“Dat klopt. Voor een aantal klanten zijn wij de scha-
kel tussen de binnen- en buitendienst. Wij maken 
afspraken, houden de agenda bij en zoeken zaken 
uit waar de klant geen tijd voor heeft. Bedrijven kun-
nen bij ons terecht voor alle diensten die Sales & 
Marketing gerelateerd zijn. Veel mensen maken een 
onderscheid tussen Sales en Marketing maar het een 
kan niet zonder het ander bestaan. Daarom is onze 
filosofie dan ook dat als je deze samen gebruikt het 
resultaat voor bedrijven optimaal is. Dit is ook wat 
onze klanten onderschrijven.
Naast bellen verzorgen wij nieuwsbrieven, helpen we 
bedrijven met het structureren van hun marketing-
campagne en maken wij afspraken voor de account-
managers.”

Is het moeilijk met al die verschillende bedrijven om 
te gaan?
“Elke bedrijf heeft zijn eigen cultuur en er wordt an-
ders gewerkt. Als wij namens een bedrijf bellen zor-
gen wij ervoor dat de gegevens en de cultuur van 
een bedrijf bij ons bekend zijn. Zo weten we waar we 
over praten als we in naam van onze klant optreden. 
Wij nemen alleen maar contact op in opdracht van 
een bedrijf. Wij zijn het visitekaartje van het bedrijf, 
zowel voor inkomende als uitgaande gesprekken.”

Waarom komen klanten naar jullie bedrijf?
“Klanten kiezen voor Maveza omdat wij ons richten 
op de markt waarin zij actief zijn. Maveza biedt totale 
transparante toegang tot verzamelde gegevens en 
we hebben ook direct contact met de medewerker 
die het bedrijf vertegenwoordigt. Naast onze uitge-
breide kennis van de technische en laboratorium we-
reld, werken wij ook in de packaging-, engineering 

en foodsector. Een andere reden waarom klanten 
voor Maveza kiezen is dat opdrachten in het Engels, 
Duits en Frans mogelijk zijn.”

Zijn er nog andere zaken die jullie aanbieden?
Naast onze kernactiviteiten bieden wij ook training 
en coaching. Wij coachen verkopers in het volledige 
verkooptraject, waarbij de nadruk licht op complexe 

verkooptrajecten. Wij begeleiden één-op-één, maar 
kunnen ook voor een groep bijvoorbeeld een acqui-
sitietraining verzorgen. Daarnaast kunnen wij een 
bedrijf helpen knelpunten in verkooptrajecten inzich-
telijk te maken. 

Nieuwsgierig? Kijk op www.maveza.nl om een goe-
de indruk te krijgen van de diensten van Maveza.

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

IN GESPREK MET...  MAVEZA

Marie-Louise Verschuuren

For a Change zijn wij 
met pasen geopend.

van 10.00 - 17.00 uur

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

Lezing over autisme

Knutselen met tienerwerk de Boemerang

Aanmelden Roefeldag Lieshout 

Helmond - Bella Fonte geeft op 11 
april een lezing in het Golden Tulip 
Hotel West-End in Helmond. Met 
deze lezing wil ze in het bijzonder de 
aandacht vestigen op de noodzaak 
van een goede begeleiding voor alle 
autisten. Tevens zal ze ingaan op het 
gunstige effect dat een huisdier op hen 
kan hebben.

Bella Fonte is het pseudoniem van de 
schrijfster van het boek “Het verhaal 
van een autist” dat ze geschreven heeft 
op basis van de vele ervaringen die zij 
en haar gezin hebben opgedaan tijdens 
de zoektocht naar het antwoord op de 
vraag waarom hun jongste zoon zo an-
ders reageert dan zijn leeftijdgenoten.
Door middel van deze lezing wil ze haar 
boek wat meer bekendheid geven, te 
meer omdat er in deze regio heel veel 
mensen zijn die op een of andere ma-
nier met autisme te maken hebben. 
Inmiddels kan ze het een en ander 
door nieuwe ervaringen bevestigen en 
voor de aanwezige luisteraars onder 
woorden proberen te brengen. Hieruit 
kan dan weer nuttige informatie voort 

komen voor die luisteraar, die met pro-
blemen en vragen zou kunnen zitten 
omtrent een eigen zoektocht naar ant-
woorden.

De lezing wordt gehouden in 
zaal “van Ruysdael” van het 
Golden Tulip Hotel West-End
Steenweg 1
5707 CD Helmond

Op zaterdagmiddag 11 april van 
14.00-16.00u. De lezing op zichzelf zal 
ongeveer een half uur in beslag gaan 
nemen, waarna er vragen gesteld kun-
nen worden die zij zo goed mogelijk zal 
beantwoorden.

De toegang voor de lezing is gratis en is 
inclusief een kopje koffie of thee.

Beek en Donk – Circa 40 tieners hebben 
zich  afgelopen vrijdag creatief kunnen 
uitleven tijdens de crea-avond bij de 
Boemerang. 

Voor sommige tieners  was de avond te 

kort om hun creatie perfect te krijgen , 
dus zij kunnen deze, tijdens de inloopmid-
dag op woensdag, komen afmaken als 
ze willen.  Ben jij een echt knutselmon-
ster? Kom dan op zaterdag 4 april tussen 
10.30 en 14.30 uur met je ouders lekker 

shoppen bij Jan Linders.  Terwijl je ouders 
de boodschappen doen, kun jij een leuke 
paasdeurstopper of eierdopje gaan ver-
sieren, samen met de vrijwilligers van de 
Boemerang.  Het maakt niet uit hoe oud 
je bent, iedereen is welkom. 

Lieshout - De kinderen van de scholen in 
Lieshout hebben dinsdag een inschrijf-
formulier ontvangen voor de Roefeldag. 
Dit inschrijfformulier kan je tot maandag 
13 april inleveren op school. 

Kinderen in Lieshout die speciaal onder-
wijs volgen, ontvangen thuis een inschrijf-
formulier in de bus. Omdat de organisatie 
geen overzicht heeft van alle kinderen in 
Lieshout die speciaal onderwijs volgen, 
hebben zij wellicht kinderen gemist. Volgt 
uw kind speciaal onderwijs, maar heeft 

u geen formulier in de bus gehad? Of 
woont u in Lieshout maar zit uw kind op 
een basisschool buiten Lieshout? 

Vul dan het inschrijfformulier in op www.
roefeldaglaarbeek.nl/lieshout of stuur een 
mail naar lieshout@roefeldaglaarbeek.nl.

Advertorial

Fotograaf: H. van Beek    Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

  Tel. 0499-421469Tel. 0499-421469T

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden
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Openingstijden
Di t/m za: 10.00 - 17.00u
Zo: Gesloten
Ma: Gesloten

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

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

25% 
KORTING

op onze tegels en 
houten vloeren van

hoogwaardige 
kwaliteit

keukens, badkamers en vloeren

2e Paasdag open van 11.00 tot 16.00 uur - www.iesra.nl

GRATIS huisbezoek en keukenadvies - inclusief 3D ontwerp - wij realiseren uw complete project van A-Z

IESRA

Iesra, nieuw in de regio
Advertorial

Hoewel ze eigenlijk met pensioen kan, 
opende Mieke kort geleden uit liefde 
voor het vak haar winkel  aan de Vincent 
van Goghstraat.  Hier wil ze keukens, 
badkamers, vloeren en verbouwingen 
aan de man brengen. Helemaal alleen 
doet ze dat niet. Ze heeft een vast team 
om zich heen verzameld . Een assis-
tente, een monteur, een gastvrouw en 
ze werkt samen met een vast installa-
tiebedrijf.

De crisis heeft voor veel moeilijke jaren 
gezorgd, maar ook voor meer kennis en 
ze ziet weer mogelijkheden. Ze houdt 
van haar vak en wil de berg ervaring van 
40 jaar binnenhuisadvies graag inzetten. 
Haar team bestaat dan ook uit jonge, 
leergrage enthousiaste mensen. Samen 
staan ze sterk voor het realiseren van de 
wensen van de klant.

Waardoor onderscheidt iesra zich van 
andere keuken- en sanitairzaken?
Het grote verschil is dat ze het hele tra-
ject verzorgen, vanaf het advies tot en 
met de realisatie. Dit advies volgt vaak 
na een gratis huisbezoek. Er wordt ge-
werkt met de mentaliteit, met het ge-
voel van vroeger. Wel zakelijk, maar 
gemoedelijker, leuker. Open en eerlijk. 
Als iets kan, dan kan het en anders kan 
het niet.

Er is niet gekozen voor een grote locatie 
op een industrieterrein, maar een gast-
vrije ruimte in het centrum van Nuenen.  
In een straat met een fijne sfeer, waar 
mensen zich thuis voelen. Een plek die 
uitnodigt binnen te lopen, waar ieder-
een welkom is. Er is voor iedereen wel 
wat te vinden. Ook voor een kleiner 
budget realiseert Iesra mooie dingen. De 
koffie staat altijd klaar. 

Toe aan vernieuwing van uw woning 
of het invullen van de ruimtes in uw 
nieuwe huis?
Aarzel niet en maak een afspraak met 
Mieke of een van haar assistentes. 
Huisbezoek, advies en ontwerp zijn ge-
heel gratis. Kijk voor de openingstijden 

op www.iesra.nl. Iesra is gelegen aan de 
Vincent van Goghstraat 46 te Nuenen. 
2e Paasdag is Iesra geopend van 11.00 
tot 16.00 uur.

Bloemenverkoop korfbalvereniging 
Flamingo`s 

Klokkengieterij Aarle-Rixtel voortaan elke zondag open

Mariahout - Evenals voorgaande ja-
ren, komen leden van korfbalvereni-
ging Flamingo’s ook dit jaar weer bij 
u langs voor de verkoop van bloe-
men, geleverd door Broks Bloemen 
uit Zijtaart. Dit staat te gebeuren op 
woensdag 22 en donderdag 23 april. 

Mocht u niet thuis zijn en u wilt wel 
bloemen hebben, dan kunt u een be-
stelling doorgeven. U heeft een keuze 
uit verschillende bloemen;  Geraniums 
€1,50, Hanggeraniums €1,50, Vlijtige 
liesjes, 10 voor € 2,50, Bladbegonia`s, 
20 voor €4,50,, Bacopa €1,50, Spaanse 
Margriet €2,00, of 3 voor €5,00, 

Hangpotten met div. soorten planten 
€6,00.
                                                                       
Zij hopen ook bij u hun bloemen te 
mogen leveren, zodat u een steen-
tje bijdraagt aan korfbalvereniging 
Flamingo’s. Tot ziens op 22 of 23 
april. Wilt u een bestelling doorgeven, 
dan kan dat t/m 23 april, 21.00 uur 
bij: Henk van den Boom, tel. 0413-
209495 of 06-20476422. De verkoop 
vindt plaats vanaf Harold Vereijken, 
gelegen aan de Wilhelminastraat 20C 
te Mariahout.

Aarle-Rixtel - Met ingang van 
Tweede Paasdag kan men gedu-
rende de maanden april en mei  
in Aarle-Rixtel elke zondagmid-
dag de klokkengieterij van Petit 
& Fritsen bezoeken. 

Tijdens deze middagen geven 
gidsen van Heemkundekring 
Barthold van Heessel uitleg 
over de geschiedenis van de 
klokkengieterij en het gehele 

productieproces van het klokken 
gieten. 

Hierbij staat uiteraard de unieke 
hout gestookte smeltoven cen-
traal. Zoals bekend heeft de klok-
kengieterij haar productiepro-
ces vorig jaar overgedragen aan 
Eijsbouts in Asten. 

Niettemin kunt u nog 
steeds deze monumentale 

klokkengieterij bewonderen. 
Eigenaar Frank Fritsen heeft ge-
zorgd voor een prachtig profes-
sioneel model aan de hand waar-
van het productieproces in beeld 
wordt gebracht. Daarnaast kan 
een bijzonder exotisch kunst-
werk bewonderd worden van  
Peter van Laarhoven met als ti-
tel ‘Hommage aan de vrouw’. De 
klokkengieterij is geopend van 
14.00 tot 17.00 uur.

Mooi Dier
Op zoek...
Dit is Mitch, een kruising Poedel met een 
heel lief en rustig karakter. Bij vreemden 
is Mitch in het begin wat afwachtend, 
maar als hij je eenmaal vertrouwt, 
merk je al snel dat Mitch heel graag 
vriendjes met je wil worden. Hierbij is 
een rustige omgeving en aanpak wel 
een voorwaarde, van onverwachte 
bewegingen en harde geluiden schrikt 
Mitch. Met de allerkleinsten is hij dan 
ook niet zo’n goede match. Met andere 
honden kan Mitch goed overweg, 
maar van wat drukkere en onstuimige 
soortgenoten is hij niet zo gecharmeerd. 
We zoeken voor Mitch een liefdevolle 
en evenwichtige baas, die veel tijd 
met Mitch door wil brengen. Wordt 
u de nieuwe baas van dit charmante 
kereltje?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Mitch, bent u welkom tijdens 
openingsuren bij de dierenopvang of kunt u onze site bekijken, www.

voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Mitch 
Leeftijd:     2 jaar 
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Je geliefde is verslaafd, maar jij lijdt eraan! De Heindert zet zich in voor 

verkeersvaardige kinderen

Een aandeel in elkaar

Meld je nu aan via www.rabobank.nl/peelnoord

Heb je plannen om je eigen bedrijf te starten of ben je in de afgelopen 3 jaar

gestart? Kom dan op woensdagavond 29 april naar de gratis bijeenkomst voor

startende ondernemers. Een inspirerende avond die je niet wilt missen!

Dé bijeenkomst voor startende ondernemers

Kom naar de
Startersavond
op 29 april

Eigen bedrijf
starten of net

gestart?Uw robuuste 
keuken?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren 

huis nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

Lieshout - Nathalie en Marjet 
begeleiden op dinsdag 7 april, 
een bijeenkomst van contact-
groep ‘Leven met een Verslaafde’ 
in het Franciscushof, adres 
Franciscushof 17, in Lieshout. 
De bijeenkomst is gratis en vrij 
toegankelijk en duurt van 19.30 
tot 21.30 uur. Voor informatie of 
vragen vooraf aan Nathalie en 
Marjet kunt u al vanaf 19.00 uur 
terecht.

Hieronder een ervaringsverhaal 
van een deelnemer dat voor veel 
lotgenoten herkenbaar is.
“Mijn partner is aan coke- en al-
cohol verslaafd. Dit is al meer dan 
drie jaar zo, misschien zelfs langer. 
Mijn leven bestaat tegenwoordig 
alleen maar uit controles, pasjes 
en geld verstoppen, ruzies, afbe-
talen van dealers, twijfels, zorgen 
en wantrouwen. Ons leven draait 
volledig om zijn verslaving. Ik kan 
er met niemand over praten die 

dit begrijpt of weet hoe het is. 
Sommige mensen weten het van 
hem, maar anderen, zoals mijn 
vader en moeder, heb ik het nog 
niet durven vertellen. Terwijl zij 
toch de belangrijkste personen in 
mijn leven zijn. Ik wil niet dat zij 
zich zorgen gaan maken om mij 
of hem gaan haten. De weinige 
mensen die ik het wel verteld 
heb, die willen naar mij luisteren 
en mij helpen, maar als ik mijn 
verhaal vertel dan weet ik diep 
van binnen dat zij het NIET be-
grijpen. Soms vraag ik mij af: Wat 
heb ik gedaan of wat hebben wij 
gedaan om dit te verdienen?. 
Want mijn partner heeft zelf toch 
ook niet om al deze ellende ge-
vraagd! Ik wil hem echt niet kwijt 
daarvoor houd ik te veel van 
hem. Daarnaast wil ik niet alles 
verliezen waar wij eerder samen 
voor gevochten en gewerkt heb-
ben. Ik weet voor mijzelf dat dit 
zo ook geen leven is en dat zie ik 
ook in... Maar wat moet ik dan, 
hem in de steek laten? Nee, dat 
kan ik niet want zo zit ik niet in 
elkaar! Ik blijf de hoop en moed 
erin houden dat het goed zal ko-
men. Dat moet gewoon! 

Voordat ik hier naar toe kwam 
heb ik enige tijd op mijn slaap-
kamer gezeten omdat we weer 
enorme ruzie hebben gehad. 
Toen ik vanmiddag weg was voor 
mijn werk heeft hij weer coke ge-
snoven tegen onze afspraak van 
gisteravond in! Hoe gaan jullie 

hiermee om? Ik denk echt dat 
een verslaafde niet beseft en niet 
in kan zien wat hij zijn omgeving 
aandoet. Aan de andere kant wil 
ik dit ook gewoon geloven, ik 
mag er niet aan denken dat hij 
mij bewust pijn zou willen doen. 
Ik denk dat ik dat niet meer aan 
zou kunnen. Voor jullie komt dit 
waarschijnlijk onsamenhangend 
over, maar ik heb kort verteld 
wat in mij opkwam. Het lijkt mis-
schien niet veel, maar toch lucht 
het enorm op dat ik dit verhaal 
kwijt kan bij jullie, wetende dat 
jullie begrijpen wat ik voel en 
zeg.”

Wat kun je doen als je partner, 
vriend, vriendin, ouder of fami-
lielid problematisch gebruikt of 
verslaafd is? Op deze avond hoor 
je ervaringen en krijg je tips en 
trucs van mensen die hetzelfde 
meemaken of meegemaakt heb-
ben, waarvan in de praktijk is ge-
bleken, dat zij er wat aan hebben 
gehad. Je ervaart dat je er niet 
alleen voor staat en vindt veel 
herkenning en begrip. Praten met 
iemand die hetzelfde heeft mee-
gemaakt is voor veel mensen een 
verademing. 

Voor informatie of aanmelden: 
Nathalie Vogels, tel. 06-16063324 
of mail: beginnu.nathalie@gmail.
com. Meer informatie over zelf-
hulp en ervaringsgenoten is te 
vinden op de website 
www.zelfhulpverbindt.nl.

Aarle-Rixtel - Basisschool De Heindert 
in Aarle-Rixtel was afgelopen vrijdag 
tijdelijk omgetoverd tot een verkeers-
school. De school vindt het belangrijk 
dat kinderen vaardig worden in het 
huidige verkeer. Bevoegde instructeurs 
van het verkeersprogramma ANWB 
Streetwise waren uitgenodigd om in 
verschillende praktijklessen de kinderen 
meer ‘straatwijsheid’ te leren. 

Groep 1/ 2 leert met het onderdeel ‘Toet 
toet’ geluiden herkennen en oefent met 
veilig oversteken. Groep 3 /4 leert tijdens 
‘Blik en klik’ veilig oversteken en leert 
het belang van het dragen van een gor-
del en het gebruik van een kinderzitje in 
een spannende gele elektroauto. Mijke 
(groep 3): “We gingen naar de gymzaal 
in de Dreef. Daar zagen we een geel au-
tootje. Een paar mensen legden wat uit. 
Het ging over verkeer en een stoplicht. 
Je moest eerst naar links en dan naar 
rechts en dan naar links kijken. Dan pas 
mag je nog steeds niet oversteken. Want 
je moet ook nog naar de bestuurder in 
de auto kijken en wachten op een teken. 
Dan pas mag je oversteken.”

‘Hallo auto’ leert de kinderen van groep 
5 /6 over de remweg van een auto en 
de invloed van reactietijd op die rem-
weg. Kinderen nemen zelf plaats op de 
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en 
mogen zelf remmen. Ook het belang van 
het dragen van een veiligheidsgordel en 
een stoelverhoger komt in deze les aan 
bod. Joep (groep 6): “We gingen naar 
buiten en daar stond een lesauto op 

ons te wachten. We gingen eerst een 
loop-en-rem-test doen om te kijken wat 
onze remweg was als we rennen. Toen 
mochten we eindelijk ZELF in de (les)
auto remmen en zat ik op de stoel van 
de instructeur.”

Het onderdeel ‘Trapvaardig’ traint de 
kinderen van groep 7/ 8 op het school-
plein in praktische fietsvaardigheid. De 
leerlingen fietsen over een uitdagend 
parcours en trainen moeilijke manoeu-
vres. Ook rijden ze met een zware rugzak 
op. Hiermee worden de kinderen voor-
bereid op het zelfstandig fietsen naar 
de middelbare school. Teun (groep 7/8) 
“We moesten op de fiets een parcours 
afleggen met richting aangeven, slalom-
men, over smalle balken rijden, heel hard 
rijden en op het einde hard remmen. 
Eén keer remde ik te laat en ramde ik de 
fiets van een klasgenootje. Ook met een 
zware rugzak lukte het prima. Als laatste 
mochten we nog op een elektrische step. 
Het was super leuk!”

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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Gerwenseweg 24 | 5674 SG  Nuenen | 040 299 00 99 |info@beterrijden.nl

2E PAASDAG 
SHOW!!

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

WWW.BETERRIJDEN.NL

Marlon Kicken met ‘Nee Gij!’ in Ons Tejater Opgeven voor Roefelen Beek en Donk 

Schrijf je in voor kindervakantieweek Mariahout

Lieshout - Marlon Kicken werd geboren in 
Willemstad op Curaçao, maar hij groeide op 
in Aarle-Rixtel. Hij is een internationale jon-
gen van de straat, die sinds enkele jaren furore 
maakt als stand-up comedian en daarnaast 
werkt aan een carrière als cabaretier, film- en 
toneelacteur.

Er zijn veel manieren om naar de wereld te kij-
ken, maar in werkelijkheid zien mensen er vaak 
maar één. Marlon Kicken laat u in zijn eerste 
avondvullende show ‘Nee Gij!’ vooral genieten 
van zijn wereld, gevoelens en gedachtes. Zijn 
eigen visie op de werkelijkheid is lastig maar 
tegelijkertijd heel simpel. Een show vol humor 
afgewisseld met sterke poëtische elementen. 
Marlon brengt veel tegenstrijdige sfeerelemen-
ten met gemak bij elkaar. Kernwoorden en as-
sociaties die ‘Nee Gij!’ als beste beschrijven zijn: 
Brabants, pijnlijk, persoonlijk luchtig en relaxed. 
Boven alles komt sterk naar voren dat deze 

show eigenlijk op geen enkele manier in een 
hokje is te plaatsen!

Marlon Kicken is geen onbekende in de come-
dywereld. Hij heeft verschillende prijzen gewon-
nen en in 2009 is hij bekroond met zowel de 
jury- als publieksprijs van de Culture Comedy 
Award, de prijs voor beste stand-up comedian 
van de Benelux. Als stand-up comedian is hij 
sindsdien door het hele land te zien. Marlon 
was klaar voor zijn 1e avondvullende show en 
heeft met ‘Nee Gij!’ in verschillende Brabantse 
theaters louter lovende feedback ontvangen.  
Laat uzelf verrassen en meeslepen met zijn ver-
haal, velen waren u al voor. Zaterdag 11 april, 
aanvang 20.30 uur in OnsTejater (theaterzaal 
van het Dorpshuis), Grotenhof 2, Lieshout. 
De entree bedraagt €12,50 (incl.1 consump-
tie). Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. 
Reserveren kan via www.vierbinden.nl/onsteja-
ter of tel. 0499-422878.  

Laarbeek- De 19e Roefeldag wordt gehouden 
op zaterdag 13 juni. In alle kernen van Laarbeek 
zijn vrijwilligers bezig om hier weer een gewel-
dig evenement van te maken.

Wil je weten hoe leuk het vorig jaar was? Kijk 
dan op www.roefeldaglaarbeek.nl. In Beek en 
Donk kun je je al opgeven. Kinderen van groep 3 
tot en met groep 8 mogen aan deze dag deelne-
men. Van 9.00 tot 15.00 uur worden allerlei ac-
tiviteiten voor basisschoolleerlingen gehouden. 
Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel 
via www.roefeldaglaarbeek.nl/beek-en-donk.

Mariahout - De voorbereidingen voor de 
kindervakantieweek zijn alweer in volle 
gang en de organisatie ‘bruist’ van de 
ideeën! Van maandag 24 tot en met vrijdag 
28 augustus wordt de kindervakantieweek 
gehouden op het veldje tussen de Ahorn 
en de Nieuwe Erven. Om de kindervakan-
tieweek goed te laten verlopen is het van 
belang te weten hoeveel kinderen er mee 
gaan doen.

De inschrijfavonden zijn op maandag 13 en 
woensdag 15 april van 18.00 tot 20.00 uur 
in het Buurthuis van Mariahout. Voor €8,50 
per kind heb je een superleuke sportieve 
week vol met activiteiten. Dit  geldt voor 
de kinderen die vanaf september de basis-
school bezoeken of nu op de Bernadette 
basisschool zitten. Voor deze week zijn zij 
natuurlijk ook nog op zoek naar ouders en 
(hulp-) leiding die een groepje kinderen 
willen begeleiden voor een dagdeel, een 
dag of zelfs het liefst voor de hele week. 
Opgave hiervoor  is ook mogelijk tijdens 
bovenstaande inschrijfavonden.

De inschrijfformulieren voor de kinderen en de 
(hulp-)leiding zullen worden verspreid via de 
basisschool. Kinderen die het speciaal onder-
wijs bezoeken, krijgen een brief in de bus. De 
jongste kids die nu nog niet naar school gaan, 
maar wel per 1 september, proberen ze zoveel 
mogelijk proberen te bereiken via de peuter-
speelzaal en het kinderdagverblijf. Mocht je 
onverhoopt geen inschrijfformulier hebben 
ontvangen, of je graag op willen geven als 
hulpleiding, stuur dan even een mailtje naar 
onderstaand adres en dan komt alles goed.

Last but not least: de organisatie is ook nog op 
zoek naar ouders of anderen belangstellenden 
die interesse hebben om de organisatie te ko-
men versterken. Dus zit je altijd vol leuke idee-
en,  heb je de nodige inspiratie en heb je tijd 
en zin om samen met hen voor een gezellige 
week te zorgen?  Stuur dan een mailtje naar 
kindervakantieweekmariahout@hotmail.com. 
De organisatie hoort ook graag van je als je 
eerst wat meer informatie wilt hebben. Check 
ook hun facebookpagina: Kindervakantieweek 
Mariahout.

Heerlijke pizza’s maken bij Kookcentrum Brabant 
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Door onze mooie Laarbeekse natuur 
en langs de meest uitnodigende ter-
rasjes…. Of enkel en alleen omdat 
het zo goed voor u is. Heerlijk fietsen! 
Maar dan wel op een fiets die u voor-
ziet van zorgeloos rijplezier! Bij De 
Concurrent in Lieshout weten ze daar 
al meer dan 80 jaar alles van. Daar 
bent u aan het juiste adres als het 
gaat om kwaliteit, service en garantie!  

De nieuwste collectie fietsen en acces-
soires staat klaar om aan u getoond te 
worden! We nodigen u daarom van 
harte uit tijdens onze Paasshow op 
tweede Paasdag (6 april). Onder het 
genot van een kopje koffie met iets 
lekkers bieden wij u tussen 11.00 en 

17.00 uur de gelegenheid om ge-
heel vrijblijvend het allernieuwste op 
fietsgebied te bekijken. Om 11.00 en 
15.00 uur geven wij u daarnaast een 
extra uitleg over e-bikes. Mocht u 
hiervan zo enthousiast worden dat u 
de aankoop van een elektrische fiets 
overweegt? Dan is het goed te weten 
dat u die dag bij aankoop van een e-
bike gratis een fietsdiefstalverzekering 
krijgt voor 3 jaar!

Graag tot ziens op 6 april!

Het is weer tijd om te fi etsen!

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

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

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

Specialist in 
kozijnrenovatie
Van zowel houten als kunststof kozijnen.

Opbrengst Fietste Mee 2014 overhandigd
Beek en Donk - De Stichting 
Werkgroep Ontwikkelingsprojecten 
Beek en Donk heeft vorig jaar voor 
de laatste keer de Fietste Meetocht 
georganiseerd en het stokje doorge-
geven aan het gilde St. Leonardus en 
de Scouting van Beek en Donk. Vorig 
jaar bracht de Fietste Meetocht ruim 
€3.800,00 op, waarvan de helft 
werd besteed aan een project in 
Namibië en de andere helft aan de 
inrichting van een basisschool in 
Brufut in Gambia. 

De initiatiefnemers van het project 
in Brufut zijn Jan en Marianne van 
Erp uit Veghel. Jan was voor zijn 
pensionering adjunct-directeur van 
het Commanderij College in Beek 
en Donk. Als bouwkundige voor zijn 
school, maar ook in zijn vrije tijd, 
knapte hij heel wat klusjes op. Hij 
was op bouwgebied van alle mark-
ten thuis: metselen, timmeren, schil-
deren, elektriciteit, loodgieter, enz.

In 1995 gingen Jan en Marianne met 
hun kinderen op vakantie in Gambia. 
Ze kwamen daar in aanraking met 
een taxichauffeur en raakten daar-
mee bevriend. De taxichauffeur liet 
hen niet alleen kennismaken met 
het mooie vakantiegedeelte van 
Gambia, maar liet hen ook de pure 
armoede zien. De bouw van een 
kleuter-basisschool kwam maar niet 
van de grond. Niet alleen omdat men 
de bouwstenen zelf eerst handmatig 
moest maken, maar ook omdat er 
nauwelijks geld was om bouwmate-
rialen te kopen. Ook waren ze onvol-
doende deskundig om een schoolge-
bouw te realiseren. Ze waren bezig 
met 2 leslokalen voor zestig kinde-
ren. De verhalen van de taxichauf-
feur raakten Jan en Marianne diep 
in het hart. Samen besloten zij ieder 
jaar 4 tot 6 weken naar Brufut terug 
te gaan om deze mensen, meestal 

vrijwilligers, in hun bouwwerkzaam-
heden te ondersteunen en met eigen 
bijdrage en dat van sponsors geld 
beschikbaar te stellen voor aankoop 
van materialen.

Intussen bestaat de school uit 7 lo-
kalen en een computerlokaal, be-
stemd voor ruim 300 leerlingen. 
Vorig jaar zijn door Kindcentrum de 
Raagten nog 20 computers ter be-
schikking gesteld. In februari zijn Jan 
en Marianne voor de 20e keer terug 
geweest en hebben ze samen met 
een aantal vrijwilligers de klaslokalen 
voorzien van plafonds en elektriciteit. 

Dit jaar mocht Cees Huijbregts met 
hen meereizen om polshoogte te 
nemen van de vorderingen van het 
schoolgebouw. “Met dank aan de 
Werkgroep Ontwikkelingsprojecten 
kon ik een cheque aanbieden van 
€1.900,00 aan de directeur van de 
school. Het bezoek aan deze school 
heeft  een diepe indruk op mij nage-
laten. ‘Een druppel op een gloeiende 
plaat’, wordt wel eens gezegd. Maar 
een ding is zeker: voor Brufut is deze 
school een enorme meerwaarde en 
men is dan ook zeer trots op datgene 
wat tot nu allemaal gerealiseerd is”, 
aldus Cees Huibregts.

Cees Huijbregts overhandigde de cheque in Gambia

Tijdens het Paasweekend staat de showroom 
van House of JAB by Verstappen Interiors, ge-
heel in het teken van interieurbeleving. Met 
een voelwand voor vloerbedekking, een groot 
scherm waarop 3D-schetsen zichtbaar zijn en 
flexibele meubelopstellingen, helpt House of 
JAB by Verstappen Interiors, u de juiste keuze 
maken als u op zoek bent naar de nieuwste in-
terieurtrends. 

Programma 
U geniet tijdens het paasweekend bij House 
of JAB by Verstappen Interiors, ook van kof-
fiedemonstraties met truffelbonbons, wijnde-
monstraties, de prachtige interieurontwerpen 
en stoffen, gordijnatelierdemonstraties en 

tuin- en ledverlichtingideeën.  Daarnaast wordt 
de showroom tijdens dit weekend aangevuld 
door kunst van Esther Barend, die onder meer 
de CD-hoes van zangeres Anouk ontwierp. 
In de loop der jaren heeft Ester Barend naast 
dynamisch abstract werk, ook een figuratieve 
serie ontwikkeld, waarin ze realisme met haar 
abstracte stijl vermengd heeft. Uniek en onmis-
kenbaar en onmiddellijk herkenbaar als zijnde 
van haar hand.  

De combinatie van de kunst van Barend en de 
interieurs die House of JAB voor en met haar 

klanten maakt, is stijlvol en tijdloos. Ervaar het 
tijdens het paasweekend! 

Openingstijden 
Komt u ook proeven en oriënteren? Laat u in-
spireren door House of JAB, gelegen aan de 
Burg.v.Houtlaan 4a te Helmond. Op paaszater-
dag is de winkel geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Voor een persoonlijke ontmoeting bent u 
welkom op tweede paasdag (maandag 6 april) 
tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op hun website: www.houseofjab.nl. 

Bezoek ons tijdens het 
paasweekend!

BIJ HOUSE OF JAB TIJDENS DE PASEN: INTERIEUR & EXPOSITIE

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS • BURGEMEESTER VAN HOUTLAAN 4A, HELMOND • 0492 522857 • WWW.HOUSEOFJAB.NL

Advertorial
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*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

T/M 2E PAASDAG
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

2E 
PAASDAG 
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

LAATSTE ACTIEWEEK BIJ NUVA KEUKENS!

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

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

T0493 441111

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

Helikoptervlucht mogelijk tijdens Boerdonks Dorpsfeest Dommelvolk in ‘t Mirakel

Goede Doelen Week 2015 Boerdonk

Boerdonk D1 slaat aanval af

Boerdonk 3 weet weer wat winnen is

Boerdonk - Tijdens het Dorpsfeest 
Boerdonk op zondag 30 augustus is 
er iets unieks. Zes keer per uur gaat 
namelijk een echte helikopter naar 
boven en daardoor krijg je de gele-
genheid om de omgeving vanuit de 
lucht te verkennen. Voorinschrijven 
kan vanaf nu via internet!
 
Dorpsfeest
Inmiddels is het Dorpsfeest Boerdonk 
een traditie in de omgeving aan het 
worden. Voor volgend jaar zijn ze als 
organisatie druk in de weer met een 
nieuw en tegelijkertijd verrassend 
programma. Zo staan er traditioneel 

de Rollende Keukens, is er weer Live 
Muziek en zijn er diverse attracties.

Een echte Mudrun?
Modder en Water samen met hin-
dernissen en obstakels vormen het 
decor van een echte Mudrun of zo-
als we in Boerdonk zeggen; een ech-
te Boeringse Buffelrun. Momenteel 
legt de organisatie de laatste hand 
aan de voorbereidingen om te be-
kijken wat de mogelijkheden zijn 
om op 30 augustus de eerste echte 
Mudrun in de regio onder de naam 
Boeringse Buffelrun te gaan or-
ganiseren. Hou de website www.

dorpsfeestboerdonk.nl in de gaten.

Helikopter
Zoals in de kop van dit artikel ge-
noemd, er bestaat een mogelijkheid 
om op zondag 30 augustus vanuit de 
lucht in een helikopter de omgeving 
Erp, Gemert, Boerdonk, Laarbeek te 
verkennen. 

Mocht u interesse en zeker willen 
zijn van een plaats. Meld u zich dan 
aan via de volgende link: www.heli-
koptervlucht.nl/product/dorpsfeest-
boerdonk. Een vlucht van 6 minuten 
kost daarbij slechts €37,50.

Boerdonk - Boerdonk 3 speelt tot nu toe 
een ongelukkig seizoen, met slechts 3 
punten staan ze onderaan. Afgelopen 
weekend werd er tegen Gemert 9 ge-
speeld, die de eerste wedstrijd met 1-5 
hadden gewonnen van Boerdonk 3. 

Maar Boerdonk 3 begon zoals ze eigen-
lijk altijd beginnen, vol overgave en de 
wil om te winnen, er werd gespeeld op 
het hoofdveld van Gemert, dus een extra 
motivatie om te presteren. Het werd een 
leuke en sportieve wedstrijd waar van al-
les gebeurde, de eerste helft was duide-
lijk voor Gemert, ze kregen enkele kleine 
en grotere kansen, maar goed verdedi-
gings- of keeperswerk en met het nodige 
geluk bleef het tot de rust 0-0. Na de rust 
was het Boerdonk dat de wedstrijd dic-
teerde. De paal werd meerdere malen 

geraakt, schoten gingen voorlangs of 
net over. Ook Gemert had kunnen sco-
ren met enkele grote kansen, maar zoals 
een toeschouwer vertelde “das Boering 
zijn schuld niet dat ze missen”. Boerdonk 
miste gelukkig niet, in de 80 minuut was 
het Patrick Biemans die een vrije trap op 

het hoofd van Rik Jansen mikte en deze 
kopte op fraaie wijze de verdiende 0-1 
binnen. Het puntentotaal is verdubbeld 
en de spirit blijft er weer in bij Boerdonk 
3. Jammer dat de tribunes niet afgeladen 
vol zaten, maar de aanwezige toeschou-
wers hebben een prima wedstrijd gezien.

Boerdonk –  Historisch en nostal-
gische Brabantse volksmuziek op 
Paaszaterdag 4 april, aanvang 20.00 
uur, de herberg is open om 19.00 
uur.

Bert Spin, Ad van Genechten, Jitse 
Kopinga en Steeph Kusters knallen 
als vanouds met hunnen ‘Rochelpot’, 
‘Thomas Maas’, ‘Den dubbele 
moord te Mol’, ‘Het vrouwke van ‘s 
Hertogenbosch’ en nog veul meer 

door het huiskamer theater van ‘t 
Mirakel in Boerdonk. Ger Coppens 
zegt trots en blij te zijn dat haar fa-
vorieten van het Brabantse lied weer 
in haar herberg komen spelen. Er 
zijn nog een paar plaatsen voor deze 
avond. Reserveren kan via tel. 0492-
465046. 

Coppens sluit het muzikale winter-
seizoen in hun herberg zelf af met 
haar Apostelen op 25 april.

Boerdonk - Na het succes van vorig 
jaar – waarbij er in een week werd 
gecollecteerd voor alle goede doe-
len – krijgt de Goede Doelen Week 
Boerdonk een vervolg. De envelop 
met invullijst wordt op vrijdag 10 of 
zaterdag 11 april persoonlijk bij u be-
zorgt.

De collectant komt op dinsdag 21 
april, en als u niet thuis bent op 
woensdag 22 april vanaf 16.00 uur tot 
uiterlijk  20.00 uur bij u langs om de 
envelop met daarin het geheel door u 
ingevulde formulier met contant geld  
ophalen De organisatie  hoopt ook dit 
jaar weer op uw gulle medewerking.

Boerdonk – Boerdonk D1 is aan 
een goede reeks bezig en staan 
bovenaan in hun competitie  met 
12 punten uit 4 wedstrijden. Nu 
moest er tegen directe concurrent 
Nijnsel D1, gespeeld worden, die 
wel moesten winnen om bij te blij-
ven. 

Het werd een hele zware wed-
strijd voor de jongens en meiden 
van Boerdonk, vooral fysiek had 

Boerdonk het moeilijk. Nijnsel 
kwam zelfs op voorsprong, maar 
Boerdonk brak niet en wat vooral 
belangrijk was,  ze bleven er in ge-
loven, en dat werd beloond.  Bent 
Coolen, was het die de 1-1 binnen 
schoot. Deze aanval op de bovenste 
plaats is afgeslagen en dat een an-
dere concurrent WEC D2, ook ge-
lijk speelde, is mooi mee genomen. 
Daardoor blijft Boerdonk D1 koplo-
per met drie punten voorsprong.
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‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Vloer schuren 
vanaf 18 euro p/m2 

incl afwerken.
Zondag 5 april gesloten
Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     

0492-466351    
www.vanossparket.nl

Vloer schuren Vloer schuren Vloer schuren Vloer schuren 

ACTIE

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

HET IS WEER 
TIJD OM TE FIETSEN!
daarom organiseren wij een

bij aankoop van een e-bike krijgt u 
er een gratis diefstalverzekering bij.
Om 11.00 en om 15.00 uur geven wij 

extra uitleg over e-bikes.
 

Natuurlijk staat de koffie/thee en 
iets lekkers voor u klaar.

GRANDIOZE 
PAASSHOW
op 2e paasdag 

6 april van 11.00 tot 17.00

Witte koolmees of oostelijke koolmees?

Wim van Dijk uit Aarle-Rixtel spotte dit beestje al een paar weken, 
maar wist hem nog niet vast te leggen op foto. Dat is nu wel gelukt. 

Witte koolmees of oostelijke koolmees?Witte koolmees of oostelijke koolmees?

Mooi GespotScouting Lieshout – Mariahout actief tijdens 
NLdoet en Zwerfvuildag

Lieshout/Mariahout - Scouting 
Lieshout – Mariahout heeft twee druk-
ke weekenden achter de rug. Zaterdag 
21 maart werd met een grote groep 
vrijwilligers deelgenomen aan NLdoet 
en zaterdag 28 maart hebben de be-
vers, samen met vrijwilligers van het 
Brabants Landschap, deelgenomen 
aan de Zwerfvuildag. 

NLdoet
Tijdens NLdoet werd het terrein van 
Scouting Lieshout – Mariahout ste-
vig aangepakt. Het toegangspad 
vanaf de parkeerplaats van sport-
park de Luytelaar naar de blokhut 
was dringend aan een opknapbeurt 
toe. Ouders en andere familieleden 
van de leden van Scouting Lieshout – 
Mariahout hebben de tegels van het 
pad opnieuw gelegd, zodat iedereen 
weer veilig de blokhut kan bereiken. 
Tegelijkertijd werd met het schoonma-
ken van het dak en de bijbehorende 
goten een eerste voorbereidende start 
gemaakt met de reconstructie van het 
dak van de blokhut. De daadwerkelijke 
reconstructie wacht nog op de defini-
tieve goedkeuring van de plannen en 
om verdere lekkages in de blokhut te 
voorkomen is er, tot die tijd, een oranje 
zeil op het dak geplaatst. 

Daarnaast was de klimtoren aan een 
onderhoudsbeurt toe. Deze was door 
veelvuldig gebruik scheef komen te 
staan en diende opnieuw verstevigd 
te worden. Nu de toren weer is recht-
gezet en verstevigd kunnen de leden 
weer veilig op de klimtoren klim-
men en spelen. In het verleden had-
den de leden van Scouting Lieshout 

– Mariahout de beschikking over een 
mooie kabelbaan. Ouders van de le-
den hebben NLdoet aangegrepen om 
een constructie te bouwen, zodat van-
af de klimtoren weer een kabelbaan 
aangelegd kan worden. Tevens was 
NLdoet een mooie gelegenheid om 
het grasveld, de kampvuurplaats en 
de bossen op het terrein van Scouting 
Lieshout – Mariahout eens goed op te 
ruimen.

Zwerfvuildag
De blokhut van Scouting Lieshout – 
Mariahout is al jaren de uitvalsbasis 
voor de deelnemers aan de zwerfvuil-
dag vanuit Lieshout en Mariahout. ’s 
Morgens kunnen de vrijwilligers zich 
bij de blokhut verzamelen en onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
kunnen de loop en schoonmaakroutes 
bepaald worden. Tevens worden er bij 
de blokhut de verscheidene hulpmid-
delen (grijpers, zakken en handschoe-
nen) uitgereikt om de vrijwilligers goed 
op weg te sturen. Later op de dag staan 
er voor de vrijwilligers broodjes, soep 

en koffie/thee klaar. De vele zakken 
met zwerfafval kunnen dan door de 
vrijwilligers in de daarvoor geplaatste 
container achtergelaten worden. 
Onder leiding van Hetty en Astrid, 
nemen ook de bevers ieder jaar deel 
aan de zwerfvuildag. Dit jaar trokken 
zij, samen met de vrijwilligers van het 
Brabants Landschap, erop uit om de 
Herendijk richting Beek en Donk van 
het vele zwerfaval te ontdoen. Na on-
geveer twee uur verzamelen kwamen 
zij met maar liefst acht vuilniszakken 
terug bij de Blokhut waarna ook de 
Bevers, voldaan van het gedane werk, 
konden genieten van een drankje.

Agenda komende activiteiten:
- Vrijdag 10 t/m zondag 12 april:   
 Regionale Scouting Wedstrijd voor   
de Scouts.
- Woensdag 15 t/m zaterdag 25 
 april: Jaarlijkse loterij t.b.v. het jaar-  
lijkse gezamenlijke kamp.
- Woensdag 13 t/m zaterdag 16 mei: 
 Zeeroverkamp voor alle speltakken   
bij de Kuilen in Mill.

De bevers van Scouting Lieshout – Mariahout, samen met twee vrijwilligers, voor aanvang van de zwerfvuildag

(Loon)Administratie   Belastingaangiften
 Pensioenberekening  Bedrijfsadvies

MET KUBUS BESPAART U SERIEUS OP ACCOUNTANTSKOSTEN S OP ACCOUNTANTSKOSTEN

www.kubuslaarbeek.nl
laarbeek@kubus.nl
0499 423 933
06 124 245 82

Johan Duijmelinck
KUBUS Laarbeek  
De Wolwever 16  
5737 AE Lieshout 

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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Mariahout – Voetbalvereniging 
Mariahout, gesponsord door 
Vereijken Gereedschappen & Verhuur 
en Corsten Auto’s, liet zondag vanaf 
de eerste minuut zien dat het streed 
voor de laatste kans om degradatie 
te voorkomen. Trainer Wim de Roy 
had een basisplaats ingeruimd voor 
a-speler Guus van Bosbeek en die te-
leurstelde allerminst. Sterker nog, hij 
groeide uit tot man van de wedstrijd. 

De tactiek van de Marianen was om 
gegroepeerd te verdedigen en met 
snelle uitvallen kansen proberen te 
creëren. Al na zeven minuten leidde dit 
tot een voorsprong. Freek Habraken 
schoot van dichtbij in, de doelman van 
Milheezer Boys wist dit schot te keren 
maar in de rebound schoot Guus van 
Bosbeek fraai met links binnen: 0-1. 
Hierna creëerde Mariahout kans op 
kans. Steeds door goed te verdedigen 
en op het juiste moment in te stappen 

en de bal daarna in te leveren bij de 
spelbepalers Guus van Bosbeek en 
Sander Scheepers. Die wisten er ver-
volgens wel raad mee en stuurde met 
mooie passes steeds Michel Leenders 
weg. Het tweede doelpunt werd ge-
scoord door aanvoerder Serge van 
Hout. Joost de Beer veroverde de bal 
en gaf het leer aan Serge, die oog in 
oog met de doelman van Milheezer 
Boys koel bleef en beheerst afrondde: 
0-2. Dit was tevens de ruststand en 

dat was jammer, omdat Mariahout 
voor rust de wedstrijd al had kunnen 
beslissen.

Na de rust bleef Mariahout heel goed 
verdedigen en gaf nauwelijks iets 
weg. Een corner van invaller Dennis 
Veldpaus werd door Sander Scheepers 
op een gelukkige wijze binnengetikt: 
0-3. Luuk Leenders verving de goed 
spelende en moe gestreden Michel 
Leenders en soleerde direct door de 

verdediging van Milheezer Boys. 
Helaas benutte hij deze kans niet en 
schoot voorlangs. Hierna zette Roy 
van de Broek zijn hoogste versnel-
ling in en liet heel de achterhoede van 
Milheezer Boys zijn hakken zien. Met 
overzicht legde hij de bal af op Guus 
van Bosbeek die zijn tweede van de 
dag liet aantekenen: 0-4. Mariahout 
heeft met deze overwinning laten zien 
dat ze nog volop in de race zijn om de-
gradatie te voorkomen.

2E PAASDAG OPEN VAN 10:00-17:00 UUR6
2E PAASDAG

APRIL

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf  ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven

LAADPUNT

High Peak Ellipse
Comfortabele slaapzak met 

voeteneind van fl eece

189,-
225,-

-50%
TOT

KORTING

Hockeysticks

39,99

Bardani
Canyon Quickshot

Cameratas met diverse 
opbergvakken. Als rugzak en 
als schoudertas te dragen.

Mobicool C40
Compressor koelbox
Instelbaar tussen +10°C en -15 °C

39,9939,9939,

899,-
1099,- Bardani 

Estoril
9,95
vanafTuinmeubelshow

- Zeer grote collectie tuin en loungesets, kussens, 
   parasols en barbecues.
- Uit voorraad leverbaar! 
- Bezorgservice

Weber Q1400 Stand
Elektrische barbeque. Los 
te halen van het onderstel. 
2200 watt.

Sea to Summit 
waterdichte zakken

Super lichtgewicht. Verkrijgbaar in 
diverse maten.

Patagonia 
Nano Puff

Voor dames en heren

OP=OP

299,-
349,-

95,-
189,99

29,99
39,95

Sportend Laarbeek
voetbal Mariahout doet goede zaken in degradatiestrijd

VV Mariahout was zondag 4x trefzeker en nam 3 punten mee bij Milheezer Boys. Kunnen ze degradatie nog voorkomen?
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Het talent van deze week,  Rudy van den Enden , kan zijn bon tot 
donderdag 9 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.

Rudy van den Enden

Na 40 jaar werd het eerste van RKVV 
Keldonk afgelopen zondag weer kampioen. 
Hoofdtrainer van dit elftal is Rudy van 
den Enden uit Beek en Donk. Hij wist dit 
prachtige resultaat te bereiken met zijn team. 
Gefeliciteerd! 

RKVV Keldonk
Rudy van den Enden

RKVV Keldonk

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

Uitwisseling Sparta’25 met Engelse 
voetbalvrienden  

Druk paasprogramma voor ELI

Beek en Donk - Komend week-
end  vindt bij Sparta’25 de jaarlijkse 
uitwisseling met de vrienden van 
Sandiacre Town F.C. plaats. Dit jaar 
komen de Engelse jongens in Beek 
en Donk op bezoek. Er is weer een 
leuk programma in elkaar gezet.  

Op vrijdag gaan de bezoekers eerst 
shoppen in Eindhoven, waarna de 
ontmoeting met de leeftijdsgeno-
ten en gastgezinnen plaatsvindt.  
Zoals elke avond volgt een gezellige 

activiteit in het clubgebouw. Op za-
terdag wordt het stadion van PSV be-
zocht en een spetterend programma 
afgewerkt bij Aqua Best. In de avond 
vindt het mix-voetbal-toernooi 
plaats. 

Op 1e paasdag vinden de ‘interland’ 
wedstrijden plaats (zie programma 
elders in deze krant).  De gezellige 
spellen-avond (vanaf 18.30 uur) op 
speelveld ‘De Ratel’ gelegen aan De 
Peppel op de Donk wordt afgesloten 

in het clubgebouw. Tweede paasdag 
wordt Bobbejaanland bezocht en 
vindt in de avond het niet te missen 
afscheidsfeest plaats. De volgende 
dag wordt afscheid genomen waarbij 
de gebruikelijke tranen weer rollen. 

Kortom een actief en leuk program-
ma en kom daarom gerust eens kij-
ken naar de wedstrijden en de ac-
tiviteiten in de avond. Voor meer 
informatie en een live-blog zie de site 
van Sparta’25. 

Lieshout - Voor het vaandelteam 
van ELI staan in het paasweek-
end 2 inhaalwedstrijden op het 
programma. Paaszaterdag 4 april 
is ELI de gastheer van RKMSV uit 
Meijel, de onbetwiste koploper in 
de 5e klasse. Deze wedstrijd op 
sportpark ’t Luijtelaar werd al 2 
keer eerder vanwege slechte ter-
reinomstandigheden afgelast. De 
aanvang van dit duel is 18.00 uur. 

Voor de Lieshoutenaren is het de 
eerste van enkele cruciale duels, die 
bepalen of ELI aan het einde van dit 
seizoen kan promoveren naar de 4e 
klasse. Voor rechtstreekse promotie is 
het nodig, dat ELI beslag legt op mi-
nimaal de 3e plaats in de eindrang-
schikking. De mannen van trainer 
Theo Donkers staan momenteel op 
de 4e plaats. Deze biedt ook nog kan-
sen op promotie via de lange weg van 
het klassenperiodekampioenschap. 

Paasmaandag 6 april reist ELI af 
naar Neerkant om de wedstrijd te-
gen Neerkandia in te halen. Deze 
werd afgelopen zondag afgelast. 
Met de thuiswedstrijd tegen de 
nummer twee, buurman ASV’33, 
op zondag 12 april in het vooruit-
zicht is het voor ELI in feite zaak 
om in het paasweekend minimaal 
4 punten te vergaren.   

ASV’33 loopt deuk op in titelstrijd
Aarle-Rixtel - Bij ASV’33 was er 
alles aan gelegen om RKMSV uit 
Meijel deze middag te kloppen, 
want dan zou de ploeg van Han 
van Rosmalen de koppositie over-
nemen van datzelfde RKMSV. De 
wedstrijd ontpopte zich als een 
echte topper, alles was daarvoor 
aanwezig, veel strijd, goed voet-
bal en een goede scheidsrechter, 
echter alleen het zeer slechte weer 
was een minpunt voor het toch in 
grote getale aanwezige publiek. 

De eerste 15 minuten ging de strijd 
gelijk op met een iets gevaarlijker 
ASV’33, een schot van Dennis 
Verbakel ging rakelings langs het 
RKMSV doel. Maar ASV’33 moest 
op haar tellen passen, want af en 
toe kwam RKMSV er zeer snel uit. 
De 16-jarige Jeffrey Rijkers van 
RKMSV was een van de uitblin-
kers bij de tegenstander. Hij schoot 
RKMSV na 36 minuten spelen na 
een sublieme actie naar een 0-1 
voorsprong. Na dit doelpunt had 
RKMSV het betere van het spel en 
wist ASV’33 buiten het eigen straf-
schopgebied te houden. Verder 
dan wat afstandschoten van onder 
andere Rene de Vries en Dennis 
Verbakel kwam ASV’33 niet. Een 
goede kopbal uit een corner van 
Nick Hendriks die rakeling over 
het Meijelse doel ging, was nog de 

gevaarlijkste actie om eventueel 
voor rust nog de gelijkmaker op 
het scorebord te kunnen brengen.

Na 2 minuten spelen in de twee-
de helft incasseerde ASV’33 een 
tweede tegendoelpunt. Een onge-
vaarlijke vrije trap werd van ver in 
de doelmond geschoten, en heel 
ongelukkig en zeker niet onvoor-
stelbaar bij dit zeer regenachtige 
weer, glipte de bal door de vingers 
van de betrouwbare doelman Rob 
Renders van ASV’33. Iedereen 
verwachtte nu een aangeslagen 
ASV’33, maar de rood-witten 
schakelden nog een tandje bij om 
alsnog een goed resultaat neer te 
zetten. Bijna de gehele 2e helft 
hielden ze RKMSV onder druk, 
wat zich beperkte tot tegenhou-
den. Dit ging gepaard met veel 
overtredingen van RKMSV, wat 
een vijftal gele prenten opleverde. 
Telkens kwam een aanvallende ac-
tie van ASV’33 net iets te kort om 
de aansluitingstreffer op het score-
bord te brengen. Op dat moment 
had er zeker meer in gezeten voor 
de rood-witten, als ze wat geluk-
kiger waren geweest met de ge-
boden kansen. Duidelijk was ook 
wel dat het team van RKMSV zeer 
goed stond te verdedigen, en een 
goede balans in het elftal had. 10 
minuten voor tijd had de bal zeker 

op de stip kunnen liggen, Nick 
Hendriks werd in het strafschop-
gebied onderuit getrokken, maar 
de goed leidende scheidsrechter 
Diouani uit Cuijk liet echter door-
spelen. 

Een paar minuten voor tijd was 
het weer opletten voor ASV’33, de 
snelle Jeffrey Rijkers liet weer een 
paar van zijn beste acties zien en 
kwam vrij voor de doelman van 
ASV’33, maar Rob Renders redde 
bekwaam. Het slotoffensief was 
voor ASV’33, maar jammer ge-
noeg kwam er geen verandering 
in de score  en verlieten de spelers 
zeer teleurgesteld het veld. Het te-
genovergestelde bij RKMSV, daar 
was de vreugde zeer groot met 
het behalen van dit goede resul-
taat, waarmee ze  een flinke stap 
gezet hebben in het behalen van 
het kampioenschap in de 5e klasse 
E. ASV’33 blijft 2e op de ranglijst 
maar zal de komende wedstrijden 
moeten presteren om daar ook te 
blijven, maar met het vertoonde 
spel van zondag zijn er zeker mo-
gelijkheden daartoe.

Op Paaszaterdag treedt ASV’33 
thuis aan tegen MVC uit de Mortel 
aanvang van deze wedstrijd is 
18.00 uur. U bent wederom van 
harte welkom.

Scoren voor de Club bij Sparta’25
Beek en Donk - Een actie van de 
jeugd voor de jeugd noemt jeugd-
secretaris Mart Eijsbouts de Scoren 
voor de Club actie bij Sparta ’25. Het 
doel is om via deze actie geld in te 
zamelen voor het realiseren van een 
laola- voetbalveldje.

Tot 86% van de opbrengsten gaat 
rechtstreeks naar het goede doel, ver-
volgd Mart Eijsbouts. Afgelopen za-
terdag startte de verkoopactie welke 
loopt tot zaterdag 18 april. Ongeveer 
300 jeugdleden gaan in deze drie we-
ken op pad om het doel te realiseren. 

Werking scorekaart
Op een leuke en speelse wijze 
wordt er door de jeugdleden met 
de ‘Scorekaarten’ geld ingezameld 
voor de club. De scorekaart werkt 
heel simpel. Donateurs (ouders, fa-
milieleden, vrienden, buren etc.) 

krassen één of meerdere vakjes op 
de Scorekaart open. Het bedrag wat 
men open krast is de donatie aan 
de club. Dit bedrag kan €1,00 zijn 
tot maximaal €2,50 per vakje. Door 
meerdere vakjes open te krassen 
kan de donatie ook hoger uitvallen. 
Iedere donateur ontvangt maar liefst 
8 interessante korting coupons per 
open gekrast vakje, als dank voor 
hun deelname. De kortingscoupons 
geven flinke kortingen op entree van 
bijvoorbeeld ‘Walibi’, ‘Avonturenpark 
Hellendoorn’, ‘Dolfinarium’ enz. 

Van de jeugd voor de jeugd
Het was voor het bestuur en jeugd-
commissie van de Beek en Donkse 
voetbalvereniging duidelijk dat het 
werk van de jeugdleden ook volledig 
ten goede moet komen aan de jeugd. 
Toen het idee geopperd werd om een 
laola-veldje aan te leggen reageerde 

iedereen daar heel positief op. Een 
laola veld is een voetbalveldje van 
ongeveer 15 bij 30 meter met kunst-
gras. Op dit veld kan zogenaamd 
boardingvoetbal worden gespeeld. 
Door het kunstgras is het veldje bijna 
in alle seizoen te gebruiken. Realisatie 
zou een grote aanwinst zijn op sport-
park ’t Heereind.

Leiders en ouders
Ervaring uit het verleden m.b.t. acties 
leert dat het stimuleren en continu 
onder de aandacht brengen door 
vooral leiders, trainers en ouders de 
actie succesvol maken. Sommige kin-
deren maken er een wedstrijdje van 
wie de meeste scorekaarten verkoopt, 
andere kinderen moeten weer iets 
meer gestimuleerd worden. Voor het 
team en het jeugdlid wat de meeste 
scorekaarten verkoopt worden mooie 
prijzen beschikbaar gesteld. 
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A.S. ZONDAG OPEN!

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

PAA$ $ALE 2DE PAASDAG
OPEN!!! 

11.00 - 17:00

-50%
Dorema voortent dagen
Veel acties op voorraad 
modellen. OP=OP!

Kamperen, outdoor & winterspor
t

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

vanaf 459,-

Toiletvloeistof!
bij besteding vanaf €50,-

aan kampeerartikelen

GRATIS

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

50/70%

RESTANTEN
ZOMER+WINTER 2014

250 CARAVANS NIEUW EN GEBRUIKTOVERJARIG NU TOT  € 6000,- KORTING!

Officieel dealer:

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

-50%-50%
Dorema voortent dagen

Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

ZONDAG 6 JULI VAN 11:00 TOT 17:00

-50%-50% Wandelschoenen, sandalen

jassen, badmode OP=OP!

www.kampeertopper.nl / www.outdoorkleding-outlet.nl / www.winterkleding-outlet.nl

OPEN!!! 
11.00 - 17:00

RESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTEN
Toiletvloeistof!
bij besteding vanaf €50,-

RESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTEN
Toiletvloeistof!
bij besteding vanaf €50,-

RESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTENRESTANTEN

IBC weg 1 (A2 afslag 28)  5683 PK Best

Bedovo dames 
1 kampioen

FC van de Burgt kroont zich tot kampioen

Weekend vol winnaars bij Bedovo

Beek en Donk - De bloemen in de 
B-klasse zijn voor FC van de Burgt! Met 
een 6-1 overwinning tegen Puur Baden 
en een nederlaag voor directe concurrent 
FC Geerts is de titel een feit. Nadat De 
Tapperij vorige maand in de A-klasse niet 
meer te achterhalen viel, zo is nu ook de 
beslissing in de B-klasse van het WAC 
gevallen. 

FC van de Burgt moest er wel voor wer-
ken. Na een gelijk opgaande beginfase 
nam Puur Baden brutaalweg een voor-
sprong. Dit volhouden was helaas niet 
aan ze besteed. Mede doordat 2 spelers 
het veld aan Puur Baden-kant moesten 
verlaten en FC van de Burgt het eigen 
succesvolle spelletje stug volhield, kon de 
opgelopen achterstand ongedaan wor-
den gemaakt. D. Repkes nam de helft van 
de productie voor zijn rekening; hij trof 
driemaal doel. Met deze 6-1 overwinning 
mag FC van de Burgt zich de terechte 
kampioen noemen. 
 
Runner-up FC Geerts, die voorafgaand 
aan FC van de Burgt aantrad, kon de druk 
niet op de ketel houden. BrabantTent, de 
laatste paar wedstrijden opgeleefd, was 

dit duel de betere en won terecht met 4-1. 
Daarmee waren de kampioensambities 
van FC Geerts over en uit. BrabantTent 
wipte met deze 3-punter over Puur Baden 
heen en kan zo het eerste seizoen op een 
knappe 3e plek gaan beëindigen. 

Het 3e B-klasse-duel van de avond 
ging tussen Hurmans Plaatwerk en FC 
Avondrood. Voor beide staat er dit sei-
zoen niets meer op het spel, behalve dan 
de eer van het gewonnen duel. Die ging 
ditmaal naar Hurkmans. Zij wonnen met 
duidelijke cijfers van het arme Avondrood: 
6-0. J. van der Leemputten was op dreef 
en scoorde met zijn lange benen driemaal. 
De laatste plek komt voor FC Avondrood 
zo wel angstvallig dichterbij.

Dat laatste mede doordat DHVM zijn 
wedstrijd wist te winnen. Aben & Slag 
advocaten was niet opgewassen tegen de 
jonge ploeg. Met een einduitslag van 8-4 
was het een doelpuntrijk duel. Het sco-
reverloop liet ook zien dat het spel gol-
vend genoemd mag worden. Zo begon 
Aben & Slag voortvarend en nam het een 
2-0 voorsprong, die snel teniet werd ge-
daan. Tot 4-4 ging het vervolgens gelijk 

op, alvorens DHVM alle registers open-
gooiden en uitliep naar 8-4. Zo blijft het 
nog spannend in de onderste regionen 
van klasse B. Deze avond werd geopend 
met twee A-klasse-duels. Allereerst trof 
D3 architecten/Café-zaal van de Burgt 
de rode lantaarndrager, Café Thuis. Café 
Thuis rook tegen deze tegenstander een 
kans om van de gehate nul punten af te 
komen. Het scoorde ook de 1-0, maar 
moest daarna machteloos toezien hoe D3 
uitliep naar 7-1. W. Lamboo was de ge-
vierde man met 3 treffers. Café Thuis kon 
in de slotfase de eer redden met 2 tegen-
doelpunten, maar eindigt helaas trooste-
loos laatste in de eindrangschikking.

Vesters Hoveniers blijft de zeges maar 
binnen hengelen. Ook Van Kuringe ad-
viesgroep was niet opgewassen tegen de 
laatbloeiers van dit seizoen. Pas bij 3-0 
kon Van Kuringe iets terugdoen, maar 
helaas, voor hen te laat. Na 36 minuten 
zaalvoetbal stond er 5-2 op het scorebord. 
Vesters sluit zo een seizoen positief af op 
een 5e plek, maar met een knappe reeks 
in 2015. Van Kuringe mag nog eenmaal 
aantreden om de 2e plek veilig te stellen.

Beek en Donk - Het weekend bij vol-
leybalvereniging Bedovo was er een van 
grote winnaars. Allereerst bekroonde Next/
Bedovo Dames 1 hun kampioensstrijd met 
een zinderende overwinning. Daarnaast lie-
ten ook de heren en meiden zich van hun 
beste kant zien door de overhand te nemen 
in twee zware en belangrijke wedstrijden.

Natuurlijk was het afgelopen weekend 
het weekend van de dames van Bedovo. 
Na de deceptie van vorige week kregen zij 
een tweede kans om kampioen te worden. 
Tegen de dames van Vollan’62 grepen zij 

deze kans met beide handen. In 4 ijzer-
sterke sets lieten zij zien waarom zij deze 
titel meer dan verdiend hebben. Kampioen!

Nadat de dames hun welverdiende over-
winning hadden behaald, was het de beurt 
aan de heren om nummer één Shock’82 
H2 onder handen te nemen. Vastbesloten 
gingen de heren de strijd aan en in de eer-
ste set namen de Beek en Donkse heren 
hun tegenstander op sleeptouw. Na één 
gewonnen set viel deze druk even weg en 
moesten zij een setje gewonnen geven. 
Daarna herstelde Café Thuis/Bedovo H1 

zich echter sterk en toonde zich heer en 
meester. Shock’82 was het spoor bijster en 
werd met 3-1 huiswaarts gestuurd. De top 
3 is nu een zekerheid en in de komende 2 
wedstrijden is voor Bedovo verder nog al-
les mogelijk. En naast de senioren uit de 
Nevobo-competitie, deden ook de meiden 
goede zaken. Het kampioenschap is voor 
hen langzamerhand iets uit het zicht ge-
raakt, maar afgelopen zaterdag bevestig-
den zij tegen Shock ’82 meisjes 2 wel hun 
plek in de (sub)top. In een spannende stui-
verwisseling ging de winst met 3-2 nog net 
naar Bedovo. 

zaalvoetbal

Beek en Donk - Vorige week was 
het grote moment daar. Na een bijna 
vlekkeloos seizoen, werden de Beek 
en Donkse volleybalsters van Bedovo 
kampioen. Na de moeizame eerste 
poging van een week eerder, benut-
te Bedovo haar tweede kans op een 
kampioenschap nu met ware klasse.

Zaterdag schreef Next/Bedovo Dames 
1 het kampioenschap met een over-
weldigende 92 uit 100 punten op hun 
naam. Een week eerder namen de 
zenuwen nog de overhand en moest 
Bedovo hun allereerste wedstrijd 
gewonnen geven tegen runner-up 
Saturnus. Deze keer liet Bedovo tegen 
Vollan’62 dames 1 echter zien dat zij 
de 2e klasse absoluut ontgroeid zijn.

Al in de eerste set kwam Next/Bedovo 
D1 goed op dreef met veel service-
druk en een goed geplaatste verde-
diging. De Langenboomse tegen-
stander mocht dan een aantal sterke 
aanvalsters hebben, keer op keer had 
Bedovo antwoord op het spel en werd 
hun matige verdediging uitgespeeld. 
De eerste set werd snel uitgespeeld 

en daarmee kwamen de kampioens-
kriebels. Zou het vandaag dan echt 
gebeuren?

De tweede set begonnen de Beek en 
Donkse meiden wat minder sterk en 
braken de aanvalsters aan de overzij-
de steeds vaker door de verdediging. 
Gelukkig was er voldoende vechtlust 
en een ijzersterk blok van Manon Krol 
om het tij te keren. Ook de tweede 
set viel in het voordeel van Bedovo en 
daarmee was het verzet gebroken.

In de twee afsluitende sets gaf Next/
Bedovo dames 1 een showtje weg. In 
de 2e klasse een maatje te groot, kon-
den zij nog even laten zien welk spel 
hen volgend jaar in de 1e klasse over-
eind moet houden. Gezien hun nage-
noeg foutloze seizoen zou dat echter 
geen probleem moeten worden. 

We wensen Next/Bedovo een goede 
afsluiting van hun kampioensseizoen 
en veel succes in de 1e klasse. Namens 
de dames van harte bedankt voor de 
vele support in de afgelopen weken! 

 Bedovo D1 kampioen

volleybal
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‘Het andere Oranje’ 
Als het ‘echte oranje’ je niet kan 
bekoren ... 
Heb ik jullie de vorige keer al dunnetjes 
vermeld, dat het voetbal zó leeft in 
Keldonk, dan moge dat na afgelopen 
zondag helemaal knip en klaar zijn. 
Want daar is geschiedenis geschreven! 
Want na ruim veertig jaar is daar een 
heus kampioenschap te vieren en 
promoveert men voor de eerste keer 
naar de 4e klasse! Voetbalinsiders 
weten dat ik daar de scepter zwaai als 
trainer en ik neem dan hierbij ook de 
gelegenheid, om in deze sportcolumn 
het ‘andere Oranje’ even onder de loep 
te nemen.

Keldonk dus eindelijk kampioen en 
dat hebben we geweten! Met ruim 
200 man togen we met bussen naar 
Ruwaard, weer en wind trotserend om 
de kampioenen in spé aan de gang 
te zien. Op het hart gedrukt er een 
prima wedstrijd van te maken voor 
dat trouwe publiek, zonder je druk te 
maken over de stand in Eerde, waar 
WEC één puntje moest laten liggen, om 
bij winst van Keldonk dan eindelijk dat 
langgekoesterde kampioenschap veilig 
te stellen. Ruwaard werd overtuigend 
met 5-0 verslagen! Kampioenswaardig! 
Na een halve minuut te hebben gewacht 
op het fluitsignaal in Eerde, barstte de 
vreugde los. Met een buikschuiver van 
de spelers werd het publiek bedankt, 
waarna de champagnekurken, de 
bossen bloemen en de trainer de lucht 
in gingen.

Een waar volksfeestje, zonder te 
overdrijven, wat in het kleedlokaal en 
daarna in de ‘Osse’ kantine zijn vervolg 
kreeg. Waar ik mijn directeur en andere 
collega’s op de hoogte moest brengen, 
dat ik maandag vrij wilde en dit ter 
plekke moest regelen, stond men mij 
op te wachten in de kantine. Achteraf 
het enigste puntje, wat ik echt jammer 
vond, was dat ik al daar mij niet heb 
laten fêteren. Maar de supporters heb 
ik daarna allen de hand kunnen drukken 
in de Keldonkse kantine, waar men een 
groots feest had georganiseerd, wat tot 

in de laatste uurtjes duurde. Het bestuur 
had niets aan het toeval overgelaten en 
hoopte dat de trainer het gelijk aan zijn 
zijde zou hebben, met diens gedachte 
dat Ravenstein bij WEC punten ging 
pakken. Was het ook niet Ravenstein 
dat van Keldonk 5 punten in de wacht 
wist te slepen?

Ook op maandag was er een 
programma, wat de organisatoren van 
de ‘Twaalfde man’ (een vernieuwende 
‘club van honderd’) en het bestuur 
hadden geregeld voor de selectie, een 
in totaal 19-koppige groep; spelers, 
wissels en technische staf inbegrepen. 
Na een overheerlijke brunch 
verzorgd door het bestuur, togen we 
naar Boerdonk al waar we gingen 
‘gezelschapsspelen’! Daarna weer 
met de huifkar, onze platte kar, terug 
naar de kantine, waar we samen met 
de vrouwen, heerlijk hebben genoten 
van een koud en warm buffet! Om 
daarna met de ‘platte kar’ naar café 
Schansoord te Erp te gaan, om het daar 
met iedereen die maar wilde, feestelijk 
af te sluiten!

Keldonk, het was grandioos! Iedereen 
bedankt!

‘Trainert’ R. van den Enden 

COLUMN

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*

Bakelseweg 1
5735SC Aarle-Rixtel

Tel. 0492-383167
Tuincentrumdenheikant.nl

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Beek en Donk - Het vierde senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk boekte afge-
lopen vrijdag een grote overwinning 
op het vierde team van MTTV’72 uit 
Mierlo. Chris Kluijtmans, Dirk van der 
Venne en Guido Graat waren opper-
machtig en staan door de 9-1 winst op 
een verdienstelijke tweede plaats in de 
vijfde klasse. 

Een dag later speelde het tweede 
team een belangrijke uitwedstrijd te-
gen Unicum uit Geldrop. Ondanks een 
nipte nederlaag bij het dubbelspel ging 
de winst verdiend naar Beek en Donk 
dankzij knappe overwinningen van Aum 
van Berlo, Joost van Goch en Rowena 
de Haas.

Jeugd
De twee jeugdteams speelden zaterdag 
een uitwedstrijd. Van alle spelers wist 
alleen Kevin Biemans van het eerste 
team te winnen. Hij won twee enkel-
partijen in Valkenswaard. Ook voor het 
tweede team opnieuw een grote neder-
laag. Jip Engelhart, Thijs van Schijndel 
en Esra Verhoeven konden niet over-
tuigen tegen Sint-Michielsgestel: 10-0. 

De jeugd ontvangt zaterdag om 12.45 
uur Waalwijk en Den Bosch. Iedereen 
is welkom in de tafeltennishal aan de 
Otterweg.

Programma
Vanavond speelt het eerste senioren-
team een belangrijke uitwedstrijd tegen 
Budel, terwijl het tweede thuis in actie 
komt tegen Valkenswaard. Ook teams 

3 en 4 spelen thuis. Aanvang van de 
wedstrijden is 19.30 uur. Kijk voor het 
complete programma, maar ook voor 
alle uitslagen op de website. Daar vind je 
verder het laatste nieuws en informatie 
over bijvoorbeeld trainingstijden. Volg 
de vereniging op Twitter en Facebook 
en blijf zo op de hoogte. De uitslagen 
staan op de uitslagenpagina van de 
MooiLaarbeekKrant.

Mariahout - In de hoofdklasse B van 
het dameskorfbal heeft Flamingo’s 
uit Mariahout, gesponsord door Auto 
Corsten, de eerste veldwedstrijd na het 
zaalprogramma met 7-2 verloren van De 
Horst.

De tweede helft van het veldseizoen be-
gon onder slechte weersomstandighe-
den met veel regen en een stormachtige 
wind. Omdat De Horst, net als de meeste 
andere verenigingen over kunstgras be-
schikt, ging de wedstrijd gewoon door. 
Het is overigens een lang gekoesterde 
wens van Flamingo’s om ook over een 
kunstgrasveld te kunnen beschikken. Een 
stabiele grasmat waarop korfbal het zaal-
korfbal voor wat betreft de ondergrond 

benadert en waarbij de kans op blessures 
een stuk minder wordt. Bovendien is de 
uitstraling met omheining en dug-outs 
een stuk professioneler.  

De wedstrijd tegen De Horst:  Flamingo’s 
hield zich, in tegenstelling tot het thuis-
duel  eerder dit seizoen, prima staande. 
Kreeg de formatie van trainer-coach Eric 
van Veghel  toen nog achttien treffers te-
gen, nu waren het er bij rust maar drie. 
Flamingo’s bleef helaas op één doelpunt 
steken. 

De weersomstandigheden verslechter-
den lopende het duel en de tweede helft 
had nog weinig met korfbal te maken. 
Regen en wind beletten het de speelsters 

om tot een acceptabel schotpercentage 
te komen. De Horst, meer ervaren, kon 
het beste met de slechte omstandighe-
den omgaan. Flamingo’s korfbalde met 
harde tegenwind en bovendien waren de 
regen en de lage temperatuur er de oor-
zaak van dat de armspieren en handen 
van de speelsters verkleumden, waar-
door de schoten lengte en zuiverheid 
misten. Het werd 7-2 voor De Horst. 
Ondanks de nederlaag stemde het resul-
taat tot tevredenheid, omdat de progres-
sie ook in deze wedstrijd te zien was. 

Grote overwinning TTV Een en 
Twintig in Mierlo

Flamingo’s verliest van De Horst 

tafeltennis

Chris Kluijtmans wist vorige week twee overwinningen te boeken

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

korfbal

De Eendracht aanwezig bij 
Hanneskenstoernooi

handboogschieten

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij 
de Eendracht heeft donderdag 26 
maart deelgenomen aan het zoge-
naamde Hanneskenstoernooi bij 
Handboogvereniging de Batavieren. 

Voor het verschieten van deze wed-
strijd was HBS de Eendracht met 6 
schutters aanwezig op de doel in 
de Rips. Van de Batavieren waren 
ook slechts 6 schutters aanwezig, 

waardoor de wedstrijd in een vlot 
tempo afgewerkt kon worden. 
Hoogste schutter van de avond werd 
Bertus van Rooy van de Batavieren. 
Hij wist 239 punten bijeen te 
schieten. Hoogste schutter van de 
Eendracht werd Frank Schepers met 
226 punten.

Resultaten schutters de Eendracht: 
1. Frank Schepers 226, 2. Walter 

Jansen 218, 3. Jan van Rooij 211, 
4. Geert van Ganzenwinkel 181, 5. 
Paul van Bakel 171, 6. Gerrie van 
Hoof 116 (TR).

De eerstvolgende wedstrijd is op 
donderdag 9 april. HBV Strijd in Vrede 
is dan de 2e deelnemer van dit jaar 
aan het van Ganzenwinkeltoernooi. 
Aanvang 20.00 uur.
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Koningsnacht & Koningsdag  
in Helmond centrum
De straten van de stad kleuren binnenkort weer 

oranje want het is weer bijna Koningsdag. Zoals 

andere jaren is er veel te beleven in Helmond 

centrum. Van Hollandse meezingers tot dance en 

van koopzondag tot slingermarkt. Op 26 en 27 april 

bruist het in de stad. Natuurlijk sluiten we ook dit 

jaar af met een spetterende vuurwerkshow.

26.04 Koopzondag | Koningsnacht
Iedere laatste zondag van de maand is het koop

zondag in Helmond centrum. Op 26 april is het dan 

ook week zo ver. Na een hele dag shoppen in de stad 

gaat het feest in de avond nog even door tijdens 

koningsnacht. Op en rond het Havenplein vinden de 

meeste activiteiten plaats.

27.04 Koningsdag
Tijdens Koningsdag op maandag 27 april vinden 

er tal van activiteiten in Helmond centrum plaats. 

Zo start de dag om 10:00 uur met een mega lange 

Slingermarkt, deze loopt door heel Helmond 

centrum en telt meer dan 500 kramen. Van 10:00 uur 

tot 11:00 uur laat beiaardier Rosemarie Seuntiëns 

een mix van klassieke en moderne muziekstukken 

horen vanuit de Lambertuskerk. 

In de Boscotondetuin vindt vanaf 11:00 uur 

de Kindervrijmarkt plaats. Deze markt wordt 

 georganiseerd voor en door kinderen.

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen terecht 

op de markt in Helmond centrum, daar vindt 

namelijk van 12:30 uur tot 16:00 uur de Hollandse 

artiesten parade plaats.

Van 14:00 uur tot 22:00 uur kan er op het Haven park 

genoten worden van muziek van Bad Backbones,  

The Wieners en 32 Blues.

Koningsdag in Helmond centrum wordt op een 

spectaculaire wijze afgesloten. In de kasteeltuin 

vindt een spectaculaire vuurwerkshow ondersteund 

door tal van licht, laser en geluidseffecten plaats. 

De show, geschreven op muziek duurt maar liefst  

15 minuten en start om 22:00 uur.

De winkels in Helmond centrum zijn deze dag 

geopend van: 12:00 uur tot 17:00 uur.

 

Kijk voor meer informatie of het volledige  

Koningsdagprogramma op:  

www.hellohelmond.nl 

Wat is er fijner dan na een dagje shoppen plaats te nemen op een van de zonovergoten terrassen op het 

 Havenplein. Van winkel naar winkel valt niet altijd mee. Dan is het maar wat fijn dat je overal zo goed wordt 

geholpen. Het enige wat je hoeft te doen is de kleding te passen en te betalen. Op het terras ben je even lekker 

aan het ontspannen en heb je nog niet nagedacht wat je eigenlijk wilt bestellen. Gelukkig kan de vriendelijke 

dame of heer je precies vertellen wat het menu van de dag is.

In Helmond centrum weten ze wat jij wilt als het gaat 

om uitgaan. Heerlijk  lunchen of gewoon een kopje 

koffie op de markt. Even gezellig borrelen na een 

avondje Theater Speelhuis op de steenweg. Maar wat 

dacht je van verschillende proeverijen en workshops bij 

horecazaken in de stad.  

Natuurlijk is de beste plek om 
asperges te kopen gewoon op de 
Helmondse zaterdagmarkt. 

Tijd voor asperges
Het aspergeseizoen is weer begonnen en je kunt het 

‘witte goud’ weer overal krijgen. Natuurlijk is de beste 

plek om asperges te kopen gewoon op de Helmondse 

zaterdagmarkt. Waar ze iedere zaterdag vers te vinden 

zijn. Maar wat als je niet precies weet hoe je die heerlij

ke asperges klaar moet maken? 

Op 22 april organiseert Charlee Browns Place samen 

met de Brandevoortse Hoeve een aspergeproeverij en 

workshop. Tijdens deze avond leer je asperges schillen, 

koken, proeven en combineren met andere lekkere 

producten. Daarnaast vertellen ze alles over de groei 

van asperges en aardbeien. De workshop start om 

18.30 uur en deelname is gratis. Meld je aan door te 

mailen naar info@charleebrownsplace.nl 

Heerlijk Helmond
Dat Helmonders culinair zijn blijkt wel uit het nieu

we boek ‘Heerlijk Helmond’. Maak aan de hand van 

dit boek een culinaire reis door Helmond. Het is een 

nietalledaagse samenstelling van een kookboek, 

glossy en een leesboek met echte Helmonders. Zo 

beschrijft burgemeester Blanksma van den Heuvel wat 

haar favoriete gerecht is maar ook dat ze nauwelijks 

een potje flipperen op de flipperkast kan weerstaan. 

Met dit boek hebben de schrijvers en alle koks uit het 

boek een bijdrage geleverd aan Inloophuis De Cirkel. 

Heerlijk Helmond is vanaf nu verkrijgbaar bij Boek 

& Kantoor de Ganzenveer en De Roij en Boschman 

boeken. 

april culinair! 
ETEN EN DRINKEN  
DOE JE IN HELMOND 
CENTRUM

Mega lange slingermarkt  met meer dan 500 kramen

www.hellohelmond.nl
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Lieshout - Het eerste team van 
Badminton Club Lieshout, dat deel-
neemt aan de midweekcompetitie, 
is door een 4-4 gelijkspel tegen het 
tweede team van BC Bergeijk kam-
pioen geworden van de eerste afde-
ling van de vierde klasse. Door de 
behaalde 4 punten is het team niet 
meer te achterhalen en konden de 
‘bubbels’ opengetrokken worden.

Met nog één wedstrijd te spelen 
in de midweekcompetitie heeft 
BCL-R1/Bavaria een voorsprong op-
gebouwd van 9 punten op de num-
mer twee, BCH-R3. Aangezien per 
wedstrijd maximaal 8 punten te be-
halen zijn is het team dus niet meer 
te achterhalen en mag het zich het 
derde kampioensteam noemen van 
Badminton Club Lieshout. Eerder 
zijn immers in de districtscompetitie 
ook al BCL-1/BouwCenter Swinkels 
én BCL-H1/Sportpoint Gemert 
kampioen geworden in hun klasse.

BCL-R1/Bavaria – BC Bergeijk-2: 
4-4
De wedstrijd tegen de Bergeijkse 
badmintonners was uiteindelijk 
veel moeilijker dan vooraf gedacht. 
Immers, de uitwedstrijd, eerder dit 
seizoen, was nog met duidelijke 
cijfers gewonnen. Dat bleek al met-
een bij de eerste herendubbelpartij. 
Deze werd na drie spannende sets 

door Walter van Leuken en Richard 
Essers verloren. De vrouwendub-
belpartij was wat meer eenzijdig. 
Mischa van de Ven, die inviel voor 
de langdurig geblesseerde Corine 
Gevers, wist samen met Karin van 
den Biggelaar met duidelijke cij-
fers in twee sets te winnen. Ook 
de mixpartijen werden uiteindelijk 
eerlijk gedeeld. Walter van Leuken 
en Karin van den Biggelaar wonnen 
in twee sets met 21-16 en 21-15. 
Richard Essers en Mischa van den 
Ven verloren in drie sets, waardoor 
de tussenstand op 2-2 kwam, voor-
dat de singlepartijen nog gespeeld 
moesten worden. 

Door de wetenschap dat er per se 
4 punten gehaald moesten worden 
om nu reeds kampioen te worden, 
was de druk op deze singlepartijen 
erg hoog. Walter van Leuken begon 
als eerste heer dan ook moeizaam, 
maar won de eerste set wel (22-20). 
In de tweede set was de druk er wat 
af, en won hij duidelijk veel makkelij-
ker. Richard Essers kon hem dat niet 
nadoen. Ondanks een enorme inzet 
en vechtlust kwam Richard niet tot 
winst: hij verloor in drie sets. Ook 
Mischa van de Ven kon niet winnen. 
Zij verloor met 16-21, 16-21 haar 
partij. Karin van den Biggelaar, ten-
slotte, beslechtte het pleit; zij won 
met goed spel en duidelijke cijfers 

van Ingrid Valkenaars (21-6, 21-4) 
waardoor het o zo nodige vierde 
punt werd binnengehaald. 

Na wat opzoek- en rekenwerk werd 
duidelijk dat de behaalde 4 punten 
inderdaad genoeg waren voor het 
kampioenschap en konden ‘de bub-
bels’ opengetrokken worden. 

BCL-R1/Bavaria dat het hele seizoen 
door kortdurende en langdurende 
blessures is geteisterd is alsnog kam-
pioen geworden van de eerste poule 
van de vierde klasse. Een prestatie 
van formaat!

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

Beek en Donk - In Moerkapelle 
vond op zaterdag 28 maart de 
wedstrijd Jong Talent Cup plaats. 
Dit is een wedstrijd voor de jong-
ste leden, van Rollerclub De Oude 
Molen, in de categorie; Nationaal 
A, B en C, Rolrinkels,  Prépupillen 
en pupillen.  Een aantal dames re-
den zowel in de klasse Figuren als 
in de klasse Vrijrijden. 

Voor dag en dauw werd er al naar 
Moerkapelle  getoerd. Het is voor 
het eerst dat de jonge leden al-
lemaal in het nieuwe trainings-
pak, dat is gesponsord door van 
Lieshout Specicon uit Loosbroek, 
op wedstrijd gaan. Het was een 
erg mooi geheel om te zien; zowel 
de rijdsters als de trainsters in het 
zelfde mooie pak. Voor sommigen 
leden was het de eerste keer dat ze 
aan een wedstrijd deelnamen dus 
dat maakte het extra spannend. 

De uitslagen: 
Pupil/Nationaal C Figuren: 
4e  Danique de Groot 
10e  Lana Raaijmakers 
15e  Saar Willems 
16e  Laura Jacobs 
17e  Ilse van Melis 
19e  Anouk Verbugt
Prépupillen/Nationaal B: 
9e  Eline Verboven
10e  Laura Jacobs
11e  Saar Willems
14e Isa Smits 
15e  Marit van de Kerkhof

18e Ilse van Melis
21e  Joni Toelen.
Rolrinkel/Nationaal A: 
4e  Laura van Zelst 
5e  Naïla Raaijmakers.
Pupil/Nationaal C: 
8e  Lana Raaijmakers 
14e  Danique de Groot
18e  Anouk Verbugt.

Ondanks de spanning en de zenu-
wen, het vroege tijdstip en het rij-
den in een andere hal, kunnen ze 
terugkijken op een sportieve, ge-
zellige Jong Talent Cup waarmee 
ze toch mooie resultaten behaald 
hebben. 

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

Opnieuw Brons voor schutters Strijd in Vrede Klein verlies voor Krijgsman 
Soranus

Beek en Donk – Korte tijd terug verover-
de een recurveteam van Strijd in Vrede 
uit Beek en Donk het brons tijdens 
de Nederlandse Kampioenschappen 
Indoor voor teams. Nu was een team 
compounders uitstekend op schot tij-
dens de NHB-finale en veroverden zij 
het brons.

Strijd in Vrede, met Twan van der Kruijs, 
Melvin van de Kerkhof, Theo de Jong 
en Rudy Goedemans, had zich geplaatst 
voor die finale via de voorrondes waarin 
ze ook al goed op schot waren. De fi-
nale vond zondag 29 maart plaats bij 

Rozenjacht in Baarschot en was tevens 
het strijdtoneel voor de finale bij de 
recurve-teams. Zeven compoundteams 
en acht recurveteams aan de meet. De 
teams schieten tegen elkaar en winnen 
van je tegenstander geeft je matchpun-
ten en de winnaar is diegene met de 
meeste matchpunten.

Strijd in Vrede moest zijn goede vorm 
in de eerste wedstrijd al laten zien. Zij 
moesten immers tegen de favoriet Ogio 
uit Eindhoven. Zij waren ook de titelver-
dediger. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door de Beek en Donkse schutters en 

was goed voor het zelfvertrouwen voor 
de volgende wedstrijden.  Strijd in Vrede 
bleef zijn wedstrijden vervolgens winnen 
en mochten langzaam gaan ruiken aan 
de eindoverwinning totdat ze VZOD uit 
Zeelst troffen. VZOD won deze wed-
strijd en Strijd in Vrede had het niet meer 
zelf in de hand. Uiteindelijk zou VZOD 
de titel opeisen en was het brons voor 
Strijd in Vrede omdat OGIO twee game-
puntjes meer had dan ons team. Jammer 
maar goed geschoten en het bewijs dat 
meer compounders aan de meet tijdens 
trainingen en wedstrijden leidt tot meer 
strijd, hogere scores en resultaten.

Lieshout – Op de banen van 
Kunst en Vriendschap in Lissen 
heeft afgelopen donderdag een 
nederlaag toernooi plaats gevon-
den. Vereniging Kunst en vriend-
schap had een winst van 3,1 en 
Krijgsman Soranus een verlies van 
-6,5.

De hoogste score van de avond 
ging naar Krijgsman Soranus, waar 
Ad Endevoets een score van 238 
punten bij elkaar wist te schieten. 
 

De uitslag: 
Rik van de Westerlo  223 
Arjan van de Heuvel 215 
Paul van de Broek  209 
Theo van de Laar  182 
Nelly van de Laar  170 
Rita Endevoets   109

Ook midweekteam Badminton Club Lieshout kampioen 

Jong Talent Cup in Moerkapelle

badminton

BCL-R1 in de complete bezetting, incl. geblesseerden, met vlnr. Corine Gevers, Richard 
Essers, Karin van de Biggelaar, Walter van Leuken, Mischa van de Ven en Stan van Vijfeijken

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 4 april 
18.00 Sparta’25 1 - CHC 1
16.15 Sparta’25 Vet - Blauw Geel’38 Vet A
11.45 Schijndel D2 - Sparta’25 D2
09.00 MULO F4 - Sparta’25 F2G
11.30 MVC’19 G2 - Sparta’25 G1

Zondag 5 april 
14.30 Sparta’25 C1 - Sandiacre Town  U15 
12.00 Sparta’25 C2G - Sandiacre TownU15 
13.15 Sparta’25 C3 - Sandiacre Town U14
12.00 Sparta’25 C4 - Sandiacre Town U13
13.15 Sparta’25 D1 - Sandiacre Town U12

Maandag 6 april
14.00 Sparta’25 1 - SBC 1

ASV’33
zaterdag 4 april
14.30 ASV’33 A1 – SCMH A1
14.30 ASV’33 MB1 – OSS’20 MB1
12.30 S.V. Brandevoort C4 – ASV’33 C3
11.00 HVV Helmond E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E4 – DVG E3
09.00 ASV’33 F5 – VOW F3
18.00 ASV’33 1 – MVC 1
18.00 SJVV 3 – ASV’33 4
16.30 Nijnsel – ASV’33 Veteranen

Maandag 6 april
11.00 ASV’33 4 – SC Helmondia 4

Dinsdag 7 april
19.00 Boekel Sport E5G – ASV’33 E4

Woensdag 8 april
18.30 SJVV F1G – ASV’33 F1G

ELI 
Zaterdag 4 april senioren
18.00 ELI 1 – RKMSV 1
18.00 Milheezer Boys 2 – ELI 2
18.00 ELI 4 – RKVV Keldonk 4

Jeugd
14.30 ELI B2 – MULO B5
10.30 ELI F2 – ERP F3
10.30 ELI F3 – SV Brandevoort F10
13.00 VOW A1 – ELI A1
12.00 SJVV D1 – ELI D1
10.30 Rhode F3 – ELI F1

Maandag 6 april 
14.30 Neerkandia 1 – ELI 1
11.30 ELI 4 – Gemert 9
10.00 Boskant Vr 1 – ELI Vr1

VV Mariahout
Paaszaterdag 4 april 
16.00 Mariahout 5 - Rhode 7               

18.00 Mariahout 2 - EVVC 2 
18.00 Mariahout 3 - Vitesse’08 3       
16.30 Mariahout - Veteranen  R.K.P.V.V.           
 
Tweede Paasdag 6 april 
10.30 Mariahout 5 - Boekel Sport 6  
11.00 Mariahout VR1 - Boerdonk VR1  
11.30 Mariahout 3 - SC Helmondia 2                
 
Donderdag 9 april 
19.00 Mariahout C1 - NWC C2   
Bekerwedstrijd             
19.30 WHV 3 - Mariahout 6       

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 25 maart
DOS (A) MW1 – MW 1 3 – 8 
De Korfrakkers – PupF1                  10 – 7  
PupE2 – Korloo 3 – 2 
Avanti (S) – PupE1 5 – 1 
Flash – PupD2  2 – 1 
PupD1 – Kv Rooi 2 – 2 
AspC1 – De Korfrakkers 1 – 2 
Blauw Wit (Ha) – AspB1 2 – 3 
Altior – JunA1  9 – 9 
De Korfrakkers 3 – Sen 2  16 – 1 
De Horst 1 – Sen 1  7 – 2 
 
Zaterdag 4 april  
Sportpark Mariahout
09.00 PupE3 – De Korfrakkers
09.00 PupE1 – De Korfrakkers
11.00 PupD2 – Prinses Irene 
12.30 PupF1 – BMC 
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers – PupE2 
Sportpark Nistelrode
11.00 Prinses Irene – PupD1
Sportpark Schaijk 
12.30 Emos – PupC1

Zondag 5 april  
Sportpark Mariahout
13.00 Sen 1 – Altior 1 

Woensdag 8 april
Sportpark Mariahout
19.45 R1 – BMC R1 
Sportpark Sint-Michielsgestel
20.00 Geko MW1 – MW1 

Donderdag 9 april
Sportpark Mariahout
20.30 Sen 2 – De Peelkorf 2  

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - Shock ‘82 H2   3-1
 (25-19, 20-25, 25-20, 25-17)

Bedovo MB1 - Shock ‘82 MB2              3-2 
(21-25, 25-12, 21-25, 25-23, 15-09)
Next/Bedovo D1 - Vollan ‘65 D1         4-0 
(25-07, 25-15, 25-09, 25-07)
Bedovo HR2 - Kingspan/Unidek          0-3
(24-25, 11-25, 19-25)
Bijvelds.com - Sportshop Laarbeek       1-2 
(23-25, 25-18, 24-25)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 - Bouwbedr. 
Raaijmakers      0-3 (19-25, 24-25, 06-25)
Bedovo DR1 – Buitenzinnig                  1-2 
(23-25, 22-25, 25-12)
VC Boering - Bedovo DR3                     0-3 
(18-25, 11-25, 18-25)

Programma, zaterdag 11 april
D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Bedovo MB 1 - LOV MB 1
’t Hout, Helmond
17.00 VC Polaris D3 – Next/Bedovo D1
’t Haeren, Grubbenvorst
18.00 SV Aspargos H1 – Café Thuis/
Bedovo H1

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten: 
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D2 
- Bergeijk D1 5-17
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
- Habo’95 D1 7-7
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
Blerick C2 12-25
Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk B1 - 
Habo ‘95 B1 12-29

Uitslagen senioren:
Dames KPJ Beek en Donk -  Avios  18-16

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 27 maart
Geert-Jan Otten – Koen Rooijakkers 2-0
Koen Rooijakkers – Mark van de Burgt 0-3
Jan Crooijmans – Dave van de Burgt 1-3
Marcel Bekkers – Arie van de Burgt 3-0
Jan van Grinsven – Marcel Bekkers 3-0

Stand per 27 maart
1. Dave van de Burgt 17-40
2. Niels Schoonings 16-35
3. Dennis van Dommelen 18-31
4. Philip Oosthoek 16-29
5. Marcel Bekkers 17-29

Biljartvereniging ‘Toesjee’
Eindstand Wintercompetitie
1   Ton van Berlo 42 pt.
2   Wim Smits 40 pt.
3   Jozef Vogels  35 pt.
4   Huub van Dartel 34 pt.

5   Koen v.d. Berk 31 pt.
6   Jan v. Gerwen 28 pt.
7   Simon Prins 24 pt.
8   Len van Teeffelen 22 pt.
9   Henk Marinussen 18 pt.
10 Twan Steegs 16 pt.
11 Jozef v. Nieuwkerke 13 pt.

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 30 maart 
Frits Tak - Hans Heldoorn  2-0
Jaspert Swinkels - Piet van Zeeland 2-0
Antoon van Osch - Theo Verheijen 0-2
Willie Vorstenbosch - Joop Kerkhof 2-0
Pieter Rooijackers - Bennie Beerens 0-2
Harrie Bouwmans - Antoon Maas  0-2
Martien Swinkels - Jan van Neerven2-0
Antoon Rooijakkers - Lou Muller  1-1
Jan Verbakel - Henk Jansen  0-2
Herman v d Boom - Leo van Griensven 2-0
Henk van de Vegt - Henk Mastbroek  2-0
Jan Verbakel - Tonny de Louw 2-0

Uitslagen dinsdag 31 maart 
Bert van Wanrooij - Hans de Jager  2-0
Cor Oppers - Henk Meerwijk  2-0
Jan van Hout - Fons van der Linden0-2
Bert van de Vorst - Piet Goossens  0-2
Theo Spierings - Leo Migchels  2-0
Jan van Dijk - Mari Verbakel  0-2
Hendrik Korsten - Willie Vorstenbosch  2-0
Antoon Smits - Frits Wilbers  2-0
Harrie van Kleef - Cor van den Berg  2-0
Marinus Steegs - Harrie Poulisse  0-2
Ad Barten - Lambert van Bree  2-0
Henk van den Bergh - Gerrit van Osch 0-2
Ad de Koning - Hans Wagelmans  2-0
Henk Jansen - Guus van de Elsen  2-0
Henk Mastbroek - Jan Verbakel 2-0

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 25 maart 
Lijn A
1. Francien en Fons                        62,85%
2. Annie en Ther                             60,07%
3. Jan en Mari                                56,60%
4. Mien en Jeu                               55,90%
5. Helma en Joke                             55,21%

Lijn B
1. Fia en Huub                               66,67%
2. Mien en Maria                           61,31%
3. Diana en Kitty                             60,12%
4. Diny en Sjef                                   59,52%
5. Jo en Riet                                    57,14%

De volgende zitting is op woensdag 8 april 
in Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 26 maart
1.Jan en Maria                               73,13%
2.Emmie en Josephine                     51,25%
3.Lambert en Wim                          50,63%
4.Jo en Mari                                    50,00%
5.Hans en Dora                              49,38%
 
De volgende zitting is op donderdag 2 
april, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

De Poort van Binderen 
 Dinsdag 31 maart
1.Cellie en Hans                           61,60 %
2.Mari en Arno                               61,04 %
3.Ria en Gidi                                  60,90 %
4.Lies en Lodewijk                          56,46 %
5.Corry en Frans                           55,76 %

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 31 maart 
1. Annie en Helma                        63,33%
2. Bernadette en Diny                       62,92%
3. Riek en Kitty                               57,08%
4. Rie en Tony                                55,83%
5. Ine en Mien                               55,00%
    Cor en Nelly                                55,00%
 
De volgende zitting is op dinsdag 7 april, 
13.30 uur in Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk.

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Senioren 1 - TIOS ‘51  2                       8-2
Unicum 2 - Senioren 2                         4-6
Geenhoven 1 - Senioren 3                      8-2
MTTV ‘72  4 - Senioren 4                      1-9
Senioren 5 -Stiphout 8                           6-4
De Zwaantjes 1 - Jeugd 1                       8-2
Valkenswaard 4 - Jeugd 2                   10-0

schaken
Schaakvereniging DOT  
Programma 7 april
Hein v. Bree - Thijs Knaapen  
Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot  
Aloys Wijffelaars - André Bergman 
Frans v. Hoof - Willy Constant  
Erick Robbescheuten - Hans Claas

Programma / Uitslagen

karate ‘Medailleregen’ voor Tommy Wetzel

Beek en Donk - Ter voorbereiding 
van de Krokoyama Cup in Koblenz 
(Duitsland) op 11 april heeft 
Tommy Wetzel aan twee buiten-
landse Karatetoernooien deelge-
nomen.

Koblenz is een belangrijk meetmo-
ment voor de KBN (Karate Bond 
Nederland). Op 7 maart heeft hij 
gestreden op de Open d’Orleans 
Jeunes et Cadets (Frankrijk) waar-
bij hij 3e is geworden in zijn cate-
gorie (U16 + 70 Kg). Afgelopen 
weekend heeft hij zelfs in meer-
dere klassen meegedaan. Dit is ze-
ker niet onverdienstelijk geweest! 
Hij behaalde een gouden beker 
(1e plaats) in zijn eigen categorie 
(U16 + 70Kg) en een zilveren me-
daille (2e plaats) in de categorie 
(U18 + 76 Kg). Ook nam hij deel 
in twee heren teams waarbij bij de 
Cadetten (U16 ) een mooie twee-
de plaats werd behaald en bij de 
Junioren (U18) een derde plaats. 

Je kunt wel spreken van een ware 
‘medailleregen’... Koblenz, Tommy 
Wetzel komt eraan!

Tommy Wetzel VACATURE

Biezenweg 2A
5741 SB Beek en Donk

Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Functie:
In deze fulltime functie ben je mede verantwoordelijk voor inkoop 
en verkoop van onze tuinmeubelen, cadeau- en kerst artikelen. Een 
belangrijk facet van je werk vormt het zorgdragen voor een stijlvolle 
presentatie van het gehele tuincentrum en de inrichting van onze  
kerst- en sfeershow. Je hebt een creatieve inbreng en denkt graag mee.

Profiel:
Bij voorkeur beschik je over een creatieve middelbare of hogere 
opleiding. Je bent een trendwatcher en kan dit commercieel toepassen 
op de winkelvloer, daarnaast heb je goede contactuele eigenschappen 
en een zakelijke instelling.

Wij bieden:
Een uitdagende baan in een groeiend bedrijf en een prettig team om mee 
samen te werken. Honorering en arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op 
de functie en conform de tuincentrum c.a.o..

Heb jij het in de vingers?
Stuur dan je reactie met CV binnen 14 dagen naar:
Tuincentrum de Biezen
E-mail:  maarten@tcdebiezen.nl
t.a.v. M.C.M. van den Heuvel
Biezenweg 2a
5741SB Beek en Donk
Tel: 0492-461310
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MooiLaarbeekkrant
zwemmen Survivals en club-

kampioenschappen 
bij zwemvereniging

Runners in trail 
Crête de Spa

Mooie Pony Dressuur 
bij Manege D’n 
Perdenbak

Aan de Wielen fi etst 
naar Tante Jet aan 
de Maas

Dennis van Dijk succesvol

Beek en Donk – De zwemavond van zwemvereni-
ging Beek en Donk stond op donderdag 26 maart 
in het teken van survivals en de jaarlijkse club-
kampioenschappen. 

Tijdens de survivals gingen de zwemmers, die nog 
niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, in het 
water om daar op een speelse manier kennis te ma-
ken met diverse elementen van het survival. Het 
survival vormt een belangrijk onderdeel binnen het 
zwem ACB. De zwemmers mochten over hun bad-
kleding een ‘t- shirt dragen om het echte survival 
gevoel mee te maken. In het water mochten de 
kinderen ballen in een boot gooien, op diverse ma-
nieren over een lange mat klimmen, door hoepels 
zwemmen en ringen opduiken. Daarna volgde nog 
een spetterende afsluiting. De kinderen hebben ge-
noten van deze leuke en leerzame les! 

Aansluitend op de survivals werden voor de zwem-
mers met een zwemdiploma de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen georganiseerd. Op een normale 
donderdag avond wordt er binnen de zwemver-
eniging op een speelse en actieve manier toege-
werkt naar het behalen van het zwem ABC, maar 
ook wordt er hard geoefend voor de verschillende 
zwemvaardigheidsdiploma’s na het zwem ABC, zo-
als zwemvaardigheid I, II en III, snorkelen of survi-
val. Tenslotte is er ook ruimte om op ontspannen 
of meer actieve wijze baantjes te zwemmen. Dit 
alles gebeurd binnen een echt verenigingsgevoel, 
waarbij plezier in het uitoefenen van de zwemsport 
voorop staat. 

Tijdens de clubkampioenschappen hebben de 
zwemmers, verdeeld in leeftijdscategorieën, een 
sportieve strijd geleverd tijdens drie series: de 
schoolslag, de rugslag en de vrije slag. De zwem-
mers onder de 12 jaar zwommen elke serie 25 me-
ter en de zwemmers boven de 12 jaar zwommen 
elke serie 50 meter. Onder grote belangstelling 

van familie, vrienden en clubgenoten hebben alle 
zwemmers hun uiterste best gedaan om elke se-
rie zo snel mogelijk te zwemmen. Met luid applaus 
voor ieders prestatie volgde daarna de prijsuitrei-
king. 

De winnaars:
Meisjes t/m 8 jaar: 1e Dineke Penninx, 2e Jolijn van 
de Kerkhof, 3e Janne Donkers.
Jongens t/m 8 jaar: 1e Karsten Broeders, 2e Ties 
Kortleever, 3e Tycho Murray.
Meisjes t/m 10 jaar: 1e Rilana Jurgens, 2e Nina van 
den Boogaard, 3e Sarah Donkers.
Jongens t/m 10 jaar: 1e Miquèl Werdens, 2e Rabi 
Knaker Ismail Ahmed, 3e Djeb van Diermen.
Meisjes t/m 12 jaar: 1e Lisa van Melis, 2e Jasmijn 
Verhagen, 3e Mirte Hocks.
Jongens t/m 12 jaar: 1e Jarno van Eerd, 2e Thijmen 
Broeders, 3e Jaremy Aarts.
Meisjes t/m 14 jaar: 1e Katja van Lierop, 2e Fleur 
Donkers, 3e Valery Jurgens.
Meisjes t/m 16 jaar: 1e Jessica Vogels.
Heren 18+: 1e Tim van de Aa, 2e Dennis van 
Schijndel, 3e Frank Penninx.

Uiteindelijk mogen de volgende personen zich 
clubkampioen 2015 noemen:
In de categorie t/m 12 jaar: Lisa van Melis en Jarno 
van Eerd en in de categorie 13+: Jessica Vogels en 
Tim van de Aa. 

De volledige uitslag en nog meer foto’s zijn terug 
te vinden op 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl. Mede dank-
zij de inzet van een groot aantal vrijwilligers die 
geholpen hebben bij de tijdwaarneming of op een 
andere manier een bijdrage hebben geleverd was 
het een succesvolle avond.

Lieshout - De opkomst van de trail-run is niet 
meer te stuiten. Een trail kun je het best uitleg-
gen als een toertocht voor hardlopers over meest 
onbegaanbare paden en meestal veel hoogteme-
ters.. 4 leden van Runnersclub Lieshout trokken 
helemaal naar het Belgische Spa voor een trail van 
57 kilometer. 

Maanden hadden Marjan van den Tillaar, Bantita 
Haeve, Coen Sanders en Marco van den Wildenberg 
zich voorbereid op de zware wedstrijd. De weers-
omstandigheden maakte het er niet gemakkelijker 
op, de regen maakte het parcours, met zijn 2100 
hoogtemeters, nog eens extra zwaar. Marco kon 
met de omstandigheden het best overweg, had 
ook de meeste trainingskilometers in de benen met 
vorige week nog de marathon van Rome. Marco 
finishte in 7:03:22. Coen Sanders steekt nog steeds 
in een goede vorm, ook in Spa een mooie tijd van 
7:30:03. Bantita heeft de smaak van de trail hele-
maal te pakken en wil in de toekomst alleen maar 
van deze wedstrijden lopen. 8:13:59 was haar 
tijd die zo kon genieten van de natuur onderweg. 
Grote animator van deze wedstrijden Marjan van 
den Tillaar moest alle zijlen bijzetten om binnen de 
tijdslimiet van 9 uur te finishen. Met bebloede han-
den en knieën van het vele vallen kwam zij over de 

finish in 8:59:06, maar een mooi shirt en medaille 
rijker, na haar eigen zeggen, tering zware editie van 
Crête de Spa.

Lieshout -  In Manege D’n Perdenbak werd vrijdag 
27 maart een Pony Dressuur wedstrijd gehouden. 
De weergoden waren gunstig en het was daardoor 
prima buiten losrijden. 

De eerste ruiters kwamen om 17.00 uur aan de 
start met de kleinste pony’s. In totaal hebben 22 
jonge ruiters over 2 proeven aan de jury laten zien 
hoe goed zij weer geoefend hadden de laatste 
maand. De jury had het er maar druk mee en was 
zeer te spreken over de vorderingen van de jonge 
ruiters en amazones.

Uit Laarbeek reden mee: Emma van Rooi met Alex, 
zij werden 2 x 1ste in de categorie AB, klasse L1 
met 191 en 190 punten. Noah Vesters werd in de-
zelfde categorie klasse B, 2 x 3de met Danny en zij 
kregen 174 en 181 punten. 

In de categorie CDE, klasse B, reden Maud Vesters 
en Carien naar een nette 3de en 4de plaats met 
187 en 186 punten. Robin Bardoel had Agrion’s 
Warren meegenomen en zij werden 4de met 180 
en 2de met 190 punten. Nienke Hendriks werd 7de 
met Orlando en kreeg 170 punten, haar zus Iris 
Hendriks reed met Shemar’s Feelena 158 punten 
en werd 10de.

Dit was alweer de laatste pony dressuur wedstrijd 

voor de winter, vanaf april gaan ze buiten verder 
met de wedstrijden voor paarden en pony’s. Het 
bestuur wil Annie van Lankveld feliciteren met haar 
zakelijk jubileum en mooie vernieuwde winkel. 
Degene die tijdens de wedstrijd een liksteenbon 
van haar hebben gekregen, kunnen dit straks zelf 
zien. Kijk voor meer foto’s en volledige uitslag op 
www.stichtingderaam.nl.

Aarle-Rixtel - De tweede officiële fietstocht 
die T.S.C. Aan de Wielen dit jaar op de lan-
delijke kalender van de NTFU heeft staan is 
de Tante Jettocht naar het bekende restaurant 
aan de Maas nabij Blitterswijck. Deze 100 km. 
lange rit wordt verreden op 2e Paasdag 6 april. 

De 25-km. groep start op die dag al om 8.00 
uur, de anderen tussen 8.30 en 9.00 uur. 
Inschrijven en vertrekken kan vanaf Grand 

Café Stout aan de Dorpsstraat 86 in Aarle-
Rixtel. Degenen die met de 30+ groep mee 
willen fietsen vertrekken om 8.35 uur en de 28 
km. groep om 8.40 uur. Meer informatie is te 
vinden op de ADW-site, maar er kan ook infor-
matie ingewonnen worden bij Theo Sterken, 
tel. 0492-381680.

Beek en Donk – De Beek en Donkse Dennis 
van Dijk, Lid van R&TC Buitenlust Helmond, 
wist afgelopen zondag  in de hoogste jeugd-
categorie  (7) de wedstrijd in Valkenswaard te 
winnen.

Onder barre omstandigheden reden er 3 man 
weg, waarna Dennis het prachtig af wist te ma-
ken met zijn sprintsnelheid en zo de 1e over-
winning van het seizoen een feit was.

Vlnr. Rabi Knaker Ismail Ahmed, Miquèl Werdens, Djeb van Diermen en Daan van der Rijt

wielersport

hardlopen

Vlnr: Coen Sanders, Bantita 
Haeve, Marjan van den Tillaar 
en Marco van den Wildenberg

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

GOEDE BETAALBARE OCCASIONS
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN

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

  2E PAASDAG GEOPEND
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

paardensport

Maud Vesters
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Pasen!

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

Zaterdag 4 april 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Expositie PRIMAVERA, Braziliaanse 
kunst, t/m 19 april
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Radje draaien!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Mustang 66
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 5 april (1e Paasdag)
Peuter- en kleuterviering
9.00 uur, Mariakapel, Aarle-Rixtel

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

TRIA Fietsen 2e paasdag open!
11.00 uur, TRIA Fietsen, Lieshout

Peuter- en Kleuterviering
11.30 uur, Michaëlkerk Beek en Donk

Samen Pasen vieren met 
‘Family for all’
12.00 uur, Laarbeek

Grote opruimingskorting Paasshow bij 
Van Schijndel, Passie voor wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Open Laarbeekse Paas Jamsessie
16.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Vrijdag 10 april 
Echte mannenavond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Badminton Club Lieshout
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 11 april 
Marlon Kicken cabaret
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 12 april 
Clubkampioenschappen Single  
Badminton Club Lieshout
10.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Grote Gilde vlooienmarkt
10.00 uur, Manege d’n Perdenbak, 
Lieshout

Outdoor ‘Anders doe dag’
10.00 uur, Outdoor Laarbeek, 
Parklaan 2, Beek en Donk

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Maandag 13 april 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 14 april 
Inspirerende workshop: ‘Ik tel tot 10!’
19.30 uur, Bosscheweg 20, Aarle-Rixtel

Woensdag 15 april 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrol� k


