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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

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

Vanaf nu Jumbo 
Lieshout iedere 
zondag geopend van 
10.00 – 17.00 uur 

“Te weinig spreiding van evenementen in Laarbeek door het jaar heen” 
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – In de kernen van Laar-
beek vinden het hele jaar door di-
verse evenementen plaats. Denk aan 
de traditionele braderie op Hemel-
vaartsdag in Aarle-Rixtel of WiSH in 
Beek en Donk. Zijn Laarbekenaren te-
vreden over het aantal evenementen 
dat georganiseerd wordt? Hoe zoekt 
men naar evenementen en wat vin-
den inwoners van de verdeling van 
de evenementen door het jaar heen? 
TipMooiLaarbeek peilde de meningen 
van Laarbekenaren.

“Mooie evenementen zijn er niet snel 
teveel”
Op de vraag wat inwoners van Laar-
beek vinden van het aantal eve-
nementen dat jaarlijks plaatsvindt, 
antwoordt maar liefst 72% ‘precies 

goed’. Men geeft aan tevreden te 
zijn over de diversiteit van de evene-
menten; ‘er is voor elk wat wils’, ‘het 
zijn mooie evenementen’ en ‘het is 
belangrijk dat alle evenementen ook 
bekostigd kunnen worden’. Slechts 
10% van de respondenten vindt dat 
er te weinig evenementen plaatsvin-
den een een percentage van 3% van 
de respondenten vindt dat er juist te 
veel evenementen plaatsvinden. Deze 
laatste groep ‘mist de afstemming op 
elkaar’ en ‘vindt het jammer dat er 
meerdere evenementen tegelijk voor 
dezelfde doelgroep plaatsvinden’. 

Lees verder op pagina 23.
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Wat vindt u van het aantal evenementen 
dat in Laarbeek plaatsvindt?

teveel precies goed te weinig weet niet

72%

10%

15%

2%

VOOR EEN OVERZICHT

VAN DEELNEMENDE

WONINGEN KIJK OP 

PAGINA .. T/M..
Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:PAGINA 26 T/M 27

Directe maatregel moet zorgen voor minder overlast

Laarbeek grijpt in: ‘Poepklok’ voor honden

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Ria Tijssen

Laarbeek – De gemeente Laarbeek is 
zo geschrokken van de uitslagen van 
het burgerpanel TipMooiLaarbeek.
nl over hondenpoep(overlast), dat zij 
een spoedberaad hebben belegd en 
besloten hebben om direct maatrege-
len te treffen. Vanaf morgen geldt er 
een heuse ‘poepklok’ voor hondenbe-
zitters. 

‘Poepklok’
Hondenbezitters in Laarbeek dienen 
hun viervoeter uit te laten op vast-
gestelde tijden. Deze tijden zijn in de 
ochtend tussen 6.00 en 9.00 uur, in de 
middag tussen 12.00 en 13.00 uur en 
in de avond van 18.00 tot 21.00 uur. 
Wie de viervoeter niet op een van deze 
tijden kan uitlaten, wordt verzocht de 
hond op eigen terrein zijn of haar be-
hoefte te laten doen. De ‘poepklok’ 
geldt alleen voor inwoners die binnen 
de bebouwde kom wonen. Voor men-

sen die in het buitengebied wonen, 
verandert er niets.

Inzet wijkagenten
De komende periode wordt er in-
tensief gecontroleerd door de mili-
euwacht, die wordt bijgestaan door de 
wijkagenten van Laarbeek. Wijkagent 
René Jansen is content met de invoe-
ring van de poepklok. “We zijn vaak 
op pad en het komt ook bij ons regel-
matig voor dat we met onze schoenen 
in de hondenpoep stappen. De baasjes 
zijn verantwoordelijk voor de poep van 
hun viervoeter. Als wijkagent spelen 
we een belangrijke rol in de leefbaar-
heid. Je wil er zorg voor dragen dat er 
zo min mogelijk overlast is. De poep-
klok maakt het voor ons mogelijk om 
in te grijpen.” Wie de uitwerpselen van 
zijn hond laat liggen of buiten de vast-
gestelde tijden zijn huisdier uitlaat, kan 
rekenen op een boete van €150,00.

Uniek 
Innovatief is de gemeente met de in-

voering van de ‘poepklok’. Medio 
2015 werd het voorstel met betrek-
king tot de ‘poepklok voor honden’ 
in een raadsvergadering al uitvoerig 
besproken en enthousiast ontvangen. 
Het plan werd goedgekeurd en zou 
per 1 januari 2017 worden doorge-
voerd. Echter kwam er snel verande-
ring in dit besluit door de uitslag van 
TipMooiLaarbeek. “Er moet meer en 
beter worden gehandhaafd”, luidde 

een van de vele reacties in het onder-
zoek. Liefst 72% van de respondenten 
ervaart overlast en daarbij trekt de ge-
meente Laarbeek haar conclusie: “We 
zijn geschrokken van de uitslagen van 
het onderzoek en zien ons genood-
zaakt per direct in te grijpen om nog 

meer overlast te voorkomen”, aldus 
een woordvoerder van de gemeente.

Met de invoering van deze maatre-
gel is Laarbeek de eerste gemeente 
in Nederland met een ‘poepklok voor 
honden’. Naar verwachting zullen snel 
meerdere gemeenten het plan over-
nemen, gezien het een landelijk pro-
bleem betreft.
   

Informatie
De gemeente heeft een apart tele-
foonnummer geopend om mensen te 
woord te staan. Mocht u met vragen 
zitten of meer informatie willen, dan 
kunt u bellen naar telefoonnummer 
0492-832182.

De poepklok maakt het voor 

ons mogelijk om in te grijpen

René Jansen is één van de wijkagenten die overlast op hondenpoep gaat handhaven
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321
Assieraden
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

De Kasteelweg loopt van de Croyse Hoeve richting de Aarle-Rixtelseweg. Fei-
telijk loopt ie tot aan de Schevelingse loop. Want van daaraf heet ie sinds de 
herindeling van 1968 ‘Grote Overbrug’.  
De Kasteelweg zou net zo goed elders in Aarle-Rixtel hebben kunnen liggen. 
Dit dorp kende in het verleden maar liefst 8 slotjes en kastelen!
Volgens een legende zou de duivel met een zak kastelen over Brabant hebben 
gevolgen. Boven Aarle-Rixtel ontstond er een gat in de zak en tuimelden de 8 
kastelen naar beneden….!
Een mooi verhaaltje, maar er is een realistischer oorzaak aan te wijzen, echter 
het gaat te ver om hier verder over uit te wijden. Terug naar de Kasteelweg. 
Langs het eerste gedeelte liggen een paar boerderijen met een bijzondere 
bestemming. Twee ervan hebben een directe relatie met de paardenhoude-
rij, een ervan met de befaamde Merinoschapen en de laatste met kruiden 
en biologische groenten! Voorbij deze boerderijen komen we in een prachtig 
landschappelijk gebied met zachte glooiingen. Allereerst passeren we de Klei-
ne Goorloop die hier een verbinding maakt tussen de (grote) Goorloop en de 
Schevelingse loop. Even verder gaat het terrein weer wat omhoog en zien we 
links een oud geriefhoutbosje, nu met onder meer hoog opgaande eiken. Hier 
tegenover ligt een prachtige houtwal waarin talloze soorten vogels onderdak 
vinden of zo maar wat in  het houtgewas rondscharrelen op zoek naar bessen, 
zaden of insecten.Daarnaast een gloednieuwe boomgaard met lekkere appels 
Even verderop ligt links een mooie poel. Deze is pas een paar jaar oud, maar 
is toch al ontdekt door kikkers en padden! Langzamerhand naderen we het 
einde van de Kasteelweg en komen we bij de Schevelingse Loop. Sinds de 
Zuid-Willemvaart in het begin van de 19e eeuw is aangelegd, mist ie de aan-
sluiting met de Aa en stroomt het water in tegenovergestelde richting naar de 
Goorloop. Eens was deze loop dan ook veel breder en heette hij… Goorloop! 
Zijn oude stroomdal is nog goed te zien door de hoger gelegen akkers van de 
Grote Overbrug en van de Valkendijk langszij. Wandelaars kunnen links en 
rechts genieten van dit toch wel bijzonder mooie landschap. Dus wat let je….!

Henk van Beek,
Heemkundekring Barthold van Heessel

KASTEELLAAN
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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

2-4-2014     2-4-2016 
Elk briesje dat ons gezicht streelt
is een kusje van ons sterrenkind

Ons sterrenkind dat nu tussen de wolken speelt
en met kleine signalen vanaf hierboven

haar liefde met ons deelt

Liefste Mela, dag en nacht

Mama en Elin

2-4-2014     2-4-2016 
Lieve Mela,

Al twee jaar….
als de dag van gisteren.

opa Harm en oma Ine

Wie herkent er mensen op deze foto?
   
Weet jij het ant-
woord? Laat het we-
ten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Wie 
weet is jouw antwoord 
hier volgende week te 
lezen!

Op de foto van vorige 
week kwamen o.a. de 
volgende reacties binnen:

De foto is genomen bij smederij Vriens aan de Dorpsstraat (hoek Kannelustweg) 
in Aarle-Rixtel. Op de foto staan bij het hoofd van het paard vader Grardje en 
zoon Adriaan Vriens, op het paard zit de buurjongen Adriaan van den Elzen 
en bij de achterbenen van het paard staat Grad Brouwers. Gerardje Vriens was 
Rijksgediplomeerd hoefsmid zoals op de smederij vermeld en had het agent-
schap voor Gazelle-fietsen zoals blijkt uit het schildje aan de muur.
Met vriendelijke groet, 
Hans van Roij

Op de foto in De MooiLaarbeekKrant van 
donderdag 24 maart staat Grardje Vriens. 
Hij is een paard aan het beslaan met nieuwe 
hoefijzers. Zoon Adriaan staat rechts op de 
foto te kijken. De ander op de foto die ken ik 
niet. Deze foto is gemaakt in de Dorpsstraat, 
hoek Kannelustweg te Aarle-Rixtel.
Met vriendelijke groet, 
Rietje Burgt

Die foto is uit Aarle-Rixtel bij Grardje Vriens. Op de foto staat Adriaan Vriens, 
de hoefsmid.
Met vriendelijke groet, 
Jan Lentjes

Prachtig mooie foto uit de jaren 1958-1959!
Deze is van de smederij van Grardje Vriens in Aarle-Rixtel.
Met vriendelijke groeten,
Frits Maas

Historische beelden   Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren

Toon de Greef
echtgenoot van

Nannie de Greef-Striekwold

  
 

 Nannie
 Martijn 
       Anoek, Elwin & Florence

7 / 2 / 1942            24 / 3 / 2016        
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Laarbeek neemt afscheid van burgemeester Ronnes

Brouwer neemt vijzel in gebruik en tekent intentieverklaring 

Hoe proceswater van Bavaria wordt hergebruikt 

Fotograaf: Johan Maas

Lieshout - Bavaria heeft afgelopen 
week een nieuwe vijzel in gebruik 
genomen. Met deze vijzel wordt ge-
zuiverd proceswater van de brouwerij 
teruggebracht naar de directe omge-
ving, zodat de boeren die daar geves-
tigd zijn gebruik kunnen maken van 
het water. De vijzel is tot stand ge-
komen met hulp van Rijkswaterstaat, 

Provincie Noord-Brabant, Gemeente 
Laarbeek, Waterschap en ZLTO en 
maakt onderdeel uit van het project 
Boer Bier Water. 

Omgekeerde drainage
Jaarlijks heeft Bavaria een grote hoe-
veelheid aan gezuiverd proceswater 
die over blijft na het brouwen van bier. 
Door middel van de vijzel wordt dit wa-
ter omhoog gebracht, waarna het, met 

de kracht die het hoogteverschil ver-
oorzaakt, verplaatst kan worden naar 
de directe omgeving. Enerzijds wordt 
het water ondergronds via een leiding-
stelsel teruggebracht in de grond van 
de boeren, ook wel ‘omgekeerde drai-
nage’ genoemd. Anderzijds wordt het 
water overgebracht naar het kanaal 
zodat anderen gebruik kunnen maken 
van het extra water. Dit alles met maar 
één doel: het water vasthouden in de 

directe omgeving. De vijzel kan 1 mil-
joen kuub water per jaar verwerken. 

Gedegen samenwerking
Behalve het in gebruik nemen van de 
vijzel werd ook een intentieverklaring 
getekend door alle partijen waarin af-
gesproken wordt om samen te werken 
en om zo te komen tot de meest effi-
ciënte, innovatieve en maatschappe-
lijk verantwoorde aanpak gericht op 
regionaal hergebruik van proceswater.

Boer Bier Water
De ontwikkeling van de vijzel is onder-
deel van het Project Boer Bier Water, 
waarbij Bavaria samen met andere 
partijen werkt aan het behoud van de 
kwantiteit en kwaliteit van het grond-
water. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  
0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

Beek en Donkenaar (67) schiet 
met luchtbuks op konijnen
Helmond/Beek en Donk – De politie 
heeft maandagavond een 67-jarige 
man uit Beek en Donk op het Piet 
van Bokhovenpad in Helmond aan-
gehouden. De man schoot vanuit zijn 
scootmobiel met een luchtbuks op 
konijnen.

Twee getuigen meldden dat de man 
op de Montgolfierstraat enkele keren 
geschoten had. Daarna zou de man in 
de richting van het kanaal zijn gere-
den. Agenten troffen hem even later 
op het Piet van Bokhoven pad aan.

Bij de man werden ook twee dode ko-
nijnen gevonden. Het wapen en deze 
konijnen zijn in beslag genomen. Een 
agent bracht de scootmobiel van de 
man naar het politiebureau.

De man is aangehouden en kan een 
proces-verbaal tegemoet zien voor de 
Wet wapens en munitie en de Flora- 
en faunawet. Na het verhoor mocht 
hij naar huis. De Beek en Donkenaar 
ontkent dit gedaan te hebben, wel-
licht niet wetende dat het voorval door 
twee minderjarige meiden is gefilmd. 

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

Beek en Donk – In het gemeente-
huis van Laarbeek kon afgelopen 
week afscheid genomen worden 
van burgemeester Frans Ronnes. 
Middels een openbare bijeen-
komst was iedereen welkom om 
de burgervader de hand te schud-
den. Ronnes legde zijn werkzaam-
heden onlangs per direct neer, na-
dat bekend was geworden dat hij 
ernstig ziek is. 

Veel inwoners, verenigingen, sa-
menwerkingspartners, burgemees-
ters en collega’s uit de politiek uit 
zowel Laarbeek als buiten Laarbeek 
kwamen naar het gemeentehuis 
toe. Dit deed Ronnes veel goeds. 
Sinds deze week zijn de taken van 
de voormalig interim burgemeester 
overgenomen door waarnemend 
burgemeester Henk Willems uit 
Drunen. 

De MooiLaarbeekKrant wenst de 
heer Ronnes en zijn naasten veel 
sterkte toe. 
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 31 maart

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

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

Vrijdag 1 april 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Zaterdag 2 april 

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze vier-
ing voor: Alle intenties 
van de maand maart die 
opgeschreven staan in 
het intentieboek van de 
Lourdesgrot, Anna de 
Korte, Jac van Rossum 
(mged).

Zondag 3 april

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met 
samenzang
Intenties in deze viering 

voor: Overleden begun-
stigers van het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde, 
Frans Soontiens(verj/
Handboogver De 
Eendracht), Hanneke van 
Berlo, Henk Vos (buurt), 
Ben Loomans, Overleden 
ouders J.Jansen–Bens, zoon 
Tinie en dochter Antonette, 
Martien van de Kerkhof, 
Tot welzijn van de parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze vier-
ing voor: Jan van der 
Heijden, Jo Manders-Maas, 
Lambertus en Wilhelmina 
Verbakel-Verschuuren, Sjef 
van Vijfeijken

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkoor
Intenties in deze viering 
voor: Hary Gervais, Harry 
den Burger, Antonius 
van den Heuvel, Peet en 
Drea Verhagen, Marc en 
Antoon Kerkhof, Jan en 
Jack van Leuken, Marinus 
Marinussen, Toon en Marie 
Engels-Jansen en Theo 
Rovers.

Maandag 4 april

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 5 april

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 6 april

09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 31 maart - 6 april 2016

Ontspanningsmiddag Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk
Beek en Donk – De Zonnebloem afdeling Beek 
en Donk houdt op dinsdag 19 april weer een 
ontspanningsmiddag in Herberg ‘t Huukske, Ka-
pelstraat 5 te Beek en Donk. 

Deze middag duurt van 13.30 tot 16.30 uur en is 
bedoeld voor alle thuiswonende zieken, mensen 
met een fysieke beperking, eenzamen en oude-
ren, die behoefte hebben aan wat gezelligheid 
en in Beek en Donk wonen. 

Allen, die tot deze doelgroep behoren zijn van 
harte welkom, ongeacht of  u wel of geen on-
dersteunend lid bent van de Nationale Vereni-
ging van De Zonnebloem te Breda. De zaal gaat 
open om 13.00 uur. Om 13.30 uur beginnen ze 
met een kopje koffie en iets lekkers erbij. Daar-

na verzorgt Gerry van Houtert (bekend van De 
Heikrekels) een optreden van  tweemaal 45 mi-
nuten.   Na zijn tijd bij de Heikrekels gaat Gerry 
solo verder met zijn feestelijke, instrumentale re-
pertoire.  Hij is bekend als toetsenist, zanger en 
entertainer. 

Tijdens de pauze worden er lotjes verkocht voor 
de loterij en onder het genot van een drankje kan 
men even bijpraten. 

Kosten voor deze middag zijn €5,00. Wie deze 
middag wil bijwonen kan zich tot 15 april op-
geven bij Mw. Maria  Jansen. tel. 0492-781734 
of bij Mw.  Joke Doudart de la Grée tel. 0492-
462970  of bij Mw. Toos van der Linden. tel. 
0492-462974.

Aarle-Rixtel – In ‘De Dreef’ heeft afdeling De 
Zonnebloem op dinsdag 22 maart een ont-
spanningsmiddag gehouden voor mensen met 
een fysieke beperking. Tijdens deze middag 
was er een optreden van cabaretgroep ‘Tis aalt 
wa’. Ook werd er een loterij gehouden, waarbij 
mooie prijzen zijn gewonnen.

Programma
Het programma bestond, naast de ontvangst 
met een kop koffie of thee, uit een optreden van 
cabaretgroep ‘Tis aalt wa’ uit de Boskant. De 7 
dames zongen liedjes in mals Brabants. De tek-
sten spraken voor zich en werden afgewisseld 

met sketches. Zij presenteerden een vrolijke en 
gezellige show, met de bedoeling dat er veel ge-
lachen werd. Waarschijnlijk omdat de groep uit 
alleen maar dames bestond ging het veel over 
‘hun’ mannen, die er niet altijd even gunstig van-
af kwamen. 

Tijdens de pauze werd aan de circa 40 gasten 
een drankje aangeboden en konden er loot-
jes gekocht worden voor de loterij, die aan het 
einde van de middag gehouden werd. Hiermee 
konden mooie prijzen gewonnen worden. Rond 
16.45 uur kwam er een einde aan deze gezellige 
middag. 

Lieshout – Het Sint Servatius gilde houdt 
voor de 21e keer een grote vlooienmarkt op 
zondag 3 april, in de manege aan de Provin-
ciale weg 26 in Lieshout. 

Net als voorgaande jaren wordt de manege 
weer omgetoverd tot een grote secondhand 
shop waar weer van alles wordt aangebo-
den. Zoek u een onderdeeltje of een boek of 

wilt u uw verzameling uitbreiden of zoek je 
een leuk kastje of stoel kom dan zoeken op 
deze vlooienmarkt. Voor de verzamelaar het 
walhalla van het zuiden. Het hele jaar heb-
ben leden van het gilde spullen ingezameld 
en op soort gesorteerd. De vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Ontspanningsmiddag De Zonnebloem 
groot succes

Sint Servatius gilde houdt vlooienmarkt

Beek en Donk - In Muziekcentrum ‘t An-
ker in Beek en Donk wordt door Harmonie 
Oefening & Uitspanning op zondag 3 april 
van 10.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt 
gehouden. 

Op deze vlooienmarkt kunnen particulieren 
een kraam huren voor de verkoop van twee-
dehandse spullen. Wilt u eindelijk eens van 
uw overtollige spullen af dan is een kraam 
huren op de vlooienmarkt een goede oplos-
sing. Daarbij geeft u deze mooie spullen een 
tweede leven.  

Bezoekers vinden er kramen met (kinder)
kleding, snuisterijen, boeken, elektrische 
apparatuur, cd’s, platen, speelgoed en nog 
veel meer. Bent u op zoek naar iets moois, 
leuks aparts of mist u nog een item in uw 
collectie. Kom dan op zondag 3 april naar 

Muziekcentrum ‘t Anker en snuffel gezellig 
rond. Gewoon binnen lopen en genieten 
van een kopje koffie of een drankje kan na-
tuurlijk ook. De opbrengt komt ten goede 
aan de jeugd van harmonie O&U. 

De toegangsprijs bedraagt €1,50 p.p. en 
voor kinderen t/m 12 jaar is de toegang gra-
tis.

Het Muziekcentrum is gelegen aan de Pa-
ter Vogelsstraat 39 in Beek en Donk. Er is 
voldoende parkeergelegenheid in de directe 
omgeving (Heuvelplein).  

Voor informatie/boekingen kijk op
www.oenu.nl, www.vandersteenevenementen.nl 
of bel naar 06–81135591.

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker 

Beek en Donk - Enkele leerlingen uit de groe-
pen 6, 7 en 8 van Kindcentrum De Raagten 
brachten woensdag 23 maart een wel heel 
speciaal bezoek aan Kleinschalig Wonen in 
Bejaardencentrum De Regt.

De leerlingen hadden die ochtend de huis-
kamers mooi versierd en de tafel feestelijk 
aangekleed. Daarna gingen ze aan het werk 

om pannenkoekenbeslag te maken. Er wer-
den heerlijke pannenkoeken gebakken voor 
de bewoners. Voor sommige gasten werden 
de pannenkoeken netjes in stukjes gesneden 
door de leerlingen. Het was heel gezellig en 
je zag een mooie wisselwerking tussen jong 
en oud. De bewoners hadden heerlijk gege-
ten en de leerlingen keken er met een goed 
gevoel op terug!

Jong en oud vieren samen Pannenkoekendag 

Jeugd van De Raagten op bezoek in De Regt
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Wim van Dijk herstelt beklad kruisbeeld Christus

Gemeente en waterschap ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ‘De Blauwe Poort’

Realisatie waterproject gebied ‘Leek’ Beek en Donk steeds dichterbij
Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Afgelopen week te-
kenden wethouder Frans van Zeeland 
namens de gemeente Laarbeek en 
Peter van Dijk van Waterschap Aa en 
Maas een samenwerkingsovereen-
komst in het kader van het project ‘De 
Blauwe Poort Laarbeek’. De invulling 
van dit innovatieve waterproject kan 
nu verder invulling krijgen.

De Blauwe Poort
De Blauwe Poort is een innovatief 
waterproject waarin plaats is voor de 
ontwikkeling van bedrijven, infrastruc-
tuur, een duurzame agrarische sector, 
natuurdoelen, waterberging, recreatie 
en cultuurhistorie. Na afronding van 
een onderzoek eind 2015 naar de mo-
gelijkheden om in het gebied ‘Leek’ 
in Beek en Donk diverse waterdoelen 
te realiseren, besloten Waterschap Aa 
en Maas en de gemeente Laarbeek 
een samenwerking aan te gaan om de 
eerder geformuleerde doelstellingen te 
realiseren.

Van ‘Leek’ naar ‘De Blauwe Poort’
Het te ontwikkelen gebied ligt aan de 
noordoostzijde van Beek en Donk en 
omvat grofweg de gronden tussen de 
Boerdonkse Aa, de Aa, de N279 en de 
gronden rondom de Snelle Loop van-
af de Gemertseweg stroomafwaarts. 
“Het is een omvangrijk project voor 
Laarbeek”, licht Van Zeeland toe. “Het 
sluit echter uitstekend aan bij de visie 
van onze gemeente om op een goe-
de manier toekomstbestendig bezig te 
zijn.” Peter van Dijk van Waterschap 
Aa en Maas benadrukt dat Laarbeek 
niet geheel toevallig in beeld kwam: 
“Dit was een kans voor het water-
schap omdat dit gebied zich bevindt 
tussen en rondom vier verschillende 
lopen en Laarbeek pretendeert toch 

ook niet voor niets ‘Waterpoort van de 
Peel’ te zijn.” 

Brede samenwerking
Naast de gemeente en het waterschap 
zijn de grondeigenaren, voornamelijk 
melkrundveehouderijen, een belang-
rijke partner bij de realisatie van de 
doelen en ook buurgemeenten Veg-
hel en Gemert-Bakel zijn betrokken. 
Het project kost zo’n 2,7 miljoen euro, 
waarvan 1,2 miljoen door de Provincie 
wordt bekostigd, een bedrag van ze-
ven ton door de gemeente Laarbeek 
en het overige deel komt voor reke-
ning van het waterschap.

Toekomstverwachting
“Het is de bedoeling het gebied ‘open’ 

te maken voor het publiek”, besluiten 
Van Zeeland en Van Dijk. Met ‘open 
maken’ bedoelen beide heren dat er 
ruimte zal zijn voor recreatie voor bur-
gers van Laarbeek en daarbuiten door 

middel van de aanleg van wandel- en 
fietsroutes langs de lopen en - op ter-
mijn - een zichtbare plek voor water-
berging. 

De samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend

Laarbeek is niet voor niets 

‘Waterpoort van de Peel’

Redacteur: Danique Verhofstadt

Aarle-Rixtel – Onbekende daders heb-
ben op goede vrijdag het kruisbeeld 
van Christus besmeurd in Aarle-Rix-
tel. Wim van Dijk, schilder van be-
roep, had het beeld al eerder ooit ge-
schilderd en de verf hiervan nog staan. 
Toen hij vrijdag zag dat het beeld be-
smeurd was, besloot hij dan ook di-
rect om het weer op te knappen. Het 
beeld is nu weer in uitstekende staat. 

Melding 
Wim kwam er zelf achter dat het beeld 
beklad was. Vrijdagochtend kwam hij 
vanuit de richting Helmond toen hij 

het zag. “Ik heb eerst een melding 
gedaan. Die vrijdag ben ik er nog een 
keer langsgekomen en was het beeld 
nog steeds besmeurd.” Daarop be-
sloot hij om zaterdagochtend meteen 
aan de slag te gaan. “Ze komen aan 
iets wat toch een beetje van jou is”, 
vertelt Wim. “Ik had toch nog verf 
over van de vorige keer. Zaterdag-
ochtend was het lekker weer. Het was 
voor mij geen moeilijke beslissing om 
me in te zetten hiervoor en het beeld 
in ere te herstellen.”

Positief 
Wim kreeg heel veel positieve reacties 
op zijn goede daad. Dat had hij zelf 

helemaal niet verwacht. Enthousiast 
vertelt hij: “Toen ik het beeld op stond 
te knappen, kwamen er veel mensen 
voorbij die hun duim omhoogstaken. 
Sommigen stopten zelfs even en ble-
ven kijken.” Fietsenmaker Verbakel 
kwam op het goede moment langs. 
Zij stopte en vroeg aan Wim of er een 
paar foto’s gemaakt mochten worden. 
“Ik heb dit toegelaten. Deze foto’s zijn 
op de Facebookpagina van Aarle On-
derneemt gezet waardoor het verhaal 
aan het rollen is gegaan. Ik had al deze 
positieve reacties in de verste verte niet 
verwacht. En daar ging het mij natuur-
lijk ook niet om.”

Het bekladde Christusbeeld Wim van Dijk herstelde zaterdag het Christusbeeld

Bavaria bouwt oeverzwaluwwand
Lieshout - Oeverzwaluwen broeden  
bij voorkeur  in zelf gegraven holen in 
steile zandwanden van kronkelde be-
ken en rivieren. Door het rechttrekken 
(kanaliseren) van beken en rivieren 
zijn vele natuurlijke nestplaatsen ver-
loren gegaan.  Om de oeverzwaluw 
toch de mogelijkheid te bieden om te 
kunnen broeden zijn er in Nederland 
een aantal kunstmatige nestplaatsen 
gerealiseerd. 

In overleg en samenwerking met vo-
gelwerkgroep de Ortolaan van IVN 
Laarbeek heeft Bavaria   onlangs aan 
de oever van de Goorloop een prach-
tige betonnen oeverzwaluwwand 
gebouwd.  De wand telt vier betone-
lementen, waarin 35 invlieggaten zijn 
gemaakt.  Achter de betonwand is een 
zandwal aangelegd van  scherpzand en 
wat leem.   Oeverzwaluwen broeden in 
kolonies en graven via  de invliegope-

ningen in de wand een nestholte van 
minimaal 60 cm diepte. Hierin komt 
het nest waar vaak  twee keer wordt 
gebroed.  Een legsel telt 4 witte eitjes. 

Op 23 maart was de oeverzwaluw-
wand gereed en werd deze door Bava-
ria op een wat feestelijke wijze aan vele 
belangstellenden getoond. Binnenkort 
komen de oeverzwaluwen terug uit 
hun overwinteringsgebied ten zuiden 
van de Sahara in Afrika. Er wordt ge-
hoopt dat ze deze wand spoedig vin-
den en er zullen gaan broeden. Het lijkt 
een geschikte locatie aan de Goorloop 
waar voldoende voedsel te vinden is. 
Het voedsel bestaat uit vliegende in-
secten, veelal muggen. 

De vogelwerkgroep van IVN Laarbeek 
dankt Bavaria voor dit  mooie initiatief 
om de oeverzwaluwen aan geschikte 
broedplaatsen te helpen. 

Foto:  BC Fotografie Helmond

Henk Willems waarnemend burgemeester voor Laarbeek
Laarbeek - De heer Henk Willems 
(PvdA) uit Drunen is door Commissa-
ris van de Koning Wim van de Donk 
benoemd tot waarnemend burge-
meester van de gemeente Laarbeek. 
Deze week is Willems begonnen met 
zijn werkzaamheden.

De nieuwe waarnemend burgemeester 
volgt daarmee Frans Ronnes op, die 
per direct is afgetreden als burgervader 
wegens ziekte. 

Willems is woonachtig in Drunen en 
was burgemeester van Heusden. In 

2013 nam hij waar in de gemeente 
Oisterwijk. De waarneming geldt tot 
wederopzegging. 



Donderdag 31 maart 20166 

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

Melkunie Breaker
3 knijpfl acons à 200 gram

3.27-4.323.27-4.32

2.00
kilo 3.33

3 fl acons 10.00

Ariel grootverpakking 
wasmiddel

pak 2730 gram
fl acon 2730 ml.
pak 38/40 stuks

15.99
OP=OP

Alle soorten 
Sum&Sam

Prijsvoorbeeld: Sum&Sam 
kroepoek naturel, zak 60 gram 

van 0.69 voor 0.51

mijn slijterij
The Famous 

Grouse whisky*
smoky black of 

fi nest Scotch
fl es 700/1000 ml.

24.49/24.99

Bacardi 
carta blanca*

literfl es

23.49
fl es 700/1000 ml.fl es 700/1000 ml.

24.49/24.99
fl es 700/1000 ml.fl es 700/1000 ml.

24.49/24.99
fl es 700/1000 ml.

19.99 18.99

carta blanca*

18.

1.99
kilo 3.98

1.69

4.99
kilo 0.83

5.00
2 zakken

Bij aankoop van 2 zakken ontvangt 
u 1 HeartBeads spaarzegel gratis.

Markant koffi epads
2 zakken à 36 pads

6.52-6.64

25%
KORTING

W 13 - Aanbiedingen gelden van dinsdag 29 maart t/m zaterdag 2 april 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Boonacker korrelbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

2.15

Perssinaasappelen
doos ca. 6 kilo

7.99

DubbelFrisss
4 pakken à 1500 ml.

4.76-6.08

3.00
liter 0.50

4 pakken

Rundergehakt
500 gram

3.25
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Houdoe en bedankt
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Wijkschouw in de Voorbeemd
Beek en Donk – In de wijk de 
Voorbeemd in Beek en Donk is op 
woensdag 11 mei van 18.30 tot 
19.30 uur een schouw. Tijdens een 
wijkschouw zijn er medewerkers van 
politie, gemeente, woningstichting 
en welzijnsorganisatie ViERBINDEN 
om van de bewoners te vernemen 
welke aandachtspunten er zijn in de 
wijk op het gebied van leefbaarheid. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om on-
veilige situaties, overlast, achterstal-

lig onderhoud, aanzicht en mogelijk 
andere zaken. De wijkschouw leidt 
niet in alle gevallen direct tot een 
oplossing. Na de wandeling staat 
er op het speelterrein De Ratel een 
grote tent waarin de regionale politie 
wijkbewoners inlicht over buurt- en 
inbraakpreventie. Daar wordt ook in-
formatie gegeven over het opzetten 
van een Burger Informatie Netwerk 
(BIN). Noteer deze schouw al in uw 
agenda. Begin mei komt er meer in-
formatie.

Leerzame bijeenkomst over alcohol en drugs bij Cendra

“Deze avond zet mij aan het denken”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Serieuze en openharti-
ge gesprekken vonden er woensdag 
23 maart bij Cendra plaats tijdens de 
interactieve avond over het herkennen 
van en de omgang met genotsmiddelen 
bij jongeren. De leiding van dit jonge-
rencentrum had deze bijeenkomst, op 
verzoek van een aantal tieners, geor-
ganiseerd in samenwerking met Anne-
ke Merks en Jaccy van den Enden van 
stichting ViERBINDEN en Mathijs de 
Croon van Novadic-Kentron. De bijeen-
komst was bestemd voor zowel jonge-
ren als ouders.

Een thema dat speelt
“Wij zijn een tienercentrum dat zich 
doelbewust bezighoudt met tieners en 
de daarbij horende thema’s”, aldus Cen-
dra vrijwilliger Ad de Hoon: “Alcohol en 
drugs is een thema dat speelt binnen 
Laarbeek. Vanuit de wat oudere jeugd 
kregen we een verzoek om hierover een 
informatieve avond te organiseren.”

Omdat Cendra op gebied van jeugd- 
en jongerenwerk nauw samenwerkt 
met de Laarbeekse stichting ViERBIN-
DEN en de verslavingszorgorganisatie 
Novadic-Kentron zocht het tienercen-
trum voor het organiseren van deze 
avond contact met beide instanties. 
Het Cendra-initiatief werd door hen 
met enthousiasme ontvangen. Vol-
gens Mathijs de Croon van Nova-
dic-Kentron is het een goede manier 
om dit gevoelige onderwerp open en 

bespreekbaar te maken: “Hierdoor 
verlaag je de drempel wanneer er echt 
een probleem is.” 

Interactief
“Om deze laagdrempeligheid te be-
vorderen hebben we er vanavond 

bewust voor gekozen om geen pre-
sentatieavond te houden maar een 
soort interactieve inloopavond waar 
jongeren en ouders vragen kunnen 
stellen en informatie kunnen krijgen”, 
legt jongerenwerkster Anneke Merks 
van ViERBINDEN uit. “Zo kunnen 
we contact leggen op een informele 
manier”, voegt collega Jaccy van den 
Enden toe.

Na het welkomstwoord van Ad de 
Hoon en een korte uitleg van Anneke 
Merks gaan de ouders en verzorgers 
met Mathijs de Croon mee naar de 
Novadic-Kentron bus. Hij geeft daar 
allerlei tips, vertelt uitgebreid over zijn 
gesprekken en ervaringen met jonge-
ren die gebruiken en laat zelfs enkele 
soorten drugs zien. De ouders luiste-
ren zeer aandachtig en stellen volop 
vragen.
Open gesprek

In dezelfde tijd neemt jongerenwerk-
ster Anneke in de ruimte van Cendra 
de jeugd onder haar hoede. Zij legt 
deze groep een aantal stellingen en 
vragen voor zoals “Als je zeventien 
bent en je geeft een feest, dan moet 
er alcohol zijn” en “Waarom probeert 

iemand drugs uit?” Al gauw komt er 
een open en serieus gesprek op gang, 
waarbij tieners openhartig over hun 
eigen ervaringen vertellen. Dit gesprek 
krijgt een meer educatief karakter 
wanneer enkele iets oudere ervarings-
deskundigen vertellen over hun verle-
den en de tieners waarschuwen voor 
de risico’s en gevolgen. 

Gezamenlijke afsluiting
Ter afsluiting komen ouders en jonge-
ren bij elkaar in het Cendragebouw. 
Daar worden zij door de organisatoren 
bedankt voor hun aanwezigheid en 
actieve deelname. Zowel ouders als 
jongeren vinden de educatieve avond 
heel waardevol. Ouder Marjan Sen-
ders: “Het is fijn om onder begeleiding 
van een professional te leren hoe je je 
kind kunt begeleiden in het ontdek-
ken van de wereld en alle gevaren van 
alcohol en drugs die daarin kunnen 
zitten.” Jongere Ingo vindt het initi-
atief prima maar had wel graag wat 
meer mensen gezien op deze avond: 
“Eigenlijk moet er een grotere groep 
bereikt worden. Onder jongeren in 
Laarbeek wordt veel gebruikt. Ou-
ders moeten hier meer bewust van 
worden.” Jongere Janno: “Ik vind het 
goed dat er nu over gepraat wordt en 
dat het geen taboe meer is. Ik weet 
wat het met je doet en dat je eraan ten 
onder kunt gaan. Ik hoop dat ik met 
mijn verhaal wat jeugd aan het den-
ken heb gezet.” Dit laatste is minstens 
bij één jeugdige bezoeker gelukt: “Ik 
vind het leerzaam om de ervaringen te 
horen van mensen die een stapje ver-
der zijn gegaan. Het zet mij wel aan 
het denken.”

Alcohol en drugs is een 

thema dat speelt binnen 

Laarbeek

Ik vind het goed dat er nu 

over gepraat wordt en dat het 

geen taboe meer is

Lieshout - Buurtgenoten van Plan 
West gaan zaterdag tussen 10.00 en 
17.00 uur langs de deuren om uw 
lege statiegeldflessen op te halen. 
En zo na de Paasdagen verwachten 
ze natuurlijk volle tassen! Dat doen 
ze met een speciale reden, want Plan 
West viert dit jaar haar 50-jarig jubi-
leum. En dat willen ze natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 

Plan West is de grootste buurtvereni-
ging van Lieshout, met in totaal zo’n 
550 leden. De buurtvereniging omvat 
dan ook een groot aantal straten, en 
ook dit jaar hopen ze weer op uitbrei-
ding. Het leuke van zo’n grote ver-
eniging is dat je allerlei verschillende 
activiteiten kunt organiseren, waarbij 
de samenstelling steeds anders is. Zo 
leer je in een mum van tijd een hoop 
van je buurtgenoten beter kennen. 

Zo hebben ze jaarlijkse traditities als 
de rondgang van Sinterklaas, die 
ieder kind een persoonlijk bezoek 
brengt. Of het zoeken van Paaseieren 
in het bos. Met meer dan 100 Plan 
West-kinderen is dat een behoorlijke 
klus voor de Paashazen. 

Voor de volwassenen zitten er altijd 
een paar creatieve of sportieve activi-
teiten bij. Denk daarbij aan een stevig 
potje jeu de boules, handboogschie-
ten of het maken van Kerststukjes. 
Allemaal activiteiten waar jong en 
oud aan mee kan doen, en je altijd 
weer verrast wordt door de men-
sen die je ontmoet (en die won-
derbaarlijk genoeg net om de hoek 
wonen).

Jubileumjaar
Zoals gezegd bestaat Plan West dit 
jaar 50 jaar. In die tijd zijn er natuur-
lijk heel wat wisselingen geweest in 
het ledenbestand. Maar er zijn 4 hele 
speciale leden; leden van het eerste 
uur, die ook een 50-jarig jubileum te 
vieren hebben als Plan Wester!

Om het jubileum te vieren houdt de 
buurtvereniging in het weekend van 
9 tot en met 11 september een spe-
ciaal weekend waarin voor alle leden 
diverse gezellige activiteiten gehou-
den worden in en rond de Koekoek. 
Een mooie uitvalsbasis voor een mooi 
weekend. En met de donatie van uw 
statiegeldflessen hopen ze een mooie 
kers op de taart te kunnen verzorgen! 

Flessenactie Plan West voor 
50-jarig bestaan

Ik heb het schrijven van deze column 
uitgesteld tot het allerlaatste moment, 
terwijl ik normaal gesproken mijn 
column al veel eerder inlever bij de 
redactie. Vaak zelfs al aan het begin 
van de week. Maar mijn beslissing 
had tijd nodig. Er moest een soort 
beeldvorming komen over hoe het 
nou verder moet als ik stop. In de 
loop van de weken kreeg ik echter 
een aantal externe signalen die mijn 
keuze makkelijker maakten. Niet 
makkelijk, maar makkelijker. Want het 
is tenslotte niet alsof je een pak zure 
melk door de gootsteen spoelt. 

Het moest er nu eenmaal een 
keertje van komen. Mijn omgeving 
had eigenlijk in december al een 
vermoeden. Soms heb ik er zelfs 
niet van kunnen slapen. En vrienden 
en familieleden hebben serieuze 
pogingen gedaan mij op andere 
gedachten te brengen; zonder 
resultaat. Ik heb zelf ook nog een 
lange tijd de stille hoop gehad dat er 
een soort van ommekeer zou komen. 
Alsof ik het 
eigenlijk toch 
stiekem 
niet 
durfde, 

zo leek het lang. Maar de knoop is 
doorgehakt en vandaag is het voor mij 
toch uiteindelijk verlossende woord 
er uit: ik stop als columnist! Ik heb er 
goed over nagedacht, maar ik denk 
dat je plezier moet hebben in de 
dingen die je doet. Dat plezier werd 
steeds minder. In je column moet je 
alles geven. Als je dat niet kan, moet je 
eerlijk zijn naar jezelf en naar je lezers. 

Nu het hoge woord eruit is, ben ik 
tegelijkertijd bijzonder trots te mogen 
melden dat vanaf heden een nieuw 
persoon het tweewekelijkse gezicht 
wordt van deze column. En niet 
zomaar ‘een nieuw persoon’. Mijn 
zeer geliefde en getalenteerde nichtje 
Joke van der Leemputten zal mijn 
functie per direct overnemen. Joke 
heeft net als ik een passie voor de 
pen en was al menigmaal tekstueel te 
bewonderen in de MooiRooiKrant. Ik 
zie in haar een zeer goede opvolgster 
en ben ervan overtuigd dat de lach 
en heel soms de traan binnen deze 
columnreeks gewaarborgd blijft. In 
de eerstvolgende column zal Joke 
zichzelf nader introduceren. Nu het 
nog kan wil ik Joke vanuit deze positie 
natuurlijk alvast ontzettend veel 
plezier en succes wensen met haar 
werkzaamheden binnen dit hechte 
MooiLaarbeek-team!
 
Ten slotte wil ik u als MooiLaarbeek-
lezer bedanken voor uw vertrouwen 
in mijn schrijfwerk de afgelopen 3 
jaar. Ik wens u allen het beste voor de 
toekomst en wellicht tot weer eens! 
Bij deze zet ik letterlijk een punt achter 
mijn column.

Joey van der Leemputten. 
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Uitleg van recept:
Bereid de taco’s zoals op de ver-
pakking staat aangegeven. Snijd 
de kip in kleine blokjes en kruid 
met de kruiden. Snipper de ui en 
fruit een paar min in een beetje 
olie of boter. Voeg de kip toe en 
bak 8 minuutjes mee tot hij gaar 
is. Snijd ondertussen de tomaat-
jes, avocado en ananas in stukjes. 
Vul de taco’s met de gebakken 
gekruide kip en ui en met de 
tomaatjes, avocado en ananas. 
Pers de limoen uit en meng met 
wat peper en zout door de yo-
ghurt. Schep wat van de limoen 
yoghurt over de taco’s. Reken 2 a 
3 taco schelpen per persoon als 
hoofdgerecht. Bon appetit! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Gevulde taco’s

Ingrediënten
350 gr kipSnuf paprikapoederSnuf komijn poederpeper en zoutKleine snuf chili6 taco’s

1 avocado125 gr tomaatjes1 kleine rode ui100 gr ananas170 gr Griekse yoghurt1 limoen

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

Eet smakelijk!

SudokuSudoku Very hard

7 2 3 1

2 5 3

8 9

2 4 9

9 3 8 6

1 4 7

8 1

1 4 5

2 1 6 4

Puzzle #36428

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Hard

3 4 2 5

5 1 8

6 7 4

3 7 6

6 8

8 9 4

2 1 9

3 9 7

4 5 9 3

Puzzle #195780

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AANZIEN
BALANS
BLIJVEN
BROEDEN
CHANTAGE
CONTROLE
DANKBAAR

ELASTISCH
FRANKEREN
GOLVEN
HAMSTER
HARDLOPEN
INGENIEUR
JAGEN

KASTANJE
LIEFDE
MONSTER
NETWERK
PAREREN
PRINTER
SLAPEN

STATUS
TROEPEN
TURF
UITERSTE
VROLIJK
WANDELING
ZACHT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

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

ELASTISCH FRANKEREN HARDLOPEN
INGENIEUR WANDELING CHANTAGE
CONTROLE DANKBAAR KASTANJE
UITERSTE AANZIEN BLIJVEN
BROEDEN HAMSTER MONSTER
NETWERK PAREREN PRINTER
TROEPEN VROLIJK BALANS
GOLVEN LIEFDE SLAPEN
STATUS JAGEN ZACHT
TURF

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Yvonne WesthoffJochem Wiering

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Yvonne Westhoff
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Man schiet op konijnen
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Grardje Donkers: ‘Een aparte mens’
Redacteur: Martin Philipsen
Bewerkt door: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Sommige Laarbeke-
naren laten een onuitwisbare indruk 
achter. Zo iemand was ook Grardje 
Donkers. Wie kende Grardje Donkers 
niet? Grardje was de man die dage-
lijks door Beek en Donk liep en die 
je al van ver kon herkennen aan zijn 
ietwat voorovergebogen loop en zijn 
lange baard en hoofdhaar. Men noem-
de hem ook wel ‘de zwerver van Beek 
en Donk’. De MooiLaarbeekKrant te-
kent deze week het verhaal op achter 
deze bijzondere man.

Wie was Grardje Donkers?
Grardje Donkers werd geboren in Lies-
hout op 23 januari 1920. Grardje was 
de zesde in de rij van negen kinderen 
uit het tweede huwelijk van zijn vader. 
Hij volgde de lagere school in Lieshout. 
Na de lagere school ging hij werken. Er 

was geen geld en weinig gelegenheid 
om verdere scholing te krijgen. Na de 
lagere school ging Grardje inwonen en 
werken bij een stiefbroer met een boe-
renbedrijf in Gerwen. 

Het stichten van een groot gezin
Grardje ontmoette Henrica (Drieka) de 
Louw uit Beek en Donk en zij trouw-
den in 1946. In die tijd was het moeilijk 
om een woning te krijgen. Ze gingen 
daarom inwonen bij Van Wanrooij in 
de Broekkant. De oudste vier kinderen 
werden er geboren. Daarna verhuisde 
het gezin naar de Pater Vogelsstraat - 
in de volksmond ‘de Steegt’ geheten 
- en uiteindelijk naar de Goudsbloem-
straat. In de Pater Vogelsstraat wer-
den de andere zes kinderen geboren. 
Grardje en zijn echtgenote hadden 
een druk en bewerkelijk gezin. 

Hard werken voor zijn grote gezin
In zijn arbeidzame leven deed hij – 
naast het werk op de boerderij van 
zijn broer in Gerwen – fabriekswerk 
bij Van Thiel in Beek en Donk en bij 
Nedschroef in Helmond. Midden ja-
ren vijftig trok hij naar België om er in 

de kolenmijnen te werken omdat de 
lonen daar een stuk hoger lagen. In 
1954 had Grardje zijn eerste baan als 
mijnwerker in de kolenmijn van Win-
terslag te pakken. Op 24 januari 1956 
is hij in dienst getreden bij de kolen-
mijn van Houthalen-Zolder. Daar bleef 
hij werken tot begin 1969.
Grardje maakte lange dagen als mijn-
werker. Hij werd ’s morgens om 03.30 
uur met een bus opgehaald en kwam 
’s avonds rond 17.00 uur weer thuis. 
Het werk in de mijn was zwaar maar 
hij draaide er zijn hand niet voor om. 
Grardje was niet erg groot - nog geen 
1.70 meter -  maar hij was beresterk. 

Hoewel het werk niet bepaald gezond 
was, meldde hij zich maar zelden ziek. 
Tijdens de afscheidsdienst van Grardje 
sprak een collega: “Elke dag twintig 
meter wroeten bij de ingewanden van 
moeder aarde, frontbouwer Grardje 
deed het. Hij deed het met overgave 

voor zijn grote gezin.” Grardje werk-
te in de mijn van Houthalen tot begin 
1969. Toen sloeg het noodlot toe.

Ongeval met blijvend letsel
Grardje was een fervent supporter 
van voetbalclub ELI. Hij bezocht alle 
thuiswedstrijden van het eerste elftal 
en als het even kon ook alle uitwed-
strijden. Omdat hij geen rijbewijs had, 
ging hij altijd op zijn bromfiets. Na de 
wedstrijd bleef hij altijd een tijdje in de 
kantine hangen, zo ook op een dag in 
februari 1969. Na zijn kantinebezoek 
vertrok Grardje op zijn brommer naar 
huis. Op de Lieshoutseweg ter hoog-
te van garage Lentjes bleef hij met de 
trapper van zijn bromfiets achter een 
boom haken en kwam ernstig ten val. 
Buiten bewustzijn werd Grardje met 
een ambulance afgevoerd naar het 
ziekenhuis, alwaar een flinke her-
senschudding werd geconstateerd 
met een blijvende beschadiging 
tot gevolg. De behandelend artsen 
waarschuwden zijn echtgenote voor 
een verandering van zijn karakter en 
eventuele gedragsproblemen als ge-
volg van de hersenbeschadiging. 

Nieuwe situatie
Toen Grardje thuiskwam uit het zie-
kenhuis, bleek hij helemaal niet meer 
tegen de drukte in het gezin te kun-
nen. Grardje had altijd lange werkda-
gen gemaakt en had de zorg voor zijn 
grote gezin aan zijn echtgenote over-
gelaten. Werken in de mijnen kon 
Grardje niet meer. Hij werd erg op-
standig en af en toe had hij zelfs losse 
handjes. Zijn echtgenote leed enorm 
onder het (veranderde) gedrag van 
Grardje. Om een einde te maken aan 
deze situatie werd Grardje voor de 
duur van een half jaar opgenomen 
in Huize Padua. Na dit halfjaar ont-
stond echter al snel dezelfde situatie 
als voor de opname. 

Verrassende wending
Eind 1972 vroeg Grardje – tot ieders 
verbazing – een procedure tot echt-
scheiding aan. Zijn echtgenote wilde 
niet scheiden maar had hierin geen 
keuze. De kinderen en de woning 
aan de Goudsbloemstraat werden 
aan zijn echtgenote toegewezen, 
waardoor Grardje op straat kwam te 
staan. Aanvankelijk woonde Grard-
je bij twee van zijn zusters in, maar 
zij liepen tegen dezelfde problemen 
aan als hun schoonzus in de Gouds-
bloemstraat. Het duurde dan ook 
niet lang of Grardje stond weer op 
straat. Er was niet direct een ander 
huis voorhanden dus bleef er voor 
Grardje niets anders over dan te gaan 
zwerven. 

Een zwervend bestaan
Vanaf deze tijd zag men Grardje da-
gelijks door Beek en Donk wandelen. 
Waar hij ’s nachts verbleef, is niet al-
tijd even duidelijk. Bekend is dat hij 
regelmatig in een telefooncel of in 
een overdekte bushalte overnachtte. 
Zoon John vertelt: “Wanneer hij de 
nacht in de telefooncel op het Heu-
velplein doorbracht, nam hij de mat 
van drogisterij Jo Ceelen mee om zich 
te wapenen tegen het optrekkende 
vocht. Hij legde deze dan de volgen-
de dag ’s morgens heel vroeg weer 
terug.” Ook in de winter bleef Grard-
je zwerven en sliep hij ’s nachts in de 
buitenlucht. Zelfs in de harde winter 
van 1977 – het was toen 24 graden 
onder nul – sliep hij buiten. Een ein-
de aan het zwerversbestaan ontstond 
toen Grardje van de Beek en Donk-
se woningbouwvereniging een huis 
kreeg toegewezen aan de Lage Hees-
weg. Daarmee kwam een einde aan 
het buitenshuis overnachten, maar 
niet aan het rondzwerven. Dagelijks 
maakte hij zijn rondje door Beek en 
Donk en steevast kwam hij dan door 
de Goudsbloemstraat. 

Betrokken als Grardje was
Ondanks de echtscheiding is hij altijd 
erg betrokken geweest bij zijn echt-

genote en kinderen, echter vaak op 
het bezitterige af. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit een passage uit één van de 
talloze briefjes die hij zijn echtgeno-
te schreef: “Mevrouw Donkers-de 
Louw en kinderen blijft in de Gouds-
bloemstraat 1 Beek en Donk bij me-
kaar en laat alle vreemden erbuiten 
in opdracht van G. Donkers.” Of 
hij dit daadwerkelijk meende, is niet 
duidelijk. Grardje was niet echt men-
senschuw. Mensen die bij hem aan 
de deur kwamen, stond hij altijd te 
woord. Met Jehova’s Getuigen kon 
hij lange tijd aan de deur onvermoei-
baar gaan staan discussiëren, maar 
overtuigen konden ze hem niet. Hij 
kocht wel altijd hun tijdschrift, waar-
door hij hen het gevoel gaf niet voor 
niets bij hem aan de deur te hebben 
gestaan. 

Een bijzondere verschijning
Door zijn dagelijkse wandeltochten 
maar vooral door zijn uiterlijke ver-
schijning, was Grardje een man ge-
worden die iedereen kende. Hij liep 
iets voorovergebogen en had lange 
haren en een wilde baard. De enige 
die zijn haren en zijn baard mocht 
knippen, was zijn zoon John. Zijn 
kinderen kochten regelmatig nieuwe 
kleren voor hem maar Grardje was 
zeer kritisch. Jassen en overjassen 
moesten altijd veel en diepe zakken 
hebben; Grardje droeg namelijk altijd 
zijn hele administratie bij zich.

Tot slot
Grardje had naarmate hij ouder 
werd voortdurend begeleiding no-
dig. Nieuwe dingen kon hij moeilijk 
bevatten en hij raakte dan in paniek. 
Dit uitte zich in opstandigheid; bij-

voorbeeld toen hij van de Beek en 
Donkse woningbouwvereniging het 
bericht kreeg dat zijn huis afgebroken 
zou gaan worden om plaats te maken 
voor nieuwbouw. Zonen John en Tiny 
zorgden er echter voor dat Grardje 
op bijna dezelfde plek kon bijven wo-
nen; hij kreeg een huis toegewezen in 
de Verlengde Raagtenstraat. Grardje 
heeft deze woning echter nooit be-
trokken: hij overleed plotseling en 
in alle eenzaamheid kort nadat hij 
de sleutel van zijn nieuwe woning in 
ontvangst had genomen. Zoon Tiny 
trof hem op zondagmorgen 24 juni 
2005 levenloos aan. Grardje Donkers 
is 85 jaar oud geworden. 

Hij nam de mat van drogisterij 

Jo Ceelen mee om zich te 

wapenen tegen het 

optrekkende vocht

Hij deed het met overgave 

voor zijn grote gezin

Grardje Donkers

Grardje de Zwerver 
(houtskooltekening Thea Blok)

Grardje de Zwerver 
(houtskooltekening Thea Blok)(houtskooltekening Thea Blok)

De kolenmijn in Houthalen
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In gesprek met: Mo Yarsehnia
Locatie: Burgemeester van der  
 Weidenlaan 13c, Beek en Donk

Redacteur:  Iris Savenije

Mo Yarsehnia werkte al jaren als tandarts bij 
de Tandartspraktijk in Beek en Donk. Hij vond 
het tijd voor een nieuwe uitdaging. In het 
Medisch Centrum aan de Burgemeester van der 
Weidenlaan 13c in Beek en Donk kwam de per-
fecte locatie vrij voor een eigen tandartsprak-
tijk. Deze kans greep hij met beide handen aan: 
Mondzorgcentrum Beek en Donk werd een feit. 
Mo werkt inmiddels elf jaar als tandarts in Beek 
en Donk. Een eigen praktijk opzetten zat al een 
hele tijd in zijn hoofd, maar een geschikte locatie 
vinden was een moeilijke opgave. “Toen kwam 
de ruimte in het Medisch Centrum beschikbaar: 
een betere plek is er niet”, vertelt hij. 

Waarom tandarts? 
Mo vertelt over zijn jeugd en hoe hij bij het beroep 
tandarts uit kwam. Deze keuze blijkt nog altijd de 
juiste geweest. “Ik vind het fijn om met mensen te 
werken”, begint hij zijn argumentatie: “Mensen 
komen niet altijd graag naar de tandarts. Het is 
mijn doel om ze toch allemaal blij naar huis te la-
ten gaan.” Daarnaast vindt Mo het simpelweg fijn 
om met zijn handen bezig te zijn.

Eigen praktijk
Op de nieuwe werkplek van de tandarts komen drie 
behandelkamers. Ook al zal Mo in eerste instantie 

enkel met zijn assistente Susan Swinkels werkzaam 
zijn. “Wanneer de praktijk goed loopt, zal hij uit-
breiden.” Het is overigens niet de bedoeling om 

een enorme praktijk op te bouwen. “Ik wil mijn 
praktijk graag klein houden. Ik wil persoonlijk con-
tact met de patiënten. Zo bouw je een band met ze 
op en dat is belangrijk voor mij”, legt hij uit.

Behandelingen
De mensen die de tandarts kennen, hoeven niet 
bang te zijn dat er in het Mondzorgcentrum veel 
zaken veranderen. “Ikzelf, maar ook mijn manier 
van behandelen, blijft hetzelfde”, zegt Mo. In het 

centrum kan men terecht voor tandheelkundige 
behandelingen en voor orthodontie en implan-
tologie zal de tandarts samenwerken met andere 
collega’s.  

Op 4 april aanstaande gaan de deuren open 
van Mondzorgcentrum Beek en Donk. U 
kunt zich bij de praktijk inschrijven door te 
bellen naar 0492-389868 of te mailen naar 
info@mondzorgcentrumbeekendonk.nl

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

IN GESPREK MET...MONDZORGCENTRUM

Ik wil graag persoonlijk contact met 
mijn patiënten

Fotograaf: Vincent Knoops

Samen eten in wijkrestaurant ‘De Laarbikker’
Beek en Donk - In de ontmoetings-
ruimte van de Waterpoort is wijkres-
taurant ‘De Laarbikker’ wekelijks op 
woensdag en donderdag geopend. 
Het restaurant is geopend vanaf 18.00 
uur. 

In een prachtige keuken bereiden de 
vaste vrijwilligers een heerlijk driegan-
genmenu voor u. En dit alles natuurlijk 
weer voor een heel aantrekkelijke prijs 
van €7.60, passend binnen ieders bud-
get. Er kunnen maximaal 20 mensen 
aan deelnemen. Onderstaand ziet u 
het menu voor de maand april. Indien 
iemand wil komen eten moet dit aan-
gemeld worden maandag vóór 12.00 
uur bij de administratie van ViERBIN-
DEN (tel. 0492-328800) of via een 
een mail naar stichting@vierbinden.nl. 
Op www.vierbinden.nl kunt u boven-
staande informatie en het menu voor 

de maand april ook vinden.

Menu voor de maand april:
6 april: 
Groentesoep, Varkenshaasje met snij-
boontjes, krielaardappeltjes en salade, 
IJs met warme kersen en slagroom.
7 april: 
Chinese tomatensoep, Nasi met var-
kenssaté en pindasaus, Gebakken ba-
naan.
13 april: 
Courgettesoep, Spaghetti bolognai-
se met gehaktballetjes en groenten, 
Stracciatella ijs met slagroom.
14 april: 
Mosterdsoep, Hamburger met gebak-
ken aardappeltjes en doperwtjes met 
worteltjes, Yoghurt met vruchten.
20 april:
Tomaten-crèmesoep, Filetlapje omwik-
keld met spek, gekookte aardappelen 

en wokgroenten, Dame blanche met 
slagroom.
21 april:
Champignonsoep, Slavink met ge-
kookte aardappelen en bloemkool, 
Dubbelvla met slagroom.
27 april:
In verband met koningsdag gesloten
28 april:
Bladerdeegtasje, Macaroni met ge-
haktballetjes in tomatensaus, Choco-
lademousse.

Alle menu’s worden geserveerd met 
stokbrood, kruidenboter en verse sa-
lade.

Dus heeft u eens geen zin om te koken 
of wilt u eens gezellig samen met an-
deren eten meldt u dan aan voor een 
van deze gezellige avonden.

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer
Laarbeek - Dementie is een ziekte die 
veel vragen kan oproepen. Wat is demen-
tie en hoe gaat het nu verder? Ook als 
u in uw naaste omgeving geconfronteerd 
wordt met iemand met dementie kan het 
heel prettig zijn om informatie te hebben 
over het ziektebeeld. Hoe kunt u het bes-
te met de dementerende omgaan?  

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer bestaat 
uit foldermateriaal, boeken en beeldmate-
riaal over dementie. In de koffer zit niet 
alleen informatie, maar ook verhalen van 
lotgenoten en spelletjes die u samen kunt 
ondernemen met de dementerende. De 
kinderboeken in de koffer leggen op een 
eenvoudige en duidelijke wijze aan kinde-

ren uit wat dementie is. De EHBD-koffer 
bevat informatie voor dementerenden, 
mantelzorgers, kinderen, familieleden en 
andere geïnteresseerden. Bij ViERBINDEN 
kunt u de EHBD-koffer lenen. Het lenen 
van deze koffer gaat net als in de biblio-
theek. 

De uitleentermijn voor de koffer is 6 
weken en alle informatie is ter inza-
ge. Er zijn geen kosten aan verbonden 
wel ondertekent u de uitleenvoorwaar-
den.   Indien u belangstelling heeft voor 
de EHBD-koffer, dan kunt u contact op-
nemen met ViERBINDEN, Otterweg 27 
Beek en Donk, tel. 0492-328803 of mail
 hbouwmans@vierbinden.nl.

Laarbeek - Voor het Tienerwerk Laar-
beek wordt gezocht naar vrijwilligers 
om voor de jongeren binnen Laarbeek 
de leukste, spannendste, gaafste en 
coolste activiteiten te organiseren. Met 
een variërend programma probeert het 
Tienerwerk de jongeren te bereiken en 
te binden aan de kernen Lieshout, Ma-
riahout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk.

Voor TSO ‘t Otterke zijn ze op zoek 
naar overblijfkrachten voor schoolda-
gen van 11.45 tot 13.05 uur. Je krijgt 
eerst een scholing van 5 bijeenkomsten 
van 3 uur. Er staat een belastingvrije 
onkostenvergoeding van €10,00 per 
middag tegenover.
 

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek via tel. 0492-328 807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken op 
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers

Aarle-Rixtel – ‘De Ouwe Hap’ geeft op 
woensdagavond 13 april een concert 
in Zonnetij, gelegen aan de Heinder-
tweg 87 in Aarle-Rixtel. 

De avond vindt plaats in de ontmoe-
tingsruimte. ‘De Ouwe Hap’ is een 
groep enthousiaste muzikanten uit 
Aarle-Rixtel. De muziekvereniging is 
opgericht op 7 februari 1973, bestaat 
uit 15 leden en staat onder leiding van 

Piet Diender. Vanaf het begin zijn zij ge-
kleed in Brabantse kledij. Het repertoire 
bestaat uit mars, tango, wals, polka, 
etc.

‘De Ouwe Hap’ streeft ernaar om elk 
optreden tot een feest te maken. “Als 
wij ons publiek zien genieten, dan 
genieten wij ook. Dat is ons doel”, al-
dus de leden.

De avond in Zonnetij begint om 19.30 
uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
De entree bedraagt €5,00. Dit is inclu-
sief een kop koffie en een consumptie. 
De kaartjes zijn te koop op woensdag 
6 en 13 april en donderdag 7 april van 
9.30 tot 11.30 uur in de ontmoetings-
ruimte van Zonnetij of op de avond zelf 
bij binnenkomst. Iedereen is van harte 
welkom.

‘De Ouwe Hap’ treedt op in Zonnetij

Zelfs de allerkleinste 
inwoners van 
Laarbeek vinden De 
MooiLaarbeekKrant 
interessant!

Ingezonden door 
familie Derksen uit
Beek en Donk

Zelfs de allerkleinste 

Laarbeek vinden De 
MooiLaarbeekKrant 

familie Derksen uit

Zelfs de allerkleinste 

Mooi GespotMooi Gespot

Lieshout - EHBO-vereniging Lieshout 
start dinsdag 5 april met een cursus Eer-
ste Hulp aan kinderen. Er zijn al voldoen-
de aanmeldingen zodat de cursus door-
gaat. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus 
als je wilt kun je nog meedoen. 

Voor deze cursus is geen specifieke voor-

opleiding vereist, iedereen kan zich aan-
melden. Heb je interesse, dan kun je voor 
nadere inlichtingen contact opnemen met 
Dinie van Geffen, tel. 0499-421566 of via 
de mail ehbolieshout@hetnet.nl. Je kunt 
ook meer informatie over EHBO-vereni-
ging Lieshout vinden op Facebook via 
www.facebook.nl/ehbolieshout. 

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, 06 - 203 80 151 

• Vernieuwde showtuin
• Specialistisch advies
• Thuisbezorging mogelijk

RUIM ASSORTIMENT SIERBESTRATING

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

Voorzorgslanding Apache helikopter trekt veel bekijks 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk) 

Beek en Donk - Een Apache heli-
kopter heeft vrijdagmorgen een 
voorzorgslanding gemaakt op een 
weiland in de Lekerstraat in Beek 
en Donk, ook wel bekend als het 
WiSH-festivalterrein. De piloten 
volgden een noodlandingsproce-
dure nadat er een storingsmelding 
verscheen op hun dashboard. Beide 
piloten zijn ongedeerd gebleven.

Nadata het lichtje ging branden, 
gingen de piloten op zoek naar 
een geschikte locatie buiten de 
bebouwde kom om te landen. Zij 
zetten vervolgens het toestel veilig 
op de grond. De Apache helikop-
ter is gestationeerd op vliegbasis 
Gilze-Rijen. 

De helikopter trok vrijdag nogal 
wat bekijks. Al snel werd duidelijk 
dat het nog enige tijd ging duren 
voordat de helikopter weg zou zijn. 
Veel inwoners kwamen dan ook 
even een kijkje nemen van deze bij-
zondere gebeurtenis. Pas tegen de 
avond is de helikopter opgeladen 
en van het terrein afgehaald. 

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

GRATIS BASIS ZONNEBRIL OP DEZELFDE STERKTE 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL.

Deze brillenglazen bieden uitstekende bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
Dit geldt voor zowel enkelvoudige als Varilux glazen. Deze actie geldt niet voor de 
huiscollecties. Wilt u LUXE zonnebrilglazen, vraag dan naar de actie voorwaarden.

*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.

Het festivalseizoen is weer begonnen. Alpine oordoppen voor € 12,95

COLUMN

Harmonie 

St. Caecilia viert 

8, 9 en 10 juli 

groot feest

Fan van de harmonie
Henrie Bouwmans 
viert mee……

Ik woon nu al zo’n 35 jaar in 
Mariahout. Eigenlijk vanaf het 
1e moment dat ik in Mariahout 
woonde, maakte ik de harmonie 
mee. Ze kwamen en komen nu 
nog elke 3e zaterdag van juni, 
als het kermis in Mariahout is, 
deze trouw openen. Niet veel 
later werd ik kampioen met Ma-
riahout 1 en ook toen was daar 
weer de harmonie. Genietend 
van de mooie woorden van Her-
man van Meijl en later van dok-
ter van Loen mocht ik toen als 
jonge Mariahoutenaar mijn 1e 
voetbalkampioenschap vieren.

Als een soort van muzikale rode 
draad loopt de harmonie door 
mijn leven waarbij ik me nog 
goed hun optreden herinner van 
toen opa Harrie Vereijken 100 
jaar werd en toen mijn schoon-
vader Harrie een lintje kreeg. 
Toen mij dat zelf een aantal ja-

ren later gebeurde weet ik nog 
dat we een serenade kregen in 
de stromende regen en dat van 
Loen bijna niet te horen was.

Ook de serenade bij de geboor-
te van ons Jetje (mijn 2e klein-
kind), recht voor ons huis tijdens 
de carnaval afgelopen jaar heeft 
ons erg goed gedaan. Kortom 
harmonie St. Ceacilia is er ge-
woon altijd als er iets te doen 
of te vieren is, laten wij als ge-
meenschap er ook zijn als zij op 
8,9 en 10 juli a.s. hun jubileum 
vieren.

Van harte gefeliciteerd en nog 
vele fijn 
en goede 
muzikale 
jaren!!

Henrie 
Bouwmans

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

Even ontspannen? 
Nu 60 minuten massage en gezichtsbehandeling 

van 60 Euro voor 40 Euro

Yoga: 
Op maandag ochtend 09.00 uur en op donderdag 

19.00 uur gratis proefles yoga, geef je op.

Workshops in april
8 april Kennismaking met Mindfullness 19.00-21.00 uur
17 april mini workshops leren masseren nek/rug 1 

Aanmelden via info@basicflow.nl of bel naar 
0492-384022
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Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk – Sinds vorige week 
heeft ook Laarbeek haar eigen ‘Es-
cape Room’: een kamer waarin je met 
een groep opdrachten en uitdagingen 
aangaat om zo binnen een bepaalde 
tijd te kunnen ontsnappen. Na een 
half jaar hard werken aan het concept 
(het verhaal, de opdrachten en het 
verbouwen van de ruimtes) kan het 
spel nu gespeeld worden.

Eigenaren Ardi en Jan Crooijmans ver-
tellen: “Na de nodige testgroepen zijn 
op 20 maart de eerste 2 groepen de 
uitdaging aangegaan. Hiervan lukte 
het 1 groep om binnen 56 minuten te 
ontsnappen en de tweede groep luk-
te het net niet om binnen 60 minuten 

buiten te komen. Allebei de groepen 
vonden het erg leuk om het spel te 
spelen.” Intussen hebben zes groepen 
de Escape Room gespeeld. “Het begin 
is gemaakt en gelukkig hebben we vele 
positieve reacties mogen ontvangen”, 
vertelt Ardi. Jan vult aan: “Het leuke 
van een Escape Room is dat iedereen 
kan deelnemen. Oud en jong, wij advi-
seren bij onze room een leeftijd vanaf 
ongeveer 10 jaar. Je kan bijvoorbeeld 
deelnemen als gezin, familie, vrienden 
of collega’s.”

Hoe werkt het? 
Met vier tot acht personen kun je de 
activiteit beleven. Ardi legt uit: “Je 
wordt naar binnen begeleid door 
een instructeur, middels een verhaal. 
Enkele steekwoorden van het the-

ma zijn: Lange wandeling, blokhut, 
Kerstavond, storm en lawinegevaar op 
komst. Lukt het om op tijd te ontsnap-
pen uit de blokhut?” Hoe kan je dit 
voor elkaar krijgen? “Door goed rond-
om je heen te kijken, combinaties te 
gaan zoeken, te puzzelen, rekensom-
men te maken en samen te werken 
aan diverse uitdagingen/opdrachten”, 
vertelt Jan. 

Idee
Voor Jan en Ardi was het idee voor een 
‘Escape Room’ snel bedacht. “In 2016 
wilden we een totaal nieuwe activiteit 
kunnen aanbieden naast onze be-
staande buitenactiviteiten en program-
ma’s. Ook omdat we dit jaar ons 5 jaar 
bestaan vieren. ‘Escape Room’ is een 
echte hype in heel Nederland, vooral in 

Noord-Brabant zijn er vele te vin
den. Het idee is 2,5 jaar geleden naar 
Nederland gekomen en sindsdien ope-
nen er wekelijks ‘Escape Rooms’ in al-
lerlei steden en dorpen. Iedere ‘Escape 
Room’ heeft een thema, een verhaal. 
Overal heb je 60 minuten de tijd om 
te ontsnappen uit de ruimte”, vertelt 
het echtpaar. 

Ga jij de uitdaging aan? 
Reserveren kan door de Escape Room 
te boeken met een kleine groep van 
vier tot acht personen. Ardi vertelt: 

“Het is een twee uur durend program-
ma. Dit bestaat uit ontvangst met kof-
fie, uitleg van het spel, 1 uur spelen en 
een leuke afsluiter in de bar met een 
consumptie.” Met een grotere groep 
reserveren is ook mogelijk. “Dan gaat 
bijvoorbeeld een gedeelte de ‘Escape 
Room’ in  en een gedeelte blijft ge-
zellig in de bar zitten onder het genot 
van een drankje. Ook is het mogelijk 
om met een instructeur deel te nemen 
aan andere activiteiten. Er zijn allerlei 
arrangementen mogelijk met eten/
drinken, zoals barbecue, hapjespan en 
een bierproeverij.” 

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/hypotheken voor meer informatie

Weten of uw droomhuis ook financieel haalbaar is? Onze adviseurs staan graag voor u
klaar op zaterdag 2 april van 10.00 tot 14.00 uur. Zij geven u inzicht in uw maandelijkse
woonlasten en hoe u zich online kunt oriënteren met het Rabobank Hypotheekdossier.

U bent van harte welkom op het Hypotheek Inloopspreekuur met uw woonvragen

met uw droomhuis
in gedachten

Op 2 april even
binnenlopen

Lieshout - Op 27 april viert ook Lies-
hout weer Koningsdag. Vanaf 13.00 
uur is er rondom de kiosk weer van 
alles te doen. 

Zo zijn er onder andere springkussens, 
kun je geschminkt worden, is er een 
snoepkraam, kun je knutselen en is DJ 
Rick er voor de muziek. Er is een vrijmarkt 
voor jong en oud. Ook het alom beken-

de straatvoetbal ontbreekt natuurlijk 
niet. Dit jaar mogen ook de kinderen uit 
Lieshout vanaf 4 jaar al meedoen. Vanaf 
nu kan er opgegeven worden voor het 
voetballen bij je leerkracht op school. 
kinderen die op speciaal onderwijs zit-
ten kunnen zich opgegeven via mail: 
ahwvanhout@onsbrabantnet.nl. Dit kan 
ook om een plekje te reserveren op de 
vrijmarkt (kosteloos).

Koningsdag in Lieshout

Het team van Outdoor Laarbeek opende op 19 maart officieel de ‘Escape Room’ 

‘Escape Room’ geopend bij Outdoor Laarbeek
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Pi eter 
Verbruggen

Vorig jaar vroegen gasten ons 
weleens wat we tijdens winterperiode 
zouden gaan doen en of we ons 
dan misschien niet zouden gaan 
vervelen. We konden daar toen 
niet echt antwoord op geven, maar 
inmiddels weten we wel beter. Tot 
en met het einde van 2015 hebben 
we het druk gehad met gasten in 
onze B&B; dit was al boven onze 
verwachting omdat we gedacht 
hadden dat het vanaf eind oktober 
wel een beetje gedaan zou zijn. 
Daarna zijn we er zelf even tussenuit 
geweest en voordat we het wisten, 
is het alweer maart, is de lente 
begonnen, komen de knoppen in de 
bomen en bloemen, zit er bloesem 
aan de fruitbomen en worden we ’s 
ochtends gewekt door de vogeltjes 
die het druk hebben met nestjes 
bouwen. We hadden een ‘things-to-
do’- lijstje gemaakt van alle klusjes die 
we tijdens de winterperiode wilden 
doen en klaar wilden hebben voordat 

we het nieuwe seizoen in zouden 
rollen. Nou, dat lijstje is zomaar net 
klaar, de verf op de kozijnen, deuren 
en tuinbanken is nog nat en onze 
nieuwe aankopen zijn nog maar net 
uitgepakt en in elkaar gezet wanneer 
we ons eerste drukke paasweekend 
alweer achter de rug hebben. Vanaf 
witte donderdag tot en met tweede 
Paasdag was onze B&B tot de nok 
toe gevuld met Spaanse, Belgische, 
Duitse en Nederlandse gasten. Dus 
het was meteen weer volle kracht 
vooruit. Boodschappentassen vol 
met eten, goedgevulde koelkasten 
en (helaas) wasmanden vol met was 
en een hele berg strijk. In vergelijking 
met vorig jaar staan we er (gelukkig) 
wel iets anders in; de zenuwen 
wanneer er nieuwe gasten komen, 
zijn er niet meer. We spreken nu 25 
woorden Spaans in plaats van 3 en 
over het ontbijt hoeven we ook niet 
zo lang na te denken want na al die 
ontbijtjes van 2015, weet je wel hoe 
het moet. We hebben het zeil van 
het zwembad alweer voor de eerste 
keer geopend en hebben een start 
gemaakt met de schoonmaak ervan; 
maar de temperatuur van het water 
heeft nog menig zonnestraaltje nodig 
alvorens de eerste duik genomen 
zal worden. Vanaf april gaan we 
ook de eerste motorrijders van dit 

seizoen verwelkomen; zij zullen met 
de motor het Catalaanse landschap 
gaan ontdekken en ook de boekingen 
voor de zomervakantie rollen binnen. 
Kortom, we zijn er weer klaar voor 
en hebben er zin in. Kom maar op 
seizoen nummer 2…vamos!

Hasta luego!
Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com 

Luchtpost

spanje

Op naar een nieuw seizoen!

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 06-
21862206

GEVONDEN
Wie heeft er een fi etscomputer verloren? 
Wij hebben er een gevonden. Tel. 0499-
423347

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant
(J. Bruijnseels) 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

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

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

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

Zondag 3 april GROTE vlooienmarkt 
in en rond de Beckart, Oude Lieshout-
seweg 7, Nijnsel, Sint-Oedenrode. En-
tree bedraagt € 2,00 en de vlooienmarkt 
is open van 10.00 tot 14.00 uur

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen vol-
ledig ingeent. Tel. 0499-471755 of 
06-13894215

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

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

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

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

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

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

5 tinnen litermaatjes 2dl,1dl,1/2dl,2cl en 
1 cl. €25,00. Tel. 0492-466046

3 eikeltjes kannen, €25,00. Tinnen bord 
€10,00. Tel. 0492-466046

Te koop: Moto Guzzi V50 III Nato. BJ 30-
6-83, KM: 53441. Zeer nette motor. Prijs: 
1.750,00 Tel. 0492-468109

Te koop: 5 cavia’s (beertjes, viermaal 2 
weken oud, eenmaal 1 jaar oud).  Zowel 
los als samen te koop. Voor meer info of 
interesse, tel. 06-22714406

Sla, andijvie en alle soorten koolplanten. Alle 
soorten haagplantjes, alle soorten bomen, 
ook fruitbomen, alle soorten vaste planten, 
coniferen en heesters. Potgrond en meststof-
fen. Van Heesch Groencentrum, Kerkdijk-zuid 
7b, Sint-Oedenrode 0413-472020

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

VERLOREN
Verloren bruine knipbeurs met verschillen-
de pasjes en geld. Tel. 06-15506173
 
Nummerplaat auto verloren omgeving 
Mariahout. Wil de vinder aub bellen met 
06-50964146

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Piet, Hartelijk Gefeliciteerd 
met je 40-jarig jubileum

Pieter - Dorota - Mark - Susan - Michelle - Stefanie
Gerrie Sloots

Suzanne heeft >120 out� ts

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

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?
Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?
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Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 130 personen? Info aan de bar

Geheel verzorgde feestjes inclusief 
hapjes en drankjes

voor slechts �20,00 p.p.

Ook verzorgen wij koffietafels voor 
iedere gelegenheid en 

groepsdiners, vers bereid 
uit eigen keuken

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Wegens succes verlengd!

Mooi UIT in Laarbeek

‘Une Belle Soirée‘ door het 
Aarlese Revue
Aarle-Rixtel - Na het succes van 4 op-
voeringen van de bevrijdingsrevue in 
2014 en 2015 zocht de Aarlese Revue 
naar een nieuwe uitdaging. Dit hebben 
zij gevonden en voor u ingestudeerd 
‘Une Belle Soirée’ oftewel ‘Unne Skònne 
Aovund’. 

Een avond die u meevoert naar beken-
de operette en musical melodieën in 
prachtige bijpassende en ook historische 
kleding. Dit alles ook met een knipoog 
naar de revue. Een lust voor oog en 
oor, waarbij ook de orgels van zich la-

ten horen. Uitvoeringen op 20 en 21 
april om 20.00 uur in de Gaviolizaal. 
Entree €6,00 inclusief kopje koffie of 
thee. Voor de kaartverkoopadressen zie 
www.draaiorgelshelmond.nl.  

De Gaviolizaal is te vinden aan de To-
renstraat 36a te Helmond. Openingstij-
den zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen van minimaal 10 
personen ook mogelijk op afspraak. Meer 
informatie op www.draaiorgelshelmond.
nl of info per mail info@draaiorgelshel-
mond.nl of telefoon: 06-39682404.

Beek en Donk - Als u van mooie mu-
ziek houdt, kom dan op zondag 3 april 
naar het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk. Het Beek en 
Donks Gemengd Koor geeft daar, in de 
Rabozaal, het Lenteconcert. 

Als gastkoren treden Canto Lirico uit 
Heel in Limburg en gemengd koor Poly-
hymnia uit St. Oedenrode op. De aan-
vang van dit Lenteconcert is om 14.00 
uur waarbij het Gemengd Koor Canto 
Lirico uit Heel onder leiding van Dhr. Pie-
ter Steenvoorden het concert opent met 
een zeer gevarieerd programma met o.a; 
As torrents in summer van Edward Elgar, 
Forever Autumm van J. Wayne, Colors of 
the wind van Alan Menken. Hierna ver-
volgd het Gemengd Koor Polyhymnia uit 
St. Oedenrode, onder leiding van Mevr. 
Nicole Friedrich Krijnen, het optreden 

met o.a. Drink to me only een melody 
uit 1770, Ich Liebe Dich van L. van Beet-
hoven, Early One Morning een Engels 
lied uit de 17e eeuw. Na een korte pauze 
sluit het Beek en Donks Gemengd Koor 
onder leiding van Arie Ketelaars met aan 
de piano Mevr. Jeannette Seijkens, het 
Lenteconcert af met o.a. Kom holder 
Lenz van Joseph Haydn, Les pécheurs de 
perles van G. Bizet, Izje Cheruvimy tajno 
van D.S. Bortnianski.  

Met het mooie voorjaar in het vooruit-
zicht een mogelijkheid om alvast muzi-
kaal in de goede stemming te komen. 
De drie deelnemende koren hebben al 
tientallen jaren een uitstekende naam in 
de regio Brabant en Limburg. Het concert 
begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 
uur. De toegang is gratis. Eenieder is deze 
middag van harte welkom.

Gemengd koor geeft lenteconcert

Reünie harmonie O&U: Nummerke Tweije komt ook
Beek en Donk - Beek en Donk staat 
van 19 tot en met 22 mei in het te-
ken van het 125-jarig bestaan van 
harmonie Oefening en Uitspanning. 
Vanzelfsprekend wordt dat op aller-
lei manieren gevierd. 

Eén van de activiteiten is een reünie 
van muzikanten en oud-muzikanten 
van O&U. Die reünie wordt aan-
gekleed met allerlei optredens van 
clubjes die uit de harmonie zijn voort-
gekomen. Zo treedt KUUB aan, een 
carnavalscabaretgroep die cabaret en 
muzikaliteit aan elkaar koppelt. Ook 
I Bandisti is van de partij, een kwa-
litatief hoogstaand blazersensemble 
in de beste traditie van de klassieke 
componisten.

De organisatie is er terecht trots op 
dat het gelukt is om ook Nummerke 
Tweije naar de reünie te halen. Deze 
muzikanten hebben in 1987 voor de 
eerste keer samen gespeeld en de 
club heeft tot 2004 bestaan. Zij wa-
ren wijd en zijd bekend en berucht, 

omdat zij op feesten een onverwoest-
bare sfeer konden maken met hun 
aanstekelijke muziek die altijd fortis-
simo en oerend hard werd gebracht. 
De club komt voort uit de harmonie 
en werd een geduchte concurrent 
van de Hofkapel.

In 1995 werden zij tweede op een 
concours, wellicht vandaar de naam 
Nummerke Tweije, en heeft zelfs een 
CD gemaakt die is uitgegroeid tot 
een waar collectors item. De muzi-
kanten zijn inmiddels overal in Ne-
derland en daarbuiten woonachtig, 
maar natuurlijk is de reünie een uit-
gelezen gelegenheid om de muziek-
instrumenten weer eens tevoorschijn 
te halen en met een ongetwijfeld da-
verend optreden de reünie af te slui-

ten. Wederom een extra aanleiding 
voor iedereen die bij O&U betrokken 
is geweest om de reünie te bezoeken.

De organisatie doet aan iedereen het 
verzoek om zoveel mogelijk oud-le-
den van O&U te informeren over 
deze reünie. Van lang niet iedereen 
is bekend waar ze tegenwoordig wo-
nen en hoe ze bereikt kunnen wor-
den. Als u dat wél weet, laat het ons 
weten of laat degenen weten dat 
er op 21 mei een reünie is waar ze 
niet gemist kunnen worden. De re-
unie vindt plaats van 11.00 tot 16.00 
uur in de feesttent die komt te staan 
naast het gemeentehuis in Beek en 
Donk. Aanmelden voor de reünie kan 
via oenu125@gmail.com onder ver-
melding van reünie.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Als je door Aarle-Rixtel fietst, kun je nog 
menig kunstwerk van hem bewonderen: een 
stevige schouwkap, een sierlijk hekwerk, een 
uithangbord bij een winkel of een ‘Krèk wa’k 
wô’ op een woonhuis. Allemaal gemaakt 
door Karel de Jong (1926-2003). Deze smid 
werkte en woonde jarenlang, met echtgenote 
Tonia en hun zes kinderen, in een idyllisch 
gelegen huis op Croy. Samen met dochters 
Jeanne (58) en Dorothé (57) haalt Tonia (92) 
herinneringen op.

Boer worden
Karel de Jong, zoon van Dorus en Jacoba 
de Jong en middelste van zeven kinderen, 
bracht zijn jeugd door op de Heikant. Al op 
jonge leeftijd ging hij werken in de melkfab-
riek te Beek en Donk. “Eigenlijk wilde hij boer 
worden”, vertelt Jeanne: “Hij trok altijd op met 
de boerenzonen van de Heikant. Die waren al-
lemaal bij de Jonge Boerenstand. Daar wilde 
hij ook bij maar dat mocht alleen als je vee 
had. Hij had daarom gespaard voor een kalf. 
Een buurman die naar de Bossche ‘mert’ ging 
bracht er een voor hem mee.”

Omdat zijn vader liever had dat hij een am-
bacht ging leren begon Karel, inmiddels 
getrouwd met Tonia Maas uit Lierop, begin 
jaren vijftig bij Petit & Fritsen. Voor deze klok-

kengieterij reisde hij het hele land door. Tonia 
vertelt: “Hij ging klokken hangen van Zeeland 
tot Groningen. Dat was een moeilijk karwei. 
Ze metselden muurtjes met planken erop om 
de zware klokken naar boven te krijgen. Dan 
was ie wel een week van huis.”

Vrij zijn
In ’58 verhuisden Karel en Tonia met hun drie 
kinderen van de Heikant naar een pand op 
Croy. Dorothé vertelt: “Het was in het begin 
gewoon een bouwval maar wel met een lap 
grond erbij. Ze knapten het huis wat op. Na 
acht jaar bouwden ze daarachter een nieuw 
huis.” Op Croy werd het gezin uitgebreid met 
nog drie kinderen.

Karel, die het smidsambacht inmiddels goed 
beheerste, besloot begin jaren zestig om thuis 
te gaan werken als zelfstandig smid. “Hij vond 
het fijn om vrij man te zijn”, aldus Jeanne: 
“Zo kon hij zelf zijn tijd indelen.” Na een paar 
moeilijke opstartjaren, er moest een klanten-
kring worden opgebouwd, ging het steeds 
beter met het bedrijf. Tonia licht toe: “In de 
tijd vlak na de oorlog was er niks en hadden de 
mensen niks. Nu werd er weer volop gebouwd 
en getrouwd.” 

Drukke jaren van groei
Er kwam steeds meer vraag naar siersmeed-
werk. Karel had enkele jaren twee knechten 
in dienst. Daarna ging, vanaf begin jaren 
zeventig, dochter Jeanne mee smeden: “We 
maakten van alles: buitenlampen, wiegen, 
zonnewijzers, het uithangbord van de kapper, 
de letters van Chalet Lohengrin en de lampen 
van café van den Elzen.” Het waren drukke 
jaren, niet alleen voor Karel maar ook voor zijn 
echtgenote: “We hadden een gezin met zes 
kinderen, een moestuin, we wekten groenten 
en fruit in en ik maakte veel kleren zelf.”

Netwerken
Tijdens Carnaval en kermis was Karel in het 
dorp te vinden al dan niet met de ‘Rooi 
Schut’. Dorothé vertelt: “Hij was altijd 
graag betrokken bij de festiviteiten in het 
dorp.” ”Daarna lagen er nieuwe opdracht-
en geschreven op bierviltjes bij ons in de 
la”, lacht Jeanne. “Dat was zijn manier van 
netwerken.” 

De kinderen kijken met een goed gevoel 
terug op hun jeugd. Jeanne: ”Wij konden 
als kind altijd vooruit. Pap zorgde altijd voor 
knutselmateriaal. Hij haalde zakken wol, 
spinnenwielen en een emailleeroven.” “Het 
werd ons nooit opgedrongen, er was alleen 
altijd voldoende materiaal”, voegt Dorothé 
toe: “Zo kregen wij alle kansen om te doen 
wat we wilden doen.” 

In 2003 overleed Karel enigszins onverwa-
chts in de tuin voor zijn huis. Jeanne: “Hij 
wilde graag op Croy sterven.” Dorothé: 
“Heel fijn dat hij daar zijn laatste adem heeft 
kunnen uitblazen.”

en getrouwd.” 

Hij vond het fijn om vrij man te zijn

dEzE wEEk: kArEl De joNGdEzE wEEk: kArEl De joNGdEzE wEEk: kArEl De joNG

Karel de Jong

Dochters Dorothé (links) en Jeanne 

met in hun midden moeder Tonia
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 1 T/M 3 APRIL

CASSELERRIB*

COURGETTE

MINNEOLA’S

WITTE DRUIVEN

AUBERGINE

Notebook DeWalt haakse 
slijper

DeWalt accuschroef-
of boormachine

Extra vezels, minder zout.

VOLKORENBOLLEN

SHOARMA MET PAPRIKA*

VANAF WOENSDAG 30 MAART

MD 99790
DCD710C2 DWE4051

Beek en Donk – Ook dit jaar doet Benny de Louw uit 
Beek en Donk weer mee aan de Alpe D’HuZes. Sa-
men met zijn vrouw Ria zit hij in de muziekclub ‘De 
Pannelappen’. Speciaal voor geldinzameling voor 
de Alpe D’HuZes vragen zij om serenades te mogen 
brengen bij speciale gelegenheden voor inwoners. 
Een serenade kost slechts €25,00. De opbrengsten 
hiervan gaan naar de Alpe D’HuZes (KWF). 

Wilt u iemand muzikaal verrassen?
Bij Brabants Straatorkest de Pannelappen boekt u een 
serenade voor het goede doel. Voor slechts €25,00 
per serenade steunt u de leden van het team, dat in 
de eerste week van juni de Alpe d’Huez opfietst of 
wandelt om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Het Brabants Straatorkest De Pannelappen met leden 
uit Berlicum, Rosmalen e.o. maken muziek en daarbij 
zijn zij een vriendenclub. Ook zij kunnen niet voorbij 
aan de ziekte kanker en helaas zijn er directe leden 
en close contacten getroffen door deze ziekte. Daar-

om willen het straatorkest het KWF ondersteunen en 
helpen waar mogelijk. Doe mee en ondersteun deze 
actie door iemand te verrassen met een serenade.

Zij verrassen een jarige, jubilaris, communicant, kam-
pioen of iemand die iets anders te vieren heeft of 
opgevrolijkt moet worden, met een muzikale sere-
nade. Hoe leuk is dat! Op deze manier proberen zij 
er aan bij te dragen dat elke vorm van kanker beter 
behandelbaar wordt. 

Voor meer informatie of om een serenade te re-
serveren mailt u naar pannelappenserenade@
gmail.com. Zij nemen dan snel contact op om 
uw wensen door te spreken en de serenade vast 
te leggen. U kunt team de Pannelappen goes 
Alpe d’HuZes ook een ‘duwtje in de rug’ geven 
via http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
depannelappengoesalpedhuzes. 

Serenades brengen voor het goede doel 
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Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

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

Kweekkas
Haal nu je eigen moestuin in huis!
Afmeting 18x38x24 cm
van € 6,99

Vaste planten
Extra grote planten 
in 12 cm pot!
Keuze uit meer 
dan 100 soorten
€ 3,99 p/stuk

nu

€0.99

Het mooiste groen

Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!
Gratis cadeaubon 
(t.w.v. max. €500,-*) 
bij aankoop van een 
tuinmeubelset!

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

Cadeaubon

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

Cadeaubon
Cadeaubon
Cadeaubon

Alsjeblieft,

je cadeaubon voor

Dit cadeau komt altijd uit!

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

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 30 maart t/m 5 april 2016

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

Ranonkel
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
15 cm hoog 
in 11 cm pot
€ 1,99 p/stuk

Rozen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

Kunststof gieter
Verkrijgbaar in 5 trendy kleuren 
met een inhoud van 10 liter.
Van € 5,99

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

nu

€2.99

Ranonkel
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
15 cm hoog 
in 11 cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Rozen
1e kwaliteit 
10 takken 

van € 3,50

nu

€1.99

Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

Vaste planten
Extra grote planten 
in 12 cm pot!
Keuze uit meer 
dan 100 soorten
€ 3,99 p/stuk

Van € 5,99

€2.99

Kweekkas
Haal nu je eigen moestuin in huis!
Afmeting 18x38x24 cm
van € 6,99

Vaste planten
Extra grote planten 
in 12 cm pot!
Keuze uit meer 
dan 100 soorten
€ 3,99 p/stuk

nu

€3.99

*De waarde van de cadeaubon bedraagt 
10% van het aankoop bedrag
*De waarde van de cadeaubon bedraagt 
10% van het aankoop bedrag10% van het aankoop bedrag

1 + 1 
GRATIS STUNT!

Spaanse margriet
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
20 cm hoog 
in 12 cm pot
€ 1,99 p/stuk

Spaanse margriet

1 + 1 
GRATIS

Beek en Donk - Sinds enkele jaren is het 
mogelijk om via de Dorpsraad Beek en 
Donk geld aan te vragen om in Beek en 
Donk iets op het gebied van Leefbaar-
heid te organiseren. In het voorbije jaar 
2015 is weer goed gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid en ook nu in 2016 
zijn weer voldoende middelen beschik-
baar om iets moois tot stand te brengen.

Om u een beeld te geven wat er zoal 
mogelijk is dit korte persbericht over de 
initiatieven van burgers uit Beek en Donk 
in 2015 die door de Dorpsraad zijn ge-
honoreerd.

Er zijn middelen besteed aan het vul-
len, bijhouden en plaatsen van diverse 
zoutstrooibakken bij complexen of plein-
tjes waar senioren wonen. Middelen zijn 
ingezet om partijen bij elkaar te krijgen 
over en voor de toekomst van de Leonar-
duskerk in Beek en Donk. Helaas heeft 
dit nog niet tot een gewenst resultaat 
geleidt.

Er is een bijdrage geleverd aan de actie 
om te voorkomen dat Laarbeek door-

gesneden zou worden door een nieuwe 
weg langs het Wilhelminakanaal (waar 
een wil is, komt geen weg!) en er zijn 
middelen verstrekt om een straatvoet-
baldag bij de Boemerang, dus voor de 
jeugd, mogelijk te maken.

De nieuwe Stichting Collectieve Collecte 
Beek en Donk heeft dankzij de Dorps-
raad een start kunnen maken, er is een 
bijdrage geleverd aan Stichting AED 
Laarbeek en aan Omroep Kontakt voor 
een bijdrage in nieuwe filmapparatuur.

Buurtvereniging Octopus maar ook an-
dere verenigingen kunnen gebruik ma-
ken van een Headset in het Ontmoe-
tingscentrum, voor de kinderen van het 
Muldershof-Klokhuis is een bijdrage ge-
leverd aan speeltoestellen en Tienerwerk 
de Boemerang en Kindervakantiewerk 
Hiep-Hoi hebben een kleine bijdrage 
ontvangen voor een jongerenactiviteit 
en realisatie van een structurele onder-
laag voor het kampvuur op het Evene-
mententerrein aan de Otterweg.

Voor Sparta’25 is een bijdrage geleverd 

voor een te realiseren Laolaveldje. Veilig 
Verkeer Laarbeek is geholpen met win-
terjassen, de Heemkunde met het ont-
wikkelen van een project voor Dorpsgid-
sen in Beek en Donk en er is een bijdrage 
geleverd in de realisatie van een biljart in 
een wooncomplex voor senioren.

Tot slot is er geïnvesteerd in een Buur-
tendag waarop vele Beek en Donkena-
ren in en rond het Ontmoetingscentrum 
hebben kunnen genieten van een prach-
tige dag waarop veel Beek en Donkse or-
ganisaties hun beste beentje voortgezet 
hebben.

In totaal 16 initiatieven tot stand ge-
komen na het invullen van een sim-
pel aanvraagformulier wat u kunt 
opvragen bij het secretariaat van 
de Dorpsraad, tel. 06-53899703 
of de website van de Dorpsraad: 
www.dorpsraad-beekendonk.nl. Ge-
woon doen, zij zijn er voor u.

Dorpsraad betrokken bij 16 initiatieven in 2015

Leefbaarheidsinitiatieven Dorpsraad Beek en Donk

Wil jij met plezier naar je werk toe? Ben je op zoek naar een baan die veelzijdigheid en uitdaging

biedt? Een plek waar je je thuis voelt en waar hard gewerkt wordt? 

Wij zijn voor onze vestiging in Aarle-Rixtel op zoek naar een

SECRETARESSE met een plus!
Voor 40 uur per week

Wij vragen:

-     HAVO met een aanvullende secretariële opleiding (Schoevers of

MEAO-secretarieel) / HBO-denkniveau

- hoge typesnelheid

- secuur werken en oog hebben voor details en verbanden

- stressbestendig

- teamplayer, doelgericht, servicegericht, hands-on mentaliteit

Bedrijfsinformatie

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs houdt zich bezig met 

taxaties, advisering, onteigening, woning-, agrarische en 

bedrijfsmakelaardij. Mede door de vele specialisaties voelen wij ons

“Overal thuis”. Op onze kantoren, gevestigd in Aarle-Rixtel en Best, werken zo'n 

21 medewerkers, variërend van jong, sprankelend en inventief tot 

degelijk en ervaren. De sfeer is collegiaal en teamgericht.

Contactinformatie

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze functie, dan kun je contact opnemen met

Yvonne Sleegers, vestiging Aarle-Rixtel, telefoonnummer 0492 - 38 66 00 / 

06 - 20 32 42 26

Je sollicitatie met cv kun je sturen naar: 

y.sleegers@berkkerkhof.nl

of

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs

t.a.v. mevrouw W.P.M. Sleegers

Postbus 71

5735 ZH Aarle-Rixtel

Bedankt, bedankt.
Namens de vrijwilligers willen 
wij alle parochianen, Frans v.d. 
Heuvel groente en fruit, Eierhan-
del Verbruggen en Biscuitfabriek 
Jeurgens hartelijk danken voor 
de gulle gaven. Wij hebben er 

50 prachtige fruitschalen van 
kunnen maken voor zieke en 
eenzame medeparochianen in 
Aarle-Rixtel.

Annie Jacobs & Jeanne Gijsbers

LEZERSPODIUM

Verzamel zoveel mogelijk stempels op je rauwe eitje 

‘Koningsloop’: Nu ook in Beek en Donk
Beek en Donk – Tijdens het Oranjefes-
tival op woensdag 27 april wordt de 
‘Koningsloop’ gehouden. Ben jij op zoek 
naar een uitdaging tijdens het Konings-
festival? Lees dan snel verder. 

Wat is de Koningsloop
“Je koopt een ei met bijbehorend pas-
poort en je gaat hiermee langs een zes- 
tot zevental adressen in en om het Heu-
velplein. Wat je moet doen, is stempels 
verzamelen op het ei. Maar die stempels 
krijg je niet zomaar. Bij elk adres moet je 
een kleine opdracht uitvoeren, zoals een 

shotje nuttigen, ijsje eten, of iets anders 
dergelijks. Als je dit hebt gedan, krijg 
je per adres een stempeltje op het ei. 
Maar… het ei moet heel blijven! Veel op-
drachten zijn met alcohol, dus deelname 
gaat pas vanaf 18+. Heb jij alle stempels 
op het ei én is het nog heel? Dan krijg je 
bij inlevering een aardige attentie. 

Meedoen
Het ei kost €7,50. Maar daar krijg je wel 
zes tot zeven shots/versnaperingen voor 
terug. Tevens steun je hiermede de orga-
nisatie van het ‘Oranjefestival’ en in de 

toekomst goede doelen. Daag je vrien-
den of vriendinnen uit en ga met elkaar 
of alleen deze uitdaging aan.

Wil je meer informatie over de eierloop? 
Kijk dan op www.eierloop.nl. In Venlo 
wordt dit al jaren met veel succes gedaan. 
Op deze site vind je ook vele foto’s hiervan. 

Tijden 
De Koningsloop vindt plaats op het Heu-
velplein tussen 15.00 en 18.00 uur. Aan-
melden kan bij Ties van Oorsouw via het 
e-mailadres tiesvanoorsouw@outlook.com.



Donderdag 31 maart 2016 17
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Beek en Donk – De tweede edi-
tie van Color Fun! Laarbeek vindt 
plaats op eerste pinksterdag, 15 
mei. De thuishaven voor deze 
kleurrijke gebeurtenis is evene-
mententerrein De Raagten aan 
de Otterweg. Dit jaar zijn er twee 
goede doelen waar een deel van de 
opbrengsten naartoe gaat. Dit zijn 
Team Frans (Laarbeekse deelne-
mers Alpe d’Huzes) en Tienerwerk 
Laarbeek.

Color Fun! 
Color Fun! is een evenement met 

heel veel kleur. ’s Middags worden 
de renners tijdens de run bestrooid 
met kleurenpoeders en ‘s avonds is 
er een spetterend kleurenfeest met 
band en dj. Iedereen is bij dit kleu-
renfeest welkom. Doe je niet mee 
met de run, dan heb je ’s avonds 
dus alsnog toegang tot het feest! 
Dit jaar is er, in plaats van twee 
routes, maar één route van 3,5 km. 
Je kunt deze route zowel wande-
len als hardlopen. Op maar liefst 
5 punten worden de lopers be-
strooid met biologisch afbreekbare 
kleurenpoeders. De echte loopfans 
kunnen deze route zo vaak lopen 
als ze willen. De route is voor ieder-

een toegankelijk, ook voor rolstoe-
lers! Nieuw dit jaar is de ‘Kids Area’, 
waar kinderen zich helemaal uit 
kunnen leven op een heus speel-
terrein. 

Een deel van het inschrijfgeld gaat 
naar twee goede doelen uit de ge-
meente Laarbeek. Dit zijn Team 
Frans en Tienerwerk Laarbeek. 
Team Frans is een team uit Laar-
beek dat deelneemt aan Alpe d’Hu-
zes.

Team Frans
Frans Megens was ernstig ziek en 
leed aan longkanker. Hij was sterk, 

maar kon de strijd niet winnen. 
Zoon Danny Megens heeft samen 
met hem nog besloten om ook te 
vechten tegen kanker. Daarom gaat 
hij met zijn team de strijd met de 
Alpe d’Huzes aan om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor kanker-
bestrijding. 

Tienerwerk Laarbeek
Laarbeek kent vier verschillen-
de tienerwerken. Dit zijn Yammas 
(Mariahout), De Boemerang (Beek 
en Donk), Cendra (Aarle-Rixtel) en 
&RG Teens (Lieshout). Deze tie-
nerwerken werken steeds meer sa-
men, maar behouden wel ieder hun 

eigen identiteit. Onder de naam 
‘Expeditie Laarbeek’ organiseren 
ze gezamenlijke activiteiten voor 
de Laarbeekse jeugd van 10 tot 18 
jaar. 

Inschrijven
Wil je graag deelnemen aan de 
tweede editie van deze kleurrijke 
run? Schrijf je dan snel in via www.
colorfunlaarbeek.nl. Deelname aan 
de run kost €15,- per persoon. Kin-
deren tot en met 12 jaar betalen 
slechts €7,50. Color Fun! bezorgt je 
niet alleen een leuke dag, met jouw 
deelname steun je ook nog eens de 
bovengenoemde goede doelen! 

Bedrijf:      Manders Woonsfeer
Eigenaresse: Marie-José Smits
Locatie:       Kapelstraat 38, Beek en Donk
Redacteur:   Suzan Mulder

Begin dit jaar wisselde Manders Woonsfeer 
in Beek en Donk van eigenaar. Marie-José 
Smits nam het stokje over van Robert en 
Jacomien Manders in dit sfeervolle bedrijf 
waar u terecht kunt voor vloeren, gor-
dijnen, binnenzonwering en horren. De 
MooiLaarbeekKrant maakte kennis met de 
nieuwe eigenaresse.

Marie-José, nieuwe eigenaresse maar geen 
onbekende?
“Ik woon in Lieshout en werk al 14 jaar voor 
Manders Woonsfeer in Beek en Donk, dus 
zeker geen onbekende. Robert en Jacomien 
Manders wilden graag een stapje terug doen 
en vroegen mij of ik interesse had de zaak 
over te nemen. Daar heb ik natuurlijk over 
na moeten denken, maar ik vind het heerlijk 
om hier te werken en het is een prachtig be-
drijf, dus heb ik volmondig ja gezegd. Ik luis-
ter altijd graag naar de wensen van de klant 
en vind het iedere keer weer een uitdaging 
om daarmee aan de slag te gaan. Door de 
wensen te combineren met de mogelijkhe-
den die de woning en het budget bieden en 
dan te komen tot een resultaat waar iede-
reen tevreden mee is, dat is het allerleukste 
aan mijn vak. Daarvoor kom ik ook regel-
matig bij de klant thuis, om de situatie ter 
plekke te bekijken.”

Wat ga je veranderen nu jij de baas bent?
“Eigenlijk verandert er niets. Robert en 
Jacomien werken nog steeds mee in de 
zaak en met zijn drieën blijven wij het huidi-
ge concept voortzetten. Het is en blijft een 
kwaliteitszaak waar advies en service voor-
op staan. We doen hier alles zelf. Van het 

maken en vermaken van gordijnen in ons 
atelier en het bezoeken van de klant voor 
advies, tot het leggen van vloeren en het 
plaatsen van op-maat-gemaakte horren. 
Ook voor reparaties zijn mensen bij ons aan 
het juiste adres. Vanzelfsprekend gaan we 
wel mee met de tijd en bieden wij de nieuw-
ste trends en innovaties op woongebied.”

Welke trends zijn er dit voorjaar?
“Op het gebied van vloeren, zien we dat de 
PVC-vloer erg in trek is. Deze kun je zien als 
de vervanger van het laminaat. PVC-vloeren 
maken minder geluid, er hoeft geen onder-
vloer onder en doordat het kunststof is, gaat 
het niet werken. De nieuwe collectie PVC-
vloeren is net binnen en je ziet daar vooral 
dat de kleuren meer warmte uitstralen. Niet 
een nieuwe trend, maar wel goed om te 
vermelden op vloerengebied, is dat wij van 
iedere soort tapijt ook vloerkleden kunnen 
maken. Dit doen we in ons eigen atelier. 
Daardoor kunnen we in iedere gewenste 
maat en afwerking een vloerkleed leveren. 
Als het gaat om gordijnen, zien we tegen-
woordig vooral heel veel mooie decoratie-
ve rails. Maar de echte innovatie dit voor-
jaar vindt plaats bij de binnenzonwering. 
Luxaflex introduceert een systeem waarmee 
je met een afstandsbediening en via een app 
op je telefoon of tablet alle binnenzonwe-
ring zoals rolgordijnen en plissé’s aan kunt 
sturen. Het is zelfs mogelijk een dagschema 
in te voeren, inclusief gewenste stand van 
het gordijn op een bepaald moment van de 
dag. Dit schema is per ruimte of zelfs per 
raam aan te passen.”

Wilt u meer informatie, dan raadt 
Marie-José u aan vooral eens binnen te lo-
pen aan de Kapelstraat 38 in Beek en Donk. 
Wilt u liever een afspraak maken, dan belt u 
0492-463233.

Marie-José Smits

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

OP DE KOFFIE BIJ...  MANDERS WOONSFEER

Nog één maand om jezelf in te schrijven

Tweede editie Color Fun! Laarbeek: nog kleurrijker
Fotograaf: Joost Duppen

Color Fun! wordt dit jaar nog kleurrijker! Doe jij ook (weer) mee?

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 maart 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws Vervanging water- en gasleidingen in Lieshout

Verleende evenementenvergunningen
Extra maandagavonden open

Controle fout parkeren Piet van Thielplein

Inzameling grof groen afval

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Opschoondag 2016 goed verlopen
• Controle op fout parkeren op groenstroken en trottoirs
• Burgemeester Willems begonnen als waarnemend burgemeester in Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

In opdracht van Brabant Water en Endinet gaat aannemer Hurkmans BV water- 
en gasleidingen in Lieshout vervangen. Vanaf a.s. maandag 4 april starten zij 
hiermee. De werkzaamheden nemen in totaal zes maanden in beslag. Er wordt 
ongeveer 3.000 meter aan leidingen vervangen.

Aanwonenden apart geïnformeerd
Voordat de aannemer in een straat begint, bezorgt hij een brief bij de betreffende 
woningen. Daarin staat onder andere de startdatum en waar en bij wie u terecht 
kunt voor vragen. Bij eventuele onderbrekingen van het gas of water wordt u 
apart geïnformeerd. Indien de oprit tijdelijk opengebroken wordt, zal dit in overleg 
gebeuren. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo 
veel mogelijk te beperken. Actuele informatie over de voortgang en planning van 
de werkzaamheden vindt u op: www.brabantwater.nl/werkzaamheden.

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan:
• Tienerwerk de Boemerang voor het houden van een straatvoetbaltoernooi op de 

parkeerplaats bij Tienercentrum de Boemerang, Otterweg 27 in Beek en Donk 
op dinsdag 5 mei 2015 van 9.00 tot 18.00 uur (verzonden op 23 maart 2016),

• Harley Davidson Club Liberator voor het organiseren van een motordag op de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 4 september 2016 van 11.00 tot 21.00 
uur (verzonden op 24 maart 2016).

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

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

De politie en toezichthouders Laarbeek blijven controleren op het fout parkeren 
van auto’s op het Piet van Thielplein tijdens de markt en ook tijdens het afbreken 
van de kramen. Aan weerszijden van het Piet van Thielplein is met verkeersborden 
aangegeven dat er op marktdagen niet geparkeerd mag worden van 6.00 tot 13.30 uur. 

Daarnaast wordt regelmatig geconstateerd dat er buiten de parkeervakken wordt 
geparkeerd. Tijdens de markt, maar ook op dagen waar er geen markt plaats vindt. 
Ook hierop zal streng worden gehandhaafd. De boete voor fout parkeren bedraagt 
€ 90,- exclusief administratiekosten.

Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof 
groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 4 en dinsdag 5 
april. De inzameling is kosteloos.
Op maandag 4 april 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. Dit deel wordt aangegeven als het gearceerde 
deel op het kaartje. Op dinsdag 5 april is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en 
Mariahout) aan de beurt, dit is het niet gearceerde deel op de kaart.
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.
• 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.

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

Op vrijdag 1 april komt wethouder Briels aan het woord. 

Ophaaldata buitengebied
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Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Parklaan 2, Beek en Donk vervangen parcours  bouwen  25-03-2016
 outdoor Laarbeek
Rectifi catie
De Hei 15, Mariahout  tijdelijk pop-up  planologie  17-03-2016
 restaurant
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Afgehandelde sloopmeldingen

Locatie  Werkomschrijving  Activiteit
Boerdonkseweg 11, Beek en Donk  slopen woning/opstallen  slopen
 en inrichting 
Provincialeweg 2a, Lieshout  verwijderen van asbest  slopen
Merellaan 9-11, Lieshout  slopen van opstallen  slopen
Sonseweg 13, Lieshout verwijderen van asbest  slopen

Wet Milieubeheer

Diverse meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat 
de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn 
ingediend door:
• Atelier Vonk, Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel,
• Bittner Mengservice BV, Everbest 2 in Beek en Donk,
• Café Zaal Bij Van Dijk, Dorpsstraat 18 in Aarle-Rixtel,
• Loon en Grondwerken Edward Brouwers, Professor Dondersweg 8 in Beek en 

Donk.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven 
in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u 
telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 
0492 469 867.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met de voorjaarskermis in Aarle-Rixtel geldt een parkeerverbod ter 
hoogte van de Dorpsstraat 78 tot Dorpsstraat 86. Deze maatregel geldt van 9 tot 
en met 12 april 2016. 
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De Heikikker
De tijd gaat snel, het is alweer de tijd van de heikikkers! De heikikker leeft vaak in vochtige heidegebieden of in het veen en trekt rond half maart naar het zogenaamde voortplantingswater. Het mooie 
is dat de mannetjes in die periode zacht tot felblauw kleuren,wat een schitterend gezicht is. Afgelopen paasweekend ben ik met mijn gezinnetje gaan wandelen in de Peel waar we op een plek kwamen 
waar werkelijk honderden mannetjes in koor hun kenmerkende plopgeluidjes zaten te maken. Deze periode duurt echter maar een tot twee weken dus wil je ze fotograferen, dan moet je er snel bij zijn! 
Door verbeterd natuurbeheer komen er steeds meer gebieden waar deze beschermde soort voorkomt en ook in Laarbeek is hij al waargenomen. Het Kamerven op de grens van Laarbeek en in de bossen 
tussen Lieshout en Gerwen zijn plekken waar ze al jaren voorkomen, en ook in het Torrenven in Mariahout zijn ze al eens gezien.
Dus ook in ons Mooie Laarbeek kunnen we voortaan genieten van de blubgeluiden van deze blauwe schoonheid.

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 maart 2016. www.laarbeek.nl 

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

Bezwaarschriften

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

Verleende vergunningen Drank- en Horecawet

Gewijzigde exploitatievergunning

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend op grond van artikel 35 van de 
Drank en Horecawet de volgende vergunningen te hebben verleend tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• Basisschool De Driehoek in Aarle-Rixtel tijdens een jubileumfeest die zal worden 

gehouden op 16 april 2016 van 20.00 tot 0.45 uur, in een tent op het terrein van 
OBS De Driehoek in Aarle-Rixtel (verzonden 24 maart 2016),

• Stichting Streekontwikkeling Croy, De heer J. Franken, Croylaan 14, 5735 PC 
Aarle-Rixtel tijdens een aspergefeest gehouden op 17 april 2016 van 12.00 
tot 18.00 uur op het terrein rondom kasteel Croy in Aarle-Rixtel (verzonden 24 
maart 2016).

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

De burgemeester van laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te 
wijzigen voor Mevrouw L.A. Assem, op grond van artikel 2:28 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van een terras voor Porto Marina, 
Dorpsstraat 17B in Lieshout (verzonden 24 maart 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Wabo omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Van Berkel V.O.F 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend ,in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te 
verlenen aan Van Berkel V.O.F., voor het veranderen van de bestaande inrichting 
of de werking daarvan, gelegen aan Veghelsedijk 9 en Beukendreef 2 in Mariahout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 1 april 2016 
tot en met vrijdag 13 mei 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling 
Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische 
afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken 
om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Twee defi nitieve omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend ,in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• Zeugenhouderij H. en H. van Berlo V.O.F., voor het plaatsen van een 85% 

gecombineerde biologische luchtwasser in plaats van een chemisch 70% 
luchtwasser en het veranderen van dieraantallen en -categorie, gelegen aan 
Veghelsedijk 15 in Mariahout;

• V.O.F. van der Zanden voor het veranderen van de bestaande inrichting of de 
werking daarvan, aan Liesdijk 2 in Beek en Donk.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 1 april tot en met 
vrijdag 13 mei ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout 
van deze afdeling onder nummer 0492 469 867.
De defi nitieve beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 
ontwerpbeschikkingen.

Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze 
heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd 
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 
MA Den Bosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift 
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de 
vergunde activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift 
te worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen en 
Wonen.
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Geef je op voor het leukste kinderfeestje van het jaar
Doe mee met de Jeugd3daagse

Aarle-Rixtel - Het leukste kinderfeest-
je van het jaar wil je natuurlijk niet 
missen. Geef je daarom binnenkort op 
voor de Jeugd3daagse. Dit jaar vindt 
dit grote feest plaats van dinsdag 30 
augustus tot en met donderdag 1 sep-
tember.

Wie mogen er meedoen?
Tijdens de Jeugd3daagse kunnen ba-
sisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar 
uit Aarle-Rixtel drie dagen lang spe-
len, ontdekken en avonturen beleven. 
Al 30 jaar een groot succes onder de 
Aarlese jeugd.

Hoe kan ik kind(eren) inschrijven?
Kinderen (en hun ouders) kunnen zich 
inschrijven op twee data bij De Dreef 
in Aarle-Rixtel: dinsdag 12 april van 
18.00 tot 20.00 uur of zaterdag 16 
april van 09.00 tot 12.30 uur. Het in-
schrijven gaat via het inschrijfformulier. 
Deze formulieren zijn op donderdag 
31 maart op ludieke wijze uitgedeeld 
bij de basisscholen Brukelum, De Drie-
hoek en De Heindert.

Geen inschrijfformulier gekregen?
Heeft jouw kind geen formulier naar 
huis gekregen, dan kun je deze ook 

afhalen bij Els Penninx (Broekelings-
traat 34, Aarle-Rixtel), opvragen via 
e-mail inschrijving@jeugd3daagse.nl 
of downloaden via www.jeugd3daag-
se.nl. 

Meer informatie
Neem ook eens een kijkje op hun Face-
book pagina via www.facebook.com/ 
jeugd3daagse voor meer informatie 
over het Jeugd3daagse team en voor 
leuke foto’s van het afgelopen jaar. 

Beek en Donk – In Kindcentrum de 
Raagten aan de Otterweg wordt op 
woensdag 6 en donderdag 14 april, van 
19.00 tot 21.00 uur de inschrijfavonden 
van Hiep-Hoi gehouden.

De eerste spellen zijn al gemaakt en er 
wordt hard gewerkt aan het verhaal. Ze 
gaan een hele week in Italië tussen de 
maffia leven, als dat maar goed gaat!

Alle kinderen van de basisschool mogen 
meedoen, dus vanaf groep 1. Je kan het 
inschrijfformulier wat je op school hebt 

gekregen met de bijdrage op één van 
bovengenoemde avonden inleveren. Je 
mag één, maximaal twee vriendjes of 
vriendinnetjes opgeven waarbij je graag 
in het groepje wil komen zitten. Vraag 
aan je ouders of je mee kan doen, het 
wordt weer héél erg gezellig.

Natuurlijk heeft de organisatie ook weer 
vrijwillig(st)ers nodig. Er is begeleiding 
voor de groepjes nodig, maar denk ook 
eens aan de andere taken in de keuken, 
bij het opbouwen en afbreken, bardienst, 
bouwondersteuners en nog veel meer. Er 

is al een mail verstuurd naar de beken-
de vrijwilligers. Heb je geen mail ont-
vangen dan kan je het inschrijfformulier 
downloaden van de website. Lever het 
formulier en de eventuele bijdrage in op 
één van de inschrijfavonden. Mailen kan 
natuurlijk ook.

Houdt www.hiephoibeekendonk.nl in de 
gaten voor meer informatie en de laatste 
nieuwtjes. Je kan natuurlijk ook hun Fa-
cebookpagina liken. Tot Hiep-Hoi!

Archieffoto van de Jeugd3daagse in 2015 Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aanmelden voor Roefeldag 
Lieshout 

Laarbeek – De 20e Roefeldag wordt ge-
houden op zaterdag 11 juni in alle kernen 
van Laarbeek. Kinderen van groep 3 tot 
en met 8 maken dan op een hele leuke 
manier kennis met allerlei bedrijven en 
verenigingen in Laarbeek. 
Zoals vermeld in het artikel van vorige 
week volgt er nog extra informatie over 
het aanmelden van de kinderen in Lies-
hout.

De inschrijfformulieren voor de roefeldag 
in Lieshout worden begin april gemaild 
samen met de nieuwsbrieven van school. 
Heeft u dit gemist, dan is inschrijven ook 
mogelijk via de site www.roefeldaglaar-

beek.nl/lieshout. De inschrijfformulieren 
kunnen ingeleverd worden in de speciale 
roefelbussen op de scholen. Dit is mogelijk 
tot en met vrijdag 15 april. 

Kinderen in Lieshout die speciaal onder-
wijs volgen, ontvangen thuis een inschrijf-
formulier. Volgt u kind speciaal onderwijs 
maar heeft u geen formulier in de bus 
gehad? Vul dan het inschrijfformulier in 
op www.roefeldaglaarbeek.nl/lieshout of 
mail naar lieshout@roefeldaglaarbeek.nl.

Het inschrijven in Beek en Donk is op dit 
moment al in volle gang. Het inschrijven 
in Aarle-Rixtel en Mariahout volgt nog.

De Boemerang gooit het roer 
om op ‘Foolsday’
Beek en Donk - Heb jij geen zin in 
keiharde discomuziek maar wil je wel 
een gezellig avondje chillen met je 
vrienden? Kom dan op vrijdag 1 april 
naar ‘Foolsday’ bij de Boemerang van 
19.30 tot 22.00 uur. 

De vrijwilligers van tienerwerk de Boe-
merang gaan hun best doen jou een 
avondje ‘ouderwetse’ gezelligheid te 
bieden. Zelf muziek draaien, knutse-
len, karaoke, leuke spellen, niets is te 
gek. Kortom voor ieder wat wils. Laat 
je verassen tijdens de nieuwe invulling 
van de ‘oude’ discoavonden en geef je 

op via www.boemerangbeekendonk.
nl .Ook tijdens deze avond is de en-
tree gratis. En mocht je zelf ook leuke 
ideeën hebben voor een heuse chill 
avond bij de Boemerang, laat het dan 
weten via bovengenoemd emailadres 
en wie weet is jouw idee de topper van 
de eerstvolgende chill avond….    Tie-
nerwerk de Boemerang is toegankelijk 
voor alle tieners van 10 tot en met 15 
jaar uit Beek en Donk.

Stoere jongens met kledingmaat 140 
t/m 176! Wij kunnen ze bijna niet 
vinden, althans....we zien ze bijna 
niet in onze winkel. Daarom hebben 
wij een mooie aanbieding, wij geven 
nu 50% korting op elk tweede arti-
kel uit de nieuwe Tumble ‘n Dry en 
Twinlife jongenscollectie! Keuze uit 
t-shirts, truien, broeken, shorts, ves-
ten en jassen.

Daarnaast hebben we nu 50% kor-
ting op MEXX babykleding, keuze 
uit 15 verschillende item’s in maat 50 
t/m 86.

Voor de dames in de maten XS en XL 
hebben we wekelijks nieuwe voor-
raad betaalbare casual damesmode 
tussen de 14,95 en 39,95.

Volg onze collecties op Facebook!

Baboux
Kanaaldijk 2
Aarle-Rixtel

Inschrijfavonden Hiep-Hoi Beek en Donk

GEZOCHT
Advertorial
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Investeren in de toekomst

Delen is duurzaam
Gezamenlijke consumptie werd door TIME Magazine al één van 
de tien ideeën genoemd die de wereld gaan veranderen. Lenen, 
huren, delen; eigenlijk ligt het zo voor de hand. Door spullen 
zoals tuingereedschap, een partytent, een hogedrukspuit, 
feestkleding, fietsen et cetera te delen, hoeven we er minder 
van te kopen. En die partytent heb je immers niet iedere dag 
nodig. Zo bespaar je enerzijds geld en anderzijds voorkom je 
milieuschade. 

Er zijn inmiddels verschillende platforms waarop je in jouw 
buurt spullen te leen kunt aanbieden of te leen kunt vragen. De 
bekendste hiervan is Peerby met een eigen website, facebook en 
een gratis app.

Op www.buynothingnew.nl en via Kassa van de VARA vind je 
een breder overzicht van de sites waar je terecht kunt. Zet het 
online! Zo help je anderen, ontmoet je nieuwe mensen en doe je 
tijdens het uitlenen en huren vast weer nieuwe ideeën op. 

Wij zoeken goede voorbeelden!
We zijn op zoek naar goede voorbeelden van duurzaamheid in 
Laarbeek. Zoals hierboven al aangegeven, wordt duurzaamheid 
vaak in drie verschillende gebieden verdeeld:
• Milieu, natuur & grondstoffen
• Mens & maatschappij
• Economie
Naast een aantal initiatieven die we al kennen, zoeken we naar 
nog meer Laarbeekse toonbeelden op deze drie vlakken.

Kent u een bedrijf dat een innovatief duurzaam product maakt 
of dat bijzondere grondstoffen verwerkt? Kent u projecten of 
initiatieven die de samenleving echt anders benaderen, die de 
toekomst veranderen? Zijn er activiteiten of evenementen die 
duurzaam worden opgezet of gericht zijn op duurzaamheid?

Laat het ons weten! Mail ons via duurzaam@laarbeek.nl. 

Als u een vaste lezer bent van deze krant, is u hopelijk een paar weken geleden ook onze eerste duurzaamheidspagina opgevallen. Toen 
hebben Rianne Schwillens en Joan van Wetten zich bij u geïntroduceerd als programmabegeleiders voor het duurzaamheidstraject.
Zij zijn op dit moment bezig met het opstellen van een programmaplan. Dit zal de basis vormen voor verdere plannen in de komende 
jaren. 

Een van de eerste stappen die nu genomen wordt, is het samenstellen van een klankbordgroep. We zoeken daarvoor naar mensen die gevraagd en ongevraagd 
adviezen geven met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid en het te doorlopen proces. Inwoners van Laarbeek met belangstelling voor duurzaamheid in 
de volle breedte van het onderwerp. Dus verdeeld over de drie dimensies van duurzaamheid: Mens & maatschappij, Economie en Milieu, natuur &  grondstoffen. 

Wij zijn op zoek naar vier leden voor deze klankbordgroep. Is dat iets voor u? Dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@laarbeek.nl. Als er zich meer dan vier 
personen aanmelden, dan is dit zeker geen probleem. De gemeente is namelijk ook op zoek naar leden voor de verschillende werkgroepen. 
Wij hopen snel iets van u te horen.

Heeft u een mening die u wilt delen?

Verduurzaming is vernieuwing en dat vraagt om creativiteit en een andere manier van denken. Als we vooruit willen, kunnen we niet door blijven gaan op 
dezelfde manier. We moeten dingen anders aanpakken terwijl we tegelijk ook heel erg terugvallen op ‘oude’ waarden. We hebben het dan over de kracht van 
de samenleving, betrokken zijn bij je omgeving, zorg voor het milieu én zorg voor elkaar, weg van de consumptiemaatschappij en terug naar wat werkelijk 
belangrijk is. We hebben de wereld te leen en we willen hem mooier en beter doorgeven dan dat we hem gekregen hebben. En dát is waar duurzaamheid 

volgens mij over gaat.

Wat ik belangrijk vind als investering in duurzaamheid, is dat we nu een beweging in gang zetten. We hebben geld 
gereserveerd in de begroting om aan duurzaamheid te besteden. Geld uitgeven is op zich niet zo moeilijk. Maar 

als we dat op een verstandige manier willen doen, vraagt dat om zorgvuldigheid. Het kan niet zo zijn dat we 
over een jaar achterom kijken, dat de pot leeg is, en dat we er nog hetzelfde voor staan als nu. Waar we 

gaan investeren in duurzaamheid, moet een bal gaan rollen die niet meer te stoppen is. 

Als college of gemeenteraad kunnen we dit zo wel willen. We kunnen ook geld voor duurzaamheid 
reserveren. Maar het is niet zo dat we daarmee de knop om kunnen zetten en dat er dan direct 
een nieuw licht gaat schijnen. Daar zijn mensen voor nodig, mensen die samen veel meer kunnen 
bereiken dan wij alleen. Daarom betrekken we inwoners, scholen, bedrijven en organisaties. Zij zijn 
onmisbaar als het om verandering gaat. Uiteindelijk kunnen we samen de wereld veranderen, te 
beginnen bij Laarbeek.

De volgende stap
Het is een spannend traject. Een grillig proces. Wat willen we niet? Maar belangrijker is nog: wat 

willen we wel? Duurzaamheid wordt vaak in drie gebieden opgeknipt: Milieu, natuur & grondstoffen, 
Mens & maatschappij en Economie. Dat alles is een te ruim begrip om mee te werken. Dat zal versmald 

moeten worden om te voorkomen dat er onvoldoende precisie en focus is. 
Hoe we die focus leggen, gaan wij niet alleen bepalen in het gemeentehuis. Dat doen we in samenspraak 

met de samenleving. Inwoners kunnen meepraten en zeggen waar zij de nadruk op willen leggen. Om 
daar mee te starten, zoeken we nu direct mensen om deel te nemen in een klankbordgroep. Wilt u hierin 

meedenken, meepraten en meebeslissen, laat het ons weten! Samen gaan we het verschil maken. Aan de slag!
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Hiervoor komt de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) in de plaats. 
Veel vragen zoals: Wat betekent deze wet voor u als werkgever of werknemer? 
Wat houdt de inspanningsverplichting in? Waar gaat de fiscus op letten en 
welke criteria zijn hierbij van belang? Hoe weet u welke modelovereenkomst 
op uw situatie van toepassing is? Hoe houdt u het zo eenvoudig mogelijk? 
Waar liggen de kansen en risico’s in de nieuwe wet?

Lindeboom Accountants & Belasting-
adviseurs  organiseert hiervoor de vol-
gende bijeenkomst, waarbij u zich 
in begrijpelijke taal in één avond laat 
bijpraten. Ga naar huis met meer dan 
tientallen tips waarmee u de volgende 
dag direct aan de slag kunt!

Zet de volgende bijeenkomst vast in uw 
agenda:

  Wanneer:  6 april a.s.
  Waar:      Café Thuis,
     Heuvelplein 6 
     Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘De Var verdwijnt per 
 1 mei definitief ’

Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd door 
Ton van de Sande RA. Ton is vennoot 
bij Lindeboom Accountants & 
Belastingadviseurs en in het verleden 
heeft hij 12 jaar als Rijksaccountant 
bij de Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en u kunt zich 
aanmelden via het contactformulier 
op de website of een mail sturen 
naar info@lindeboomaccountants.nl. 
Er is beperkt plaats, dus meld u op 
tijd aan.

DE VAR VERDWIJNT 
PER 1 MEI DEFINITIEF

Weer op de goede weg Wederopstanding
LEZERSPODIUM LEZERSPODIUM

Vorige week woensdag namen 
we in het gemeentehuis van Laar-
beek afscheid van de heer Frans 
Ronnes. De heer Ronnes is bijna 
anderhalf jaar waarnemend bur-
gemeester geweest van de ge-
meente Laarbeek. Hij trad aan op 
verzoek van de commissaris van 
de koning  Wim van de Donk. Als 
gevolg van een bestuurscrisis was 
burgemeester Hans Ubachs op-
gestapt.  We herinneren ons dat 
de commissie de Cloe in haar rap-
port inging op de vraag of in de 
gemeente Laarbeek sprake was 
van een onveilige en intimideren-
de  omgeving waarin de burge-
meester heeft  moeten functione-
ren? Hoe dan ook, in het geding 
waren de bestuurlijke integriteit, 
een gebrek aan transparantie bin-
nen de organisatie, een verstoord 
politiek klimaat. Aan Ronnes de 
opdracht om ervoor te zorgen 
dat de Laarbeekse bestuurscul-
tuur zou worden omgebogen in 
de richting van openheid, duide-
lijkheid en integriteit. Zijn ziekte 
heeft hem helaas verhinderd om 
de waarnemingstermijn af te ma-
ken. Maar we moeten consta-
teren dat de heer Ronnes goed 

werk heeft verricht. Hij is er in 
korte tijd in geslaagd het politie-
ke cultuurkompas in de gewenste 
richting te krijgen; hij heeft ons 
de goede weg ingestuurd.  Het 
CDA is hem daarvoor zeer dank-
baar. Wij wensen de heer en me-
vrouw Ronnes de komende tijd 
heel veel sterkte toe. 

Wat later op die woensdagavond 
togen verschillende Laarbeek-
se politici naar Deurne om zich 
daar te buigen over het samen-
werkingsverband Peel 6.1. Beter 
gezegd over het samenwerkings-
verband Peel 5.1, nu Helmond 
zich vanaf januari 2017 defini-
tief terugtrekt. De belangen van 
de burgers van de vijf kleinere 
gemeenten, Deurne, Laarbeek, 
Gemert Bakel, Asten en Some-
ren, dienen ook na januari 2017 
behartigd te worden. De kwaliteit 
van samenwerking op het gebied 
van zorg en ondersteuning, werk 
en uitkering en jeugdhulp moet 
ook dan zijn geborgd. De burger 
heeft daar recht op. Daarvoor 
moet echter nog veel werk wor-
den verzet. De gemeentesecreta-
rissen van Asten en Laarbeek en 

projectleider Harry Woltring wer-
ken daartoe aan de contouren en 
de organisatie van het nieuwe sa-
menwerkingsverband der vijf ge-
meenten, daarbij vermijdend de 
fouten die in het verleden zijn ge-
maakt. Zo kan zonder Helmond 
de zorg wellicht dichter bij de in-
woners worden georganiseerd en 
mogelijk tegen lagere kosten. 
De sfeer tijdens de bijeenkomst 
in Cultuurcentrum Martien van 
Doorne in Deurne was zeer moti-
verend en constructief. Het CDA 
Laarbeek heeft stellig de indruk 
dat men ook hier de goede weg 
is ingeslagen en wenst de com-
missie veel succes en wijsheid toe 
met het voorbereidende werk 
voor deze belangrijke klus.  

Bestuur 
CDA afdeling Laarbeek 

Op een van de beide Paasdagen 
schoot mij onverwacht een alou-
de aanduiding van het Paasfeest 
te binnen die de laatste tijd minder 
gebruikt wordt. Pasen was voor ons 
niet alleen de Verrijzenis van de ge-
kruisigde Christus uit het graf, maar 
ook de Wederopstanding uit de 
dood. In het begin waren de leerlin-
gen van Christus geschokt over wat 
hun Heer was aangedaan; zij wa-
ren weggedoken en Petrus had zelf 
ontkend Christus gekend te hebben. 
Na de eerste verbazing over het 
lege graf herpakten zij zich na de 
verschijning van de opgestane Heer 
aan de Emmaüsgangers en begon 
de zegetocht van het christendom. 
Vindt U het vreemd dat ik meteen 
de parallel trok met de wederwaar-
digheden van het CDA in Laarbeek?

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014 een mokerslag voor het 
CDA in Laarbeek waren. De partij 
verloor twee van de drie raadszetels 
en keerde als eenmanspartij terug in 
de raad. Tonny Meulensteen werd 
lid van een college van B en W en 
dwong daarmee PNL in de opposi-
tie. Het nieuwe college moest met 
een minimale meerderheid achter 
zich in de raad aan de slag. Voor-
waar geen echt vertrouwenwekken-
de start.

In de raad stond Marcel van der 
Heijden als kersverse fractievoorzit-
ter er alleen voor. In de commissies 
werd hij ondersteund door Martijn 
Spoorendonk in Sociaal Domein en 
Albèr van de Aa in Ruimtelijk Do-
mein. Met zijn drieën vormen zij het 
gezicht van het CDA naar buiten. 
Langzaam maar zeker krijgen zij een 
steeds grotere grip op de materie. 
Van het CDA-bestuur o.l.v. de en-

thousiaste waarnemend voorzitter 
Jacques Kals en een weliswaar klei-
ne, maar uiterst trouwe achterban 
krijgen zij alle steun.

Na 2014 zijn wij niet bij de pakken 
gaan neerzitten. Vanuit de vaste 
overtuiging dat we als partij een 
belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren aan de opbouw en het in stand 
houden van de Laarbeekse gemeen-
schap heeft het CDA de draad weer 
opgepakt. Het CDA wil een partij 
zijn die midden tussen de mensen 
staat, hen met een luisterend oor 
tegemoet treedt, hun gevoelens 
aanvoelt en begrijpt en een per-
spectief wil bieden voor hun zorgen. 
Welzijn gaat bij ons boven welvaart 
en zorg voor de minder bedeelden 
en vluchtelingen staan hoog in ons 
programma. 

De gemeenteraadsverkiezingen lig-
gen nu alweer twee jaar achter ons. 
Deze raadsperiode zit er al weer 
voor de helft op. De tijd om ons op 
te maken voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 nadert met 
rasse schreden. De tijd van de we-
deropstanding van het CDA ligt in 
het verschiet. Het CDA-Laarbeek 
gelooft daar rotsvast in.

Willy van Osch, CDA-lid

Bloemenverkoop korfbalvereniging Flamingo’s

Mariahout - Volgens traditie komt 
korfbalvereniging Flamingo’s op 
woensdag 20 en donderdag 21 april 
in Mariahout bij u langs voor de 
verkoop van bloemen. Hun assor-
timent bestaat uit diverse bloemen 
in verschillende kleuren. Naast de 
bloemen verkopen zij ook potgrond.

U kunt hen verwachten op woens-

dag 20 april tussen 13.00 en 17.00 
uur of tussen 17.30 tot 20.30 uur. Op 
donderdag 21 april komen zij tussen 
18.00 en 20.30 uur aan de deur. Als 
u op deze tijdstippen niet thuis bent 
en wel graag bloemen wilt, dan kunt 
u een bestelling doorgeven tot en 
met 21 april tot 21.00 uur bij Henk 
van de Boom, tel. 0413-209495 
of 06-20476422. Of via e-mail: 

flamingos.mariahout@knkv.nl.

De Bloemenverkoop wordt evenals 
vorig jaar georganiseerd vanuit Ha-
rold Vereijken Gereedschappen en 
Verhuur, Wilhelminastraat 20c te 
Mariahout. Flamingo’s dankt Harold 
en Dion Vereijken wederom voor het 
beschikbaar stellen van hun terrein. 
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kletskop pen Leo Raijmakers

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
 (Beek en Donk)

Om de week lees je in de rubriek KletskopPEN 
een interview met een inwoner uit Laarbeek. 
Hij/zij kiest zelf aan wie hij de pen ‘geeft’. 
Uiteraard laat de interviewkandidaat zijn/
haar handtekening achter op deze nu al 
befaamde MooiLaarbeek-pen!  

Tegenwoordig weten jongeren 

allemaal niet meer wat ze moeten 

studeren, maar vroeger was daar 

geen sprake van

Leo Raijmakers uit Aarle-Rixtel is een 
tevreden mens. Na een leven hard werken in 
het autobedrijf, is het zijn tijd om te genieten 
van ‘ons vrouw’, de (klein)kinderen en zijn 
goed onderhouden tuin. De werkplaats is 
inmiddels overgenomen door Henny en Rens 
van Eijk, maar auto’s verkopen doet Leo nog 
steeds. “Wat moet ik dan? De hele dag de 
krant lezen?”

Was het altijd al je plan om in de autotechniek 
te werken?
“Nee. Ik was een boerenzoon, maar in dat 
beroep zat geen toekomst”, vertelt Leo. Samen 
met zijn vrouw José zitten ze aan de keukentafel. 
Het echtpaar vertelt over ‘vroeger’ en wanneer 
Leo het even niet meer weet, vult zijn vrouw hem 

met liefde aan. “Als je geen boer werd, dan werd 
je timmerman. Dus ik ging op mijn kapiteintje 
richting de LTS om me in te schrijven”, zegt 
hij. In de school vond Leo allerlei tafeltjes met 
verschillende beroepen. Toen hij zich aan wilde 
melden, vertelde een man hem dat het vak 
bouwvakker ‘niks wert was’. Hij kon beter de 
autotechniek leren. 

En toen werd je in plaats van timmerman 
ineens autotechnicus?
“Tegenwoordig weten jongeren allemaal niet 
meer wat ze moeten studeren, maar vroeger 
was daar geen sprake van. Je koos iets en 
dat beroep deed je”, legt vrouw José uit. De 
autotechnicus mocht dan niet in de wieg al met 
autootjes spelen, hij had wel al gevoel voor het 
vak. “Toen ik een jaar of vijftien was, was ik al 
de hele dag met bromfietsen bezig. Het zat er 
dus wel al in”, zegt Leo.  In 1979 is Leo zijn 
eigen autobedrijf in Aarle-Rixtel begonnen. Dat 

betekende vroeg opstaan en laat thuis.  “Ons 
vrouw heeft grotendeels de kinderen opgevoed. 
Ik besef nu dat ik veel heb gemist in hun leven, 
maar zo ging dat in die tijd”, vertelt Leo. 

Hoe hebben jij en je vrouw elkaar leren kennen?
“Mijn vader was boer en had een paard nodig. 

Bij José thuis hadden ze paarden. Mijn vader 
zei dat ik mee moest gaan om een paard uit 
te zoeken, want ze zouden in dat gezin ‘skon 
dochters’ hebben”, vertelt Leo met een grote 
lach op zijn gezicht. Op dat moment hebben 
de twee elkaar voor het eerst gesproken. 
Inmiddels zijn ze ruim veertig jaar getrouwd 
en twee zoons en vier kleinkinderen rijker. 
Speciale wensen hebben ze niet. “We hebben 

niet iets bijzonders dat we nog missen. We 
genieten en hopen dat we nog lang gezond 
mogen blijven”, vertelt Leo, terwijl José 
instemmend knikt. 
 
Leo geeft De MooiLaarbeekKrant-
KletskopPEN door aan Susan Sneijers uit 
Beek en Donk. Zij staat over twee weken in 
de krant. 

Leo Raijmakers

Redacteur: Mariëlle de Beer

Streven naar een betere verdeling
Bijna een vijfde van de Laarbeke-
naren (19%) ziet graag een andere 
verdeling van evenementen over 
het jaar gezien. Men vindt vooral 
dat er te veel evenementen gecon-
centreerd in de maand juni plaats-
vinden. Inwoners zien ook graag 
‘evenementen in de herfst en de 
winter’, ‘een spreiding van evene-
menten van juni tot aan augustus’ 
en ‘niet te veel activiteiten voor 
dezelfde doelgroep in één week-
end’. Bovendien vindt men dat 
Lieshout en Mariahout qua evene-
menten achterblijven en dat Beek 
en Donk ‘eruit springt’ qua aantal. 
De verdeling kan volgens deze 
groep beter; ‘al bij het verstrekken 
van de vergunningen zou dit beter 
gecoördineerd kunnen worden’. 
Niet iedereen is het hier mee eens 

in Laarbeek: bijna de helft van de 
inwoners (45%) vindt dat er niks 
mis is met de verdeling zoals die nu 
plaatsvindt, dit echter met de kant-
tekening dat ook zij vinden ‘dat 
het in juni wel heel erg druk is’. 

Wat is er te doen in de gemeente 
en wordt er nog iets gemist?
Inwoners van Laarbeek zoeken op 
diverse manieren naar informatie 
over evenementen die plaatsvin-
den. De evenementenkalender 
van DeMooiLaarbeekKrant komt 
in die zin als meest populaire me-
dium naar voren (93%). Ook via 
social media (36%) of de website 
van de gemeente Laarbeek (11%) 
wordt gezocht naar evenementen. 
Wat opvalt, is dat ook ‘de vrien-
denkring’ prima functioneert als 
informatiebron (36%). Andere 
manieren om te zoeken naar eve-
nementen zijn volgens responden-

ten Radio Kontakt, het Gemeen-
schapsblad in Aarle-Rixtel en de 
site van de plaatselijke VVV.

Op de vraag wat voor soort eve-
nementen er ontbreken, dragen 
Laarbekenaren massaal ideeën 
aan. De vijf meest aangedragen 
suggesties zijn: ‘Een groter aanbod 
aan cabaret en theater’, ‘evene-
menten waaraan het gehele gezin 
kan deelnemen’, ‘een muziek ge-
relateerd evenement voor 40-plus-
sers’, ‘een kerstmarkt of -fair’ en 
‘een food-evenement’. Veelvuldig 
wordt benoemd dat er een kerstfair 
in Lieshout wordt gemist en dat de 
Muziektuin in Beek en Donk per-
fect als evenemententerrein kan 
dienen. Voor alle organisatoren in 
de dop: doe er je voordeel mee...

Vervolg voorpagina

“In juni is het wel heel erg druk”

Concert Biks Bent in de Gaviolizaal 
Beek en Donk - De Biks-Bent is 
opgericht op 9 september 1990, 
hetgeen inhoud dat ze afgelopen 
jaar hun 25-jarig jubileum hebben 
gevierd. Zij zijn ontstaan uit het 
Buurtschap ‘Beekerheide’. De le-
den waren of al muzikaal of moes-
ten het lezen van de notenbalk 
nog onder de knie krijgen. Het be-
langrijkste was in de eerste dagen 
dat ze in elk geval gelijk begonnen 
en samen ook weer stopten.  

Muzieklessen werden gevolgd en 
men leerden de instrumenten be-
spelen.  Bij de eerste repetities van 
de muzikanten in spe werd elke 
keer weer een kantoorruimte van 
een van de leden ontruimd. Een 

naam moest bedacht worden en 
zo werd van BIG-Band, Biks (ie-
mand uit het beekse) Bent (een 
verzameling kunstenaars). Uit deze 
verzameling van 15 kunstenaars is 
met leden van omliggende buurt-
schappen maar ook van buiten 
Beek en Donk nu een muziekge-
zelschap actief van ongeveer 30 
leden. Hun repertoire bestaat uit 
leuke carnavalsmuziek, egelander 
en aanverwante muziek tot pop 
en meezingers. De Biks Bent staat 
onder leiding van Yorick van Lies-
hout.

Zij verzorgen regelmatig concerten 
in de muziektuin in Beek en Donk, 
Carat, verzorgingstehuizen en luis-

teren ook carnavalsevenementen 
op.  Nu dus een concert te midden 
van de Helmondse draaiorgels, op 
zondag 3 april van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang tot het concert is 
weer gratis, wel stellen zij een do-
natie in de orgelpijp op prijs.

De Gaviolizaal is te vinden aan de 
Torenstraat 36a te Helmond. Ope-
ningstijden zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Groepen van 
minimaal 10 personen ook moge-
lijk op afspraak. Meer informatie op 
www.draaiorgelshelmond.nl of info 
per mail: info@draaiorgelshelmond.nl 
of telefoon: 06-39682404.

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

Advertorial

Binnenkort kunnen alle kids en tie-
ners die willen zingen,dansen en ac-
teren terecht bij de nieuwe  musical 
lessen: Musical & More! De lessen 
worden verzorgd door Desdemona 
Dance. Deze dans/musical school 
geeft al meer dan 25 jaar lessen in 
heel Brabant.  Elk jaar zal er dan ook 
een echte musical op de planken ko-
men! Zo brachten de leerlingen op 
andere locaties  afgelopen zomer  de 
drie biggetjes  en komen ze nu in juli 
met ANNIE! 
In Beek en Donk gaan we werken 
aan de musicals ‘Achtste Groepers 
Huilen Niet’ maar eerst starten we 
met de ‘Tovenaar van Oz’! Alle on-
derdelen zullen aan bod komen. De 

lessen worden gegeven door een do-
cente die haar sporen heeft verdiend 
in de musical cursus. Binnenkort zal 
er een proefles komen voor iedereen 
die interesse heeft. Er zullen 2 groe-
pen gestart worden: een groep voor 
kids vanaf  7 jaar en een groep voor 
tieners vanaf 12 jaar.
De lessen zullen  worden gegeven 
op donderdagmiddag in het ont-
moetingscentrum. Vanaf 7 jaar ben 
je welkom op de musical cursus. 

Wil je meedoen? Geef je dan snel op 
voor een kennismakingsles! Dit kan 
via email: info@desdemonadance.nl. 
Of bel 06-51034019. 

Nieuw in Beek en Donk:
musical lessen  voor kids!
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DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

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

Een leuk huis op 
het oog?

Wij helpen u graag met een 
passende hypotheek en een 

scherpe rente

Kom naar de NMV Open Huizen Route op 2 april

Trend: consument lost af en spaart
Het is een bekend verschijnsel dat consu-
menten in economisch turbulente tijden de 
hand op de knip houden. Mensen worden 
voorzichtiger en consumenten stellen gro-
tere aankopen uit. We zien dan ook, dat er 
weer meer gespaard wordt in Nederland. 
Maar dat is niet de enige trend. Binnen onze 
sector zien we ook, dat steeds meer mensen 
aflossen op hun hypotheek. Ook dat is heel 
begrijpelijk. Het kabinet Rutte II heeft zich 
ten doel gesteld, om de hoge hypotheek-
schuld in Nederland te verkleinen. 

Maar los van de kabinetsplannen, zien wij 
dat veel huizenbezitters uit zichzelf al bezig 
zijn met (extra) aflossen. Dat is, alleen al uit 
economisch oogpunt, verstandig. De spaar-
rente is op dit moment bescheiden. Aflossen 
op je hypotheek levert vaak meer op, dan je 
geld op een spaarrekening zetten. En als je 
nu aflost, gaan je maandlasten uiteindelijk 
omlaag. Toch moet je niet je hele reserve ge-
bruiken om af te lossen. Het is belangrijk om 
een spaarbedrag achter de hand te hebben 
voor onvoorziene uitgaven. Daarom advi-
seert het Nibud consumenten om maande-
lijks een bedrag opzij te zetten en waar mo-
gelijk af te lossen. Nu kun je bij elke bank 
sparen. Maar de ene spaarrekening is beslist 
de andere niet! Er zijn grote verschillen in de 
hoogte van de rente en in de voorwaarden. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan het mo-
ment waarop de rente wordt bijgeschreven. 
Of aan de vrijheid om je spaargeld weer op 
te nemen. En hoe lang het duurt voordat je 
over je geld kunt beschikken. 

Een heel goede spaarrekening met een hoge 
klantwaardering is onze Solide Koers Inter-
netspaarrekening. Bij de Solide Koers In-
ternetspaarrekening kun je op elk moment 
direct over je volledige spaartegoed beschik-

ken. Het enige dat je hoeft te doen, is inlog-
gen met je speciale digipas en je pincode. En 
dan kun je direct het gewenste bedrag naar 
je eigen vaste tegenrekening boeken. Ook 
hoef je bij deze spaarrekening niet maande-
lijks verplicht te sparen. Bovendien hoeft er 
geen minimum spaarbedrag op je rekening 
te staan. En uiteraard geldt wel de garantie-
regeling van De Nederlandsche Bank. 

Wil je meer weten over de Solide Koers Inter-
netspaarrekening of over aflossen? Kijk dan 
eens op www.hypotheker.nl. Maar je kunt 
natuurlijk ook gewoon even bij ons langsko-
men!

Peter van Rooij
De Hypotheker Helmond

Zuid Koninginnewal 37
0492-550 655
www.hypotheker.nl

Wat moet je weten over een hypotheek
Een nieuw huis brengt kosten met zich 
mee. Wie een nieuw huis wil kopen, zal 
dan ook vrijwel altijd geld moeten lenen. 
Deze vorm van lenen noemen we een hy-
pothecaire lening (hypotheek).

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

Omdat je voor een huis vaak veel geld moet 
lenen, wil de geldverstrekker heel zeker zijn 
dat je alles weer terugbetaalt. Als je de rente 
en/of aflossing niet meer kunt betalen, dan 
kan de geldverstrekker jouw huis opeisen. 
Hij zal het huis verkopen om zo het geleen-
de bedrag weer terug te krijgen. 

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

Laat je goed informeren
Als je een hypotheek afsluit ga je een be-
langrijke financiële verplichting aan die zo 
goed mogelijk moet passen bij jouw situatie. 
Neem daarom de tijd om de hypotheekof-
ferte en de voorwaarden goed door te lezen 

zodat weet wat er precies wordt bedoeld. 
Als je iets niet snapt, vraag het dan na. Te-
ken nooit een overeenkomst die je niet he-
lemaal begrijpt. 

Wat weet jij van hypotheken?
Weet jij meer van hypotheken dan de ge-
middelde Nederlander? Kun je jouw finan-
ciële beslissingen prima zelf nemen of is 
deskundig advies misschien toch wel ver-
standig? Doe de financiële kennistest op 
www.weetwatjeweet.nl

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

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66, Aarle-Rixtel
Tel. 0492-381399
info@vanmoll.nu
www.vanmoll.nu 

De kostengrens voor de Nationale Hy-
potheek Garantie (NHG) blijft dit jaar op 
245.000 euro. De geplande verlaging naar 
225.000 euro, die vanaf 1 juli zou plaats-
vinden wordt niet doorgevoerd. Vanaf 1 
januari 2017 wordt de kostengrens gekop-
peld aan de gemiddelde huizenprijs.

Goed nieuws voor huizenkopers
De gestegen huizenprijzen zijn de reden 
van het schrappen van de grens. Dat de 
kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor 
huizenkopers.  Zij kunnen voor de aankoop 
van een woning met een prijs tot € 231.132 
blijven profiteren van de voordelen van 

een lening met 
NHG.

N H G - g r e n s 
vanaf 2017
De grens om 
in aanmerking 
te komen voor 
NHG wordt vanaf januari 2017, jaarlijks op 
1 januari gekoppeld aan de gemiddelde hui-
zenprijs. De nieuwe methodiek wordt opge-
nomen bij de NHG Voorwaarden & Normen 
2017, die in het najaar bekend worden ge-
maakt. 

Blijf profi teren van de voordelen van een lening met NHG

NHG-grens blijft dit jaar 245.000 euro
Peter van Rooij
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Laarbeek – Aanstaand weekend 
vindt de landelijke NVM Open 
Huizen Dag plaats. Op deze dag 
zijn veel huizen in Laarbeek zon-
der afspraak vrijblijvend te bezich-
tigen. Ook Jan Hendrikx zet de 
voordeur van zijn woning aan de 
Dorpsstraat 77 in Lieshout op een 
kier zodat belangstellenden vrij-
blijvend een kijkje kunnen nemen. 
Samen met verkopend makelaar 
Paul Stienen van Van den Berk 
& Kerkhof Makelaars uit Aarle-
Rixtel vertelt Jan waarom het voor 
u als potentiële koper de moeite 
waard is om zijn woning te komen 
bewonderen.

Oerdegelijk
“Ik denk dat ik wel kan stellen dat 
dit het degelijkste huis van Lie-
shout is”, leidt Paul het gesprek 
in. Verkoper Jan Hendrikx kan dit 
alleen maar beamen: “We heb-
ben dit huis in 1991 helemaal zelf 

gebouwd, steen voor steen.” Jan 
pakt alle originele bouwtekenin-
gen en foto’s erbij. “Kijk”, vertelt 
hij trots terwijl hij diverse foto’s 
laat zien, “hier zie je hoe we ge-
start zijn en hoe we eerst de ga-
rage hebben gebouwd en daarin 
zijn gaan wonen. Overdag gingen 
mijn vrouw en ik werken en zodra 
we thuiskwamen, gingen we direct 
hier weer aan de slag.” Paul vult 
aan: “Er is hier gebouwd met de 
allerbeste materialen en op een 
oerdegelijke manier.”

Historische locatie
Het huis van Jan staat op een heel 
herkenbare plek in Lieshout, na-
melijk direct naast de oude fabriek 
van Merkelbach. “Er stond hier 
vroeger een oud, vochtig huis met 
een aangebouwde werkplaats”, 
vertelt Jan. “Na onderzoek door 
een bouwkundige bleek dat 
renoveren duurder zou uitvallen 

dan herbouwen, dus toen was de 
keuze zo gemaakt.”

Interessant object om allerlei re-
denen
“Deze woning is voor veel partijen 
interessant”, vervolgt Paul. “Het is 
om te beginnen een mantelzorg-
woning.” Jan vertelt: “Opa en 
oma hebben al die tijd bij ons in-
gewoond. Van de buitenkant is dit 
niet zichtbaar maar er bevindt zich 
een aparte mantelzorgwoning met 
eigen woon- en slaapkamer, keu-
ken en badkamer in dit huis, be-
reikbaar via een eigen (en geschei-
den) achterom. Vanuit de hal is er 
ook een afsluitbare toegangsdeur 
tot de mantelzorgwoning, ideaal!” 

Paul vervolgt: “Op dit moment 
is van de woonkamer in de man-
telzorgwoning kantoor gemaakt, 
dus ook mensen met een beroep 
aan huis kunnen hier prima aan de 

slag. Maar let op: ook zelfstandig 
ondernemers zoals bijvoorbeeld 
hoveniers of bloemisten kunnen 
hier hun bedrijf vestigen: de gro-
te garage heeft namelijk dubbele 
deuren waardoor je zo via de oprit 
door de garage heen de enorme 
achtertuin kunt bereiken. Boven-
dien bevindt zich in de achtertuin 
nog een aparte werkplaats voor-
zien van krachtstroom. Legio mo-
gelijkheden dus.” 

Tot slot Jan, kun je vertellen waar-
om het hier zo fijn wonen is?
“Loop maar eens mee naar bui-
ten”, zegt Jan, “dan kun je zelf ho-
ren hoe rustig het hier is. De loca-
tie is heerlijk; je woont aan de rand 
van het dorp maar wel op loopaf-
stand van alle voorzieningen. Het 
is een fijne buurt om te wonen en 
je hebt hier echt alle ruimte, zowel 
binnen als buiten. Het perceel is 
1240 m2 groot en de inhoud van 

het huis bedraagt 1030 m3. Genie-
ten is het in de ruime en lichte leef-
keuken met zicht op de achtertuin 
en zeer praktisch is de grote kelder 
onder de hal. En tot slot: in de tuin 
staat een heel knus houten huis, 
voorzien van een keukentje en alle 
aansluitingen. Ik zie toch zomaar 
voor me dat iemand daar een Bed 
& Breakfast gaat beginnen”, be-
sluit Jan.

Bent u nieuwsgierig naar de mo-
gelijkheden die deze woning u zou 
kunnen bieden? Belt u dan aan-
staande zaterdag gerust even aan 
bij Jan Hendrikx aan de Dorpsstraat 
77 in Lieshout! Voor alle overige 
informatie kunt u terecht bij Paul 
Stienen van Van den Berk & Kerk-
hof Makelaars, bereikbaar onder 
telefoonnummer 0492-386600 of 
06-12286330.

“Dit is het degelijkste huis van Lieshout”

Jan Hendrikx heet u van harte welkom zaterdag!

Ook voor jou zoeken we, volstrekt onafhankelijk, de optimale financiële oplossing. 
En alles is goed geregeld. 

Open Huizen Dag: 
wat zijn jouw 
mogelijkheden?

Bereid je goed voor met onze tips! 
Ga naar hypotheker.nl/openhuizendag

Helmond Zuid Koninginnewal 37 (0492) 550 655

Paterslaan 2a - Helmond    -    0492-525552 www.vansantvoort.nl

Lieshout, Herendijk 14

In het buitengebied tussen Lieshout en Beek en Donk gelegen vrijstaand woonhuis met mogelijkheid tot mantelzorg of 
het uitoefenen van een kantoor-/praktijkruimte aan huis. 
Op het royale perceel van ca. 4.700 m² zijn verder enkele bijgebouwen aanwezig, waaronder 3 garageboxen, een schuur 
en een houten blokhut. 
Op de begane grond bevindt zich o.a. een ruim opgezette woonkamer met open keuken met een moderne inrichting. Het 
linkergedeelte is compleet ingericht als mantelzorgwoning bestaande uit een woonkamer, open keuken, slaapkamer en 
doucheruimte.
Op de verdieping 2 slaapkamers (meerdere slaapkamers is mogelijk), badkamer en berging/c.v.-ruimte.
Vlizotrap naar bergzolder.
Het geheel is rustig gelegen en geniet vrij uitzicht aan de voorzijde, alsmede volop privacy aan de achterzijde! 

Vraagprijs: € 425.000,-- k.k.

OPEN HUIS: ZATERDAG 2 APRIL VAN 11.00 tot 15.00 uur
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AANBOD VAN

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

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

AANBOD VAN

Helmondseweg 12
5735 RB Aarle Rixtel

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

• 4-kamer maisonnette 
• Bouwjaar 1974
• Woonopp. 135 m2 / Inh. 447 m3
• 3 slaapkamers
• Centrumlocatie 
• Ca. 42 m2 terras op het zuiden 

VRAAGPRIJS: € 189.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
Dorpsstraat 48

• 2-onder-1-kapwoning
• Bouwjaar 1983
• Woonopp. 97 m2 / Inh. 310 m3
• Perceeloppervlakte  252 m2
• 3 slaapkamers
• Vrijstaande garage met carport

VRAAGPRIJS: € 200.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Wieken 28

• 3-kamer appartement  
• Bouwjaar 2006
• Woonopp. 108 m2 / Inh. 365 m3
• 2 slaapkamers
• Nabij centrum gelegen  
• Eigen parkeerplaats en berging

VRAAGPRIJS: € 335.000,- K.K. 

GEMERT
Vondellaan 155

• Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 140 m2 / Inh. 450 m3
• Perceeloppervlakte  1.250 m2
• 4 slaapkamers
• Ruime garage 

VRAAGPRIJS: € 359.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
Laarweg 27

• Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1992
• Woonopp. 241 m2 / Inh. 1.030 m3
• Perceeloppervlakte  1.240 m2
• 4 slaapkamers
• Mantelzorgwoning aanwezig

VRAAGPRIJS: € 600.000,- K.K. 

LIESHOUT
Dorpsstraat 77

• Hoekwoning 
• Bouwjaar 1921
• Woonopp. 90 m2 / Inh. 335 m3
• Perceeloppervlakte  375 m2
• 3 slaapkamers
• Vrije achterom, garage en diepe tuin

VRAAGPRIJS: €175.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Kapelstraat 104

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 155 m2 / Inh. 618 m3
• Perceeloppervlakte  600 m2
• 3 slaapkamers
• Inpandige garage & vrij uitzicht

VRAAGPRIJS: € 298.000,- K.K. 

MARIAHOUT
Tuindersweg 13

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 2 APRIL 2016
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

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

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 31 maart a.s.

Deelnemende makelaars:

Van den Hurk
Makelaars o.z.

AANBOD VAN

Heuvelplein 28
5741 JK Beek en Donk

0492 - 33 81 70
info@trielingjacobs.nl
www.trielingjacobs.nl 

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1940
• Woonopp. 111 m² / Inh. 400 m³
• Perceeloppervlakte 350 m²
• 4 slaapkamers
• 1 slaapkamer en badkamer op de 

begane grond

VRAAGPRIJS: € 215.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Kapelstraat 103

• Vrijstaande geschakelde woning
• Bouwjaar 1987
• Woonopp.135 m² / Inh. 450 m³
• Perceeloppervlakte 320 m²
• 4 slaapkamers
• Aanpandige garage

VRAAGPRIJS: € 269.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Beukenlaan 32

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar  1987
• Woonopp. 210 m² / Inh. 800 m³
• Perceeloppervlakte 1.134 m²
• 3 slaapkamers en royale inpandige 

garage
• Uitzicht over weide en landerijen

AARLE-RIXTEL 
Julianalaan 7

VRAAGPRIJS: € 695.000,- K.K. 

• Tussenwoning
• Bouwjaar 2011
• Woonopp. 106 m2 / Inh. 380 m3
• Met berging 6 m2
• Perceeloppervlakte 133 m2
• Overdekt terras 14 m2
• Ideale starterswoning!

BEEK EN DONK
Malborg 13

VRAAGPRIJS: € 209.500,- K.K. 

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

VRAAGPRIJS: 450.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Rogier Monicxlaan 3

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 31 maart a.s.

Deelnemende makelaars:

Van den Hurk
Makelaars o.z.
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• Tussenwoning
• Bouwjaar 2001
• Woonopp. 115 m² / Inh. 345 m³ 
• Perceeloppervlakte 159 m²
• 3 slaapkamers + balkon
• Verrassend ruime instapklare woning 

met berging

VRAAGPRIJS: € 194.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Muzenlaan 57

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1948
• Woonopp. 165 m² / Inh. 540 m³
• Perceeloppervlakte 494 m²
• 3 slaapkamers, uitgebouwd en 

opgebouwd
• Royale garage met berging ca. 105 m²

VRAAGPRIJS: €265.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Nieuwstraat 10

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1994 
• Woonopp. 135 m² / Inh. 443 m³
• Perceeloppervlakte 410 m²
• 4 slaapkamers
• Garage, overdekt terras en diepe 

achtertuin

VRAAGPRIJS: € 298.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Symfoniestraat 2

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1976
• Woonopp. 180 m² / Inh. 635 m³
• Perceeloppervlakte 305 m²
• 5 slaapkamers
• Zeer royale woning met garage, 

ruime oprit en overkapping

VRAAGPRIJS: € 265.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL 
Spechtstraat 3

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1969
• Woonopp. 110 m² / Inh. 335 m³
• Perceeloppervlakte 194 m²
• 4 slaapkamers
• Achtertuin is 17 meter diep met 

berging

VRAAGPRIJS: € 175.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Otterweg 38

• Tussenwoning (type drive-in)
• Bouwjaar 1973
• Woonopp. 120 m² / Inh. 400 m³ 
• Perceeloppervlakte 150 m²
• 4 slaapkamers + inpandige garage
• Extra tuinkamer is perfect voor een 

beroep aan huis

VRAAGPRIJS: € 187.500,- K.K. 

BEEK EN DONK
Leliestraat 52

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

en aanpandige garage.

VRAAGPRIJS: € 399.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Lindenlaan 19

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 2016
• Woonopp. 160 m² / Inh. 530 m³
• Perceeloppervlakte 328 m²
• 4 slaapkamers mogelijkheid voor 

garage/carport
• Keuken naar eigen wensen in te richten 

VRAAGPRIJS: € 300.000,- V.O.N.

BEEK EN DONK
Middenakkerdreef 16

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1997
• Woonopp. 210 m² / Inh. 750 m³
• Perceeloppervlakte 525 m²
• 5 slaapkamers + inpandige garage
• Zonnige royale achtertuin met 

uitzicht over landerijen.

VRAAGPRIJS: € 485.000,- K.K. 

LIESHOUT
De Schop 34

• Tussenwoning
• Bouwjaar 2006
• Woonopp. 130 m² / Inh. 415 m³
• Perceeloppervlakte 165 m²
• 3 slaapkamers + ruime berging
• Instapklare uitgebouwde woning met 

berging en overdekt terras.

VRAAGPRIJS: € 229.000,- K.K. 

MARIAHOUT
De Koperwiek 16

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 2 APRIL 2016
KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN

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

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Voor verdere informatie zie de oplage van 

De MooiLaarbeekKrant van 31 maart a.s.

Deelnemende makelaars:

Van den Hurk
Makelaars o.z.

AANBOD VAN

Heuvelplein 55a
5741 JJ Beek en Donk

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

EEN LEUKE WONING 
GEZIEN TIJDENS DE 
OPEN HUIZEN DAG?

 Ook als aankoopmakelaar 
kunnen wij iets voor u 

betekenen. 

De makelaars informeren u 
graag verder! 

• Oplevering augustus 2016
• Woonopp. 123 m² / Inh. 471 m³
• Perceeloppervlakte 229 m²
• De Fontein www.wonenindefontein.nl
• Oplevering met extra uitbouw op de begane grond van 2,1 meter diepte.
• Nieuwbouw met energielabel A
• Koopprijs € 230.530,- v.o.n. inclusief uitbouw

Pakt u deze laatste kans op een nieuwbouwwoning in Lieshout? Tijdens de open 
huizen dag is de woonadviseur aanwezig op locatie (bouwkeet) van 11:00 – 13:00 
uur. Zij kan u adviseren over de diverse afwerkingspakketten om de woning geheel 
naar smaak af te werken. Koop je een nieuwbouwwoning dan ben je zeker van 
goede isolatie, een energiezuinige installatie en modern sanitair. Ook kun je het huis 
en de tuin helemaal naar je eigen smaak inrichten.

LIESHOUT       NIEUWBOUW
De Klumper

NOG 1 WONING TE KOOP!

LAATSTEWONINGKAVEL 9
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MooiBoerdonk
Boerdonk weet niet meer wat winnen is

Nipt verlies voor R.K.S.V. Boerdonk

Boerdonk – Tegenstander Irene uit Gemon-
de doet het de laatste weken prima, zo goed 
dat ze nog voor een periodetitel meedoen. 
De drie punten moesten wat hen betreft af-
gelopen zaterdag mee naar Gemonde, ze-
ker na de onterechte overwinning (in hun 
ogen) van Boerdonk in de eerste wedstrijd. 

Op de ranglijst staan ze ook vlak bij elkaar, 
en ze hadden nog meer gemeen door de 
vele blessures van de teams en door Paaspop 
stonden er twee teams die niet op volle oor-
logssterkte waren. Bij Boerdonk stond door 
het keepersprobleem Erik v.d. Bosch onder 
de lat. Het was een gelijk opgaande wed-
strijd van twee teams die prima aan elkaar 
gewaagd waren, er waren wat kleine kans-
jes voor de spitsen, een kopbal van Thijs 

Jaspers die net overging, en bij Irene een 
goal die afgekeurd werd door buitenspel. 
Het was zo’n wedstrijd van wie het eerste 
doelpunt scoort, die gaat winnen. Jammer 
genoeg was het Irene die in de tweede helft 
uit een corner kon scoren. Boerdonk werd 
nu wel sterker en had zeker een doelpunt 
verdiend. De Boerdonkenaren waren er 
dichtbij, maar wat al weken het probleem 
is; doelpunten maken, wil maar niet lukken. 
Nu al 5 wedstrijden zonder een doelpunt. 

Het goede van Boerdonk 1 is dat de kopjes 
nog niet gaan hangen. Ze werken er in de 
wedstrijden keihard voor, maar dat is op dit 
moment niet genoeg. Zondag naar Neder-
wetten toe, hopelijk kan daar het tij worden 
gekeerd. 

Boerdonk - Het wordt weer tijd voor jeu de 
boules. Een sport waarbij gezelligheid voor-
op staat, maar waar ook de nodige strijd 
wordt geleverd. De jeu de boules-competi-
tie in Boerdonk wordt voor de 14e keer ge-
organiseerd. 

De finale wordt dit jaar gespeeld op 17 en 
18 september. Vanaf medio april worden er 
weer wedstrijden gespeeld op de baan aan 
de Pastoor van Schijndelstraat. U kunt zich 
als team tot 13 april aanmelden bij: Anja 

Kerkhof, Coxsebaan 17, tel 0492-361868 of 
mail: anjakerkhof@hotmail.com. Aanmelden 
kan ook bij Nettie Opheij, Lekerweg 5, tel. 
0492-463547 of mail nettieopheij@ziggo.nl.
Op 13 april is om 19.00 uur bij de jeu de 
boules-baan de openbare loting voor de 
poule-indeling. Een team bestaat uit twee 
spelers uit Boerdonk, die beiden ouder zijn 
dan 16 jaar. Verder is het gewenst dat ieder 
team beschikt over een jeu de boules-set. 
Deelname kost €2,00 per team. 

Boerdonk - R.K.S.V. Boerdonk is een gezellige 
dorpse voetbalvereniging met jeugd- en senio-
renteams. Voor het komende seizoen zijn ze op 
zoek naar versterking voor alle elftallen. 

Zowel veldspelers als keepers, maar ook (jeugd-)
leiders/trainers, voor de dames, de heren en de 

veteranen, zijn van harte welkom. Overschrijving 
naar de club moet voor 15 juni geregeld zijn. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar 
info@rksvboerdonk.nl, met je naam, adresgege-
vens en telefoonnummer. Er wordt dan zo spoe-
dig mogelijk contact met je opgenomen.

Roep CDA en Dorpsraad gehoord

Nieuwe woningen in Boerdonk
Boerdonk - In gemeenschapshuis Den Ha-
zenpot wordt op 14 april een speciale avond 
gehouden voor iedereen die geïnteresseerd 
is in een nieuwe woning op ’t Veldje. 

Dankzij een flexibel bestemmingsplan zijn er 
mogelijkheden om te kiezen voor een groter 
of kleiner kavel, een huur- of een koopwo-
ning, het zogenaamde vraaggestuurd ont-
wikkelen, en aan de hand van de animo zal 
uiteindelijk een bouwplan worden opgesteld.  

CDA-fractielid Coen Hendriks heeft grote 
waardering voor de inspanningen van de 
dorpsraad: “Zij hebben de hoop op nieuwe 
bouwplannen nooit opgegeven. En ook het 
CDA vraagt al sinds jaar en dag aandacht 
voor woningbouw in de Veghelse kerkdor-
pen, ook voor Boerdonk. Geweldig dat de 
gemeente Veghel, Rabobank Uden/Veghel 
en bouwbedrijf Hendriks Coppelmans nu 

samen met Area Wonen de koers richting 
minimaal dertien wooneenheden gaat uit-
zetten.” 

Met name de dorpsraad denkt dat vooral 
jonge Boerdonkenaren erg geïnteresseerd 
zullen zijn. Met het plan hoopt het dorp de 
uitstroom van jonge inwoners tegen te gaan. 
Senioren die nu te ruim behuisd zijn en klei-
ner willen gaan wonen, zullen zich mogelijk 
ook melden. Zij maken daardoor plaats voor 
de volgende generatie.   

Het nu voorliggende idee is om te bouwen 
naar wat de wensen zijn. Om die wensen in 
beeld te krijgen, kunnen belangstellenden 
op genoemde avond vanaf 19.45 uur bij 
Den Hazenpot binnenlopen en deze kenbaar 
maken. Om 20.00 uur start het programma. 

Boerdonks onderonsje over 
huishoudelijke hulp
Boerdonk - In Den Hazenpot in Boerdonk is elke 
eerste maandag van de maand een Onderonsje. 
Boerdonkse mensen van 55 jaar en ouder kun-
nen daar terecht als zij houden van een praatje 
over een interessant onderwerp onder het genot 
van een kop koffie of thee. 

Er wordt steeds een gast uitgenodigd die iets komt 
vertellen over zijn werk of hobby. Op maandag 4 
april van 10.00 tot 11.00 uur komen Bea van de 
Weijer en Marion Moese van BrabantZorg met 
de bezoekers praten over de huishoudelijke hulp. 
Enerzijds geven zij algemene informatie. Bijvoor-
beeld dat de gemeente de huishoudelijke hulp 
regelt via de Wet Maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en dat mensen zelf kunnen kiezen 
uit de organisaties waarmee de gemeente een 

contract heeft. De bezoekers krijgen ook uitleg 
over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor 
mensen die al hulp via de Wmo hebben, maar 
graag willen dat hun huis af en toe extra wordt 
schoongemaakt.  

Naast de algemene informatie krijgen de bezoe-
kers uitleg over de werkwijze van BrabantZorg. In 
de visie zijn een vaste hulp en korte lijnen twee 
belangrijke elementen. Marion Moese is als voor-
werker een belangrijke schakel tussen Brabant-
Zorg en de mensen die huishoudelijke hulp krij-
gen en zal in die rol de nodige uitleg geven over 
de werkwijze. De toegang tot het Onderonsje is, 
zoals altijd, gratis.

Jeu de Boulescompetitie in Boerdonk

R.K.S.V. Boerdonk zoekt versterking

WOENSDAG 30 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15   

Rokjesdag: 
20:00 

London has Fallen: 
15:45 20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 15:30 19:45 

DONDERDAG 31 MAART 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

VRIJDAG 1 APRIL 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00 

Zootropolis: 
16:00  

Rokjesdag: 
19:00 21:30 

London has Fallen: 
21:45

Eddie the Eagle: 
19:00 21:30 

The Divergent Series: Allegiant: 16:00 19:00

Batman VS Superman 3D: 15:45 18:45 22:00 

ZATERDAG 2 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15

Rokjesdag: 
19:00 21:30 

London has Fallen: 
15:45 21:45

Eddie the Eagle: 
19:00 21:30 

The Divergent Series: Allegiant: 19:00

Batman VS Superman 3D: 15:30 18:45 22:00 

ZONDAG 3 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15

Rokjesdag: 
19:45 

London has Fallen: 
15:45

Eddie the Eagle: 
19:45

The Divergent Series: Allegiant: 19:30

Batman VS Superman 3D: 15:30 19:30

MAANDAG 4 APRIL 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

 
DINSDAG 5 APRIL 2016

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

WOENSDAG 6 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00   

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15

Rokjesdag: 
20:00

London has Fallen: 
15:45

Eddie the Eagle: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

Batman VS Superman 3D: 15:30 19:45 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

EDDIE THE 

EAGLE

VANAF 31 MAART:
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The Shooters schenken 
prijzengeld aan IVN

Laarbeek - Team The Shooters, win-
naar van de Gezondheidsrace Laar-
beek 2014, schenkt hun gewonnen 
prijs, een geldbedrag van €1.000,00 
aan het IVN Laarbeek.

Het afgelopen jaar zijn een aantal 
IVN-leden gestart met de bouw van 
een grote ‘Vlinder’ in de tuin bij de 
Bimd, het clubgebouw van IVN Laar-
beek. Doel daarvan is een overdekte 
locatie waar de aquaria neergezet kan 
worden voor de jeugd, om alles wat er 
gevangen wordt in de drie poelen bij 
het IVN-gebouw beter en rustiger te 
kunnen bekijken, met uitleg van des-
kundige gidsen.  Ook alle basisscho-
len van Laarbeek kunnen hiervan ge-
bruikmaken om onder leiding en met 
deskundige uitleg van IVN-Laarbeek-
gidsen  een hoop kennis op te doen 

over wat er zoal leeft in een poel of 
sloot. Maar het realiseren hiervan is 
een kostbare aangelegenheid, want al 
wordt het werk allemaal gedaan door 
vrijwilligers, het materiaal moet toch 
betaald worden. 

Omdat de leden van team The Shoo-
ters dit een mooi doel vinden, waar 
heel Laarbeek en vooral de jeugd ge-
bruik van kan maken, besloten zij om 
het prijzengeld aan het IVN te schen-
ken. Het IVN heeft het geld reeds ont-
vangen, zodat zij deze Vlinder nu ook 
helemaal af kunnen maken.

Tijdens het jaarlijkse kikkerconcert, wat 
dit jaar op 5 juni plaatsvindt, wordt 
deze ‘Vlinder’ voor het eerst in gebruik 
genomen en hieraan wordt dan ook 
een officieel tintje gegeven.

Eerste punt voor Mariahout in 
Dorpenbattle 

Mariahout - Uren zoeken en een 
oproep om vooral geen eitjes op te 
eten heeft haar vruchten afgewor-
pen. Het eerste punt in de Dorpen-
battle Lieshout tegen Mariahout gaat 
naar Mariahout. In totaal werden 5 
kilo paaseitjes, 26 grote eieren en 
22 paashaasjes verstopt in de twee 
gemeenschapshuizen, het Buurthuis 
wist de meeste te vinden.

De opdracht is onderdeel van de Dor-
penbattle Lieshout tegen Mariahout in 
het kader van het jubileumfeest van 
Harmonie St Caecilia. De harmonie 
organiseert op 9 juli de finale van de 
Dorpenbattle tussen Lieshout en Ma-
riahout om voor eens en voor altijd te 
bepalen welk dorp er beter is. In de 
aanloop naar die finale voeren gelijk-
waardige groepen, verenigingen en 
instellingen uit de twee dorpen ludieke 
opdrachten uit om vooraf al punten te 
verzamelen.  

Dorpshuis Lieshout en Buurthuis Ma-
riahout beten het spits af met de dold-
wazepaasei opdracht. Beide gemeen-
schapshuizen maakten ook nog een 
ludiek filmpje, zodra die beschikbaar 
zijn, worden ze op Facebook en op 

harmonielieshout.nl geplaatst. Ook 
voor het leukste filmpje wordt een 
punt uitgedeeld.

VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

Volg 

ons!

Bezoek ook eens onze 
nieuwe OUTLET

Stichting Vrienden van Ghana-Laarbeek 
bezoeken project 

Laarbeek - Vrijwilligers van Stich-
ting vrienden van Ghana-Laarbeek 
hebben in de afgelopen weken een 
bezoek gebracht aan het project 
wat deze stichting ondersteunt in 
Ghana. Dit project behelst een re-
validatiecentrum waar ze hebben 
gezien wat een prachtige resultaten 
behaald worden in het maken van 
arm- en beenprotheses. 

Het is een waar feest te zien hoe 
blij mensen worden als ze soms na 
jaren met krukken te hebben ge-
lopen geholpen worden aan een 
goed passende prothese en weer 
zicht hebben op een toekomst met 
vele kansen en mogelijkheden. Niks 
geen krukken meer of thuisblijven 
en de dag zien door te komen op 
een matje in een stoffig hutje. Mr. 
Charles Mensah en zijn team krijgen 
nu nog twee keer per jaar 10 weken 
ondersteuning van een Nederland-
se orthopedisch instrumentmaker 
die hen de fijne kneepjes van het 
vak bijbrengt. Het ligt in de bedoe-
ling dat deze Nederlandse expertise 
op korte termijn niet meer nodig is. 
Deze revalidatie kliniek is ondertus-
sen bekend in het hele land. Vanuit 
heel Ghana komen mensen soms 
na dagen reizen op het centrum 
met de vraag of ze geholpen kun-
nen worden. Op het moment dat 
de Laarbeekse bestuursleden daar 

waren, kwam er zelfs een verzoek 
vanuit Nigeria! 

In december 2015 is door de stich-
ting een container verscheept naar 
het project. Dit omdat het mate-
riaal om protheses te maken niet 
voorhanden is in Ghana. In deze 
container zaten ook materialen die 
hen zijn geschonken. Onder meer 

door Fysiotherapiepraktijk Kemps 
en Maas uit Lieshout. Deze heeft 
prachtige apparaten geschonken 
waarmee de doorbloeding van de 
spieren verbeterd wordt. Voorwaar 
een noodzaak bij aanpassing van 
protheses. Vanuit het Zorg om het 
Dorp Mariahout werden enkele af-
geschreven computers gedoneerd. 

Bij aankomst op het project bleken 
zowel de computers als het fysio 
materiaal al volop in gebruik geno-
men te zijn. 

Met een tevreden gevoel wordt er 
teruggekeken op dit bezoek. De 
Laarbeekse bijdrages zijn voorlopig 
nog hard nodig, de materialen die 
nodig zijn voor het vervaardigen 

van een passende prothese kan een 
Ghanees niet volledig betalen. De 
stichting ondersteunt hierin.

Wilt u donateur worden van deze 
stichting, of een eenmalige bijdrage 
doneren? Kijk op hun facebookpa-
gina of op de website voor verder 
informatie en voor meer foto’s.
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Derde Truuds Woonwinkel in Gemert

Groot assortiment bij Truuds Vloerkleden 
GEMERT – Truuds Woonwinkel, inmiddels een begrip in en buiten Gemert, 
opende afgelopen vrijdag een nieuwe winkel. Naast woonaccessoires, 
meubels en verlichting gaan eigenaren Henk en Trudy Hockel voortaan 
ook vloerkleden en karpetten verkopen. Het is, na Truuds Woonwinkel 
en Truuds XXL, de derde ‘Truuds’ vestiging die geopend werd in Gemert.

In april is het vijf jaar geleden dat 
Truuds Woonwinkel aan de Elisa-
bethplaats haar deuren opende. 
Trudy en Henk Hockel, die toen 
nog in Nuenen woonden, stuitten 
op het pand en hadden aanvanke-
lijk het plan om hier tijdelijk hun 
winkel onder te brengen. “We kre-
gen heel veel negatieve reacties. 
Dit zou een slechte locatie zijn waar 
winkels het in het verleden nog 
geen jaar konden uithouden”, ver-
telt Trudy Hockel. “Het pand was 
een rotzooi, maar ik had er meteen 
een goed gevoel bij. Ik zei tegen 
Henk: ‘Dit wordt het’. Ik vond het 
tijd worden dat iemand zou bewij-
zen dat er met de locatie van deze 
winkel niets mis is.” 

Verhuizing naar Gemert
Niet lang heeft het echtpaar tussen 
Nuenen en Gemert gependeld. “Ik 
was bekend met Gemert. Mijn opa 
en oma zijn er geboren en getogen 
en mijn moeder is ook geboren in 
hun huis aan de Bisonstraat. Zelf 
heb ik er in het verleden nooit ge-
woond, maar iedere schoolvakantie 
kwam ik bij mijn opa en oma. En als 
kleinkind was ik hun oogappeltje, 
dus ze namen me overal mee naar 
toe. Zo kende ik al veel mensen uit 
Gemert. Niet lang nadat we hier de 
winkel geopend hadden, besloten 
we naar Gemert te verhuizen.” Ze 
vertelt verder: “Teruggaan naar 
Gemert was voor mij zo bijzonder. 
Het liefst zou ik willen dat mijn 
twee dochters ook hier komen wo-
nen, maar zij hebben hun leven, 
werk en vrienden in Nuenen en 
Eindhoven dus dat doen ze niet. 
Begrijpelijk natuurlijk.” Ook Henk 
is in Gemert helemaal op zijn plek. 

“We wonen aan het Binderseind, 
kunnen te voet naar onze winkels 
en dat is heerlijk. Ook de men-
taliteit van de mensen in Gemert 
spreekt ons aan. Ze zijn positief 
nieuwsgierig, recht door zee en er 
heerst een hoge gunfactor. Dat is 
heel belangrijk voor ondernemers.” 

Persoonlijke aandacht
Ingeburgerd zijn Henk en Trudy 
inmiddels zeker. “Ik heb heel veel 
vaste klanten, waar ik een hele 
warme band mee heb. Door de 
sfeer in de winkel en de hoge mate 
van persoonlijke aandacht die wij 
aan klanten geven, doen mensen 
vaak hun verhaal bij me. Ik ben 
echt een gevoelsmens en bied men-
sen direct een kopje koffie aan als 
ze komen winkelen. Die persoonlij-
ke aandacht en toegevoegde waar-
de is heel belangrijk.” Ze hebben 
het ontzettend druk om hun drie 
winkels te runnen. “Als ik meer 
tijd had, zou ik het liefst af en toe 
bij een klantje van me op de koffie 
gaan om te kijken hoe hun aankoop 
staat of hangt en om te vragen of ze 
er tevreden over zijn, maar helaas 
ontbreekt het me aan de tijd daar-
voor.” Die aandacht en de sfeer in 
de winkel zijn door klanten in de 
wedstrijd Gezelligste winkel van 
Nederland al ruimhartig beloond 
met hoge prijzen. Afgelopen jaar 
werd Truuds eerste van Brabant en 
tweede van heel Nederland. 

Hard werken
Hard werken is wat Henk en Tru-
dy hebben gedaan om hun concept 
van Truuds tot een succes te maken 
en dat doen ze nog elke dag. “We 
komen allebei uit een arbeidersge-

zin waar altijd hard gewerkt is. We 
kenden beide geen luxe toen we 
klein waren en alles wat we tot nu 
toe bereikt hebben, is gelukt door 
zelf hard te werken. Daarom zijn 
we ook zo trots op onze winkels. 
We werken vanuit de mentaliteit: 
wat je hebt moet je koesteren.” 

Keuze uit vloerkleden
Truuds woonwinkel is onlangs 
weer helemaal opnieuw gestyled. 
Met frisse voorjaarskleuren, leu-
ke accessoires en sfeervolle meu-
belstukken worden klanten warm 
welkom geheten in de vertrouw-
de winkel. Ondertussen werd er 
ook hard gewerkt aan de nieuwe 
winkel, Truuds Vloerkleden, aan 
de Haageik bij Truuds XXL. “We 

bieden vloerkleden, karpetten, op 
maat gemaakte kussens en poefen 
aan. Daar starten we mee omdat 
we merken dat veel mensen be-
hoefte hebben aan vloerkleden en 
karpetten.” Henk benadrukt: “Het 
is ons derde kindje en daarmee zijn 
we compleet. Dit is echt de laatste 
uitbreiding van Truuds.” Truuds 
Vloerkleden biedt een assortiment 
van zo’n 500 verschillende vloerk-
leden die in de winkel op voorraad 
zijn. Daarnaast is er keuze uit ruim 
5.000 verschillende vloerkleden 
die bij de importeur uit voorraad 
geleverd kunnen worden. Henk 
vertelt: “We hebben de kleuren en 
modellen liggen, zodat mensen ze 
ook kunnen zien. Wie een ander 
formaat wil, hoeft het zo maar te 

bestellen. Daarnaast bieden we een 
omruilgarantie van veertien dagen, 
zodat mensen het ook thuis kunnen 
zien liggen. Pas dan weet je of het 
in je interieur past.” 

Eigen import.
Bij Truuds Vloerkleden zijn be-
zoekers altijd welkom. “Voel je 
vooral niet bezwaard om te ko-
men. Er is bij ons geen drempel. 
Wij vinden het alleen maar leuk 
als mensen belangstelling tonen 
voor onze winkel”, aldus Trudy. 
Door eigen import biedt Truuds 
Vloerkleden de laagste prijzen. 
Zie www.truudswoonwinkel.nl  
voor meer informatie of kijk op de 
Facebookpagina. U vindt ons op 
Haageijk 11 in  Gemert.

Henk en Trudy in hun gekoesterde zaak waar het vijf jaar geleden begon.

Peter Ronkes Agerbeek waagt zich opnieuw 
aan ‘Nacht van de Vluchteling’ 

Beek en Donk - Ook dit jaar organiseert 
Stichting Vluchteling de nachtwandeling 
van Rotterdam naar Den Haag. Wie mee-
doet, verzamelt vooraf geld voor mensen 
in nood in hùn regio. Op 18 en 19 juni 
wandelen ze ter afsluiting 40 kilometer. 
Peter Ronkes Agerbeek uit Beek en Donk 
doet weer mee, net als in 2015. Wie 
hem vraagt naar zijn ervaring, zal waar-
schijnlijk verbaasd zijn. Lichamelijk had 
hij gedurende de laatste kilometers best 
afgezien, maar dat lacht hij luchtig weg.

Peter: “De Nacht roept allerlei goede ge-
voelens op. Hoe je samen toch iets kunt 
doen aan een monsterachtig groot pro-
bleem. Een héél klein beetje natuurlijk, 
maar toch… Hoe je dingen kunt doen in 
je eigen omgeving; mensen van daar wel-
kom heten, mensen van hier informatie 
geven. Tegenwicht bieden aan veel nega-
tieve gevoelens. In 9 van de 10 gevallen 
koestert niemand hier slechte gevoelens 
tegenover vluchtelingen. Maar mensen 
maken elkaar gek. Er wordt zó gefanta-
seerd. Op feestjes en op Facebook.”

Het vluchtelingenprobleem valt dus 
wel mee?
Peter: “Absoluut niet. Zéker niet voor 
de vluchtelingen zelf. Ga er maar aan 
staan – alles achterlaten wat je hebt. 
Nee, dat valt niet mee. En ja – wij moe-
ten ook een beetje inschikken. Maar als 
inwoners van één van de rijkste landen 
ter wereld, moet dat toch lukken?”

Dus dan maar iedereen hierheen laten 
komen?
Een grijns. “Die zag ik aankomen. Nee, 
dat ook niet. Bij voorkeur niet! Mensen 
zijn het meest gebaat als ze in de buur-
landen dáár worden opgevangen. Dat 
geeft de minste problemen met terug-
keer, of met aanpassing. Het scheelt 
geld. En het scheelt spanningen.”

Waarom dan toch geld ophalen?
Peter: “In de opvangkampen in die 
buurlanden, verblijven MILJOENEN 
mensen in tentjes. Daar hebben ze óók 
behoefte aan medische zorg, aan wat 
handjes rijst, aan schoolboeken. Dat 
is niet allemaal door de buurlanden 

op te brengen. Stichting Vluchteling 
helpt daarbij. Van de ruim 6 ton die 
we verleden jaar bij elkaar wandelden, 
zijn ruim tienduizend Syrische mensen 
geholpen. Dat is een fractie. Helaas. 
Maar da’s toch heel veel meer dan 
niets.”

Wat verwacht je van Laarbeekers?
“Dat ze zich laten zien zoals ik ze heb 
leren kennen: betrokken! Wie meer 
wil weten, vindt informatie op mijn 
sitepagina https://www.nachtvande-
vluchteling.nl/peterronkesagerbeek. 
Als Laarbeekers willen bijdragen, kan 
dat via die pagina ook. Niet één cent 
die je geeft, heb je ooit beter besteed!” 

Benefietoptreden 
Op zondag 24 april vanaf 16.00 uur 
verzorgt Simits een benefietoptreden 
voor Peters deelname aan de Nacht, 
tijdens het Beek en Donkse Muziek-
tuinpodium. De toegang is gratis. Wel 
gaat de pet rond voor bijdragen aan 
De Nacht.

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Kitty Tijbosch Crommenacker 4  Lieshout  www.atelier-xplore.nl 

foto: Daphne van Leuken

Advertorial



Donderdag 31 maart 2016 31

Sportend Laarbeek

HUIS TE KOOP: KERKSTRAAT 6 BEEK EN DONK

MEER INFORMATIE? BEL 06-23902734             VRAAGPRIJS: €229.000,00 K.K. 

INSTAPKLARE, VRIJSTAANDE WONING OP TOPLOCATIE! 
• Woonoppervlakte: 140 m²  
• Perfecte locatie tegen over de Beekse Kerk, bij het Heuvelplein 
• Zeer ruime, sfeervolle woonkamer, met open haard 
• Leefkeuken en grote entreehal
• 4 slaapkamers (drie van 12 m², 1 van 7 m²) 
• Tuin op het zuiden (14 m²) met aangrenzende schuur 
• Onlangs geheel voorzien van isolatie, dubbel glas en vernieuwd dak 

Ook te bezichtigen 

tijdens de Open  

Huizenroute op 

zaterdag 2 april 

tussen 11.00 en 

15.00 uur. 

voetbal Rood-witten scoren erop los in tweede helft

Grote zege ASV’33 op Liessel

Moment uit de wedstrijd ASV’33 - Liessel van zaterdag

Aarle-Rixtel - ASV’33 behaalde zater-
dag een ruime (6-0) overwinning op 
Liessel. Het was een wedstrijd met 
twee gezichten. Voor de rust werd er 
slap en rommelig gespeeld. Na de rust 
werd er prima gevoetbald. 

Slecht spel
In de eerste helft was het spel niet 
goed. Beide teams leden veel balverlies 
en kwamen daardoor niet aan voetbal-
len toe. Toch was er na drie minuten 
al een kans voor Thijs van Uden. Hij 
kreeg de bal bij toeval voor zijn voeten, 
maar lepelde de bal over het doel. Ver-
der wisten beide ploegen geen echte 
kansen te creëren. Ook de positiewis-
seling (Pim Dubois zakte terug naar 
de verdediging, Rene de Vries schoof 
door naar het middenveld) bracht 
geen verandering. Pas in de 34e mi-
nuut was er een vlammend schot van 
Ronnie Heymans dat door de keeper 
van Liessel tot corner werd getikt. Vlak 
voor rust kreeg Thijs van Uden de bes-
te kans van de eerste helft. Hij kapte 
een verdediger uit, kwam daardoor vrij 
voor het doel, maar schoot in de han-
den van de keeper.

Ontketend ASV’33 
Na de rust was ASV’33 veel feller. 
Dit resulteerde al na twee minuten in 
de openingstreffer. Uit een snel ge-
nomen vrije trap van Rene de Vries 
kopte Ronnie Heymans de bal listig 
over de keeper. Vijf minuten later 
was het weer raak. Op het midden-
veld werd de bal veroverd, waarna 
Robbert Mol de bal diep speelde op 
Thijs van Uden. Die zorgde met een 
bekeken schot voor de 2-0. Weer 
vijf minuten later waren de rollen 
omgedraaid. Thijs van Uden legde 
de bal, na een dieptepass van Mark 
Smits, panklaar voor het doel, waar-
door de mee opgekomen Robbert 
Mol deze simpel kon intikken. 

Jeugdspelers laten zich zien
In de 69e minuut scoorde ASV’33 
de 4-0. Na een pass van Pim Dubois 
tastte een verdediger van Liessel mis, 
waarna Thijs van Uden in tweede 
instantie de bal in het doel schoof. 
Trainer Han van Rosmalen bracht 
vervolgens twee jeugdspelers in het 
veld. Zowel Michiel van der Steen 
als Peer van de Kerkhof vielen prima 

in. In de 81e minuut zette Peer van 
de Kerkhof Nick Hendriks vrij voor 
de keeper. Het schot werd weliswaar 
door de keeper van Liessel gekeerd, 
maar uit de daaropvolgende corner 
kopte Nick Hendriks alsnog raak. 
Enkele minuten later werd het zelfs 
6-0. Rene de Vries zette, na een slim 
genomen vrije trap, Michiel van der 
Steen vrij voor de keeper. Deze werd 
beheerst uitgekapt, waarna hij de 
bal in het doel schoof.

Vlak voor tijd kreeg Liessel nog een 
kans om de eer te redden. De kopbal 
werd echter door Marnic van Ros-
malen uit de kruising getikt, waar-
door ASV ’33 wederom de nul hield.

De opstelling: Marnic van Rosma-
len; Robbert Mol, Bart Wilms, Rene 
de Vries, Sander van de Waarsen-
burg; Teun van Asten, Pim Dubois 
(Peer van de Kerkhof), Mark Smits 
(Dennis Verbakel); Thijs van Uden, 
Ronnie Heymans (Michiel van der 
Steen), Nick Hendriks.

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 3 april geopend van 
12:00 tot 16:00 uur

Al is er de laatste week nog zo veel 
geschreven, getoond, gepraat over 
onze enige, beste voetballer ter 
wereld ooit, toch wil ik er in deze 
column nog even op terugkomen. 
Ik zal ook niet de laatste zijn, die het 
over Cruijff zal hebben. Zijn naam en 
daden zullen immer worden geroemd, 
beschreven, tot in de uithoeken van 
onze aardbol! Zijn sterven, in de 
week waar die andere verlosser J.C. 
ook werd herdacht, heeft bij velen 
heel veel losgemaakt, was er diepe 
bedroefdheid.
Over de doden niets dan goeds, 
maar als je dan ziet en hoort dat de 
‘grootste rivalen’, zoals Real Madrid, 
PSV en de Duitser bijvoorbeeld, alleen 
maar lovende woorden hebben voor 
‘Cruuf’ en dit ook zichtbaar gemeend 
overbrengen, zie je dat elke sport-/
voetballiefhebber, zelfs voor de 
‘tegenstander’, een groot respect kan 
hebben!
Natuurlijk stonden zijn voetbalkunsten 
niet ter discussie en spreken zijn 
medespelers nog vol lof over zijn 
leiderskwaliteiten. Als je als broekie de 
ouderen ‘neer kunt zetten’, moét je 
daar ook wel respect voor hebben. Dat 
kan er op dit moment ook geen en ik 
ben bang dat we daar heel lang weer 
op moeten wachten, áls ik het al zal 
meemaken!
Dat sommigen hem een tikkeltje 
eigenwijs vonden, als hij weer eens 
met voetbalideeën of met nieuwe 
bestuursleden aan kwam zetten, liet 
hem koud. “Niet op mijn manier, oké 
dan niet!”
Terwijl wél iedereen wist dat dít dé 
manier was om de vereniging, de ploeg 
op een hoger plan te krikken, meer 

resultaten te krijgen, zeker op langere 
termijn. Natuurlijk kwam er dan veel 
jaloezie en dus tegenstand  bij kijken, 
maar zagen ook velen het verhaal wél 
zitten gelukkig!
Maar zéér zeker óók de mens Cruijff 
is deze week naar voren gekomen en 
uitgebreid besproken. 
Wat een charisma heeft die voormalige 
nummer 14!
Hij straalt een karakter uit, die een 
sterke aantrekkingskracht op mensen 
heeft! Een persoonlijkheid, die met 
zijn karaktereigenschappen, vele 
mensen in beweging zet. Hij bezit een 
bijzondere gave om anderen te boeien, 
te inspireren. Het oog hebben voor 
ieder detail, voor ieder individu, voor 
elke sport, heeft hem zover gebracht 
en geliefd gemaakt.
Dat er nu, op dit moment na zijn 
dood, er zoveel over wordt gezegd, 
zegt genoeg! En natuurlijk zijn er 
dan mensen die het allemaal wat 
overdreven vinden…ook goed. Maar 
als je lekker in je vel zit, kun je deze 
‘verheerlijking’ aan en besef je, dat hij 
inderdaad voor velen, veel betekend 
heeft!
Rust zacht, 
Johan!

R. van den 
Enden

Rust zacht, 
Johan!

R. van den 
Enden

Gracias Johan Cruijf!
COLUMN
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boksen

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

Nederwetten met 4-0 naar huis gestuurd

Makkelijke overwinning voor ELI
 Een duel in de lucht van Patrick Swinkels. Sten van Bragt (13) kijkt toe

Lieshout - ELI heeft in een heel matig 
duel op 2e Paasdag tegen Nederwet-
ten een gemakkelijke 4-0 overwin-
ning behaald. Al in de 1e minuut was 
David da Silva 2 keer dreigend voor 
het Nederwettense doel. Aansluitend 
moest in dit overigens heel sportieve 
duel het spel in 8 minuten tijd 4 keer 
stilgelegd worden vanwege een bles-
sure. 

Sten van Bragt kwam daarbij in het 
veld als vervanger van Thimos Po-
litis. Hierna zagen de toeschouwers 
geruime tijd twee ploegen, die mede 
door de strakke wind moeilijk een ei-
gen speler wisten te vinden. In de 
30e minuut kwam dan toch de lang 
verwachte 1-0 op het scorebord. Een 
diepe bal van Sten van Bragt bereikte 
Bram Donkers, die de bal controleer-
de en bekeken doel trof. Nog geen 5 

minuten later was de wedstrijd hele-
maal beslist. Patrick Swinkels wist op 
het middenveld de bal te veroveren en 
direct Bram Donkers in stelling te bren-
gen, 2-0. Meteen na de aftrap verloren 
de bezoekers de bal en het was Sem 
Steenbakkers, die dit buitenkansje 
keurig benutte, 3-0. Voor rust had de 
thuisclub de stand nog rianter kunnen 
laten zijn, maar Lex Hollanders schoot 
de bal in de handen van de keeper en 
Sem Steenbakkers miste na mooi voor-
bereidend werk van Joost van der Tol. 

Direct na rust slalomde Sem Steenbak-
kers door de Nederwettense defensie 
en bereikte Bram Donkers. Deze om-
speelde de keeper, maar werd toch 
nog gestuit. In de 55e minuut waren 
de bezoekers voor het eerst dreigend, 
maar Bart Sengers schoot de bal uit de 
toegekende vrije trap over. Hierna liet 

de thuisclub lange tijd na de score te 
verhogen door onnauwkeurigheid in 
de afwerking. Zo miste Aaron Hurkx 
een opgelegde kans en stuitten inzet-
ten van Sem Steenbakkers en Bram 
Donkers op de doelman. 10 minuten 
voor tijd met Stijn Donkers en Frank 
van Berlo in de ploeg was het David da 
Silva, die de bal tegen de paal schoot. 
Aan de andere zijde moest doelman 
Robin Evers handelend optreden om 
voor de 3e thuiswedstrijd op rij de nul 
te behouden bij een gevaarlijke inzet 
van aanvoerder Ken van Gorp. Kort 
voor tijd viel dan toch nog de 4-0 toen 
de Nederwettense doelman de bal in 
de voeten schoot van Stijn Donkers, 
die simpel raak prikte. Door deze over-
winning behoudt ELI een kleine kans 
op de play-offs. Zondag gaat ELI op 
bezoek bij Elsendorp, waartegen thuis 
2-2 werd gespeeld.

Mariahout - De voetballers van het 
eerste elftal van VV Mariahout kwa-
men in het paasweekend tweemaal 
in actie. Zaterdag traden ze op het 
eigen sportpark aan tegen RKPVV. 
Op maandag, 2 dagen later, waren 
ze te gast bij Irene in Gemonde. Bei-
de wedstrijden werden omgezet in 
een 4-0 overwinning voor de man-
nen uit Mariahout.

VV Mariahout - RKPVV
Rkpvv had zaterdag niets in te bren-
gen tegen Mariahout en mocht in 
de handen knijpen dat de teller op 
vier doelpunten bleef steken. In de 
zevende minuut was het al raak toen 
Tim Barten een afvallende bal in de 
lange hoek schoof : 1-0. In de 22e 
minuut hoefde Martijn  v.d. Linden 
maar tegen de bal aan te lopen om 
zijn eerste doelpunt te maken: 2-0. 
Hierna regende het kansen voor 
Mariahout, maar de kansen wer-
den niet benut. In de 40e minuut 
wist Mariahout drie keer achter el-
kaar in een aanval tegen de paal te 
schieten. Eerst Rob Wagemans, toen 
Dennis Veldpaus en als laatste Tim 
Barten. In de 42e minuut bepaalde 
Guus van Bosbeek de ruststand op 
3-0 door een voorzet van Tim Barten 
knap met zijn linkerbeen binnen te 
schieten.

In de tweede helft was het beeld niet 
anders. Mariahout kreeg kans na 
kans en RKPVV wist de middenlijn 
niet te passeren. In de 48e minuut 
was het een prima opgezette aanval 
van Mariahout die via Dennis Veld-

paus binnen werd geschoten door 
Martijn v.d. Linden, die zijn 2e van 
de avond maakte. Mariahout wist 
het doel niet meer te vinden en de 
eindstand werd dan ook 4-0 in het 
voordeel van Mariahout.

Irene 1 – VV Mariahout
irene begon goed aan de wedstrijd, 
maar na 10 minuten kwam Maria-
hout beter in de wedstrijd, alleen was 
het niet makkelijk voetballen met de 
harde wind en het gladde veld. Na 
35 minuten kwam Mariahout op 0-1 
door een doelpunt van Tim Barten, 
die op links door ging en in de verre 
hoek binnen schoot. Net voor rust 
was het weer Tim Barten die door 
ging op een schot van achter uit, 
waar de keeper eerder bij was, maar 
langs de bal schopte. Tim kon alleen 
op het doel af gaan en zorgde voor 
de 0-2. Met deze stand gingen beide 
ploegen de rust in.  

In de tweede helft wederom geen 
sterke wedstrijd, maar Mariahout 

was wel weer de sterkste. Nadat in de 
eerste helft al 2 spelers met een bles-
sure van het veld waren gegaan, was 
het doelpuntenmaker Tim Barten die 
er de tweede helft af moest na een 
harde elleboogstoot op zijn ribben. 
Toch wist Mariahout nog tweemaal 
te scoren. Guus Bosbeek zorgde voor 
de 0-3, waarna het slotakkoord voor 
Martijn v.d. Linden was, 0-4. Martijn 
v.d. Linden wist nog een keer doel te 
treffen, maar deze goal werd helaas 
onterecht afgekeurd. 

Zondag 3 april gaat VV Mariahout 
op bezoek bij de nummer 2, VOW. 
In puntenaantal staan beide ploegen 
gelijk, echter heeft VOW nog een 
wedstrijd tegoed. Bij winst doet Ma-
riahout ook nog eens goede zaken in 
de strijd om de 2e periodetitel.

oploper Handel is rood-witten de baas: 4-1

Handel te sterk voor ASV’33
Aarle-Rixtel - ASV’33 kon op Paas-
maandag geen goed vervolg geven 
aan het resultaat van twee dagen 
daarvoor tegen Liessel. ASV’33 was in 
het eerste half uur zeker gelijkwaardig 
aan Handel. 

In de 25e minuut nam ASV’33 zelfs 
nog een 0-1 voorsprong, Nick Hendriks 
zette de bal vanaf de linkerkant scherp 
voor en een verdediger kon niets an-
ders dan de bal in eigen doel wer-
ken. Direct na de aftrap had ASV’33 
makkelijk een 2-0 voorsprong kunnen 
nemen, echter de geheel vrijstaande 
Ronny Heijmans werd niet goed aan-
gespeeld, en zodoende ging deze kans 
verloren. De voorsprong was echter 
toch van korte duur, een foutenfestival 
zorgde ervoor dat ASV’33 in rap tem-
po een 3-1 achterstand opliep, Eerst 
was het de doelman van ASV’33 die in 
balbezit slecht uitverdedigde. Jeff Rijk-
sen van Handel was er als de kippen bij 
om de 1-1 binnen te tikken. Even la-
ter wederom slecht uitverdedigen van 
ASV’33 waarbij een aanvaller van Han-
del ten val kwam in het strafschopge-
bied, Jeff Rijksen had geen moeite om 
vanaf de stip de 2-1 voorsprong op het 
scorebord te zetten. Net voor rust een 
gerommel voor het doel van ASV’33, 

en wederom strafte Jeff Rijksen dit ge-
rommel af door eenvoudig de bal het 
laatste tikje te geven 3-0.

Na de thee was Handel als eerste 
gevaarlijk, een schot van een van de 
voorwaartse trof de paal. Even later 
viel toch de 4-1, Thijs Jeurissen was 
hier verantwoordelijk voor. Na dit 
doelpunt was de wedstrijd gespeeld. 
ASV’33 probeerde er alles aan te doen 
om de stand een draaglijker aanzicht 
te geven, maar het sterke Handel bleef 
met veel strijd de mooie voorsprong 
verdedigen. Heel veel meer gebeur-
de er in de tweede helft dan ook niet 
meer en bleef het aan beide zijden bij 
wat kleine kansjes.

Aanstaande zondag gaat ASV’33 op 
bezoek bij HVV Helmond, en probeert 
het zeker de goede lijn van de weken 
daarvoor voort te zetten.

Opstelling ASV’33: Marnic v Ros-
malen, Rene de Vries, Pim Dubois 
(Thomas Dekkers), Dennis Verbakel, 
Robbert Mol, Bart Wilms, Teun v As-
ten, Mark Smits, Thijs v Uden, Ronny 
Heijmans, Nick Hendriks( Sander vd 
Waarsenburg).

Marianen boeken ruime zeges op RKPVV en Irene

Dubbelslag VV Mariahout in paasweekend

Jim van Hoeck 
trotse kampioen

Beek en Donk – In het Nijmegense 
clubgebouw van de Landelijke WFCA 
werd een bokswedstrijd en een open 
dag gehouden.

Ouders en familie waren hiervoor uit-
genodigd. De Laarbeekse pupil Jim van 
Hoeck van Boksschool Laarbeek, werd 
met de puntentelling de beste. Na-
mens Boksschool Laarbeek, proficiat.

Jim van Hoeck (l) samen met trainer Riny Heesakkers

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
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paaldansen

badminton

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

NIEUW
 

IN HET ASSORTIM
ENT

KRÄNZLE 
Hogedrukreinigers
De beste keus voor zowel 
particulier als professional
Diverse uitvoeringen leverbaar.

Margee Hilgerdenaar met afstand de sterkste

Dubbelkampioen bij jeugd 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - De jeugd van Badminton 
Club Lieshout heeft het jaarlijkse 
dubbeltoernooi afgewerkt. Met en-
kele zeer fanatieke deelnemers wer-
den een aantal leuke wedstrijden af-
gewerkt. Uiteindelijk bleek Margee 
Hilgerdenaar met afstand de sterkste 
van de jeugdgroep. Pepijn Kerkhof en 
Sanneke Vogels volgden op flinke af-
stand en eindigden als nummers twee 
en drie.

Dubbelen
Dubbelen bij de jeugd van Badminton 
Club Lieshout gaat tijdens het dub-
beltoernooi op dezelfde wijze als bij 
de senioren. Iedere deelnemer speelt 
voor zichzelf en krijgt steeds een an-
dere partner om mee (en uiteraard ook 
tegen) te spelen. Door het beperkt 
aantal deelnemers bij de jeugd heeft 
zelfs iedere deelnemer met iedere mo-
gelijke partner gespeeld, waardoor alle 
mogelijke partijvarianten aan de orde 
zijn geweest. Sommige partijen gin-
gen daardoor zéér gelijk op (de jeugd 
speelde steeds om één gewonnen set 
tot de 30 punten) en bij sommige par-
tijen was er sprake van een enorm, te 
groot krachtsverschil. 

Punten
Margee Hilgerdenaar stak met kop en 
schouders boven de anderen uit. Met 
haar sterke slag en grote inzet wist 
ze in bijna alle partijen een dominan-
te rol te spelen. Zij was dan ook de, 
meer dan verdiende, uiteindelijke win-
naar. Op een straatlengte achterstand 
sprokkelde Pepijn Kerkhof toch nog 12 
punten bij elkaar, waardoor hij tweede 
is geworden. Direct daarachter behaal-
den Sanneke Vogels en Stijn Brouwers 
beide 9 punten. In de cijfers die ze in 
de partijen hadden gescoord zat echter 
een groot verschil. Sanneke had een 
saldo van -22 en Stijn van -56, waar-

door Sanneke op de derde plek eindig-
de. De rij werd afgesloten door Rick 
van Aspert, die wél 6 punten binnen-
haalde, maar niet verder kon komen 
dan de vijfde en laatste plaats.

Uitslag (tussen haakjes het saldo)
1. Margee Hilgerdenaar 24 punten(+91)
2. Pepijn Kerkhof 12 punten (+26)
3. Sanneke Vogels 9 punten (-22)
4. Stijn Brouwers 9 punten (-56)
5. Rick van Aspert 6 punten (-39)

Margee Hilgerdenaar is de trotse winnaar van het 
dubbeltoernooi bij de jeugd van Badminton Club Lieshout

Spelen om paaseitjes bij 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Tijdens de laatste trainings-
avond vóór Pasen hebben de badmin-
tonners van Badminton Club Lieshout 
niet getraind. De speelavond werd, 
bij zowel de jeugd als bij de senio-
ren gevuld met een gezellig toernooi, 
waarbij gespeeld werd om ‘chocolade 
paaseitjes’. 

Door een aselecte loting (met de ‘ei-
tjes’ tegen de ‘haasjes’) werden de 
wedstrijden steeds aselect samenge-

steld en konden de spelers de baan op. 
Omdat ‘op tijd’ gespeeld werd konden 
wedstrijden soms erg spannend wor-
den, maar de nadruk lag toch duide-
lijk meer op het spelen van gezellige 
wedstrijden met een enigszins ludiek 
karakter. Zeker bij het uitdelen van de 
gewonnen paaseitjes was het een ge-
zellige boel en werd er volop gesjoe-
meld. Kortom: het was weer een leuke 
speelavond die, weer eens, op een an-
dere wijze werd ingevuld. 

Twee keer brons voor Beek en Donk op NK Pole Fitness 

paardensport Bronzen medaille 
voor Bart van de 
Kerkhof

Aarle-Rixtel - Bart van de Kerkhof, lid 
van De Hoefslag Aarle-Rixtel, wist op 
27 februari met zijn paard Eberlina de 
3e plaats te bemachtigen tijdens het 
Brabants Kampioenschappen sprin-
gen klasse L. 

Door deze knappe prestatie mocht hij 

deelnemen aan het Nederlands Kam-
pioenschap op 26 maart. Bart liet met 
Eberlina zien dat ze in topvorm waren 
en sleepte zo de bronzen medaille bin-
nen. Super gedaan Bart, gefeliciteerd! 

Beek en Donk – De negende editie 
van het Nederlands Kampioenschap 
Pole Fitness ging op 20 maart van 
start bij het Universitair Sportcen-
trum in Leiden. Beek en Donk heeft 
er nieuwe winnaars bij. In de cate-
gorie ‘Doubles (synchroon)’ sleep-
ten Karen Sanders en Linda Dekkers 
namelijk de 3e plaats in de wacht.

Nieuwe categorie
Voor het eerst in de geschiedenis 
was er de categorie ‘Men’, waarin 
drie finalisten uitkwamen. De 20-ja-
rige Stan Verbrugge eindigde als 
derde in deze categorie. De sfeer-
maker nam het publiek mee terwijl 
hij een grote veelzijdigheid in basis-
technieken liet zien.

Doubles (synchroon)
In de categorie ‘Doubles (syn-
chroon)’ kwamen Karen Sanders 
(27) en Linda Dekkers (39)  uit 
voor Pole Fitness Beek en Donk. 
Een synchroonact moet zowel syn-
chroontechnieken (waarbij beide 
deelneemsters dezelfde techniek ge-
lijktijdig uitvoeren en alles goed ge-
timed moet zijn) alsook partnerwerk 
bevatten (waarbij de twee personen 
gebruik maken van elkaar en daar-
mee een techniek laten zien die voor 
een persoon individueel onmogelijk 
zou zijn). Karen en Linda moesten 
strijden tegen twee doorgewinterde 
duo’s. Zij zijn zeer tevreden met hun 
derde plek. 

Trots op prestaties
Voor trainster Tatjana Tempelaars 
was het ook een spannende dag. 
Vorig jaar nam Beek en Donk ook 
met één kandidaat deel aan het NK, 
maar werd er net naast de prijzen 
gegrepen. Zij is erg trots op de pres-
taties van haar leerlingen.

Karen Sanders en Linda Dekkers Stan VerbruggeFotograaf: Simon van Roon Fotograaf: Simon van Roon
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Programma / Uitslagen

voetbal
ASV’33
Jeugd zaterdag 2 april
14.30 Oranje Zwart  A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 A2 – NWC A3
14.30 Milheezer Boys B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – SPV B1
14.30 Sparta’25 B3 – ASV’33 B3
13.15 Olympia’18 C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2G – Griendts/
Helenav. C1
11.30 NWC D4 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – Rood Wit’62 D4
09.30 Volharding E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – S.V. Brandevoort 
E6
10.45 Bruheze E3 – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E5G – Mifano E5
09.15 ASV’33 F1 – MULO F2
09.00 MULO F5 - ASV’33 F2
09.00 Bruheze F3 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F5G – MULO F6

Dinsdag 5 april
18.30 SJVV E2G – ASV’33 E2G

Woensdag 6 april
18.30 ASV’33 D1G – ONDO D1
18.45 ASV’33 E1 – Sparta’25 E1

Veteranen zaterdag 2 april
16.30 ASV’33 – Blauw Geel’38 (A)

Senioren zondag 3 april
14.30 HVV Helmond 1 – ASV’33 1
11.30 ZSV 2 – ASV’33 2
11.30 Liessel 2 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – MULO 3
12.00 Handel 3 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Bruheze VR1
10.00 ASV’33 VR2 – Ysselst./Venray 
VR1

Jeugd zaterdag 26 maart
ASV’33 A2 – Deurne A2 0-1
ASV’33 B2 – Bruheze B3 1-3
ASV’33 C1 – SSS’18/Holthees C1 3-0
HVV Helmond C2 – ASV’33 C2G 3-2
HVV Helmond D1 – ASV’33 D1G 0-4
ASV’33 D2 – Bruheze D5 1-3
JVC Cuijk E1 – ASV’33 E1 4-1
ASV’33 E2G – Bavos E3 1-4
ASV’33 E3G – NWC E5 3-5
ZSV E4 – ASV’33 E5G 1-2
NWC F2 – ASV’33 F1 4-0
ASV’33 F2 – ZSV F3 2-2
ASV’33 F4 – Stiphout Vooruit F5 1-3
NWC F9 – ASV’33 F5G 10-5

Veteranen zaterdag 26 maart
Rhode – ASV’33 1-1

Senioren zaterdag 26 maart
ASV’33 1 – Liessel 1 6-0
ASV’33 2 – Sparta’25 2 3-2
Boerdonk VR1 – ASV’33 VR2 1-3

Maandag 28 maart
Handel 1 – ASV’33 1 4-1
Boekel Sport 8 – ASV’33 5 0-2

ELI
Uitslagen. Zaterdag 26 maart 
ELI C1 – WEC C3 3 - 6
ELI D1 – Schijndel/de Wit D3 2 - 3
ELI D2 – ZSV D3 2 - 5 
ELI E2 – Rhode E9 2 - 1
ELI F1 – Gemert F2 4 - 2
ELI F2 -  Gemert F7 1 - 0
ELI F5 – SV Brandevoort F12 0 - 1
ZSV A2 – ELI A1 1 - 2
Boekel Sp. C6 – ELI C2 4 - 5
Sparta 25 E2 – ELI E1 11- 0
Milheezer Boys F2 – ELI F3 0 - 1
MULO F6 – ELI F4 1 - 0
ELI Vr 1 – NLC 03 Vr 1 1 - 1

Maandag 28 maart 
ELI 1 – Nederwetten 1 4 - 0
ELI 3 – Stiphout V. 2 1 - 1
ELI 4 – Mariahout 5 0 - 6 
FC de Rakt Vr 1 – ELI vr 1 3 - 0

Zaterdag 2 april 
14.30  ELI A1  -  Venhorst A1
14.30  ELI B1  -  MVC B1
13.00  ELI C2  -  Boerdonk C1G
13.00  ELI D2  -  Milheezer Boys D2G

10.30  ELI E2 - Schijndel/DE WIT E6G
11.00  ELI F1G - Schijndel/DE WIT F3
09.30  ELI F4G -  Sparta’25 F5G
09.30  ELI F5 -  SC Helmondia F4
13.00  Mierlo Hout B3 - ELI B2
11.00  Handel C1G  -  ELI C1G
10.00  Gemert D2   -  ELI D1
09.00  Schijndel/DE WIT E3 -  ELI E1G
09.30  Mifano F3  -  ELI F2G
10.00  SC Helmondia F3 -  ELI F3

Veteranen.
16.30 Nijnsel - ELI

Zondag 3 april 
14.30 Elsendorp 1 – ELI 1
12.00 Avanti ’31  3 – ELI 2
13.15 Rood Wit ’62 3 – ELI 3
10.00 ELI 4 – Nijnsel/TVE 4
12.00 ELI 5 – Heeswijk 6
11.15 ELI 6 – Ollandia 3
12.30 Berghem Sport Vr 1 – ELI Vr 1

Mariahout
Uitslagen
Maandag 28 maart
14.30 Irene 1 - Mariahout 1  0 - 4
10.00 ELI 4 - Mariahout 5  0 - 6

Zaterdag 26 maart 
17.00 Mariahout 2 - Lierop 2  2 - 0
17.00 Mariahout 3 - RKVV Keldonk 2  
 2 - 1
17.00 Mariahout 1 - RKPVV 1 4 - 0
13.00 Mariahout C2 - Blauw 
Geel’38/JUMBO C8  0 - 3
12.00 Mariahout D1 - Mierlo Hout 
D4  4 - 2
11.00 Mariahout E4 - Boekel Sport 
E8  4 - 13
11.00 Mariahout E3 - Blauw 
Geel’38/JUMBO E8  4 - 3
10.30 Avanti’31 E3 - Mariahout E2     
 4 - 3
10.30 Mariahout E1 - S.V. 
Brandevoort E3  3 - 2
10.00 Mariahout F1 - MULO F1 4 - 1
10.00 Mariahout F2 - Boekel Sport 
F5  0 - 1
08.30 S.V. Brandevoort F10 - 
Mariahout F4  1 - 0

Programma
Donderdag 31 maart
19.30 Mariahout 6 - Rhode 10
19.15 UDI’19/Beter Bed C2 - 
Mariahout C1

Zaterdag 2 april 
10.30 Sparta’25 F1 - Mariahout F1
12.00 Mariahout D1 - Bruheze D4
14.30 Neerkandia A1 - Mariahout 
A1
10.00 Mariahout F2 - RKVV Keldonk 
F1
10.30 Mariahout E1 - Rhode E2
13.00 Mariahout A2 - Mierlo Hout 
A3
10.15 Irene F2 - Mariahout F3
09.15 Sparta’25 E3 - Mariahout E2
14.30 ONDO B1 - Mariahout B1
10.00 Mariahout F4 - Rood Wit’62 
F7
11.00 Mariahout E3 - Sparta’25 E6
13.00 Liessel C1 - Mariahout C1
09.15 Erp E5 - Mariahout E4
13.00 Boekel Sport C4 - Mariahout 
C2

Zondag 3 april 
14.30 VOW 1 - Mariahout 1
12.00 Rhode 3 - Mariahout 2
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 13 - 
Mariahout 6
11.30 Mariahout 3 - Handel 2
12.00 WEC 4 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - Bavos 6

korfbal
Flamingo’s
Zaterdag 2 april
Sportpark Mariahout
09.30 PupE1 – Avanti (S)
10.00 PupD1- Corridor 
10.30 AspC2 – Corridor
11.45 AspC1 – Rooi
12.30 PupE2 – Be Quick
Sportpark Venlo

10.30 HBSV – PupD2 
Sportpark Nistelrode 
13.00 Prinses Irene – AspB1 

Zondag 3 april
10.00 Sen 3 – De Kangoeroe 2
11.00 Sen 2 – VVO 2
13.00 Sen 1 – Lottum 1 

Woensdag 6 april
Sportpark Mariahout
20.00 R1 – Prinses Irene R1 

volleybal
Bedovo
Bladel dames 1 - Next/Bedovo 
dames 1  0-4
(15-25, 19-25, 18-25, 14-25)

Recreanten
De Smulsmurf – Zorgmed.  0-3 
(23-25,21-25,19-25)
Verhofstad Advies - Bedovo DR3. 
2-1 (25-21,16-25,25-18)
Sportshop Laarbeek - Kingspan/
Unidek. 2-1 (21-25,25-12,16-25)
Idem 1 - Bedovo HR2.  0-3 
(10-25,13-25,10-25)

handbal
Bedo
Zaterdag 2 april
10.00 Bedo Heren C-jeugd – PSV 
Handbal E1 — D’n Ekker, Beek en Donk
10.40 H.C.B. ‘92 D1 – Bedo D-jeugd 
— De Braken, Boxtel
19.00 M.H.V. ‘81 HS2 – Bedo Heren 
3 — De Looierij, Mill
19.30 Bedo Dames 1 – Swift DS2 — 
D’n Ekker, Beek en Donk

Zondag 3 april
09.30 Swift E2 – Bedo E-jeugd — 
VEKA-hal, Helmond
10.00 Lido/De Vlinders DS1 – Bedo 
Dames 2 — De Pompenmaker, 
Heeze
10.00 Bedo Heren 4 – VESPO HS1 
— D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Bedo Heren 2 – Saturnus HS1 
— D’n Ekker, Beek en Donk
13.00 Habo’95 DC1 – KPJ Beek en 
Donk/Bedo Dames C-jeugd — De 
Burcht, Boekel

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 25 maart
Mark van de Burgt – Bart Jansen 3-0
Geert-Jan Otten – Niels Schoonings    
 2-0
Bart Jansen – Dennis van Dommelen  
 1-3
Jan van Grinsven – Koen 
Rooijakkers  3-0

Stand per 25 maart
1. Geert-Jan Otten  20-47
2. Dennis van Dommelen  19-40
3. Bart Jansen  21-38
4. Philip Oosthoek  19-37
5. Arie van de Burgt  20-33

Biljartclub ‘t Centrum Beek en 
Donk
Uitslagen dinsdag 29 maart 
Lambert van Bree - Ad Barten  2-0
Henk Verhappen - Joop Vereijken  0-2
Gerrit van Osch - Jan Verbakel  0-2
Henk v d Bergh - Martien Swinkels 0-2 
Ad de Koning - Henk van der Vegt     
 2-0
Henk Jansen - Antoon Smits  0-2
Harrie Bouwmans - Henk Jansen 2-0
Theo Spierings - Piet Goossens  2-0
Pieter Rooijackers - Albert Kluijtmans  
 2-0 
Theo v Hoogstraten - Jan van Hout    
 2-0
Willie Vorstenbosch - Theo Spierings  
 2-0
Albert Kluijtmans - Bert v d Vorst  0-2
Theo Verheijen - Hans Heldoorn  0-2

Fons v d Linden - Antoon Wagemans 
 0-2 

Tonnie Raaijmakers - Bert v 
Wanrooij  0-2 
Hans de Jager - Fons van der Linden  
 2-0 
Stand na 29 maart
A Klasse
1  Guus van de Elsen 27 – 41
2  Tonny de Louw 25 – 34
3  Joop Vereijken 28 – 33

B Klasse
1  Cor van den Berg 27 – 42
2  Harrie Bouwmans 28 – 37
3  Lou Muller   28 – 36

C Klasse  
1  Bennie Beerens 25 – 33
2  Leo Migchels 25 – 32
3  Piet Goossens 25 – 32

D Klasse
1  Fons van der Linden 30 – 41
2  Frits Tak 28 – 36
3  Mari Vereijken 30 – 36

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 23 maart
A lijn
1. Cellie en Frans                  55,56%
2/3. Riek en Leo                    52,78%
2/3. Wim en Erik                  52.78%
4. Marian en Joop                49,31%

B lijn
1. Jeannete en Theo 59,03%
2. Tonny en Jurgen               58,33%
3/4. Ria en Cas                      53,47%
3/4. Marian en Leny             53,47% 
5. Gerda en Ellen                    52,08%

Uitslag dinsdag 29 maart
1. Kies en Lodewijk              65,77%
2. Tonnie en Riky                    61,90%
3. Cellie en Joos                    58,63%
4. Dorie en Cas                     58,63%
5. Mien en Jos                      55,95%
Er wordt elke dinsdagmiddag 
en woensdagavond gespeeld 
in  Bavaria Brouwerijcafé te 
Lieshout. Kijk voor meer info op  
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 29 maart
1 Antoinette en Maria           74.58%
2 Tony en Riek                      60,94%
3 Mieke en Diny                      60,42%
4 Toon en Mariet      58.85%
5 Bernadette en Diny           56,25%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 29 maart
0-1 Hein v. Bree - André Bergman   
1-0 Thijs Knaapen - Aloys 
Wijffelaars 
0-1 Willy Constant - Zjon v.d. Laar  
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Albert 
v. Empel
½-½ Jef Verhagen - Hans Claas  

Programma 5 april
Zjon v.d. Laar - André Bergman
Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen
Johnny v.d. Laarschot - Chris van 
Laarhoven
Harrie v.d. Laar - Albert van Empel
Hein van Bree - Jef Verhagen

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellige Gasterij (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl
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Aarle-Rixtel - Om meer jeugd te in-
spireren voor het gilde organiseert het 
Onze Lieve Vrouwe gilde in samenwer-
king met het Sint Margaretha gilde uit 
Aarle-Rixtel het ‘jeugdschieten’. Dit 

vindt plaats op het Jan van Dooren pa-
viljoen voorbij Torenakkerweg 12, nabij 
het hagelkruis in Aarle-Rixtel.

Alle jeugd uit Aarle-Rixtel vanaf 8 tot 16 

jaar is van harte welkom om eens kennis 
te komen maken met beide gildes en de 
bijbehorende schietsport ‘het Brabants 
wipschieten’. Het ‘jeugdschieten’ met 
kruisboog en/of luchtbuks start op za-
terdagmiddag 16 april van 16.00 tot 
18.00 uur op het Jan van Dooren Pavil-
joen. Om onder de deelnemende jeugd-
schutters een competitie te houden, wat 
leidt tot een dag jeugdkoning(in) in het 
najaar, wordt er in de oneven weken 
geschoten van 16.00 tot 18.00 uur, Na-
melijk de volgende data:16 en 30 april, 
14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli 
en3 september. Het schieten wordt on-
der toeziend oog van ervaren schutters 
begeleid en bij deelneming zijn er geen 
kosten aan verbonden.
Graag zien zij de jeugd uit Aarle-Rixtel 
op zaterdagmiddag 16 april om 16.00 
uur op het Jan van Dooren paviljoen. 
Heb je nog vragen of zou je graag meer 
informatie willen, neem dan contact 
op met Gerard Maas: 0492-831203 
of Bjorn Kerkhof: 06-49116390 of via 
jeugdschietenaarlerixtel@outlook.com. 

volleybal

Beek en Donk - Waar iedereen af-
gelopen weekend al paaseitjes aan 
het zoeken was, mocht Next/Bedovo 
Dames 1 nog aantreden tegen Bladel 
Dames 1. De thuiswedstrijd tegen het 
team uit Bladel werd redelijk eenvou-
dig gewonnen. 

Tijdens het inspelen werd al wel dui-
delijk aan welke kant zich de meeste 
volleybalkwaliteit bevond. Next/Bedo-
vo Dames 1 maakte een voortvarende 
start, waardoor de 1e set al vlug werd 

binnengehaald. De volgende sets ken-
merkten zich door traag spel, onnodi-
ge fouten aan beide zijden doch sterke 
rally’s van de dames uit Beek en Donk. 
Uiteindelijk werd de wedstrijd niet met 
uitmuntend maar met degelijk spel ge-
wonnen met 4-0 in het voordeel van 
Next/Bedovo Dames 1. 

Deze uitslag heeft tot gevolg dat Next/

Bedovo Dames 1 aanstaande zaterdag 
al kampioen kan worden in Zaltbom-
mel. Deze wedstrijd gaat om 16.00 
uur van start tegen Phoenix DS1. Hier 
moeten zij 4 punten behalen om het 
kampioenschap veilig te stellen. Alle 
support is meer dan welkom. Uitslag 
Bladel Dames 1 – Next/Bedovo Dames 
1: 0-4. (15-25, 19-25, 18-25, 14-25)

Eenvoudige winst voor dames

Next/Bedovo Dames 1 maakt 
zich op voor kampioenschap

wipschieten Kruisboog en luchtbuks schieten 
voor Aarlese jeugd

Café-Zaal De Tapperij doet goede zaken in kampioenschap

Topper in B-klasse eindigt onbeslist
zaalvoetbal

Beek en Donk - Championship-
point voor Café-Zaal De Tapperij. 
Door de eclatante 8-1 overwin-
ning op Heesakkers Administratie 
& Advieskantoor hebben zij nog 
één punt nodig (donderdag 31 
maart het duel tussen de nummer 
1 en 2) om de titel in de A-klasse 
te prolongeren. Met nog 2 duels 
te spelen is het gat naar de run-
ner-up nu 4 punten. 

De Tapperij had nauwelijks moeite 
met het 4 plekken lager geklas-
seerde Heesakkers. Met onder 
andere vier doelpunten van R. Ros 
wist het Heesakkers al snel de wil 
op te leggen. Heesakkers kon de 
eer deze avond nog wel redden, 
maar een resultaat zat er nooit of 
te nimmer in.  

Deze avond waren er ook geen 
punten voor Rijwielhandel van den 
Berg wiens seizoen ook als een 
nachtkaars dovende is. Tegen Ves-
ters Hoveniers was het goed mee-
voetballen, maar momenten gaven 
in dit duel de doorslag. Zo was het 
T. van Mechelen die op het kwar-
tier de voorsprong voor Vesters 
binnenschoot. Met 8 minuten voor 

tijd dacht Vesters de zege binnen 
te hebben geschoten, maar Van 
den Berg hervond snel de aanslui-
ting. Men maakte zich op voor een 
hete slotfase, maar Vesters gooide 
de deur alweer snel in het slot: 3-1 
en de zege was een feit.

De topper in de B-klasse ging 
tussen 1.FC Geerts en Aben & 
Slag Advocaten. Laatstgenoemde 
moest winnen om de koppositie 
van 1.FC Geerts over te nemen. 
1.FC Geerts wilde graag de afstand 
tussen hen en de nummer 2 ver-
groten en het ging ook die kant uit 
na de vroege openingstreffer van 
P. van der Bruggen namens 1.FC 
Geerts. Deze 1-0 stand stond lang 
op het scorebord. Beide teams wis-
ten het net niet te vinden ondanks 
herhaaldelijke pogingen. Uiteinde-
lijk werd de puntendeling tot stand 
gebracht door N. Rutten die de ge-
lijkmaker produceerde. Zo blijft het 
verschil tussen beide kemphanen 2 
punten en blijft het spannend om 
de titel in de B-klasse met nog 2 
wedstrijden voor de boeg.

De nummer laatst in diezelfde 
klasse trad deze avond voor haar 

laatste competitieduel aan tegen 
Hurkmans Plaatwerk. Na de zege 
van afgelopen week werd gehoopt 
op wederom een resultaat, maar 
helaas voor Avondrood, het zat 
er niet in. Toen de doelpunten-
machine eenmaal begon te lopen 
bij Hurkmans was er geen houden 
meer aan. De één na de ander 
vloog achter de arme doelman V. 
Sarmento die lijdzaam moest toe-
zien hoe er 10 treffers achter zijn 
oren belandde. Hurkmans ver-
deelde deze goals overigens netjes 
over haar spelers. Hurkmans blijft 
met deze ruime overwinning de 
vorm van na de winterpauze een 
goed vervolg geven.

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ 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

wielersport Tante Jettocht voor WTC Aan de 
Wielen

Aarle-Rixtel - De eerste officiële Aan 
de Wielen fietstocht van dit jaar die 
voorkomt op de landelijke kalender 
van de NTFU wordt gehouden op 
zondag 3 april. De tochtencommissie 
heeft dit keer gekozen voor de 100 
kilometer lange Tante Jettocht naar 
Blitterswijck aan de Maas. 

Degenen die met de 25 kilometer 
groep mee willen rijden starten 
om 08.00 uur en andere groepen 
met verschillende gemiddelde 
snelheden tussen 08.30 en 08.40 
uur. Inschrijven en vertrekken kan 
vanaf Grand Café Stout aan de 
Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. 

Meer informatie is te vinden op de 
ADW-site, maar er kan ook con-
tact worden opgenomen met Theo 
Sterken, tel. 0492-381680.

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!

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

DIVERSE BLOEMBOLLEN
VIOLEN GROOTBLOEMIG & MINI

PRIMULA‛S 
BELLIS

VERGEET-ME-NIETJES

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij
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sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Donderdag 31 maart
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 1 april
April Foolsday
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 2 april
Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Flessenactie Buurtvereniging Plan 
West
10.00 – 17.00 uur, Lieshout

Zondag 3 april
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 tot 16.00 uur, Muziekcentrum 
‘t Anker, Beek en Donk

Grote Vlooienmarkt in Lieshout
10.00 - 14.00 uur, Manege de Raam, 
Provinciale Weg 26, Lieshout

Expositie “Niek de Jongh”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Muziekmiddag met Oberkrainer 
Ensemble Nizozemska
14.00 uur, Bij van Dijk (voorheen De 
Vrienden) Dorpstraat 18, Aarle-Rixtel

Oberkrainer Nizozemska Muziekfeest
14.00 uur, Café ‘Bij van Dijk’, 
Aarle-Rixtel

Kindervoorstelling De Gelaarsde Kat
14.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Maandag 4 april
Gezamenlijke Collecte Week Beek en 
Donk (t/m 8 april)
Beek en Donk

Toneelstuk ‘Zoeken’
19.00 uur, Buurthuis Mariahout

Jaarvergadering Zorg om het Dorp 
(openbaar)
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 7 april
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, De groof 
Uitvaartverzorging, Oranjelaan 54, 
Beek en Donk

Vrijdag 8 april
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Kennismakingsworkshop met 
mindfulness
19.00 uur, Basicfl ow, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 9 april
Kermis Aarle-Rixtel
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Hunt and Hide tocht
14.00 uur, Centrum Lieshout

Afsluitingsvoorstelling ‘t Lelijke 
eendje (jeugdtoneel)
18.30 uur, Buurthuis Mariahout

Jan Strik en 3 tonpraoters “Wan 
gezever. Nee, Gij!”
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 10 april
Kermis Aarle-Rixtel
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Afsluitingsvoorstelling ‘t Lelijke 
eendje (jeugdtoneel)
14.30 uur, Buurthuis Mariahout

Maandag 11 april
Kermis Aarle-Rixtel
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Laarbeek oefening met 
EHBO-verenigingen
19.30 uur, Harold Vereijken 
gereedschappen en verhuur, 
Mariahout

Dinsdag 12 april
Kermis Aarle-Rixtel
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Woensdag 13 april
Korfbalinstuif Korfbalclub Flamingo’s
18.00 uur, Sportpark de Heibunders, 
Mariahout

Donderdag 14 april
Heemlezing: ‘Brandweer in Lieshout 
en Mariahout’
20.00 uur, De Koekoek, Lieshout


