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Driessen Interieur
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Erik Barten Tuin- en Parkmachines
Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk
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Verspreiding in centrum Aarle-Rixtel
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Raadslid Frans Biemans stopt bij PNL en begint eigen fractie

Coalitie blijft bij standpunt: manifestatie en petitie helpen niet

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Frans Biemans – lid van 
PNL en via voorkeursstemmen in de 
gemeenteraad terechtgekomen – heeft 
deze week zijn lidmaatschap bij ‘zijn’ 
partij opgezegd. “Er zijn veel dingen 
gebeurd. De spreekwoordelijke drup-
pel heeft de emmer doen overlopen. 
Ik ga verder onder mijn eigen naam: 
Fractie Frans Biemans”, zo vertelt hij. 

Maffia-achtige structuur
Frans heeft weinig goede woorden 
over voor PNL. “Naar buiten toe komt 
het over als een goede, democrati-
sche partij, maar het is een rotte ap-
pel. De cultuur van PNL is ziek.” Het 
raadslid legt uit waarom hij dit vindt. 
“Ik zit nu negen jaar bij PNL. De laat-
ste jaren is de partij veranderd. Er zijn 

andere mensen in de partij gekomen 
en er is een soort machtspositie ont-
staan, vooral rondom Hans Vereijken. 
Hij heeft allemaal ‘ja-knikkers’ om zich 
heen. Ik noem het een maffia-achtige 
structuur.”

Verbijsterd 
Wout Vermeulen, voorzitter van PNL, 
is totaal verbijsterd over deze woorden 
van Frans. “Hij heeft nooit laten weten 
aan ons dat hij met iets zit. Nu brengt 
hij dit zo via de media naar buiten. 
Dat is ongelofelijk. Hij had dit met ons 
moeten bespreken. Het komt als don-
derslag bij heldere hemel. Wij hebben 
hem altijd gerespecteerd en zijn dan 
ook zwaar teleurgesteld dat hij dit zo 
doet.”

Lees verder op pagina 6 in deze krant. 
Frans Biemans
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Laarbeek – De drukbezochte manifes-
tatie (ruim 600 mensen) en de opge-
starte petitie (met momenteel ruim 
400 ondertekeningen) hebben er niet 
toe geleid om de partijen opnieuw met 
elkaar om tafel te krijgen. De coalitie-
partijen spreken stuk voor stuk uit dat 
zij bij hun woord blijven.

Vorige week werd bekend dat de grote 
winnaar – Partij Nieuw Laarbeek (9 ze-
tels) – buitenspel was gezet in de coa-
litievorming. De Werkgroep, ABL, CDA 
en PvdA gaan met zijn vieren (totaal 10 
zetels) de coalitie vormen.

Stand van zaken 
Op het CDA na hebben alle partijen 
inmiddels hun achterbanvergadering 
gehad, waardoor het zo goed als ze-
ker is dat de plannen rondom de co-
alitie voortgezet worden. Hoewel het 
CDA vanavond pas met de achterban 
om tafel gaat, is lijsttrekker Tonny 
Meulensteen niet bang dat hier een 
andere uitslag uitkomt als bij de andere 
partijen. “Ik heb tot nu toe nog geen 
signalen ontvangen vanuit onze achter-
ban dat er veel kritiek op dit voorstel 
zal komen. Ik verwacht daarom dat we 
onze plannen voor de coalitievorming 
gewoon door kunnen zetten.”

Manifestatie 
Hierbij lijken de partijen geen gehoor te 
geven aan de hamvraag die zaterdag 
rees tijdens de manifestatie:  “Kunnen 
jullie de tijd een week terugdraaien en 
samen opnieuw om tafel gaan en kijken 
wat het beste is voor Laarbeek?” Bijna 
twee uur lang luisterden de aanwezi-
gen naar de verklaringen van de lijst-
trekkers. Alle lijsttrekkers waren hierbij 
aanwezig, behalve Greet Buter van de 
PvdA. “Ik had familieverplichtingen 
waar ik echt niet onderuit kon”, vertelt 
ze. Waarom er niemand anders was? 
“Ik kan begrijpen dat mensen zich dat 

afvragen, maar vanuit de ‘nieuwe’ co-
alitie waren alle lijsttrekkers er. Ik zou 
met hetzelfde verhaal komen, terwijl 
zij dat alle drie daar al verwoorden. 
Daarom vond ik het niet per se nodig.”

Gespreksvoerder Geert Heesakkers 
leidde de manifestatie. Alle lijsttrekkers 
kregen vier minuten tijd om hun kant 
van het verhaal te doen. Daarna kregen 
ze een aantal stellingen voor hun kie-
zen en konden de inwoners nog vragen 
stellen.

Veel nieuws kwam er niet uit. Alle par-
tijen veronderstelden dat zij de onder-
handelingen in waren gegaan met het 
idee om daar als dezelfde voorgaande 
coalitie (PNL, De Werkgroep, ABL) 
weer uit te komen. Miscommunicatie 
en op een ‘verkeerde manier zaken 
doen’ zorgden ervoor dat de vorming 
van de coalitie ineens een andere wen-
ding kreeg. 

De toegestroomde burgers bleven 
met vragen zitten: Hoe kan het dat 
dit gebeurt? Waarom zouden we nog 
stemmen als er toch niet naar ons ge-
luisterd wordt? Nicole van Hooy, num-
mer 7 op de lijst van De Werkgroep, 
sprak de lijsttrekkers emotioneel toe. 
“Ik ben lid van De Werkgroep, maar ik 
ben hier niet blij mee. Jullie gaan een 
coalitie vormen waar iets meer dan de 
helft van de stemmers achter staat. 
Jullie kunnen ook een coalitie vormen 
waar bijna 90% van de burgers achter 
staat. Kunnen jullie nou niet je ego opzij 
zetten en kijken wat het beste is voor 
Laarbeek? CDA en  PvdA denk hier 
goed over na of jullie dit wel willen.”

Belang van de burger 
De coalitiepartijen vinden het jammer 
dat de burgers nu al meteen de conclu-
sie trekken dat deze coalitie niet gaat 
slagen. Greet Buter (PvdA): “Het lijkt 
nu alsof wij heel makkelijk deze keuze 
hebben gemaakt, maar dat is echt niet 

zo. Het is een weloverwogen beslissing. 
We kiezen voor het belang van de bur-
gers. Ik ben vooral met de inhoud bezig 
en heb veel vertrouwen in de komende 
jaren. Het lijkt nu net of het succes van 
Laarbeek aan PNL te danken is, maar 
dat hebben we met zijn allen gedaan.”

Ook lijsttrekker Frans van Zeeland 
(ABL) geeft aan nog steeds 100% ach-
ter de keuze te staan. “We hebben met 
de achterban gesproken. Er zijn natuur-
lijk wel wat kritische vragen aan de orde 
gekomen, maar iedereen was er toch 
heel positief over. Er is geen reden voor 
ons om te twijfelen dat deze coalitie-
vorming niet doorgaat. Alleen nog even 
vanavond het CDA afwachten.” Frans 
geeft daarbij aan dat hij de afgelopen 
week ook heel veel goede reacties 

heeft gehad. “Ik wil me van het mod-
dergooien afhouden. Ik ga voor een 
goed bestuur. Een bestuur waarmee 
we als Laarbeek nóg sterker uitkomen. 
Daarbij staat het belang van de burger 
voorop. Ik heb er vertrouwen in.”

Petitie 
Na de manifestatie is er ook een petitie 
online opgestart tegen de coalitie. Deze 
is inmiddels meer dan 400 keer gete-
kend. Het lijkt erop dat beide acties niet 
als resultaat gaan hebben dat de partij-
en opnieuw aan tafel gaan. Lijsttrekker 
Hans Vereijken (PNL): “Het is nog 
steeds ontzettend zuur. We zijn dit nu 
als PNL aan het verwerken. We zijn de 
mensen die ons zo gesteund hebben de 
afgelopen week ontzettend dankbaar.”

Fotograaf: Martin PrickFotograaf: Joost Duppen
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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

Dat, waardoor alle wezens verschillend zijn, is het 
leven. Dat, waarin ze gelijk zijn, is de dood.

 Yang Chu  

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Het Vagevuur kun je nauwelijks een straat noemen. Je zult ‘m in de officiële straatnaamregisters dan ook niet tegenkomen. Het naambordje is er geplaatst ter eer en glorie 
van deze legendarische hoeve. Echte Aarlesen hebben het naambordje niet nodig. Zij weten dat hoeve Het Vagevuur deel uitmaakt van buurtschap Het Laar en dat deze 
hoeve eeuwenlang een ‘trio’ vormde met hoeves De Hemel en de Hel.  De Hel is echter met de komst van het Wilhelminakanaal moeten verdwijnen. Een klein deel van 
diens erf is nog te zien aan een stukje houtwal aan de rand van de Hoge Akkers. De rest is in het kanaal ‘verzopen’! De Hemel bestaat nog steeds, tenminste bij ons in Aarle! 
Tegenwoordig is er een biologische kaasboerderij in gevestigd. Het is een van de oude pachthoeves van de Maatschappij van Welstand. Ook ‘de hemel’ is een toponiem. 
Maar nu weer gauw terug naar hoeve het Vagevuur. Op de ach-
tergrond domineert industrieterrein De Stater. Een groot contrast 
in vergelijking met deze eeuwenoude hoeve! Het vagevuur da-
teert van vóór 1850. Dat kun je met name zien aan de kopgevel 
waarin zich de voordeur bevindt, dit in tegenstelling tot de langge-
velboerderij die veelal van na 1850 dateert. Via de voordeur kom 
je direct in de eeuwenoude ‘herd’ waar de tijd heeft stilgestaan. 
Op de vloer vind je er nog die prachtige oude plavuizen en ook de 
rest van het interieur ademt nog de sfeer van vroeger. Onder de 
grote spekschouw staat een originele platte buis met ernaast een 
turfbak waarin je zowel klot (hoogveen uit de Peel)) als moerklot 
(laagveen uit de Reijbroeken) vindt. Links ervan bevindt zich nog 
de beddenkoets, compleet met bedstro! Aan de muur nog oude 
stichtelijke spreuken, een huiszegen en nog meer van die kleino-
den. Het ruikt er naar gerookt spek en worst!  Vóór de hoeve 
staat nog een bakhuis en ligt er een eeuwenoude waterput. Dat 
deze waterput onder het maaiveldniveau al erg oud is kun je zien 
aan de drie zeldzame varensoorten die aan de binnenkant van de 
put groeien. Het  zijn de Smalle Stekelvaren, de Tongvaren en de 
Steenbreekvaren. Het erf rondom, met de bloemen- en moestuin, 
alles ademt hier nog de sfeer uit grootmoederstijd, ‘krek as bai ons 
tois’ zouden de wat ouderen onder ons zeggen. Ja, het Vagevuur 
is een echt juweeltje!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel 

HET VAGEVUUR

Lezerspodium

Ingezonden door: Toon Govers, Molenweg 7 - Beek en Donk
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www.manderswoonsfeer.nl

Vrijwilligerspenning én Kringonderscheiding voor Willy Migchels
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Burgemeester Hans 
Ubachs reikte zaterdagavond de 
Vrijwilligerspenning Laarbeek uit aan 
de heer Willy Migchels ter gelegen-
heid van zijn 25-jarig jubileum als 
commandant van ponyclub ’Onze 
Lieve Vrouwe Ruitertjes’ in Aarle-
Rixtel. De uitreiking vond om 21.00 
uur plaats bij de voorzitter thuis. De 
club vierde daar die avond haar vijf-
tigjarig bestaan en het in 2013 be-
haalde Nederlands kampioenschap 
viertal rijden.

“Ik ben hier gekomen om drie keer 
te feliciteren”, spreekt burgemeester 
Ubachs de leden en genodigden toe. 
Hij feliciteert de ponyclub met het 
behaalde succes en het vijftigjarig ju-
bileum. Voor de derde felicitatie roept 
de burgemeester Willy Migchels naar 
voren en vervolgt: “U vervult een spe-
ciale rol in de vereniging. U bent al 25 
jaar commandant van de ponyclub. U 
begeleidt de ruiters niet alleen bij de 
wedstrijden, maar ook bij de voorbe-
reidingen. Als bestuurslid houdt u zich 
ook met allerlei dingen bezig. Daarom 
mag ik u de ‘Vrijwilligerspenning’ 
overhandigen.“

Nadat de compleet verraste Willy 
de penning en bijhorende oorkonde 
onder groot applaus in ontvangst 
heeft genomen, neemt voorzitter Jos 

Kuijpers het woord over. Hij staat even 
stil bij de unieke prestatie van het vier-
tal: “Ze hebben alle wedstrijden ge-
wonnen.” Hij feliciteert de comman-
dant en benadrukt de onmisbaarheid 
van vrijwilligers zoals Willy binnen de 
club. “Willy staat al 25 jaar klaar voor 
onze club. Een club kan niet draaien 
zonder vrijwilligers.”

Tot ieders grote verrassing krijgt Willy 
nog een onderscheiding, deze keer 
uit handen van ‘Kring Helmond’ se-
cretaris Jeanne van Dijck. Zij geeft de 
Aarlese commandant een compliment 
voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger 
voor de ponysport en speldt hem ver-
volgens de ‘Zilveren Onderscheiding 
van K.N.H.S. Kring Helmond’ op. 
Wederom klinkt er een groot applaus 
onder de leden en de genodigden.

De secretaris van ‘Kring Helmond’ 
legt uit dat de ‘Zilveren Kring 
Onderscheiding’ bijzonder is: “Deze 
wordt alleen uitgereikt aan vrijwilligers 
die zich 25 jaar of langer hebben in-
gezet voor een ponyvereniging binnen 
de kring. Deze onderscheiding wordt 
niet vaak uitgereikt.” 

Willy werd, 25 jaar geleden, toeval-
ligerwijs commandant: “Onze kinde-
ren zaten bij de ponyclub. Ik was er 
daarom ook altijd. Toontje Rooijackers 
(in die tijd commandant) heeft toen 
gevraagd of ik commandant wilde 
worden.” Willy volgde de benodigde 

cursussen en stak sindsdien vele vrij-
willige uren in de ‘Onze Lieve Vrouwe 
Ruitertjes’.

“Veel mensen staan er niet bij stil hoe-
veel tijd in dit vrijwilligerswerk gaat 

zitten”, aldus voorzitter Jos Kuijpers. 
“Willy heeft nu de waardering gekre-
gen die hij verdient.” De gehuldigde 
zelf was voornamelijk blij verrast: “Ik 
had echt niet gedacht dat ik hiervoor 
in aanmerking zou komen. Ik ben er 

wel erg blij mee.” Willy denkt voorlo-
pig niet aan stoppen. “Ik heb dit werk 
altijd met veel plezier gedaan. Ik hoop 
dan ook dat de afdelingsdressuur nog 
lang blijft bestaan.” 

Willy Migchels met de vrijwilligerspenning met naast hem zijn vrouw Gerrie 

“Het is heel zuur, maar wel begrijpelijk”

Het grote motortreffen van Liberator in Aarle-Rixtel gaat niet door
Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – “Dit is echt el-
lende”, vertelt een teleurgestelde 
Twan van Hout, voorzitter van 
motorclub Liberator uit Aarle-
Rixtel. Afgelopen week kreeg deze 
vereniging te horen dat hun mo-
torbeurs niet door mag gaan. Het 
evenement stond gepland voor 12 
en 13 april en trekt jaarlijks vele 
bezoekers. 

Het telefoontje
De club was volop bezig met de 
organisatie, totdat zij donderdag 
een telefoontje ontvingen van bur-
gemeester Hans Ubachs. “Of we 
naar het gemeentehuis wilden ko-
men, want ons evenement mocht 
geen doorgang vinden”, vertelt 
Twan. De burgemeester liet weten 
de vergunning voor het weekend 
in te trekken, op dringend advies 
van de Nationale Politie. 

Begrijpelijk
“Dat was een grote teleurstel-
ling voor ons allemaal”, vertelt 
de voorzitter van Liberator. “Of 
we het hadden verwacht? Ik weet 
het niet. Wat er nu gebeurt in de 
motorwereld is uniek. Dit hebben 
wij – in de ruim 30 jaar dat ons 
evenement plaatsvindt - nog nooit 
meegemaakt. Dan spreken we bij-
voorbeeld over de komst van de 
Bandidos en de onderlinge strijd 
(‘ruzie’) die er is in de motorwe-
reld. Het is echt een domper voor 

ons, maar eerlijk gezegd is de keu-
ze wel begrijpelijk.”

Kosten 
Het vijfkoppige bestuur van 
Liberator krijgt zo twee weken 
voor het evenement heel wat voor 
hun kiezen. “We zijn bijna een 
half jaar bezig met het organise-
ren van dit evenement. We zitten 
met enorme kostenposten, zoals 
het gras dat al ingezaaid is – en 
er prachtig bijligt -, maar ook het 
geld dat we bijvoorbeeld al uitge-
geven hebben aan advertenties en 
dergelijken.” 

Motorwereld 
Maar niet alleen voor hun eigen 
motorbeurs vindt Twan het verve-
lend. “Wij organiseren jaarlijks het 
eerste grote treffen van het jaar. 
Na ons volgen nog vele motor-
weekenden. Ik vrees dat meerdere 
evenementen nog afgelast gaan 
worden. Wij gaan bijna elke zon-
dag met een delegatie van onze 
45-leden tellende club naar deze 
motortreffen toe. Dit jaar zal dat 
waarschijnlijk anders worden. Dat 
is heel jammer.”

Twan denkt hierbij niet alleen aan 
zijn eigen club, maar ook aan de 
standhouders die alle beurzen af-
gaan. “Voor deze mensen zijn de 
motorevenementen hun brood-
winning. Het is vooral erg sneu 
voor hen als dit treffen overal 
wordt verboden.”

Toekomst 
Hoe het nu allemaal verder gaat 
verlopen, weet Twan niet. “Zoals 
ik al zei, is dit uniek. We zul-
len moeten kijken hoe alles gaat 

verlopen. Hopelijk kan volgend 
jaar ons mooie weekend weer 
plaatsvinden.”

Bij aankoop van een nieuwe houten 
vloer: gratis styling-/ kleuradvies van 
een gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Zondag 6 april geopend

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

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

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
5 t/m 9 april

Zaterdag 5 april  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMase-koor.
Intenties in deze viering voor: alle intenties van 
maart opgeschreven in het intentieboek Lourdes-
grot, Anna de Korte, Marinus Beniers (mged), Jo 
Raaijmakers, Pauline van den Elzen (mged), Annie 
Bekx.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Jo Houben (j. get.); 
Martien Dekkers (par.);
Tot welzijn van de parochie

19.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Powerpointpresentatie over het vastenproject in 
Ghana (MOV).
Daarna bent u welkom in de sacristie, waar koffie 
en thee voor u klaar staan.

Zondag  6 april 

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Nico Schipperhe-
ijn (mged), Martien Daniëls (mged), Theodorus 
en Johanna Brouwers-Knijff (fund), Jan van der 
Heijden, Jo Manders-Maas, Lambertus en Wil-
helmina Verbakel-Verschuuren, Jan van Rooi, Zus 
van de Meulengraaf-Heesakkers (mged), Jan van 
den Heuvel en overleden familieleden Van den 
Heuvel-Habraken, Overleden familieleden Peer en 
Nel Foolen hun zonen Grard en Pieter en dochter 
Maria, Overleden familieleden Grada en Jan Ophey 
hun kinderen Marietje Anneke Gerard en Martien, 
Sjef van Vijfeijken, uit dankbaarheid voor een 50 
jarig huwelijksfeest.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
5e Zondag van de Vasten. 
Intenties in deze viering voor: Hanneke van Berlo; 
Sien Nooijen (fund.);
Jan van Roij (sterfdag); Kees Verberne en Jet Ver-
berne (beiden oud-docenten Mariëngaarde);
Martien van der Linden; Overleden ouders Jansen – 
Bens, zoon Tinie en dochter Antonette;
Overleden begunstigers van het O.L.Vrouwe Gilde; 
Mien Verhoeven (par.);
Jan Hendrix (trouwdag); Jan Romme; Martien van 
de Kerkhof (verj.); Dorien Tersmette.

11.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Powerpoint presentatie over het vastenproject in 
Ghana (MOV).
Daarna bent u welkom in de sacristie, waar koffie 
en thee voor u klaar staan.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Grada Meulders-van 
Bussel, Harry den Burger, Antonius van den Heuvel, 
Janus en Nellie van Zutven, Mies en Doortje van 
den Heuvel-Bouwmans en hun zonen Rinie en 
Gerard, Theo Rovers, Jan en Jack van Leuken, Mien 
van den Elsen en overleden familieleden.

Maandag 7 april

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 8 april

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering.

Woensdag 9 april

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed.

Zoals u weet verzamelen we deze 
weken voedsel in voor mensen uit 
Laarbeek die een extraatje goed 
kunnen gebruiken. De houdbare le-
vensmiddelen komen binnen via de 
manden die u achter in de kerken 
van Lieshout, Mariahout en Beek en 

Donk vindt. Hebt u al iets gegeven, 
dank u wel. Wilt u nog iets geven? 
Graag! 

In de rode bussen, achter in de kerk 
van Beek en Donk, kunt u eventu-
eel een geldelijke bijdrage stoppen 

deze zal ook ten goede komen aan 
de vastenactie. Eventueel kunt u de 
levensmiddelen afgeven op de pa-
rochiecentra, tijdens openingstijden 
in Lieshout, Mariahout en Beek en 
Donk.

Miet Otten 40 jaar bij EuphoniaPassieconcert Gemengd koor De Klokkengieters en 
kamerkoor Sine Nomine

Paasgaven Witte Donderdag

Kerkbalans later gepubliceerd

Betekenis van een Palmpaasstok

Parochienieuws: Vastenactie 

Aarle-Rixtel - Op zondag 23 maart tijdens de jaarlijkse feestdag is mevrouw 
Miet Otten gehuldigd voor haar 40-jarig jubileum bij Gemengd koor Euphonia 
uit Aarle-Rixtel.

Aarle-Rixtel – Graag wil men ook dit 
jaar op Witte donderdag, 17 april, 
weer de zieke en eenzame mensen 
een fruitschaal bezorgen.

Mevrouw Wilma van Brug-Wigmans 
heeft dit op voorbeeldige wijze en met 
veel enthousiasme al 30-jaar voor de 
parochie geregeld en vindt het nu tijd 
geworden om dit aan anderen door te 
geven. Wilma bedankt! Het is de be-
doeling om met de groep vrijwilligers, 
kosters, parochianen en sponsoren de 

zieke of eenzame mensen een mooie 
fruitschaal te bezorgen.

Kent u zieke of eenzame parochianen? 
Dan stelt de parochie het bijzonder op 
prijs indien u hun naam wilt doorge-
ven. Zij zorgen dan dat zij deze attentie 
krijgen. Al vele jaren ontvangen vaak 
dezelfde personen een attentie. U dit 
jaar niet? Wees dan niet teleurgesteld, 
zij wensen u allen het allerbeste.

Miet Otten 40-jarig jubileum 

Aarle-Rixtel - Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel geeft 
op zondag 6 april, samen met 
Kamerkoor Sine Nomine een pas-
sieconcert in de kapel van het 
Missieklooster Kostbaar Bloed in 
Aarle-Rixtel. 

Samen met Sine Nomine wordt 
het Stabat Mater van Josef 
Gabriel Rheinberger uitgevoerd. 
Daarnaast zullen beide koren diverse 

passiewerken ten gehore brengen. 
Medewerking wordt verleend door 
sopraan Margot Pagels en organist 
Arjan Mooij. Het concert duurt on-
geveer 1 uur. Aanvang is 15.00 uur. 
De entree is gratis en het geheel staat 
onder leiding van Rob Rassaerts.
Dit passieconcert wordt  onder aus-
piciën van de Lambertus Concerten 
Helmond nogmaals uitgevoerd op 
Goede Vrijdag 18 april in de kapel van 
het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 

De aanvang is 20.00 uur en ook hier 
is de entree gratis. 

Tevens nodigen zij u uit voor de 
hoogmis van Pasen op 20 april in 
de parochiekerk, Dorpsstraat Aarle-
Rixtel die ook door Gemengd Koor 
De Klokkengieters wordt verzorgd. 
Aanvang van deze viering is 10.00 
uur. Zij stellen het op prijs u op deze 
dagen te mogen begroeten.

Aarle-Rixtel - Als parochiaan van 
de parochie O.L. Vrouw Presentatie 
bent u gewend dat de Kerkbalans 
in januari gepubliceerd wordt. De 

penningmeester had die ook al inge-
diend bij het Bisdom.

Het Bisdom heeft echter aangegeven 

dat zij dit jaar een andere indeling van 
de Kerkbalans willen. Zodra daar meer 
duidelijkheid over is, publiceert de pa-
rochie dit.

Laarbeek - Voor Palmpasen maken de 
kinderen een palmpaasstok. De palm-
paasstok herinnert aan de intocht van 
Jezus in Jeruzalem, waarbij de men-
sen hem toezwaaiden met palmtak-
ken. Elk onderdeel heeft een eigen 
betekenis.

De houten basisvorm wijst naar het 
kruis waartoe Jezus werd veroordeeld. 
De haan (van brood) doet denken aan 

de haan, die kraaide toen Petrus drie 
keer gezegd had dat hij Jezus niet ken-
de. De buxustakjes herinneren aan de 
palmtakken waarmee de mensen Jezus 
juichend onthaalden. Bovendien blijft 
de buxus altijd groen, een verwijzing 
naar leven dat sterker is dan de dood. 
Een draad met daaraan twaalf pinda’s 
roept het verhaal in herinnering hoe de 
11 apostelen in slaap vielen, juist toen 
Jezus het moeilijk had. Eén apostel liet 

zijn Heer door verraad in de steek. 
De 30 rozijnen verwijzen naar het geld 
dat Judas kreeg voor het verraad, der-
tig zilverlingen. Met een spons met 
azijn kreeg Jezus te drinken aan het 
kruis. Uitgeblazen en versierde eieren 
laten iets zien van de kracht van het 
nieuwe leven. Het ei staat daar sym-
bool voor. Daarom eet men nog steeds 
veel eieren met Pasen. 
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WAT EET U VANDAAG?
Naast onze heerlijke versproducten vullen wij graag uw 
boodschappenlijstje aan met onze Puur Natuur producten. 
Bij ons kun u nu namelijk kiezen uit een groot assortiment van 
aanvullende producten. Deze zijn eerlijk, puur en natuurlijk en maken 
uw dagelijkse versboodschappen compleet. Komt u ook proeven? 

Graag tot ziens in de winkel!

VRUCHTENSAPPEN 

2e PAK 
HALVE PRIJS MARIËNWAERDT 

JONKER 
(JONGE KAAS) 

500 GRAM €4,99

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492-461687
W: www.verswarenhuys.nl

MARIËNWAERDT 

uw dagelijkse versboodschappen compleet. Komt u ook proeven? 

MARIËNWAERDT 
JONKER 
MARIËNWAERDT HALVE PRIJSHALVE PRIJSHALVE PRIJSHALVE PRIJSHALVE PRIJSHALVE PRIJS

eten van vandaag

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Broccoli    500 gram 0.99
Rode Bessen  per doos 1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Rode paprika  500 gram 1.49
Minneola's   per kilo  2.49

Roerbak Speciaal

1 + 1 gratis

Elke Dinsdag Saladedag

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Alle Salades in de Aanbieding

De Vriendenkring zet goede première ‘Gespuis in de Kluis’ neer 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout- De première van de klucht 
‘Het gespuis van de kluis’ van 
Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
vond zaterdag plaats in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Het 
was de eerste voorstelling van de ze-
ven, waarvan enkele nog komende we-
ken plaatsvinden.

Nieuwe zaal
Voor de eerste keer speelt de toneel-
vereniging uit Lieshout in de nieuwe 
zaal van het Dorpshuis. De reacties van 
mensen buiten Lieshout zijn al meteen 
positief en het stuk is nog niet eens be-
gonnen. “Wat een prachtige zaal, heb-
ben ze dat in elke kern van Laarbeek?” 
Lieshoutenaren zijn maar wat trots op 
hun mooie zaal met de meer dan twee-
honderd rode toneelstoelen. Als er dan 
voor het bedrag van €5,00 een hele 
avond plezier wordt beloofd door Dick 
Warbout, PR-medewerker, mag je niet 
mopperen en dat gebeurt dan ook niet. 
Na enkele huishoudelijke mededelingen 
en een lied van Dick opent het gordijn. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat 
in deze krant het hele verhaal verteld 
wordt. Sommigen zou dat ervan weer-
houden om het stuk zelf te gaan be-
kijken en dat zou vreselijk jammer zijn. 

Taalgebruik
Om een tipje van de sluier op te lich-
ten, kan verteld worden dat het stuk 
in een verzorgingstehuis speelt. Het 
toneelstuk bestaat uit een grappige 
mengeling van Lieshouts, Nederlands 
en Turks taalgebruik, waar de hoofd-
rolspelers zich van bedienen. Of het nu 
de interieurverzorgster Fatima is, een 
geweldige rol van Mariëlle Cruts of de 
eigenzinnige directrice Zuster Amalia, 
José Spierings: Stuk voor stuk zetten ze 
een heel geloofwaardig persoon op de 
planken. Zuster Amalia, die in het to-
neelstuk ook wordt aangeduid als ‘tur-
boheks’ of ‘bloedzweer’ heeft  strakke 
regels in haar tehuis. Om ze ook te 
laten naleven geeft de nodige proble-
men. Opa Stokvis doet er samen met 
andere bewoners veel moeite voor om 
dit ‘regiem te laten vallen’.

Gelukkig met toneel
De voorstelling wordt ook bezocht 
door een echtpaar uit Aarle-Rixtel, 
Serva en Leo Migchels, die het spel van 
De Vriendenkring al jaren erg waarde-
ren en geen enkele voorstelling over-
slaan. Ze vinden het jammer, dat er 
in Aarle-Rixtel geen toneelvereniging 

is, en ook dat ‘Experiment’ niet meer 
bestaat (Toneelvereniging Experiment 
werd op 6 april 2013 opgeheven, red.) 
Hun reacties zijn erg positief. “Dit is 
wat nodig is, geen zware stukken, 
maar een luchtige klucht die bestemd 
is voor iedereen”, aldus Serva. Onder 
de pauze wordt door Wilma van Dijk, 
die de regie voert, aan de aanwezigen 
gevraagd of het stuk in de smaak valt. 
Overal wordt enthousiast gereageerd. 
Waarschijnlijk is de achterliggende ge-
dachte, dat eventuele verbeteringen 
en opmerkingen meegenomen kunnen 
worden in de reeks voorstellingen die 
nog gaat komen.

Nieuwe aanwas
De decorbouwers hebben hun best ge-
daan in de zaal een prachtig decor te 
bouwen. Er wordt eigenlijk op twee 
plaatsen gespeeld. Af en toe gebeurt er 
‘buiten in de tuin’ iets, terwijl het spel 

‘binnen’ de meeste aandacht krijgt. In 
het gedeelte na de pauze is er een rol 
weggelegd voor de nieuwste aanwinst 
van de vereniging. De rol van de aldoor 
kauwgom verslindende nagelstyliste 
Suzy wordt op overtuigende wijze ver-
tolkt door Myriam van den Biggelaar. 

Komende voorstellingen
De komende dagen wordt de voorstel-
ling nog een aantal keren gespeeld en 
wel op vrijdag, zaterdag en zondag 4,5 
en 6 april. Dan nog eens op woensdag 
9 april en op vrijdag 11 en zaterdag 12 
april. Daarna is er even rust voor De 
Vriendenkring, om vervolgens de zoek-
tocht naar het stuk voor 2015 te laten 
beginnen.

Voorlopig kunt u echter nog een aantal 
avonden genieten van een spetterend 
‘Het gespuis van de kluis’. Meer info 
op www.devriendenkringlieshout.nl.

Beek en Donk krijgt een kringloopwinkel 

Rijkswaterstaat legt ligplaats aan voor calamiteiten 

Beek en Donk – In de passage op het 
Heuvelplein in Beek en Donk opent op 
zaterdag 3 mei een kringloopwinkel: 
Boedel Totaal. Onlangs werd bekend 
dat in april daar ook een ijssalon opent, 
waardoor de passage op een goede 
manier wordt verrijkt met winkels. 

De kringloopwinkel komt op 
Heuvelplein 93 – 95 te zitten en be-
schikt over een ruimte van 400m2. 
Boedel Totaal gaat daar kringloopgoe-
deren en tweedehandskleding verkopen 
tegen een schappelijke prijs.

De kringloopwinkel zal in eerste 

instantie iedere maandag en woensdag 
van 10.30 tot 17.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend zijn. 
Daarnaast zijn ze ook open op afspraak.

Spullen voor de kringloopwinkel kun-
nen tijdens de openingstijden worden 
aangeleverd. 

Beek en Donk – Op het moment is 
Rijkswaterstaat bij de Beekse brug in 
Beek en Donk bezig met het realiseren 
van een ligplaats voor calamiteiten en 
een vangrail voor schepen. Het werk 
heeft te maken met de opwaardering 
van het kanaal, die het mogelijk moet 
maken dat er ook langere schepen in 
kunnen varen. 

De ligplaatsen kunnen bijvoorbeeld 
gebruikt worden door schippers bij ca-
lamiteiten zoals een defecte sluis. De 
vangrail wordt aangelegd om de brug 
beter te beschermen. 

Op dit moment hebben de vrachtsche-
pen in de Zuid-Willemsvaart en het 
Wilhelminakanaal een maximale leng-
te van 64 meter en een laadvermogen 

van 450 ton. In de toekomst kunnen 
door het kanaal schepen varen met een 
lengte van 110 meter. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door de opwaarde-
ring van het kanaal tussen Veghel en 

Eindhoven. De langere schepen kun-
nen vrachten vervoeren tot 900 ton, 
net zo veel als 38 vrachtwagens. 

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk            06 46 59 85 95
info@kookcentrumbrabant.nl            www.kookcentrumbrabant.nl

bestaat 12,5 jaar

Reserveer in april

ALLE workshops
1 op de 6 personen*

Gratis
* Reserveer vanaf 12 personen. Datum in overleg in te plannen voor heel 2014

Kookgilden  ArrangementenKookstudio  Catering

Voorbeeld tapas  (€ 50,- pp)

• 4 uur durend programma 
• 15 verschillende culinaire hapjes  

(vlees, vis & vegetarisch 
• Inclusief drank

Catering

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed scala 

aan catering, welke 
wij compleet voor u 

kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

Arrangementen

Kookcentrum 
Brabant biedt diverse 

arrangementen, 
waaronder 

kookworkshops, luxe 
barbecues, tapas en 

thema-avonden.

Kookgilden

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 
Brabant terecht bij 
 diverse kookgildes. 
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

Feesten en 
partijen

Zowel bij 
Kookcentrum 
Brabant als op 

locatie.

bestaat 12,5 jaarbestaat 12,5 jaar

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...

Grard is een gecastreerde kater van ongeveer 2 jaar oud en deze knappe 
kerel beschikt over een aanhankelijk, vrolijk en actief karakter. Graag laat 
hij zijn speelse capriolen aan u zien, het jagen op een speelgoedmuisje aan 
een hengeltje vindt Grard erg spannend. Bij zijn nieuwe baas heeft Grard 
het kattenrijk graag alleen, hij heeft het niet zo op soortgenootjes. Bent u 
op zoek naar een lieve en speelse kattenvriend, kom dan kennismaken met 
Grard.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Grard of andere dieren uit dierenopvang 
‘vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u 
onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Grard 
Leeftijd:     2 jaar

Vervolg voorpagina: Frans Biemans stapt uit PNL 
Reden 
Frans legt uit dat de voornaamste reden 
van zijn keuze zit in wat er vorig jaar ge-
beurd is rondom de declaraties van de 
burgemeester. “Dit was een vooropgezet 
spel van de demissionaire wethouders 
Theodoor Biemans en Hans Vereijken. Zij 
hebben dit onderwerp via via in de raad 
gebracht en daarbij de burgemeester ge-
schaad. Zo’n grote beschuldiging voor 
helemaal niets, dat kan gewoon niet.” 

Lijsttrekker Hans Vereijken spreekt dit 
verhaal helemaal tegen: “PNL vraagt re-
gelmatig naar de declaraties van het col-
lege, en niet alleen PNL, dat doen meer-
dere partijen. Dat moet gewoon af en 
toe. Zo nu ook deze keer. Het is heel ver-
velend dat dit zo’n vervolg kreeg, maar 
dat was totaal niet met voorbedachten 
rade. Nu staan de declaraties zelfs elk 
kwartaal online, zodat daar openheid in 
is.” Wout vult daarop aan: “Als iemand 
hier wel buikpijn van had, was dit Hans 
Vereijken. Hij vond dit verschrikkelijk.”

Voorkeursstemmen
De afgelopen drie verkiezingen is Frans 
met voorkeursstemmen in de raad geko-
men. Hij was dan ook teleurgesteld toen 
hij afgelopen verkiezingen als 11e op de 
lijst werd geplaatst. “Een onverkiesbare 
plaats is dat”, zegt hij. “Het is toch raar 
dat zo’n partij mij al drie keer zo laag zet, 

terwijl de inwoners laten blijken dat ze 
mij wel in de raad willen hebben?”

Frustratie 
Wout denkt dat hierbij een stukje frus-
tratie zit bij Frans. “Hij was echt heel 
teleurgesteld dat hij zo laag op de lijst 
stond. Ik denk dat dat mede de oorzaak 
is waarom hij nu dit besluit heeft geno-
men. Daarnaast heeft hij in de afgelo-
pen jaren wellicht het gevoel gekregen 
dat hij niet gehoord werd bij PNL, wat 
volgens ons wel het geval is. Nu Frans 
merkt dat hij in de oppositie terecht gaat 
komen, is hij denk ik nog banger dat zijn 
politieke rol minimaal wordt en ziet hij 
voor zichzelf kansen om zijn eigen frac-
tie te starten, zodat zijn politieke bijdra-
ge groter is.”

De druppel
Frans geeft aan er niet voor de ver-
kiezingen uitgestapt te zijn, omdat hij 
PNL het voordeel van de twijfel wilde 
geven. “De stuntelige manier waarop 
de onderhandelingen zijn verlopen, 
was voor mij de druppel”, vertelt hij. 
“En iedereen doet wel alsof Hans het 
allemaal alleen zo goed heeft gedaan, 
maar dat is niet zo. Heel veel komt 
vanuit de raad en niet vanuit het colle-
ge. Meer dan de helft van de mensen 
die in de raad zit, zit daar om wethou-
der te worden. Maar die wethouders, 
dat zijn gewoon maar lintjesknippers, 
hoor.” Wout reageert hier bijna la-
chend op: “Dit slaat toch werkelijk 
waar helemaal nergens op. Waar haalt 
hij dit vandaan …”

Onvoorstelbaar 
Wout heeft weinig goede woorden 
over voor de actie die Frans nu on-
derneemt. “Het is onvoorstelbaar dat 
iemand van je eigen partij zoiets doet, 
nadat onze partij deze week al zo in de 
verdrukking is komen te zitten. Het is 
voor ons nu al allemaal heftig met wat 
er gebeurt en dan komt er dit ook nog 
bij. Dan hangt hij zo de vuile was bui-
ten. En dan nog iets: dit is al de 4e of 
5e keer dat Frans overstapt naar een 
andere partij. Dat zegt ook genoeg. Ik 
vind het diep triest.”

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p
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Kritische noot
Klagen is typisch Hollands. Maar 
mede door de lokale politieke 
ontwikkelingen ondervind ik de 
laatste tijd een nieuwe trend in mijn 
omgeving: klagen over het feit dat 
je in een klaagland geboren bent. 
Prachtig om te zien. Maar wat dan? 
Zonder ze stuk voor stuk zwart 
te maken, maar als Afrikaan op 
aardbodem verschijnen is ook niet 
geheel zonder risico’s. En als Duitser 
heb je je imago ook niet bepaald 
mee. Wat dan te denken van een 
Engelse nationaliteit? Op het eerste 
gezicht hebben ze veel met de onze 
gemeen. Het klimaat correspondeert 
en de BigMac´s smaken er gewoon 
even vies. Natuurlijk, ze hebben 
ook lichte verschillen. Zo lijkt het 
voor vrouwen verplicht om met 
een flinke stuclaag op hun gezicht 
de deur uit te gaan. En dat ze dan 
ook nog op de verkeerde weghelft 
rijden, laat ik even links liggen. 
Waar ik heen 
wil is de 
taal, met 
name op 

muziekgebied. Want stel je nou 
eens voor: je bent een Engelse 
en je zet de radio aan. Op radio 
five-three-eight of wat dan ook. 
Ongeveer 9 van de 10 melodieën 
worden aangekleed met een Britse 
(danwel Amerikaanse) zanglijn. 
Oftewel, letterlijk ieder woord dat 
gezongen en gerapt wordt versta 
je. Dat is toch ongeveer het ergste 
wat je als muziekliefhebber kan 
overkomen? Hoor je een heerlijk 
deuntje, wordt het drie tellen later 
compleet teniet gedaan. ‘Hey klein 
meisje, is je vader thuis. Ging hij 
weg en liet hij je zo alleen. Ik heb 
een sterk verlangen’, om maar een 
sprekend voorbeeld te noemen. 
Dat moet je niet willen horen. Het 
doet afbreuk aan de magie van een 
nummer. Alsof Hans Klok met zijn 
blonde lokken in één zwaai Bruce 
Springsteen omtovert tot Zanger 
Bas. Of The Beatles tot Normaal. 
Dan zou je toch oerend hard terug 
in de baarmoeder van je mammie 
kruipen? Bij dezen wil ik dan ook 
een beroep doen op onze Lieve 
Heer. Wil je er vanaf nu voor zorgen 
dat geen enkel kind meer binnen de 
Engelse landsgrenzen ter wereld 
gebracht wordt? Dat gun ik mijn 
ergste vijand nog niet toe. Allemaal 
leuk en aardig dat de beste artiesten 
ter wereld uit Londen en omgeving 
komen, maar ik als inwonende 
burger word daar ongelooflijk 
beroerd van. Het maakt mu-ziek…

Joey van der Leemputten 

COLUMNZaterdag 5 april: Open Huizen Dag

Daten met je droomhuis
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - Droomhuizen bestaan. En 
dat kunt u het beste ontdekken op 
zaterdag 5 april. Want dan vindt in 
Laarbeek de Open Huizen Dag plaats. 
Een mooi moment voor een oriëntatie. 
Stop met dromen en start met daten in 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en 
Mariahout.

Ideeën opdoen
“De Open Huizen Dag kun je zien als 
een warming-up”, vertelt makelaar Paul 
Stienen van
Van den Berk & Kerkhof Makelaars en 
Taxateurs uit Aarle-Rixtel. “Zeker als je 
plannen hebt om iets te gaan kopen. 
Zonder een afspraak met de makelaar 
kun je op één dag verschillende wonin-
gen van je gading bezichtigen. Ideaal als 
je gericht ideeën wilt opdoen. Het helpt 
je bij de beeldvorming.”

Geheel vrijblijvend
“Op 5 april houden zo’n vijftig wo-
ningen in Laarbeek open huis”, vertelt 
Drieke van den Hurk van het gelijkna-
mige kantoor uit Beek en Donk. De be-
woners geven zelf de rondleiding. Kijken 
kan geheel vrijblijvend. Het verplicht je 
tot niets. Het enige wat wij vragen is om 
een bezoekersformulier in te vullen met 
naam en adres.”

Alle prijsklassen
Wat de Open Huizen Dag zoal in de eta-
lage heeft staan? “Noem het een dwars-
doorsnede van wat de markt te bieden 

heeft”, zegt Paul Stienen. Van rijtjes-
huis tot appartement. Van bungalow 
tot vrijstaande woning. Alle prijsklas-
sen zijn vertegenwoordigd: voor star-
ters, doorstromers en voor mensen die 
uit de kinderen zijn en kleiner willen 
gaan wonen. Beek en Donk, Aarle-
Rixtel, Lieshout en Mariahout hebben 
veel te bieden.”

Deelnemen
Wie doen er mee aan de Open 
Huizen Dag? “Zo ongeveer iedereen 
die serieus zijn huis wil verkopen”, 
vertelt Drieke van den Hurk. En met 
reden. Huizen die meedoen aan de 
open dag, worden twee keer beter 
verkocht. Dat blijkt uit onderzoek 
van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, NVM. Ook helpt het om 

zo’n maand voor de open dag iets in 
prijs te zakken.”

Krenten
De Open Huizen Dag wordt georgani-
seerd door de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars, NVM. In Laarbeek is 
deze dag mede mogelijk gemaakt dank-
zij Van den Hurk Makelaars, Van den 
Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs 
en Trieling & Jacobs Makelaars - 
Taxateurs. Paul Stienen en Drieke van 
den Hurk benadrukken het belang van 
samenwerken. “Het stelt ons in staat 
om in één keer het complete aanbod in 
de schijnwerpers te zetten. De woon-
consument kan zo de krenten uit de pap 
vissen. Wie wil daten met droomhuizen, 
kan vast een verlanglijstje maken via 
www.funda.nl.”  

 De deelnemende makelaars. Vlnr: Paul Stienen, Perry 
Jacobs, Dennis van Buggenum en Drieke van den Hurk

Als een ‘Superslak’ naar de fi nish

De Bromvliegers hielden zondag de ‘Jumbo Superslak 2014’

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Zo langzaam mogelijk 
naar de finish. Dat is het doel tijdens 
de ‘Jumbo Superslak 2014’, georga-
niseerd door Oldtimerbromfietsclub 
De Bromvliegers. Bij het clubhuis 
van Zundäpp-team de ‘Vette Ketting’ 
werd afgelopen zondag deze uitda-
ging door 20 man aangegaan per so-
lex, automaat of schakelbromfiets. 

Niet vloeken, niet duwen, binnen de 
lijnen blijven en je benen mogen niet 
op de grond komen. 

Organisator Mari Berkvens herhaalt 
deze regels meerdere keren, voordat 
de deelnemers op hun voertuig stap-
pen. Een parcours van tien meter en 
vijf vakken is uitgezet voor het club-
huis. Nadat flink wat benen de grond 
hadden geraakt en nog meer deelne-
mers buiten hun vak terechtkwamen, 
waren de winnaars bekend. Jeroen 
Stel met zijn automaat, Jos Lamerichs 
op de solex en Joeri van Eck per scha-
kelbromfiets bleken het sloomst. Zij 
mogen zich nu ‘Nederlands Kampioen 

Superslak’ noemen en winnen tevens 
een lidmaatschap bij De Bromvliegers.

Naast de Superslak was er door de ol-
timerbromfietsclub ook een route van 
40 kilometer uitgestippeld. Mari ver-
telt uitgelaten: “We hebben nog nooit 
zoveel deelnemers gehad.” Ruim 
275 personen reden voor of na de 
Superslak het parcours. De voorwaar-
den om mee te rijden waren minimaal. 
De solex of bromfiets moest minimaal 
twintig jaar oud zijn en dat zorgde 
voor een kleurrijk gezicht. 

Terwijl sommigen druk waren met toe-
ren, brachten andere liever hun tijd 
door in de prachtige zon op het gras. 
Onder het genot van een biertje en 
een frietje van de frietkraam was het 
voor alle aanwezigen een geslaagde 
middag. Op 27 april vindt alweer 
het tweede toerevenement plaats: de 
‘Gouwe Ouwe Rit’ vanuit Aarle-Rixtel. 
Ook hierbij is iedereen met een goed 
verzekerde bromfiets of Solex van 
tenminste 20 jaar oud meer dan 
welkom. 

Caravan en Camper Service Laarbeek

Een goede reis en dus een 
goed begin van uw vakantie 
begint met goed onderhoud

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



Donderdag 3 april 20148 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantPuzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Jos Martens

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Hilde ten Thije

2. Joan Vogels

3. Wendy Hollanders
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
AFSPRAAK

AFWEZIG

BIOSCOOP

COMPUTER

DOCUMENT

DRIEHOEK

ECONOMIE 

EIGENAAR

GARANTIE

GELUIDEN

GELUKKIG

GEWRICHT

IEDEREEN

INGANGEN

JONGLEUR

JUWELIER

KLINKERS

PARKEREN

PRIKBORD

REKENING

SCHERMEN

SLEUTELS

STRANDEN

WANDELEN

Kunnen tussendoortjes ook gezond zijn?
Jazeker! Lekkere tussendoortjes die je kunt meenemen naar je werk, naar school, voor onderweg en die je zoveel mag 
eten als je wilt. Ze brengen je hormoonhuishouding in balans en helpen bij het afvallen, indien dat je doel is. Ze maken 
eerst je lichaam van binnen volledig gezond, zodat je daarna gewicht verliest. Hieronder genoemde tussendoortjes zijn 
gezond, dus ook wanneer afvallen niet direct je doel is. Een handje rauwe noten, een avocado, pure chocolade met 
minimaal 70% cacao, wat rauwe groente zoals wortelen of heerlijke rosbief, carpaccio of kipfilet. Allemaal verkrijgbaar 
bij ‘t Verswarenhuys!

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Gezonde tussendoortjes

Heerlijke groentetaart met spekjes en champignons (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 30 gr boter
• 1 el Bloem
• 100 gr champignons
• 150 gr spekblokjes
• 1 wortel
• 1 pastinaak
• 2 prei
• 3 dl room
• Rozemarijn (vers of gedroogd)
• 8 vel bladerdeeg
• 1 ei

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

Verwarm de oven voor op 180°c. Snipper de ui en knoflook 
en bak het goudbruin in boter. Voeg de bloem toe en roer het 
goed door. Zorg dat het niet aanbakt. Halveer de champignons, 
snijd de prei in ringen, de wortel en pastinaak in blokjes en voeg 
samen met de spekjes toe. Voeg de room en rozemarijn er gelei-
delijk aan toe en laat alles 15 min zachtjes sudderen met de dek-
sel erop. Zorg dat het gaar is. Bak een bakvorm of taartvorm en 
schep er het groentemengsel in. Rol de plakjes bladerdeeg uit 
tot Eén groot vel en snijd er repen van. Leg de repen  horizon-
taal en verticaal op zodat je een gevlochten matje krijgt. Smeer 
het matje in met eigeel en leg het voorzichtig op het groente-
mengsel. Snijd de randen bij en zet het 25 minuten in de oven 
tot het goudbruin is. Serveer lekker met pasta of een salade.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Very easy

2 4 1 8

1 8 9 7

7 1 5 2

3 7 1 5

5 2 3 6

4 6 5 3

9 3 8 5

5 7 9 1

4 6 1 2

Puzzle #164998

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSPRAAK BIOSCOOP COMPUTER
DOCUMENT DRIEHOEK ECONOMIE
EIGENAAR GARANTIE GELUIDEN
GELUKKIG GEWRICHT IEDEREEN
INGANGEN JONGLEUR JUWELIER
KLINKERS PARKEREN PRIKBORD
REKENING SCHERMEN SLEUTELS
STRANDEN WANDELEN AFWEZIG

Zoek de 10 verschillen
200 JAAR GRONDWET
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VOORJAARSAANBIEDING
KRIEGENBERGH

VERKEERSOPLEIDING

Al jaren het vertouwd adres voor uw rijopleidingen

MOTORA2 getrapt: 22 jaar/2jaar A1
4 Rijlessen
1 AVD NU € 399,-

AUTO32 Rijlessen
1 Tussen tijdse toets
1 Praktijk examen
1 Theorie examen
1 Eigen verklaring

Normaal € 1790,-

NU € 1695,-

MOTORA2: vanaf 20 jaar
A : vanaf 24 jaar
15 Rijlessen
1 AVB
1 AVD

Normaal € 950,-

NU € 899,-

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl
Weverstraat 14a Nuenen. Tel: 040-2835544

Gezellig meezingen met Liedertafel ’t Nachtpitje in Café-Zaal De Tapperij 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Liedertafel ’t Nachtpitje 
is verhuisd. Meezingavonden van ‘t 
Nachtpitje vinden voortaan plaats 
in Café-Zaal de Tapperij in  Beek en 
Donk op de laatste vrijdag van de 
maand. Afgelopen vrijdag vond de 
eerste meezingavond op deze nieuwe 
locatie plaats. Deelnemen hieraan is 
gratis. Iedereen is welkom. 

Zootje ongeregeld
“ ’t Nachtpitje is al 22 jaar een heel ge-
zellig zootje ongeregeld”, vertelt Willy 
Constant. “We zijn geen vereniging, 

we hebben geen leden, we hebben 
geen bestuur, vragen geen contributie, 
we kunnen geen noot lezen, we repe-
teren nooit, we hebben geen dirigent. 
We houden wel weer van gezelligheid!  
We buurten wat af! We drinken graag 
een glaasje bier. We zingen uit volle 
borst smartlappen en andere liederen”, 
somt hij enthousiast op. “Natuurlijk is 
het spannend of ‘de fans’ de nieuwe 
locatie , Café-Zaal de Tapperij, weten 
te vinden”, zo vult Theo van Gemert 
aan. Theo is de tweede ‘regelaar’ van 
het ’t Nachtpitje. Samen met André 
Bergman,  vormen zij een drieman-
schap dat dit zootje ongeregeld al ja-
ren bij elkaar houdt.

De muzikanten
’t Nachtpitje beschikt over wel zes ac-
cordeonisten. Vanavond zijn er drie 
aanwezig. Eén van die accordeonisten 
is Johan van der Linden uit Veghel. 
“Ik speel alles op gehoor”, zegt hij. 
“Ik heb geen papier nodig en zo kan 
ik onder het spelen ook eens naar de 
vrouwtjes kijken”,  merkt Johan vrolijk 
op.

De fans
Vanaf half tien stroomt het café vol. 
Zowel jongeren als ouderen. Herman 
Heusschen uit Lieshout, is een jonge-
re. Hij zegt dat hij ’t Nachtpitje al jaren 
volgt. “Heel gezellig om  die smartlap-
pen mee te zingen”, vertelt hij glimla-
chend. Hij bekent: “Maar een CD ko-
pen met deze muziek, zou ik niet gauw 
doen.” Om kwart voor tien kondigt 

Theo van Gemert het eerste nummer 
aan: ‘De klok van Arnemuiden’ in G, 
bladzijde vierentwintig  van de zang-
bundel. Theo blijkt ook de dirigent te 
zijn van ’t Nachtpitje. Het hele café 
zingt en deint mee. “Zo dit was ons 
eerste lied hier in De Tapperij”, zegt 
Theo. “En voorlopig niet het laatste”, 
vult een fan aan. Er volgen nog vele 
sessies, van telkens drie verzoeknum-
mers, door Theo verzameld op een 
bierviltje. Zo rond de klok van twaal-
ven is de laatste sessie.

Tot slot
Als De MooiLaarbeekKrant zich huis-
waarts begeeft, ligt Beek en Donk 
er stil en verlaten bij. Telkens als de 
deur van het café open gaat, klinken 
er flarden van smartlappen door de 
nacht. De diepere betekenis achter 
de naam ‘’t Nachtpitje’ is nu volko-
men duidelijk. De gezelligheid van 

‘t Nachtpitje laat zich niet vangen in 
tijd. Op de laatste vrijdag van april 
is er weer een meezingavond. Dan 
met medewerking van de groep 
‘Plezzang’ uit Nuenen. Het zou ook 
dan, wel eens erg druk en gezellig 
kunnen worden. De avonden starten 
rond 21.00 uur.

Toneel en kunst komt samen in ‘Sprookjesherrie’
Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Mariahout – Na het succes van vo-
rig jaar brengt Toneelvereniging 
Mariahout en het kinderatelier van 
Helmie Segboer opnieuw een geza-
menlijke uitvoering. Dit jaar heeft 
het samenwerkingsproject het thema 
‘sprookjes’.  

‘Sprookjesherrie’ is een korte toneel-
voorstelling voor en door kinderen. 
Het is de eindpresentatie van de to-
neelcursus voor de junioren van de to-
neelvereniging. Tegelijkertijd worden 
de kunstwerken geëxposeerd die door 
kinderen zijn gemaakt in het atelier 
van Helmie Segboer. Op haar initiatief 
is deze samensmelting van toneel en 
kunst opgezet. “Door de toneelcursus 
en mijn eigen lessen via een thema 
met elkaar te verbinden, willen we een 
breder publiek aanspreken”, zo vertelt 
Helmie. 

‘Sprookjesherrie’
In Sprookjesherrie plagen Lies en 
Maud hun zus Eef, omdat zij graag 
sprookjesboeken leest. De zussen 
vinden sprookjes voor kleuters, maar 
Eef waant zich graag in een andere 
wereld. Op een dag springen er drie 
feeën uit een boek en vertellen dat alle 
sprookjes door elkaar worden gehaald 
in Sprookjesland. Iemand moet hier 
iets aan doen en er lijkt één aangewe-
zen persoon te zijn.

De regie van deze voorstelling is in han-
den van theaterdocente Michelle van 
Daalhoff. Het is voor haar de tweede 
keer dat ze de junior toneelcursus van 
Mariahoutse toneelvereniging doet; 
ze regisseert ook de kinderproducties 
in de zomermaanden. Michelle is zeer 
te spreken over de motivatie en het 
niveau van de junioren. “Naast dat ze 
enthousiast zijn over het toneelspelen, 
doen ze ook ontzettend hun best om 
er wat moois van te maken”,  aldus de 
trotse docente. 

Eén van sterspelers is Steven, hij speelt 
alle prinsen in de voorstelling. Hij vindt 
toneelspelen het leukste wat er is. “Ik 
doe niets liever”, zegt hij blij. En het 
feit dat hij één van de weinigen jon-
gens is in de groep, vindt hij niet erg. 

“Het is eigenlijk best gezellig met al 
die meiden!”, aldus Steven. 

De expositie
Voorafgaand aan de toneelvoorstelling 
kunnen de bezoekers zo’n honderd 
kunstwerken bewonderen die door 
andere kinderen zijn gemaakt, gedu-
rende twintig lessen in het atelier van 
Helmie. “Net als de toneelcursus zijn 
dit kinderen van groep 3 tot 8 van de 
basisschool. De kunstwerken komen 
voort uit opdrachten, maar de uit-
voering daarvan is naar geheel eigen 
invulling”, zo vertelt Helmie. Ze vindt 
het heel belangrijk dat kinderen hun 
‘creatieve ei’ kwijt kunnen naast wat 
ze op school leren. 

Eén van de tentoongestelde werken 
is een gezamenlijke opdracht van alle 
kinderen. Dit is ook tevens het enige 
kunstwerk wat te koop wordt aange-
boden voor het bedrag van 100 euro. 
De opbrengst wordt geïnvesteerd in 
materiaal voor het atelier. 

De speeldata zijn zaterdag 5 april 
(19.00 uur) en zondag 6 april (14.30 
uur). De openingstijden van de ex-
positie zijn zaterdag 5 april (17.00 tot 
20.00 uur) en zondag 6 april (13.30 
tot 16.00 uur). Beiden vinden plaats in 
Buurthuis Mariahout. 

De expositie is gratis te bezoeken, de 
entree voor de toneelvoorstelling be-
draagt €1,50.

De kinderen van de jeugdvoorstelling 
tijdens een van de laatste repetities

Naast de jeugdvoorstelling is er ook een expositie 
van het kinderatelier van Helmie Segboer

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

AGENDATIP!
2e PAASDAG 

PAASSHOW 
10.00 - 16.00 U
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Nog vlotter winkelen:

Scannen, inpakken,
afrekenen!

Kom ook zelfscannen en krijg deze 
handige shopper GRATIS!

Kom zelfscannen en lever bij het afrekenen deze waardebon in. U ontvangt 
dan GRATIS een handige Jumbo boodschappentas*. Zo kunt u tijdens het 
boodschappen doen alles meteen inpakken! Zelfscannen wordt zo wel 
heel plezierig!

*Geldig t/m 6 april bij onderstaande Jumbo’s.
  Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/spelregels

8 718452 027897

Scan zelf uw  
boodschappen!  
• Lekker snel winkelen

•  Tijdens het winkelen  
al inpakken

• Betalen met pin én contant

• Géén klantenpas nodig

• Ervaar zelf het gemak en de
   snelheid van Jumbo Zelfscan!

JUMBO LAARBEEK
Lieshout:  Dorpsstraat 54A  .  Mariahout 58:  Mariastraat             
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De ‘nieuwe’ raadsleden van de gemeente 
Laarbeek zijn geïnstalleerd

Laarbeek - De 19 ‘nieuwe’ raadsleden 
van de gemeente Laarbeek zijn afge-
lopen donderdagavond geïnstalleerd. 
Dit gebeurde op een speciale raads-
vergadering hiervoor. Een aantal per-
sonen zaten de vorige vier jaar al in de 
raad. Voor een aantal anderen is dit 
de eerste keer dat ze in de raad zitten. 

Op donderdagavond 10 april wordt 
bekend welke personen in het college 
komen te zitten. Er komen dan 3 of 
4 - ligt aan het aantal wethouders - 
plekken in de raad vrij. Deze worden 
ingenomen door de eerstvolgende 
personen op de kieslijst van de betref-
fende partij. 

Tijdens de raadsvergadering werd 
ook de waarnemend raadsvoorzitter 
gekozen. Deze functie kleedt Frans 
Biemans in. “Dat geeft me een bijzon-
der gevoel. Ik vind het heel mooi en 
dankbaar”, vertelt hij.

Wim van Dijk - PNLWim van Dijk - PNL

Veerle van Schaijk 
De Werkgroep

Peter Verschuuren - PNL

Greet Buter - PvdA

Tonny Meulensteen - CDA

Monika Slaets-Sonneveldt 
ABL

Frans van Zeeland - PNL

Ton van de Wijdeven - PNL

Jos Gruijters - De Werkgroep

Frans Biemans 
Fractie Frans Biemans

Theodoor Biemans - PNL

Jordy Brouwers - ABL

Bowen Straatman - PNL

Rick van Bree
De Werkgroep

Joan Briels - De Werkgroep

Ben Swinkels - De Werkgroep

Ria van der Zanden-Swinkels 
PNL

Hans Vereijken - PNL

Arian de Groot - PNL

Fotograaf: Joost Duppen

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

Nielson en Gers Pardoel op WiSH Outdoor 2014

Beek en Donk – Na eerder al een 
aantal artiesten bekend te hebben 
gemaakt voor de optredens op vrij-
dag en zaterdag, presenteert WiSH 
Outdoor nu haar line-up voor zon-
dag 6 juli.

Op festivalterrein ‘de Aa’, aan de 

Lekerstraat in Beek en Donk huist 
dit jaar wederom het populaire –
nog altijd groeiende- WiSH Outdoor 
Festival. Nadat eerder al een aantal 
namen bekend zijn gemaakt voor 
vrijdag en zaterdag, presenteert de 
organisatie nu onder andere Nielson 
(bekend van zijn single ‘Beauty & 

The Brains’) en de Nederlandse rap-
per Gers Pardoel. Gers Pardoel is het 
meest bekend geworden van zijn 
nummer 1-hit ‘Ik neem je mee’.

Naast Nielson en Gers Pardoel zien 
we op de Mainstage ook een aan-
tal oud-bekenden terug op zondag, 

waaronder de Memphis Maniacs 
en The Opposites. Laatstgenoemde 
won afgelopen week nog de Edison 
Pop Award 2014. Naast deze optre-
dens is er ook nog een verrassingsact 
tijdens de Eindshow.

Op de stage van ‘Delicious Dutch’ 
keer Mental Theo terug, ditmaal met 

een back2back sessie met onze eigen 
Laarbeekse DJ Zany. Tevens zal su-
pertalent Ronnie Flex zijn kwaliteiten 
vertonen op dit podium.

Tijdens dit driedaagse festival is 
er evenals voorgaand jaar ‘Camp 
WOW!’, de camping van WiSH 
Outdoor. Voor de camping zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

Meer informatie over de tot nu toe 
gepresenteerde namen is terug te 
vinden op www.wishoutdoor.com. 

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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Grafisch ontwerp
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Drukwerk
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bedden - bankstellen - dressoirs - vitrinekasten - kasten - eetkamertafels - tv meubels - stoelen - relaxfauteuils
www.meubeloutletasten.nl     Meubel-Outlet Asten      Prins Bernhardstraat 67  5751 GB  ASTEN  gsm 0615292134  

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur vrijdag koopavond 21.00 uur

5000 m2 KWALITEITSMEUBELEN uit diverse FAILLIETE LUXE WOONBOULEVARDS

 *     5000 m2 KWALITEITSMEUBELEN uit diverse    FAILLIETE    LUXE   WOONBOULEVARDS    * 

bedden – bankstellen -dressoirs-vitrinekasten-kasten –eetkamertafels-tv meubels-stoelen – relaxfauteuils

www.meubeloutletasten.nl   Meubel-Outlet  Asten    Prins Bernhardstraat 67  5751 GB  ASTEN  

Openingstijden van maandag 13.00 uur tot 18.00 uur   dinsdag tm zaterdag van 10.00 uur  tot 18.00 uur vrijdag koopavond 21.00 uur 

TOPKWALITEIT tegen de LAAGSTE PRIJS !

5000 m2 Kwaliteitsmeubelen uit diverse failliete luxe woonboulevards
www.meubeloutletasten.nl     Meubel-Outlet Asten      Prins Bernhardstraat 67  5721 GB  ASTEN  0493-697211 / 0615292134

Openingstijden: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur vrijdag koopavond 21.00 uur

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Grote foto-expositie Marcel van de 
Kerkhof in Aarles heemmuseum

Aarle-Rixtel - In het Aarlese heemmuse-
um aan de Bosscheweg vindt op zondag 
6 april de opening plaats van een grote 
foto-expositie van Marcel van de Kerkhof 
uit Aarle-Rixtel. Marcel heeft inmiddels al 
de nodige bekendheid gekregen met zijn 
unieke foto-opnames in de vrije natuur. 

Marcel is weliswaar autodidact maar zijn 
werk is zonder enig voorbehoud professio-
neel te noemen. Hij maakt niet alleen mooie 
plaatje, zijn foto’s brengen het natuurle-
ven in al zijn facetten verhalend in beeld. 
Hiervan verschijnen regelmatig publicaties 

in De MooiLaarbeekKrant en andere regio-
nale bladen. Marcel is als het ware een beel-
dend ambassadeur van de natuur. Naast 
een groot aantal grootformaat-foto’s zijn 
er tijdens deze expositie ook fotoboeken te 
bewonderen en wordt er een doorlopende 
diapresentatie gegeven. 

Gedurende de maanden april en mei is de 
expositie iedere zondagmiddag van 14.00 
tot 17.00 uur geopend, waarbij Marcel zelf 
aanwezig is voor een praatje of uitleg over 
zijn werk als natuurfotograaf.

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel.

Schilder Bert prijswinnaar in landelijke 
klanttevredenheidwedstrijd
Beek en Donk - Schilder Bert mag zich vanaf 
donderdag 20 maart één van de beste vak-
schilders in Nederland noemen, welke is aan-
gesloten bij ‘Kwaliteitsorganisatie De Betere 
Schilder’. Het schildersbedrijf werd 6e en nam 
vanwege de positieve klantbeoordelingen in 
2013 meerdere prijzen in ontvangst. Bijzonder 
is dat Schilder Bert ook bij de voorgaande twee 
uitreikingen tot de beste 25 behoorde.

Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder heeft de 
verkiezing in het leven geroepen om de kwaliteit 
en de service van de aangesloten 400 vakschil-
ders te waarborgen en te controleren. Alléén 
schildersbedrijven die voldoen aan verschillende 
strenge kwaliteitsnormen worden toegelaten tot 
de kwaliteitsorganisatie. De Betere Schilder sti-
muleert de leden telkens weer om professioneel 
en gedreven het werk uit te voeren. Deze prijs 
geeft de winnaars de bevestiging dat ook de 
klanten overtuigd zijn van de geleverde service 
en kwaliteit. “Ik ben dan ook zeer vereerd dat 

ook mijn klanten het werk zo enorm waarde-
ren,” aldus de trotse prijswinnaar. 

De klanten van een erkend Betere Schilder we-
ten duidelijk waar ze aan toe zijn en kunnen na 
het opgeleverde schilderwerk heel gemakkelijk 
en online een gedetailleerde beoordeling ge-
ven. Op basis van deze beoordelingen wordt de 
ranglijst opgemaakt. Niet alleen het schilders-
bedrijf profiteert, alle klanten die aan dit klant-
tevredenheidsonderzoek 
meedoen, maken namelijk 
kans op een schildersbon 
van liefst €500,00.

Graag vertelt Schilder 
Bert u in een persoon-
lijk gesprek meer over de 
voordelen van het goed 
laten uitvoeren van schil-
derwerk. Bel met Schilder 
Bert. Tel. 06-20408564.

Advertorial



Donderdag 3 april 2014 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Mijn naam is Jeannette van 
Ameijde - van Zeeland. Tot mijn 
18e woonde ik in Beek en Donk. 
In 1965 trouwde ik met een 
binnenvaartschipper, Cor van 
Ameijde.

We hebben samen zo’n 10 jaar 
samen gevaren op een bin-
nenvaartschip. Hoofdzakelijk 
Frankrijk-Duitsland. Maar ook 
vaak de Zuid-Willemsvaart. Op 
een gegeven moment wilde 
mijn man verder dan alleen de 
binnenvaart en zo kwamen we 
in Maaseik (Belgié) te wonen. 
Mijn man ging daarna varen als 
sleepbootkapitein in Iran en ik 
ben gaan werken als verzorg-
ster in de gehandicaptenzorg in 
Bunde. Op een gegeven ogen-
blik kreeg mijn man een baan 
aangeboden in Saoedi-Arabië. 
Na enkele maanden ben ik hem 
gevolgd met ons gezin met 
onze vier kinderen. Een pracht-
tijd was dit.

We waren daar - in Saoedi-
Arabië - vier jaar samen. Helaas 
was het werk daar gedaan en 
zijn we, vooral omdat mijn man 
in de buurt van water wilde wo-
nen, naar Friesland verhuisd. 
Van daaruit werkte hij als sleep-
bootkapitein wereldwijd. Op 
een gegeven moment was er 
een grote klus in Denemarken: 
de verbindingsbrug tussen 
Denemarken en Zweden. De 
kinderen waren inmiddels groot. 

Ik ging regelmatig met de cara-
van met hem mee. Ik kookte 
veel, en nog kook ik graag, 
daarom werd ik vanzelf de kok 
aan boord.

Mijn man heeft altijd gezegd 
dat als hij met pensioen ging, 
hij in Frankrijk wilde wonen. 
Dat hebben we dan ook ge-
daan. In 1999 zijn we naar 
Frankrijk verhuisd, in de buurt 
van Perpignan. En nu wonen we 
sinds drie jaar in de Dordogne.

Ik heb door het werk van mijn 
man héél wat landen in de 
wereld mogen bezoeken. Dit 
even in het kort mijn verhaal.

Jullie zullen nog vaker in de 
krant lezen over sommige pe-
riodes van ons leven in het 
buitenland. 

Met vriendelijke groet,

Jeannette van Ameijde-van 
Zeeland

Frankrijk

Luch
tpost

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 

Koen Leenders

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Hallo allemaal, 

Tok Tokkie … 
een tweede thuis

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nlwww.ILMIOCOLORE.com

TRENDY JURKJES 

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Huishoudelijke hulp en/of begeleiding nodig ? 
Krijgt u een p.g.b. ? Bel mij, dan kan ik samen 
met T.U.D. iets voor u betekenen. 06-23338723

Nette betrouwbare huishoudelijke hulp 
(NL). Bel vrijblijvend 06-43031171

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

GEVONDEN
Op zandpad in De Hei, tussen Beek en 
Donk en Mariahout: Samsung mobiele 
telefoon gevonden. Tel. 0492-463120

Op 21 maart sleutel gevonden in zwarte 
etui. Bij de glas/kleding bak bij de Lieshou-
tse molen De Leest. Tel. 06-81891400                           

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meubels 
bij u op. Ook uw witgoed wordt door ons opge-
haald. Winkel: Leije 6, Gemert Tel. 0492-368747

Ladekast voor A0 formaat tekeningen. Liefst 
10 lade of 2x5. Heemkunde ‘t Hof van Li-
essent. joop.van.den.baar@gmail.com Tel. 
06-57657638 of 0499-422418

Welk meisje van ongeveer 14-16 jaar 
heeft veel ervaring met pony’s en wil twee 
meisjes van 10 jaar rijlessen geven? Con-
tact mvderaa@hotmail.com

OVERIG
Antraciet en heiderood klinkers, 21x10,5x8cm 
en 11m2 cobblestones, bruin 12x12x8cm. 
Gratis af halen in Beek en Donk, zelf uit de 
grond halen. Tel. 0492-462266

TE HUUR

Bent u op zoek naar een afgesloten en 
geïsoleerde ruimte om uw caravan, uw 
kamper o.i.d. te stallen in Laarbeek, stuur 
dan een berichtje naar pgmbrouw@xs4all.
nl  voor meer informatie.

Luxe ruime camper te huur 4 slaapplaatsen. 
Info via robbescheuten@hotmail.com

TE KOOP
Hardhouten bananen tuintafeltje met hard-
houtenbank 120 cm, samen voor €150,00. 
Tel. 06-29507138

Pootaardappels, Koolplanten, Slaplanten, 
Andijvieplanten, Selderieplanten. Kapelstraat 
39, Beek en Donk. Tel. 06-53309580

Eikenhouten wiskeyvat; 200 liter; in zeer 
goede staat. Kapelstraat 39, Beek en Donk. 
Tel. 06-53309580

Blauwe Citroën Xsara Bj. 1998. Kilometerstand 
167.000. APK tot maart 2015. Mitchel van 
Osch. Tel. 0492-463979 Mob.06-13699244

Vijverpomp Oase Aquamax 5500 Eco. 
€100,00. Tel. 06-29507138

Mooie metalen/glazen tafel met messing 
accenten. Twee glasplaten zodat u ook 
onderop wat neer kunt leggen. 140LX-
70BX45H. T.e.a.b. Tel. 0492-465736

Vijver luchtpompjes SuperFish koiFlow 
60,met slang en bruissteen.€25,00 + Air-
pump aco-9610 -4 uitgangen met bruisste-
nen €15,00. Tel. 06-51790501

Wegens verhuizing 16 koi vissen diverse 
kleuren 25 a 30cm lang. Enkele voor 
€20,00. Daarna 3-kamer fi lter+vortex + 
uv-lamp. Tel. 06-51790501

Bobike fi etsstoel achter met bevestigingen 
met ATB beugel  €35,00 Tel. 06-30936291

Bobike fi etsstoel voor met scherm en blok 
€30,00 Tel. 06-30936291

4 Louvre deuren 199x38cm €25,00. 
Opvouwbare campingtafel met 4 vaste 
zitjes, als koffer mee te nemen €25,00. Tel. 
0492-381884 of 06-40321257

Bijna niet gebruikte elektrische fi ets, 
trapondersteuning, lage instap. Merk pointer 
€550,00 Tel. 0492-464280 na 18.00 uur. 

VACATURES

Gezocht: Weekend/vakantiekracht vanaf 
16 jaar die zelfstandig kan werken en van 
aanpakken weet. Werkzaamheden betreffen 
het opruimen/poetsen/vegen van de fabriek 
en het buitenterrein, auto’s wassen, maga-
zijnwerk en andere ondersteunende activ-
iteiten. Graag sollicitatie per mail, voorzien 
van cv of info naar info@ascom-polyester.nl

VERLOREN

Goudkleurige Gucci brillendoos. Langs het 
kanaal bij de hommel naar de Laarbrug, 
kan aan beiden kanten van het kanaal zijn. 
06-25358945

VERMIST

29 maart is Sammie, een grijze papeggaai 
met een rode staart weggevlogen. Diegene 
die hem gezien of in zijn bezit heeft kan 
bellen met 06-51583478

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

Mila 
28 maart 2014

Dochter van 
Jan en Denise van de Laar

Hanneke en Koen van Oss
12,5 jaar getrouwd

Gefeliciteerd namens de vriendinnen van Tis Wa.
Het feestje houden we nog tegoed

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PISTORIUSSTAALLBERS

Z

Max. 6 
per klant

500 g

2.79 1.99*

www.aldi.nl

Kanaaldijk 3, Aarle Rixtel

Maandag 08.30 - 18.00 uur
Dinsdag 08.30 - 18.00 uur
Woensdag 08.30 - 18.00 uur

Donderdag 08.30 - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30 - 18.00 uur

OPENINGSTIJDEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
*  Deze aanbieding is geldig van 

09-04-2014 tot en met 12-04-2014.

OPENT
WOENSDAG 9 APRIL 2014

OPENINGSAANBIEDING

Milde en aromatische koffi e 
van 100% Arabicabonen.

Koffi e Goud

Weerzien na bijna 46 jaar!

Beek en Donk – Een reünie van de 
6e klas, was een feit op vrijdag 
28 maart. Het plaatsen van een 
klassenfoto van de 6e klas 1967-
1968, door Hanneke Vereijken op 
facebook, begin januari, leidde tot 
bijna 70 reacties. 

Dit was de 6e klas die in sep-
tember 1967 verhuisde van 
de Leonardusschool aan de 
Schoolstraat naar de nieuwe 
school aan de Lage Heesweg. Dit 
werd later de Raagten, na de fu-
sie van de St. Josephschool en de 
Leonardusschool.                                                                                                          

Uit de reacties bleek dat de behoefte 

aan een reünie erg groot was. Met 
deze wens zijn Hanneke Vereijken 
en Helma Kanters aan de slag ge-
gaan. Ze waren in staat om spon-
taan aan de hand van de foto alle 
29 namen weer te noemen, maar 
de meesten zijn waarschijnlijk ge-
trouwd en gebruiken de naam van 
hun partner.

Toen ze via facebook meldden dat 
ze gingen voor een reünie, kwam 
alles in een stroomversnelling. Na 
een speurtocht van ongeveer 4 we-
ken via facebook, familie, vrienden, 
buren, kennissen, etc. is het hen ge-
lukt om namen en adressen te ach-
terhalen. Helaas moesten Hanneke 

en Helma tijdens de speurtocht con-
stateren dat 2 klasgenoten, Marijke 
Barten en Trees Geeven, reeds wa-
ren overleden. Toch waren ook zij 
in hun midden! Het was Hanneke 
gelukt om via familie een foto te 
bemachtigen, zij hadden hun plekje 
op de bar. 
                   
Het was geweldig om iedereen na 
al die jaren weer eens te zien en te 
horen hoe ieders leven met ups en 
downs tot nu toe is verlopen. Ook 
2 docenten, Jo van der Heijden en 
Cees Huijbregts, waren van de par-
tij. Het was een geweldige avond 
die zeker nog een vervolg krijgt.

Wie o wie weet waar dit is?
   

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via  prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van het huis van vorige week kwamen enkele reacties binnen:

Het huis staat in de Dorpstraat 35 
in Lieshout. Hier hadden de gezus-
ters Peters een tabakswinkeltje. Be-
gin jaren 50 als ik uit school kwam, 
mocht ik enkele malen per week 
voor ons opa zijn sigaretjes halen 
(gele pakje) cros, het kostte 38 of 
48 cent. De 2 cent die overbleef, 
mocht ik houden. Dit was weer 
goed om snoepjes te kopen (niet te 
geloven dat je voor 2 cent graag boodschappen deed).
Groetjes Ineke coolen uit Lieshout

De foto is volgens mij van de Dorpstraat 35 in Lieshout, daar heeft Ood van de 
Laar nog gezeten met verkoop van tabak.
Groetjes, Corina Verhoeven.

Een telefonische reactie kwam binnen van Hr. Klomp

Historische beelden
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Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ 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

Open dag bij Agrarische kinderopvang ‘t Heikantje Advertorial

Agrarische kinderopvang ’t Heikantje 
is gelegen op een boerderij in het bui-
tengebied van Aarle-Rixtel, die wordt 
omgeven door aardbeien-, prei-, 
maïs- en aspergevelden. Kinderen in 
de leeftijd van 0-13 jaar kunnen hier 
spelen en vanuit de groep de boer op 
het land aan het werk zien.  

Op ’t Heikantje zijn de kinderen zoveel 
mogelijk buiten met een overall en 
laarsjes aan. De dieren voeren en vers 
water geven is een dagelijks terugke-
rend taakje. Ze mogen bij de kippen de 
eitjes rapen en leren hier voorzichtig 
mee om te gaan. Bella en Bea de ezels, 
schapen, hangbuikzwijn, kippen, ca-
via’s en konijnen zijn de bewoners van 
de dierenweide. Soms lopen er een 
drietal hondjes op het erf rond.

Als je van de groep naar buiten gaat kom 
je bij de fruittuin en het hoekje om in de 
kruidentuin. In de zomer kunnen kinde-
ren hier van zelf geplukte appels appel-
moes maken of zelf geplukte muntthee 
drinken. Kortom educatief spelen op de 
boerderij!

In de speelweide mogen de kinderen vrij 
spelen in de zandbak, aan de rekstokken 
hangen en op de trampoline springen. 
Regelmatig wordt er gebruik gemaakt 
van elementen uit de natuur tijdens het 
spelen.

’t Heikantje biedt: 
• dagopvang  voor kinderen van 0-4 

jaar. Keuze uit 40 en 52 wekenpak-
ket

• NIEUW BSO buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 4-13 
jaar 

• NIEUW Vakantieopvang 
(losse dagen zijn mogelijk in over-
leg)

• Luiers en voeding zijn bij de prijs 
inbegrepen 

Nieuw: buitenschoolse opvang
Er is bij ons plaats voor 10 kinderen in de 
leeftijd van 4-13 jaar per dag. De kinde-
ren worden van school gehaald en op-
gevangen in een eigen BSO ruimte. Hier 
krijgen ze drinken en een tussendoortje. 
De kinderen kunnen lekker naar buiten 
om met de dieren te knuffelen, de moes-
tuin in duiken, in het bos in de bomen 
klimmen, lekker spelen in de speelweide 
of uitrazen in de BSO weide. BSO heeft 
een eigen weide met een twijgenhutje, 
hier kan gevoetbald worden en veel 
meer. 

Open dag
Zondag 13 april bent u tussen 14.00 en 
16.00 uur welkom op de open dag bij 
’t Heikantje. Kom je ook pannenkoeken 
eten en een ritje maken in de huifkar?

Kijk voor meer informatie op 
www.heikantje.nl 

De Wolfsputten 6 
Aarle-Rixtel
0492-381217 / 06-46005617

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan de 
81-jarige mevrouw Maria Brigitta van 
de Laar uit Lieshout. “Ik zou dat getal 
graag omdraaien”, lacht ze. Ruim 37 
jaar heeft Maria in het onderwijs ge-
werkt, waarvan 22 jaar als hoofd van 
de RK Mariabasisschool in Lieshout. 
Zij heeft haar sporen achtergelaten in 
het sociaal maatschappelijk leven van 
Lieshout en Mariahout. 

‘Zusters van Liefde’
Als 12-jarige ging Maria haar zus Til 
achterna door eerst de Mulo te doen 
en daarna de Maria-Kweekschool van 
de ‘Zusters van Liefde’ in Schijndel. 
In de prospectus die Maria laat zien, 
staan de volgende eisen om toegela-
ten te worden: ’n goede gezondheid, 
degelijke godsdienstzin en aanleg voor 
studie’. Maria vertelt: “Het was in een 
tijd waarin bijna niemand doorleerde. 
Voor meisjes waren er drie mogelijk-
heden: verpleegster worden, een kan-
toorbaan of het onderwijs in. Ik ging 
graag met kinderen om, dus onderwijs 
was een logische stap. Ik had last van 
heimwee, zeker na de lange vakantie, 
want van september tot Kerst mocht je 
geen bezoek ontvangen. Alle kinderen 
liepen in een zwart uniform, met witte 
boord en zwarte strik. Om de drie we-
ken mocht je in bad, met een zoge-
naamd badschortje voor. Het hoorde 
bij de geest van die tijd.”

Laartje
Glimlachend vertelt Maria dat ze op 
school geen braverik was. Ze werd 
‘Laartje’ genoemd. “Maria was een te 

brave naam voor mij. Ik heb ooit bij 
een zuster een heiligenbeeld in bed 
gelegd. Tijdens Carnaval heb ik, ver-
kleed als spook, leerlingen enorm la-
ten schrikken. Eén leerling was zo ge-
schrokken dat die twee dagen in bed 
heeft gelegen.”

Alles voor onderwijs én Lieshout
Als 19-jarige kon Maria gelijk aan de 
slag als onderwijzeres aan de lagere 
school ‘Mariëngaarde’ in Aarle-Rixtel 
in een grote klas. Vanaf 1957, toen ze 
de hoofdakte had gehaald, ging Ma-
ria in Lieshout werken aan de Maria-
basisschool. Eerst als onderwijzeres en 
vanaf 1963 als hoofd van de school. 
Daarnaast ontwikkelde Maria andere 
activiteiten. Een greep daaruit: Maria 
was mede-oprichtster van de biblio-
theek, van de scouting, lid van het 
Oranjecomité Lieshout, promotor van 
het Openluchttheater in Mariahout, 
lid van het kerkbestuur, secretaris van 
de Hoofdenkring Gemert …

“Toen had je in het onderwijs nog vrije 
tijd, maar wel een tijd waarin je een 
schaap met vijf poten moest zijn”, al-
dus Maria. “Denk aan de klus waarin 
de jongensschool en de meisjesschool 
samengevoegd werden. Tijd om te 
trouwen had Maria niet. Ze weet nog 

dat leerlinge Vera tijdens het surveille-
ren op het plein vroeg waarom ze niet 
getrouwd was. Toen ze antwoordde 
dat ze het te druk had met school, zei 
Vera: Nou, dan had ik maar eens een 
vrije dag genomen!” Vol trots vertelt 
Maria dat Guus Meeuwis een oud-
leerling is van de Mariabasisschool. 
“Hij viel toen niet echt op. We zijn 
zelfs, door hem, naar de t.v.-opnames 
van ‘Klasgenoten’ van Robert ten 
Brink geweest. En niet te vergeten: 
Nico Schermers, nu diplomaat in Can-
berra. Hij zat ook op onze school.”

Zoveel te vertellen
Samen met haar oudere zus, Oda, 
woont Maria in de Dorpsstraat. Ze 
heeft een brede interesse voor de 
wereld. Onderwijs, de politiek: het 
interesseert haar allemaal. Nu ze niet 
meer zo mobiel is, is ze minder ac-
tief. Ze vindt de dagen te kort, terwijl 
er genoeg boeken liggen die gelezen 
moeten worden. Ze doet de adminis-
tratie en onderhoudt contacten. Ze 
is trots op wat ze heeft kunnen doen 
voor Lieshout. En ... Lieshout is dat 
ook. In oktober 1989 ontving Maria, 
uit handen van burgemeester Piet van 
Hout, de zilveren erepenning van de 
gemeente Lieshout. Een half jaar later, 
tijdens Koninginnedag 1990, kreeg 
ze een koninklijke onderscheiding 
en is ‘Ridder In de Orde van Oranje-
Nassau’. Het klopt: ze kan nog zoveel 
vertellen …

Tienerwerk gaat Verzorgingshuis 
Franciscushof op stelten zetten

oMase bezoekt PSV

Collectanten gezocht voor het Longfonds

Kienen bij seniorenvereniging/KBO

Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-teens-team houden op zaterdag-
middag 12 april in de grote zaal van 
het verzorgingshuis Franciscushof in 
Lieshout een ‘Feel Young Party’ voor 
de bewoners. 

&RGteens had zich ingeschreven bij 
NL-Doet in de hoop voor de vereniging 
geld te kunnen ophalen. Er is geen geld 
toegekend en door omstandigheden 
kon het in die periode geen doorgang 
vinden. De vrijwilligers en de leiding 
van het Franciscushof waren echter zo 
enthousiast dat ze vonden dat het toch 
doorgang moest vinden. Vandaar dat 
er een nieuwe datum is afgesproken. 

Er wordt voor de bewoners een leuke 
gratis muziek- en entertainmentmid-
dag gehouden. De muziekstijl en volu-
me wordt aangepast. Tevens zullen tie-
ners van &RGteens leuke voordrachten 
houden. De middag begint om 14.30 
uur en zal tot 16.00 uur gaan duren.
 
Jong vermaakt oud, de eerste poging 
om het Franciscushof levendig te ma-
ken. Tieners kunnen zich nog aanmel-
den om iets voor te dragen bij Erna 
Claassens, een van de bestuursleden 
van &RGteens en tevens organisator 
samen met Paul de Hoon. Erna is te 
bereiken via tel. 0499-422686 of mail 
ernaclaassens@gmail.com.

Mariahout - De leden van oMase 
brengen een bezoek aan het PSV sta-
dion in Eindhoven op donderdag 10 
april. Tijdens de stadiontour is er een 
bezichtiging op plaatsen waar nor-
maal gesproken niet veel mensen ko-
men, zoals het perscentrum en de luxe 
Business Club. 

Een van de hoogtepunten is uiter-
aard het bezoek aan het veld, de 

spelerstunnel en de vernieuwde kleed-
kamers. Dames die zich hiervoor op-
gegeven hebben worden om 13.00 
uur aan de kerk verwacht voor geza-
menlijk vertrek. 

Op maandag 14 april wordt er met 
de leden die zich hiervoor opgegeven 
hebben een paasdecoratie gemaakt, in 
de vorm van een vrolijke paastaart. Dit 
begint om 13.30 en om 19.00 uur. 

Lieshout - Het Longfonds zoekt col-
lectanten in Lieshout in de week van 
5 t/m 10 mei. Daarmee worden men-
sen met een ongeneeslijke longziekte 
geholpen en wordt onderzoek om 
kapotte longen te repareren mogelijk 
gemaakt. 

Als collectant kun je zelf bepalen hoe-
veel tijd je wil investeren. De meeste 
collectanten lopen in hun eigen straat of 
buurt. Het kost zo’n anderhalf tot twee 
uur van uw tijd. Voor aanmelden en/of 
informatie kan je terecht bij Corrie van 
de Kerkhof tel. 0499-421034 of Annie 
Stoker tel. 0499-422661.

Lieshout – De seniorenvereniging/
KBO houdt op vrijdag 4 april een kie-
navond. Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis Lieshout aan de Grotenhof.

Er wordt gekiend voor mooie 

waardevolle prijzen en er wordt ge-
kiend voor de Jackpot. De kienavond 
wordt deze keer gehouden in de kleine 
zaal van het Dorpshuis en begint om 
20.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 
uur. Iedereen is van harte welkom. 
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Elke zondagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur
Laarbeek Sport en Actueel

 
14.00 - 17.00 uur Actueel voetbal
 Presentatie: Frank van Beekveld

 
17.00 - 18.00 uur Andere sporten

Presentatie: Gerard Brouwers
 

Luistert U ook

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

variabele 
rente

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

10%premie voor 10 jaar sparen

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu
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OBS Het Klokhuis in actie voor Ghana

&RG-teens/Plus on Fire naar brandweer

Geen paniek – Ambulance op BS Bernadette
Beek en Donk - Voor het vierde jaar 
houden de kinderen van OBS Het 
Klokhuis een sponsoractie voor de 
straatkinderen in Ghana. Met het op-
gehaalde sponsorgeld steunen ze de 
stichting Chance2change-Ghana. 

Het doel van deze stichting is om een 
toekomstperspectief te bieden aan de 
straatkinderen van Kumasi en om mee 
te werken aan de totstandkoming van 
een aantal basisrechten voor kinderen 
in Ghana. Meer informatie is te vinden 
op de website 
www.chance2change-ghana.com. 

Doordat OBS Het Klokhuis al vier jaar 
voor dezelfde actie kiest, kunnen de 
kinderen volgen wat er met hun op-
gehaalde geld gedaan wordt en wat 

de vorderingen in het project zijn. De 
heer Martien Admiraal heeft de aftrap 
van de sponsoractie gedaan, door de 
kinderen op Het Klokhuis te vertellen 
over het project en de vorderingen. 
Met veel materialen, foto’s en filmpjes 
wist hij de kinderen weer enthousiaste 
te maken. 

Op dit moment zijn de kinderen op 
zoek naar sponsoren, die hen geld 
willen geven voor dit goede doel. Als 
tegenprestatie houden de leerlingen 
op woensdagochtend 9 april een jung-
lerace met hun knuffels. De hele och-
tend zullen er groepen kinderen actief 
zijn op dit parcours. Zo hopen de kin-
deren van OBS Het Klokhuis ook dit 
jaar weer een mooi bedrag te kunnen 
schenken aan de stichting. 

Lieshout - De tieners van &RGTeens en 
&RG PLUS hebben op vrijdag 11 april 
een activiteit bij de brandweerkazerne 
aan de Papenhoef 7 te Lieshout. 

Ze gaan ervaren wat de brandweer 
doet, welke heldendaden ze moeten 
verrichten en helpen de brandweerlie-
den met  vuurtjes stoken en gaan dit 
ook weer blussen. Een spectaculaire en 
leerzame avond.

Voor deelname kun je je tot 7 april in-
schrijven via www.energyteens.nl en 
het bedrag te voldoen via rekening-
nummer 105065153. De deelname-
kosten van deze activiteit zijn €1,50 
per persoon. Aanvang 19.30 uur bij de 
brandweerkazerne, omstreeks 22.00 
uur is het weer afgelopen. Deze  activi-
teit is voor &RG-teens en de Lieshoutse 
&RG Plussers en dus voor de jeugd van 
groep 7 t/m 15 jaar.  

Mariahout - In het project 
‘Lentekriebels’ is er de afgelopen we-
ken aandacht besteed aan relaties en 
seksualiteit. Daarbij was er ook aan-
dacht voor de ontwikkeling van baby 
tot volwassenen. De kinderen ontdek-
ten dat het niet altijd vanzelfsprekend 
is dat kinderen gezond geboren wor-
den en zich ontwikkelen tot volwaar-
dige volwassenen. 

Jonge moeders kunnen ziek zijn, 
ongeboren kinderen kunnen zich 

onvoldoende ontwikkelen, de geboor-
te kan moeilijk verlopen en gedurende 
de groei kunnen er problemen ont-
staan of ongelukken gebeuren. Wat 
te doen als er een ongeluk gebeurt? 
In de groepen 1-2 wordt het thema 
uitgewerkt aan de hand van het pro-
ject ‘Hulpdiensten in het verkeer’. Als 
afsluiting van het thema mochten alle 
kinderen een kijkje nemen in een ech-
te ambulance. De ambulance heeft 
de hele ochtend bij de school gestaan 
en de twee ambulancebroeders Hans 

en Antoin gaven deskundig uitleg. 
Kinderen mochten hun hartslag laten 
meten, een spalk werk aanleggen en 
op de chauffeursstoel zitten. De sirene 
ging regelmatig en kinderen werden 
op de brancard de ziekenauto inge-
dragen. Een hele belevenis. De broe-
ders waren onder de indruk van de 
goede en interessante vragen die de 
kinderen stelden. Dus; allemaal in de 
ambulance, maar geen paniek!

Kinderen stellen vragen aan ambulancebroeder Hans en Antoin
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Actuele  vacatures
• Oranje Comité Lieshout is op 

zoek naar een secretaris. 
• Stichting ORO is op zoek naar 

een bezoekvrijwilliger in Mari-
ahout op zaterdag voor een 
dertigjarige. 

• Zorgboerderij Grootenhout in 
Mariahout is op zoek naar een 
kaartvrijwilliger, die wil kaarten 
met ouderen die de ziekte van 
Alzheimer hebben. Werktijden 
zijn zelf in te vullen (voorkeur 
woensdag- en vrijdagmiddag)

• Zorgboogcentrum De Regt is 
op zoek naar vrijwilligers voor 
kleinschalig wonen. Het aantal 
dagdelen kan in overleg wor-
den afgestemd

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: 
Natalie van Elderen (39) uit Lieshout
Vrijwilligerswerk: Inzamelen van 
kraampakketten voor de Stichting 
‘Baby Hope’ in Nieuwkoop 

Verloskundige
Tot voor kort werkte Natalie van 
Elderen als verloskundige in een prak-
tijk in Beek en Donk. Ze heeft heel wat 
kinderen in Lieshout,  Mariahout en 
Beek en Donk op de wereld geholpen. 
Na ruim dertien jaar besloot Natalie dat 
ze een nieuwe stap in haar carrière wil-
de maken en stopte ze, begin dit jaar, 
als verloskundige. Wat ze gaat doen, 
weet ze nog niet precies. 

“Maar dat het een baan in de zorg 
wordt, is zeker”, vertelt Natalie. 
Als verloskundige zag ze dat spul-
len uit het kraampakket ongebruikt 
bleven en zelfs weggegooid werden. 
“Ontzettend jammer”, vindt Natalie: 
“Vaak gebeurde dat als vrouwen uit-
eindelijk toch in het ziekenhuis beviel-
en. Maar als we er andere mensen mee 
kunnen helpen, dan doe ik dat graag. 
Daarom ben ik twee jaar geleden be-
gonnen als vrijwilligster met het inza-
melen van kraampakketten voor de 
Stichting ‘Baby Hope’.

Baby Hope 
Stichting ‘Baby Hope’ is in 2003 op-
gericht door een moeder die haar 
ongebruikte kraampakket niet wilde 
weggooien. De Stichting heeft als doel 
de verloskundige voorzieningen in bu-
itenlandse ziekenhuizen te verbeteren. 
“Om ervoor te zorgen dat de hygiëne 
verbetert en de babysterfte afneemt 
in Afrika, Azië, Oost-Europa en Zuid-
Amerika”, legt Natalie uit. ”Nu ik ges-
topt ben als verloskundige, komen er 
bij mij minder kraampakketten binnen. 
Misschien denken mensen dat ik óók 
hiermee gestopt ben, maar dat staat 
er los van. Ik hoop dat de mensen mij 
gauw weer weten te vinden!”

Inzamelpunt Kraampakketten Lieshout
Op de vraag wat er allemaal bij Natalie 
ingeleverd kan worden is het antwoord 
eenvoudig: alles uit het kraampakket. 
Van kraamverband tot navelklem-
metjes, van gaasjes tot fl esjes alcohol. 
Uiteraard moeten kraammatjes onge-
bruikt zijn en de gaasjes nog in de ver-
pakking zitten. 

Spullen uit kraampakketten kunnen 
ingeleverd worden bij: 
Natalie van Elderen
Revershof 14 
Lieshout.

Bellen is niet nodig: u kunt de spullen 
altijd onder de carport kwijt. Kijk ook 
op: www.stichtingbabyhope.org. www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

FullFact is het jong en snelgroeiende bedrijf achter OEE Toolkit, de tool om uw 
productiepotentiëel inzichtelijk te maken. Met een achtergrond in TPM, lean en 
continu verbeteren begeleidt FullFact wereldwijd ruim 300 bedrijven met hun 
verbeterproces. www.OEEToolkit.com

Vanwege onze snelle groei zijn wij op zoek naar collega’s 
in de volgende rollen:

Software developer
Ervaren allround software ontwikkelaar 

met ervaring in C#.Net en UML. 
Kennis van Delphi en/of industriële automatisering is een pré.

Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden.

Field engineer
Minimaal een afgeronde MBO opleiding met een technische achtergrond.

Analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
Wij bieden een internationale buitendienst functie met passende 

arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris.

Junior OEE Consultant
Minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Kennis van OEE, TPM en het verbeteren van productielijnen.
Wij bieden een uitdagende baan met passende arbeidsvoorwaarden en 

mogelijkheid tot het bezoeken van relaties in binnen- en buitenland.

Interesse? 
Stuur je sollicitatie uiterlijk 18 april naar: 
FullFact bv, t.a.v. Oscar Reynhout, 
De Stater 20B, 5737 RV  Lieshout
Oscar.Reynhout@fullfact.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!

TE HUUR
Kantoor / Praktijk ruimte

80m2 instapklaar
Kapelstraat 25, Beek en Donk

TEL: 06 - 51 57 06 62

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

‘Radje Draaien’ bij Jan Linders voor Dierenpark ’t Regter Eind

Beek en Donk – Bij supermarkt Jan 
Linders konden zaterdag niet alleen 
boodschappen gedaan worden: klan-
ten konden voor één euro ook aan een 
rad draaien en een prijs winnen. Het 
opgebrachte geld hiervan gaat naar 
Stichting Dierenpark Regter Eind.  

Activiteiten
Jan Linders steunt ieder jaar een goed 
doel. Dit jaar was dit goede doel het 
Beek en Donkse dierenparkje. In dit 
jaar organiseren de vrijwilligers van het 
dierenpark en Jan Linders activiteiten. 
Daarnaast vindt twee keer drie weken 

per jaar een emballage-actie plaats, 
waarbij het opgebrachte statiegeld 
naar het dierenparkje gaat. Over 6 
weken staat de eerste actie van 2014 
gepland (weken 20 – 21 en 22). In het 
najaar, net voor de feestdagen, zal er 
nog een tweede flessenactie in de win-
kel aangekondigd worden.

Verdubbeld
Klanten konden zaterdag tegen beta-
ling van slechts één euro aan het rad 
draaien en hadden hierbij altijd prijs. 
Velen waagden dan ook een gokje. 
De totale opbrengst wordt door Jan 

Linders verdubbeld en komt geheel 
ten goede aan het dierenpark. Zelfs 
alle benodigdheden en de te winnen 
prijzen zijn door Jan Linders ter be-
schikking gesteld. 

Het dierenpark vindt u aan de 
Hermelijnstraat 100 in Beek en Donk 
en is dagelijks geopend van 09.00 tot 
12.00 uur en (behalve in de winter) 
18.00 tot 19.30 uur.

Meer informatie: www.dierenparkreg-
tereind.nl. 

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl

webdesign

tekstverwerking

fotografie

huisstijl

drukwerk

videografie
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Dealer van;

21% BTW VOORDEEL op alles ! 
Donderdag 10 april tot en met zondag 13 april
Zondag open van 11:00 tot 17:00 Vraag naar de voorwaarden

20 JAAR
BTW KADO

Dit jaar bestaan wij

Daarom geven wij de

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

De nieuwste trend in de horeca: Tapas tafelen
Aarle-Rixtel - Eeterij Tante 
Pollewop in Aarle-Rixtel gaat met 
de tijd mee en haakt in op de laat-
ste ontwikkelingen in de horeca. 
Tapas tafelen is helemaal hip en 
van deze tijd!

Naast de vertrouwde à la carte 
kaart kunnen de gasten nu ook 
genieten van een uitgebreide 
Tapaskaart, met daarop een ruime 
keus aan heerlijke gerechten. Zelfs 
het prijskaartje is van deze tijd: 

maar liefst 2 uur lang tafelen voor 
€19,95 per persoon.

Op www.eeterijtantepollewop.nl
en op de facebookpagina van 
Tante Pollewop vindt u alle info. 
Ouderwets gezellig en lekker ta-
felen in het sfeervolste restau-
rantje van de regio: eeterij Tante 
Pollewop aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. reserveren kan via 
06-28517763

Advertorial Lezerspodium

BELONING 250 EURO!!
VERNIELING en DIEFSTAL

In de nacht van woensdag 26 
maart en donderdag maart, zijn 
vernielingen en diefstal gepleegd 
in het volkstuintje en dierenweide, 
gelegen aan de Laarweg in Aarle-
Rixtel, van onze gehandicapte 
zoon. Dit is gelegen naast het 
Protestantse Kerkhofje. Vernieling 
van het gaas, doorgeknipt met 
tang, vernielen en afbreken van 
bloeiende fruitboompjes, diefstal 

van klimplanten, vuurdoorn, 
gekleurde klimop, rododendron 
planten, etc. Onze zoon is nu 
bang en aangeslagen. Gaarne 
informatie aan de politie die op de 
hoogte is!
 
Hoogachtend,
 
H.Lentjes.

Gezondheidsteam Puur Groen wandelt verder

Lieshout - Onder leiding van Puur 
Groen, gezondheidsteam Lieshout/
Mariahout, is zaterdag een wande-
ling gemaakt met bewoners van het 
Franciscushof. 15 deelnemers in rol-
stoel deden mee en even zoveel vrij-
willigers.
  
Met een schriftelijke instructie hoe om 
te gaan als bestuurder van een rolstoel 
(veiligheid boven alles) en een korte 
beschrijving van de route, gingen de 
bezoekers en vrijwilligers in colonne 

op pad om een rondje Lieshout te ma-
ken. Het prachtige weer was een on-
verwachte bonus die de sfeer nog eens 
extra verhoogde. De bewoners waren 
erg enthousiast. De aa’s en ooh’s wa-
ren niet van de lucht.
 
Als sluitstuk werd er bij Bavaria 
Brouwerij Cafe gezellig op het terras, 
in het zonnetje, nog even na gepraat 
onder het genot van een kop koffie en 
iets lekkers. Iedereen vond de wande-
ling voor herhaling vatbaar. “Lekker 

even buiten  met een zonnetje,” was 
een veel gehoorde opmerking. De be-
woners werden hierna weer terugge-
bracht naar het Franciscushof, waarbij 
de service van de vrijwilligers zelfs zo-
ver ging dat zij de mensen tot aan hun 
eigen voordeur gebracht hebben.

Samen met de vrijwilligers en bewo-
ners mag team Puur Groen terugkijken 
op een geslaagde middag. Met extra 
dank voor de inbreng van de vrijwil-
ligers.

Bewoners Franciscushof wandelen met team Puur Groen

OPEN DAGEN 
zaterdag 5 april en zondag 6 april

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.

i.s.m. LEF in huis interieuradvies en KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl
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TRENDY JURKJES 

Café van Lieshout wordt weer bruin café 

Lieshout – Café van Lieshout komt 
in handen van de nieuwe uitbaters 
Jan en Karin Biemans. Komend 
weekend, op vrijdag 3, zaterdag 4 
en zondag 5 april opent het café 
officieel en feestelijk haar deuren.

Maarten en Liesbeth van Lieshout 
opende een half jaar geleden 
de deuren van dit café in de 
Dorpsstraat. Enige tijd geleden 
kregen zij een aanbod om per 1 
april Café De Vlinder in Helmond 
over te nemen. Een combinatie 
met Café van Lieshout was hierin 
niet mogelijk. 

Het café is zeer in trek bij mensen 
van allerlei leeftijden en uit alle 
kernen van Laarbeek. Het was 
daarom voor Jan en Karin geen 
optie om dit mooie café weer te 
sluiten. Het was helaas voor hen 
ook niet mogelijk om op korte ter-
mijn nieuwe uitbaters te vinden. 
Daarom kozen zij ervoor om zelf 
het café te gaan runnen. 

“Het moet een gelegenheid zijn 
waar de mensen onder het nut-
tigen van een drankje een potje 
kunnen biljarten, darten of een 
kaartje kunnen leggen”, vertelt 

Jan. Karin vult aan: “Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt doordat 
we het café weer een ouderwetse 
gezelligheid laten uitstralen. De 
mensen moeten zich vooral wel-
kom voelen, dat is het allerbelang-
rijkste.”
Het echtpaar zal het café op vrij-
dagavond open blijven stellen 
voor de jeugd (18+). Jan: “Deze 
groep kwam hier al langere tijd en 
heeft laten blijken dat zij ook be-
hoefte hebben aan een café.” Op 
de zaterdagavonden willen Jan en 
Karin voor de ‘oudere jongeren’ 
gaan. “Zoals ze graag genoemd 

worden”, vult Jan aan. De twee 
willen ook invulling gaan geven 
aan de zondagmiddagen. Hiervoor 
gaan zij kijken of er behoefte is 
aan een middag waar de ouders 
terecht kunnen met kids, die door 
de medewerkers vermaakt zullen 
worden. Een andere mogelijkheid 
is om iets op te zetten voor de ou-
deren (dames) die graag een potje 
willen kienen. Karin: “Maar ook 
voor andere suggesties staan wij 
open. Elk idee is welkom.”

Kortom: Voor Jan en Karin is dit de 
volgende uitdaging die zij samen 
aan gaan. “Wij zijn pas tevreden 
als de klanten een leuke, gezellige 
avond hebben gehad met veel lol 
in ’t Café van Lieshout. 

Om op de hoogte te blijven van 
de evenementen, volg hen op 
Facebook.com/cafevanlieshout.nl 

Ps. Karin heeft het eerste potje 
biljarten gewonnen. 

Jan en Karin Biemans, de nieuwe uitbaters van ‘t Café van Lieshout

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

ALTIJD EEN 
STRAK GAZON?

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

Husqvarna Robotmaaiers
Hij maait, u (ge)niet! Met weinig inspanning 
een perfect resultaat.  

Dag van de Slager in Laarbeek 
Dag van de Slager
Op donderdag 10 april 2014 
vindt voor de tweede keer de 
Nederlandse Dag van de Slager 
plaats. De Dag van de Slager is in 
het leven geroepen om kinderen, 
jongeren en consumenten (her-
nieuwd) kennis te laten maken 
met de slagerij. Het doel van deze 
dag is om de Nederlandse slager 
in het spreekwoordelijke zonne-
tje te zetten en te laten zien wat 
voor vak- en ambachtsman de 
Nederlandse slager is. ‘De Kunst 
van de slager’.

De Kunst van de Slager
Een bijzondere dag verdient een 
treffende slogan. Met deze slogan 
is gelijk duidelijk waar het 365 
dagen in de slagerij om draait en 
speciaal op 10 april tijdens de Dag 
van de Slager. Op 10 april kan ie-
dereen het slagersambacht zien, 
proeven en beleven want de sla-
ger opent zijn ‘atelier’.

Hoe ziet er de Dag van de Slager 
eruit?
Deelnemende slagers organiseren 
diverse activiteiten in hun slagerij. 
Denk hierbij aan een rondleiding, 
een workshop of een open huis, 
demonstratie half varken uitbenen, 
worstmakerij, een rondleiding door 
de slagerij, proeverij van eigenge-
maakte vleeswaren, streekproduc-
ten, etc.

Deelnemende slagerijen in de ge-
meente Laarbeek zijn:
Slagerij Hegeman
Dorpsstraat 36
5735 EE Aarle-Rixtel

Gildeslager Brouwers 
Smalleweg 36 
5741 JP Beek en Donk

Advertorial

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS LENTE!
TIJD VOOR MEER RUIMTE

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Laarbeek van alle Brabantse gemeenten snelste betaler aan ondernemers
• Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014
• Website Peel 6.1 online
• Doe mee aan de zwerfvuildag op zaterdag 29 maart 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als u een 
bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan 
bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te 
overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken extra maandag-
avonden geopend, tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Deze openstellingen dienen ervoor om de 
vakantiedrukte te spreiden. De extra avonden zijn op maandag 7, 14 en 23 april. U kunt via 
www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Op 30 juli, 6 augustus en 13 augustus 2014 vervalt de ochtend- en middagopenstelling.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern            Werkomschrijving Activiteit Verzonden
De Hei 25a Mariahout           bouw woning bouwen 19-03-2014
Haverkamp 16 Beek en Donk    vergroten woning bouwen 19-03-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Dr. Timmerslaan 25 Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale te-
lefoonnummer 0492 469 700.

LAARBEEK - Voor gevonden of verloren voorwerpen kunt u sinds juli 2012 terecht in het ge-
meentehuis Laarbeek. Als u een voorwerp vindt kunt u dat afgegeven bij de receptie van het 
gemeentehuis Laarbeek. Daar kunt u ook melding doen van vermiste voorwerpen.
In 2012 en 2013 zijn er veel sleutelbossen gevonden en bij de gemeente afgegeven. Deze 
worden binnenkort echter vernietigd. Bent u een sleutelbos verloren, kom dan snel langs in 
het gemeente-huis, misschien ligt deze nog bij onze gevonden voorwerpen. U kunt zich mel-
den bij de receptie. 
Voor de aangifte van gevonden of vermiste voorwerpen kunt u elke werkdag terecht bij de 
receptie van het gemeentehuis tussen 9.00 en 12.30 en tussen 14.00 en 17.00 uur en op 
woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                       Kern  Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Den Hoek 30            Beek en Donk 17-03-2014  bouw woning
Den Hoek 4              Beek en Donk 17-03-2014  bouw woning 
Helmondseweg 7a Aarle-Rixtel 17-03-2014  verbouwen bedrijfspand
Goossensstraat 9    Aarle-Rixtel 18-03-2014  bouw twee dakkapellen
Revershof 37           Lieshout 18-03-2014  vergroten woning
Koppelstraat 12      Beek en Donk 18-03-2014  wit maken woning
Broek 14                    Mariahout 24-03-2014  brandveilig gebruik zorgboerderij

De burgemeester maakt bekend ontheffing te hebben verleend op grond van artikel 35 van de 
Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan De Oranjebar, P.H.M. 
van den Broek, Talingstraat 4 in Mariahout tijdens een volleybaltoernooi op het Oranjeplein 
op zaterdag 21 juni 2014 van 11.00 tot 21.00 uur en op zondag 22 juni 2014 van 11.00 tot 
20.00 uur (verzon-den 20 maart 2014).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Muziekvereniging De Ouwe Hap voor het houden van een concert bij de passantenhaven 

in Aarle-Rixtel op 16 juli 2014 van 20.00 tot 22.00 uur (verzonden 19 maart 2014).
• Stichting Fun Trike Treffen Laarbeek voor het organiseren van een trike meeting op het 

KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 8 in Beek en Donk van 3 t/m 6 juli 2014 van 10.00 
tot 1.30 uur (verzonden 19 maart 2014).

• Herberg ’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en Donk voor het plaatsen van een tent in de 
Kapelstraat in Beek en Donk van zaterdag 13 september 2014, 12.00 uur tot zondag 14 
september 20143, 06.00 uur (verzonden 19 maart 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuws-
pagina’s.

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Extra openstelling burgerzaken maandagavonden

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Gevonden of verloren voorwerpen?

Aanvragen omgevingsvergunning

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:

Locatie Kern Inzage termijn              Werkomschrijving
Burg. v.d. Heuvelstraat 16 Lieshout 31-03 t/m 12-05-2014   brandveilig gebruik dagverblijf
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:
Locatie Kern Inzage termijn              Werkomschrijving
Burg. v.d. Heuvelstraat 16 Lieshout 31-03 t/m 12-05-2014   brandveilig gebruik dagverblijf
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, 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 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het Bokje

Het bokje is het vrij onbekende, maar 
prachtige neefje van de watersnip. 
Dat het bokje zo onbekend is komt 
ongetwijfeld door z’n levenswijze. Het 
bokje leeft namelijk verborgen tussen 
het lange gras in vochtige gebieden.
Ook is het bokje te vinden op natte 
heidegebieden zoals ik pas heb 
ondervonden tijdens het fotograferen 
van de heikikker. We liepen van de 
ene poel naar de ander en hadden het 
erover dat dit een mooi leefgebied voor 
het bokje zou zijn. Bokjes vertrouwen 
heel erg op hun schutkleur en ik had 
het net gezegd of er vloog een bokje 
op waar ik bijna op was gaan staan!Het 
bokje op de foto heb ik vorige winter bij 
min 15 graden in de buurt van Laarbeek 
gefotografeerd in een sloot waar warm 
water uit kassen geloosd werd zodat 
deze niet dichtvroor. Ik ben in de sloot 
gaan liggen en door langzaam dichterbij 
te tijgeren heb ik het bokje van dichtbij 
kunnen fotograferen.

In de maanden april en mei heb ik iedere 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
expositie in de heemkamer in Aarle 
Rixtel. Ik ben er iedere zondagmiddag 
en hoop dat ook onze lezers komen 
zodat ze de foto’s kunnen bekijken en 
we gezellig wat bij kunnen praten. Ook 
vertel ik de mensen graag over hoe ik 
te werk ga met het fotograferen van de 
natuur in ons Mooie Laarbeek!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

Kijk eens op onze vernieuwde website

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

’t Verswarenhuys breidt assortiment fors uit 

Nieuwe gezonde, lekkere producten én ‘Puur Natuur’
Beek en Donk - ’t Verswarenhuys in 
Beek en Donk gaat haar assortiment 
fors uitbreiden. Vanaf vrijdag 4 april 
staan ruim 1000 artikelen te popelen 
om uw smaakpupillen in beroering 
te brengen! Mede-eigenaar Roland 
van de Laarschot vertelt: “Deze 1000 
producten zijn vooral gezond, verant-
woord, lekker en hebben echt smaak. 
Het zijn biologische – ‘Puur Natuur’ 
- producten van onze nieuwe leve-
rancier Natudis (bekend van o.a. de 
Natuurwinkel).”

Biologisch = logisch 
Volgens Roland is biologisch al lang 
niet meer stoffig. “Biologisch is in 
deze tijd heel logisch. Veel consumen-
ten hebben behoefte aan producten 
waarvan men weet dat ze gezond en 
verantwoord zijn en ook de herkomst 
is heel belangrijk. Met de uitbreiding 
van ons assortiment voldoen we 
ruimschoots aan die wensen van de 
klant!”, legt hij uit.  

Assortiment 
Maar waar bestaat dit assortiment 
dan uit? Ronalds compagnon Jeroen 
legt uit: “Je kunt hierbij denken aan 
40 verschillende soorten broodbe-
leg – bestaande uit de lekkerste, met 
fruit gevulde jam en een uitgebreide 
honingselectie. Daarnaast kan ook ge-
dacht worden aan zoetwaren (bijvoor-
beeld chocolade), 60 verschillende 
soorten wijnen en bieren, broodver-
vangers zoals beschuit, crackers en 
crunchy cereals (voor in de melk of yo-
ghurt).” Maar daarmee is het nog niet 
klaar. “We breiden ook nog uit met 
pasta’s en rijst, zuiveldranken, koek en 
chips, 70 soorten dranken en vruch-
tensappen, oliën/sauzen en specerijen, 
maar ook soepen, vlees- en visconser-
ven, groenteconserven, maaltijdcom-
ponenten, 80 soorten koffie en thee 
en als laatste: bakproducten”, besluit 
Jeroen. “Je merkt het al, het is bijna 
teveel om op te noemen!”

De eigenaren van ’t Verswarenhuys  
zien de uitbreiding als een openbaring 
voor iedereen die gezond, smaakvol, 
lekker en verantwoord eten belangrijk 
vindt. 

Speciale producten 
Op het gebied van speciale producten 
gaat er voor de consument in Laarbeek 
en omstreken ook een wereld open: er 
komt een ruime sortering aan produc-
ten voor mensen die glutenvrij  eten. 
Ook mensen die liever geen suiker 
nuttigen kunnen hun hart ophalen 
op de nieuwe smaakafdeling van ’t 
Verswarenhuys. En wat dacht u van 
mensen met een lactose intolerantie? 
Mensen met een andere allergie? Ook 
daar is ruimschoots aan gedacht.

Dagelijkse boodschappen 
“Het assortiment zal dagelijks in de 
winkel te vinden zijn en is voor ie-
dereen toegankelijk”, vertelt Roland. 
“Voor de consument die al met 

regelmaat een biologische winkel be-
zoekt is het een welkome aanvulling 
voor het dagelijkse boodschappen 
doen. Ons assortiment evenaart het 
assortiment van de biologische winkel 
op alle fronten!”

Nóg meer! 
Maar Roland blijkt nog niet klaar met 
het bovenstaande rijtje over de uitbrei-
ding van het assortiment. “Als klap op 
de vuurpijl bieden wij voortaan ook 
een mooi assortiment biologische 
vleeswaren, vleesvervangers, kaas en 
zuivel. En binnenkort komen we ook 
met biologische groenten en fruit!”

Wij nodigen u van harte uit om vanaf 
vrijdag 4 april kennis te komen maken 
met smaak, gezond, verantwoord en 
lekker! En dat allemaal in Laarbeek, bij 
u om de hoek!

’t Verswarenhuys, Piet van Thielplein 
5, Beek en Donk.

Advertorial
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WELZIJN
Beek en Donk – Precies tussen ‘Beek’ en 
‘Donk’ in ligt een totaal vernieuwd Ont-
moetingscentrum. Een plek waar mensen 
terecht kunnen voor een bakje koffie, een 
potje biljart, een vergadering of om even 
rustig te lezen. “Een geweldige plek om el-
kaar te ontmoeten”, aldus beheerster Marij 
Vervoort en dorpsondersteuner van Beek en 
Donk Henrie Bouwmans. 

Gemeenschapshuis
Welzijnsinstelling ViERBINDEN – ook geves-
tigd in het Ontmoetingscentrum – faciliteert 
dit Beek en Donkse gemeenschapshuis. Vol 
passie en enthousiasme is Marij bijna dage-
lijks aanwezig om het de mensen naar de 
zin te maken. Marij: “Mensen kunnen elkaar 
hier op een ongedwongen manier ontmoe-
ten. Het is heel laagdrempelig. Het is een 
plek voor iedereen.”

Drukbezocht
Wekelijks krijgt het Ontmoetingscentrum 
meer dan duizend mensen over de vloer. 
Tientallen verenigingen hebben hier hun 
thuisbasis. “We hebben hier verschillende 
biljartverenigingen, gymclubs, koren en 
handarbeidverenigingen. Ook zitten diverse 
afdelingen van de KBO hier, wordt er ge-
kiend, gekaart, country gedanst, vergadert 
en noem zo maar op”, vertelt Marij. 

Het kan beter
Ondanks dat het redelijk druk is in het Beek 
en Donkse gemeenschapshuis zijn Marij en 
Henrie van mening dat het nog beter kan. 
“Vooral ’s middags. ’s Avonds zit het hier re-
delijk vol”, vertelt Henrie. “We zouden graag 

zien dat mensen hier ook gewoon even bin-
nenkomen om een kop koffie te pakken. Dat 
gebeurt tot nu toe te weinig, vinden wij.” 
Marij vult aan: “Maar ook als je niets nuttigt 
ben je welkom. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.”

Ontmoeten en welzijn 
Het bezoek van de inwoners aan het Ont-
moetingscentrum draagt ook meteen bij aan 
het welzijn van de Beek en Donkenaren. 
Henrie: “Marij hoort hier veel persoonlijke 
problemen. Sommige moeten in vertrouwen 
blijven, maar voor diverse problemen kan ze 
iemand inschakelen die dit welzijnswerk op 
zich neemt. Eigenlijk is Marij naast beheers-
ter ook welzijnswerker. Ze pikt veel signalen 
op.”

Henrie en Marij vinden deze combinatie van 
elkaar ontmoeten en welzijnswerk heel inte-
ressant en belangrijk. “Door elkaar te ont-
moeten ontstaan er zaken die heel erg goed 
kunnen zijn. Vooral richting de toekomst is 
het van belang dat mensen elkaar helpen. 
Een voorbeeld? Er komt hier bijvoorbeeld ie-
mand binnenlopen die niet meer kan zorgen 
voor zijn eigen maaltijden. Dit wordt – in-
dien hij/zij dit wenst – gedeeld met anderen, 
waardoor het door een welzijnswerker van 
ViERBINDEN wordt opgepakt.”

Nieuw gebouw
Vorig jaar onderging het Ontmoetingscen-
trum een complete renovatie. Afgelopen 
januari werd het officieel geopend. “Wij 
zijn ontzettend blij met dit gebouw. Het is 
zowel van binnen als van buiten een echt 

visitekaartje en het bevalt heel goed”, ver-
telt Henrie. Marij vult aan: “Het gemeen-
schapshuis fungeert echt als multifunctioneel 
centrum. We hebben een bibliotheek, het 
tienerwerk zit hier, we hebben een gym-
zaal, we hebben vergaderruimtes, een ont-
moetingsruimte en ga zo maar door.” Toch 
zijn de twee ook kritisch. “Voor de toiletten 
moeten de ouderen ver lopen, ook zijn deze 
verouderd. Daarnaast is de voordeur moeilijk 
toegankelijk. We hopen dat deze punten nog 
opgelost worden.”

Ideeën
Zowel Marij als Henrie heeft nog genoeg 
ideeën voor de toekomst van het Ontmoe-
tingscentrum. “Je zou kunnen kijken naar 
mogelijkheden om in samenwerking met 
andere partijen hier iets van dagbesteding te 
kunnen realiseren voor mensen die alleen zijn 
of voor mensen met een beperking”, vertelt 
Henrie. Marij zou het leuk vinden als er ook 
iets voor kinderen komt. “Bijvoorbeeld een 
speeluurtje voor kinderen met moeders die 
onder het genot van een kopje koffie ge-
dachten uitwisselen met elkaar!”, vertelt ze. 

“Het gaat hier goed, maar het kan altijd 
beter. Daar zetten wij ons voor in. Iedereen 
moet de weg kunnen vinden naar het Ont-
moetingscentrum. Dit moet de bruisende 
parel van het dorp zijn”, besluiten de twee.

Heb je ideeën en/of opmerkingen voor het 
Ontmoetingscentrum en/of wil je je hier in-
zetten als vrijwilliger? Neem dan contact op 
met het gemeenschapshuis (0492-465181) 
en vraag naar Marij Vervoort. 

Het Ontmoetingscentrum: 
‘De bruisende parel van Beek en Donk’  

ViERBINDEN.NL

Kom dansen in de Waterpoort

Jaarvergadering Zorg om het Dorp Mariahout

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen staat de vol-
gende alweer voor de deur. Op dins-
dag 8 april wordt er in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort weer 
een dansmiddag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel zullen er 
verschillende gezelschapsdansen voor-
bij komen. Te denken valt aan de Wals, 
Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je 
jong! 

8 april van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij 

ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

Mariahout - In het Buurthuis 
Mariahout is op maandag 7 april de 
jaarvergadering van Zorg om het Dorp. 
De vergadering start om 19.45 uur. 

Na de gebruikelijke punten is er een be-
stuursverkiezing. Ilse Barten en Corine 
Gevers zijn aftredend en niet herkies-
baar, Anton van Strien en Harold de 
Louw zijn de nieuwe kandidaten. Na 
de pauze is er aandacht voor de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. 
Wim van Hest zal als voorzitter van de 
WMO-raad een en ander toelichten en 
er is voor eenieder de gelegenheid om 
actief mee te doen. Zorg om het Dorp 
wil met het oog op de komende wij-
zigingen graag tijd vrij maken voor dit 
onderwerp wat velen zal raken.
 
In haar laatste Nieuwsbrief heeft 
Zorg om het Dorp uitvoerig aandacht 

besteed aan ‘de kerk’ in Mariahout, 
daarom is er deze vergadering ook 
gelegenheid om kennis te maken met 
en vragen te stellen aan pastoor Jos 
Verbraeken. Vanaf 20.30 uur zijn alle 
inwoners van Mariahout van harte 
welkom om mee te denken en te pra-
ten over deze 2 onderwerpen. Heeft 
u nieuwe ideeën voor de leefbaarheid 
van ons dorp?  Ook die zijn van harte 
welkom! 

Aarle-Rixtel - Onder het motto 
‘Eten en ontmoeten’ organiseert 
ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. 

De eerstvolgende avond zal 
plaatsvinden op dinsdag 15 april. 
Iedereen is ook dan weer van 
harte welkom vanaf 17.30 uur 

en het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. Inschrijven en een 
plaatsje reserveren kan tot ui-
terlijk donderdag 10 april 15.00 
uur. Dit kan via het secretari-
aat van ViERBINDEN, tel. 0492-
328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. 

De restaurantavonden vinden ie-
dere 14 dagen plaats en worden 

steeds bekend gemaakt in De 
MooiLaarbeekKrant. Voor 15 april 
staat het volgende menu op het 
programma: Heldere aspergesoep, 
Gevulde pastei met kippenragout, 
Rijst, Doperwten, Rauwkostsalade 
en Advocaatvla met slagroom. 
Voor een driegangenmenu betaalt 
u €13,50 per persoon.

Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor 
Bedrijvig Laarbeek op zoek naar 
een notulist. Bedrijvig Laarbeek is 
de naam van een stichting, die in 
het eerste weekend van november 
een bedrijvenbeurs voor Laarbeek 
gaat organiseren.

Bezoekers krijgen hier een kijkje in 
de keuken van de Laarbeekse on-
dernemers. De ondernemers kun-
nen zich op deze beurs profileren. 
De doelstelling van deze beurs is 
om de Laarbekenaren meer be-
wust te maken van wat er aan on-
dernemingen en kwaliteit is binnen 
Laarbeek.

Voor Bedrijvig Laarbeek vinden 
regelmatig vergaderingen plaats. 
De initiatiefnemers van Bedrijvig 
Laarbeek bestaan uit een groep 
ondernemers. Deze groep is op 
zoek naar een notulist. Deze per-
soon is bij de vergaderingen aan-
wezig, notuleert alles en verstuurt 
het vervolgens naar de initiatiefne-
mers. Enige ervaring met notuleren 
is een pre. Het is de bedoeling dat 
de notulist zoveel mogelijk zelf-
standig werkt. Hij/zij komt naar 
de vergaderingen, noteert alles en 
verstuurt dit. 

De meeste vergaderingen vinden 
op vrijdagochtend plaats tussen 

08.30 en 12.00 uur. Gemiddeld nu 
één keer in de maand en over een 
paar maanden wellicht gemiddeld 
1 keer in de 2 weken.

Meer informatie:
Voor meer informatie over vrijwil-
ligersvacatures kan men contact 
opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 
BC Beek en Donk. Tel. 0492-
328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken 
op de website: www.vierbinden.nl 
of te vinden in de vacaturemappen 
van de dorpsservicepunten.

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Suzanne heeft >120 out� ts

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Trouwplannen?
Wist u dat ‘t Oude Raadhuis van Beek 
en Donk u een sfeervolle ambiance 
biedt om uw huwelijk te bevestigen?

Er zijn expositieruimten waarvan er 
een wordt ingericht als trouwzaal. 
Maandelijks is de ruimte anders in-
gericht met kunst van kunstenaars 
veelal uit de regio. Het biedt plaats 
aan ongeveer 30 personen. U krijgt 
persoonlijke begeleiding door enthou-
siaste vrijwilligers. ’t Oude Raadhuis 
ligt centraal, en heeft ruime parkeer-
mogelijkheid tegenover het pand. 
Voor de fotoreportage is het markante 
gebouw met haar bordes een mooie 
achtergrond.

Inlichtingen en reservering kunt u 
verkrijgen in het Gemeentehuis aan 
de Koppelstraat in Laarbeek. Afdeling 
Publiekszaken, Burgerzaken,telefoon: 
0492-469700 
e-mail: gemeente@laarbeek.nl

 
Momenteel te zien in ’t 
Oude Raadhuis:
Expositie Stichting KuBra presenteert: 
‘Positive Radiations’
29-03 t/m 20-04-2014 
Elke zaterdag+zondag 14-17 uur.

Voor een kleine impressie, verwijs ik u 
naar de websites:

www.stichtingkubra.nl
www.brabantsekunstenaars.exto.nl  
www.oudraadhuis.nl

Advertorial

‘t Oude Raadhuis  Heuvelplein 8  Beek en Donk  0492-382416

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0499-422976
Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-468098

Aardbeienslof
Afgewerkt met verse slagroom € 5.49

Verse worstenbroodjes
10 stuks voor € 10,-

Geldig van 4  t/m 10 april

Waspeen 500 gram €  0.39
Witlof 500 gram €  0.49

Conference peren per kilo €  0.99
Hass Avocado per stuk €  0.99

Delmonte ananas per stuk €  1.99
Gratis schoongemaakt

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

AardbeienslofAardbeienslof

Verse worstenbroodjesVerse worstenbroodjes

Specialiteit van de maand:

Maandag 7 April t/m Zaterdag 12 April

Vrijdag 11 april a.s.: Plante System 
Huidanalysedag bij DIO Mark. Schrijf u van te 
voren in voor deze vrijblijvende professionele 
en persoonlijke huidanalyse. 

Duurt ca. 20 min./persoon. 
Vol is vol! (Tel. reserveren 
mag: 0499-422224) 

**Op die dag op alle producten
 van PlanteSystem € 2,- korting**

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

Woningeigenaren en 
Starters opgelet !

Nu rente vanaf :
 

10 jaar vast met NHG 3.65 % *
20 jaar vast met NHG 4.10 % *
30 jaar vast met NHG 4.50 % *30 jaar vast met NHG 4.50 % *

 
En zeer scherpe advies- en bemiddelingskosten.

 
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze 

adviseurs en bekijk de mogelijkheden !
                  

*Rente per 24-03-2014 onder voorbehoud van rentewijzigingen*Rente per 24-03-2014 onder voorbehoud van rentewijzigingen

UW ZORG, ONZE BORG

CDA Laarbeek vergadering
Aarle-Rixtel - Op woensdag 9 april 
houdt CDA Laarbeek haar eerste frac-
tiebijeenkomst na de verkiezingen. 
Op deze avond worden de agenda-
punten voor de raadsvergadering van 
17 april aanstaande besproken. 

Vooral onderwerpen in het sociale 
domein zullen deze avond besproken 
worden, om als fractie een gedegen 
mening te geven in de raad. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u meepraten 
kom dan ook naar de Dreef. De ach-
terban bijeenkomst is toegankelijk 
voor iedereen. Hebt u nog andere 
zaken die u wilt bespreken dan kun-
nen deze ook ingebracht worden via 
email: info@cdalaarbeek.nl Graag tot 

ziens op 9 april om 20:00 uur in de 
Dreef te Aarle-Rixtel.

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Dorpsondersteuning Beek en Donk komt met nieuw initiatief 

“Elkaar ontmoeten, samen koken, gezellig eten en kletsen”
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Voor alleenstaan-
den is het vaak een hele klus: 
“Wat ga ik vanavond voor mezelf 
koken?” Soms wordt er snel iets 
in de oven of in de magnetron ge-
schoven. Misschien kan het anders 
én gezelliger. Althans dat is het 
idee van Dorpsondersteuner Henrie 
Bouwmans.  Samen met stagiaire 
Tim Donkers heeft hij een plan ge-
maakt. Kort door de bocht is dat: 
om toerbeurt koken en drie ‘gasten’ 
komen eten. Gewoon bij iemand 
thuis.  Bij voldoende aanmeldingen 
volgt de startbijeenkomst in ‘De 
Laarbikker’. 

Ontmoeten
“Mijn ultieme droom is dat ik acht-
entwintig man, één dinsdag in de 
twee weken, bij elkaar weet te bren-
gen in zeven eetclubjes”, vertelt een 
enthousiaste Henrie. “Om de beurt 
kookt er één van de vier – lowbud-
get- en komen de andere drie eten. 
De groepjes kunnen bijvoorbeeld na 
vier keer rouleren qua samenstelling. 
Alles gewoon bij de mensen thuis. 
Misschien kunnen we later tussen 
die groepjes een kookwedstrijd be-
denken, maar dat is niet ons eerste 
doel. Het belangrijkste is: elkaar 
ontmoeten, koken, gezellig eten en 
kletsen.”

Benodigde ingrediënten
Om dit ‘menu’ te laten slagen zijn 
ingrediënten nodig. Juist: het draait 
om  aanmeldingen! Het hoeven er 
niet in één keer achtentwintig te zijn. 
En masterchef zijn is –nog-  niet no-
dig.  Enige voorwaarde is: het leuk 
vinden om samen te eten en voor 
anderen te willen koken. Mocht het 
nodig zijn,  dan kunnen er tips over 

recepten en goedkoop inkopen inge-
wonnen worden bij  vrijwilligers van 
‘De Laarbikker’. Zij willen die kennis 
graag delen. “En wat mij betreft is 
deze activiteit Laarbeek-breed’’, ver-
telt Henrie. “Dus schroom niet als je 
toevallig niet in Beek en Donk woont: 
alle alleenstaanden uit Laarbeek zijn 
van harte welkom!”

Kosten
De kosten van ‘De Laarbikker’ 
en de organisatie zijn voor de 
Dorpsondersteuner. Voor het koken 
thuis wordt gedacht aan een eigen 
bijdrage van €15,00 tot maximaal 
€20,00 per keer dat je thuis kookt. 
Dus voor dit bedrag kun je maar 
liefst vier keer eten!

Startbijeenkomst Laarbikker
De startbijeenkomst in ‘De 
Laarbikker’,  om dit -  goed ver-
teerbare -  plan toe te lichten,  is in 

mei, hoogstwaarschijnlijk op maan-
dag 12 of maandag 26 mei vanaf 
17.30 uur. Mocht u geïnteresseerd 
zijn, u willen opgeven of meer in-
formatie wensen, neem dan con-
tact op met de Dorpsondersteuner 
hbouwmans@vierbinden.nl of bel: 
0492-328803. 

Een archieffoto van de kookwedstrijd die 
Gezondheidsteam Mariahout vorig jaar heeft 
uitgevoerd tijdens de Gezondheidsrace.

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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VACATURE
Bouwcenter Swinkels in Lieshout is gespecialiseerd in de 
verkoop en levering van bouw- en afbouwmaterialen. 
Een jong en dynamisch team levert bouwmaterialen, 
hout- en plaatmateriaal, keukens, badkamers, tegels en 
deuren aan zowel de professionele verwerkers als de 
particulier. Wij zijn per direct op zoek naar een :

De werkzaamheden bestaan uit:
Het helpen en adviseren van klanten in de Bouwshop. 
Daarnaast draag je mede zorg voor het op niveau 
houden van de voorraad, dit door het tijdig plaatsen van 
bestellingen bij de leverancier. Samen met het Bouwshop 
team zorg je voor een ordelijk en opgeruimde Bouwshop.

Wij vragen van u:
• Een commerciële en klantvriendelijke instelling 
• Zelfstandig en in teamverband kunnen functioneren
• Affiniteit met en belangstelling voor de bouwbranche

Informatie/ sollicitatie
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie en/ 
of je wilt  meer weten, neem dan contact op met de heer 
Tom Swinkels 06-21895652. Een schriftelijke sollicitatie 
bestaande uit een korte motivatie met c.v. kun je richten 
aan de heer T. Swinkels, Postbus 13, 5737 ZG Lieshout 
of per e-mail tom.swinkels@bouwcenter.nl 

Enthousiaste jonge
baliemedewerker Bouwshop M/V

Alle verenigingen, stichtingen en individuele personen die in

2013 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan

het behouden en bevorderen van het Culturele Goed in

Laarbeek op het gebied van muziek, toneel, beeldende kunst

en historie komen in aanmerking. Rabobank Peel Noord stelt

hiervoor jaarlijks een prijs van € 1.000 ter beschikking.

Nominaties worden beoordeeld door de Stichting tot Behoud

en Bevordering van het Culturele Goed. 

Uw aanmelding, voorzien van een duidelijke motivatie, kunt u

uiterlijk 30 april 2014 mailen naar info@vtvr.nl.

Wie draagt u aan?

Samen sterker

Wie verdient de 
Cultuurprijs 2013?

Rabobank Peel Noord

Lezerspodium

Open brief aan de Werkgroep, 
ABL, CDA en PvdA Laarbeek
In navolging van Nicole van 
Hooy van de Werkgroep, wil ik 
jullie bij deze dringend verzoeken 
de onderhandelingen voor de 
komende coalitie te heropenen. 
Het mijns inziens veel te overhaast 
genomen besluit voor deze 
coalitievorming, doet totaal geen 
recht aan de verkiezingsuitslag. 
De grootste winnaar is buitenspel 
gezet en de grootste verliezer gaat 
straks mee beleid maken. Dat is 
toch onmogelijk te verantwoorden.

Joan Briels van de Werkgroep 
vroeg zaterdag om de te vormen 
coalitie af te rekenen op hun beleid 
nà de komende zittingsperiode. 
Wij, als burgers, hebben het echter 
nú al gezien. Als de manier waarop 
jullie de coalitie gesmeed hebben, 
tekenend is voor de besluitvorming 
in de komende vier jaar, moeten 
wij ons hart vasthouden. Volgens 
Tonny Meulensteen van het CDA  
heeft de coalitie een meerderheid. 
Daar valt niets op af te dingen, 
echter: het gaat niet om het totaal 
van het aantal poppetjes, maar om 
de intentie van de kiezer. Die heeft 
duidelijk aangegeven: verder in de 
samenstelling zoals die is. Als je dat 
niet ziet of respecteren wilt, hoor je 
niet thuis in de politiek. Politiek dat 
overigens niet, zoals ik een van de 
heren zaterdag hoorde zeggen en 
wel vaker hoor, een spel is, maar 
een zeer serieuze zaak!

Een zaak die gaat over ons, de 
burger van Laarbeek, en zeer 
zeker niet over jullie als persoon, 
hetgeen ik her en der meende te 
proeven tijdens de manifestatie 
in de Muziektuin. Verder hàd de 

coalitie een meerderheid na de 
stembusgang. Of die er nu nog 
is waag ik te betwijfelen, omdat 
ook de achterban van de nieuw 
te vormen coalitie mort. Jullie 
hebben met jullie handelswijze 
de democratie in Laarbeek geen 
dienst bewezen. In een tijd waarin 
de opkomst bij verkiezingen toch 
al schrikbarend laag is, negeren 
jullie de overduidelijke wens van de 
kiezer. Dat is uitermate laakbaar.

Het zou jullie allen sieren als jullie 
nu alsnog naar ons gaan luisteren 
en de coalitie-onderhandelingen 
weer openen. Niet voor de vorm, 
maar serieus. En dat is geen 
‘draaikonterij’ zoals Frans van 
Zeeland van ABL het wenst te 
betitelen, maar dat zou getuigen 
van moed! Voor moed word je 
over vier jaar beloond, op lafheid 
over vier jaar afgerekend…..
Ik stel de Werkgroep voor om 
Nicole van Hooy mee te laten 
onderhandelen. Zij kan het 
vertrouwen van de Laarbeekse 
burger in jullie misschien nog 
herstellen. Over de PvdA wil ik het 
niet eens hebben. Een partij die 
niet de moeite neemt om uitleg 
te komen geven en naar bezorgde 
burgers te komen luisteren, 
verdient zelf geen stem.

Maak ons weer trots op Laarbeek 
en smeed weer een eenheid van 
ons. Niemand zit te wachten 
op onderlinge strijd. Niet tussen 
politici en niet tussen de kiezers 
van de verschillende partijen.

Ria Dinnissen 

Ook lente bij Interieurbeplanting Van der Vleuten

Geranium- en potgrondactie Scouting Beek en Donk

Advertorial

Het voelt misschien nu nog wat fris 
buiten, maar de lente komt er echt 
aan! Interieurbeplanting Van der 
Vleuten speelt hier handig op in 
met een mooi assortiment buiten-
potten. Zeker geschikt voor op het 
terras maar ook voor binnenshuis, 
atriums en zalen. 

Er zijn talloze mogelijkheden. 
Van keramiek tot kunststof, alu-
minium tot hout, u zegt het 
maar! Heeft u speciale wensen? 
Interieurbeplanting Van der Vleuten 

levert maatwerk, zodat u altijd de 
pot in die speciale kleur of soort 
materiaal kunt bestellen. Ook orga-
niseert Interieurbeplanting Van der 
Vleuten weer open dagen op zater-
dag 5 en zondag 6 april van 11.00 
tot 17.00 uur. U bent van harte wel-
kom!

Interieurbeplanting Van der Vleuten
Jan Tinbergenstraat 4
5491 DC Sint-Oedenrode
Tel. 0413–420806
www.vandervleuten-beplanting.nl

Beek en Donk - De Scouts van 
Scouting Beek en Donk gaan zater-
dag 5 april tussen 10.00 en 16.00 
uur langs de deuren in Beek en 
Donk om geraniums en potgrond 
te verkopen.
 
Er zijn voor vrijdag 4 april al veel 
bestellingen binnen gekomen. Het 
is nog steeds mogelijk om via  ac-
tie@scoutingbeekendonk.nl een 
last minute bestelling te plaatsen 
tot zaterdag 5 april 14.00 uur, mits 
bestelling nog voorradig is. Vermeld 
hierin uw telefoonnummer, het 
adres, het aantal zakken potgrond 
en/of geraniums. Na ontvangst van 
bestelling, nemen wij contact met 
u op en komen de bestelling thuis 
bezorgen. Zo loopt u  niet het risico 
dat wij u mis lopen.

Assortiment 
Het assortiment bestaat uit zak-
ken potgrond van 40 liter, hang 
en staande geraniums in de kleu-
ren rood en roze.  Een geranium 
kost €1,50 per stuk en 4 stuks voor  
€5,00, een zak potgrond kost €3,50 
per zak en 3 zakken voor €10,00. 

De opbrengst van deze actie komt 

volledig ten goede aan de jeugd-
leden van Scouting Beek en Donk, 
hiervan gaan zij allerlei leuke scou-
tingactiviteiten doen tijdens het zo-
merkamp en de clubdagen.

Wilt u meer weten over de actie, 
mail dan naar 
actie@scoutingbeekendonk.nl of 
neem een kijkje op de website 
www.scoutingbeekendonk.nl.

Zomerkamp scouting Beek en Donk 2013
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014

KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN
TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR

EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

AANBOD VAN

• (Voormalig) café met bovenwoning 
• Bouwjaar ca. 1875
• Inh. 560 m³
• Perceeloppervlakte  620 m²
• 4 slaapkamers
• Diverse bergruimte 

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

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

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

• Perceeloppervlakte  195 m²
• 1 slaapkamer
• Direct beschikbaar 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1964, verbouwd vanaf 1999
• Woonopp. 103 m² / Inh. 465 m³
• Perceeloppervlakte  364 m²
• 3-4 slaapkamers
• Garage, berging en carport 

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

• Monumentale tussenwoning 
• Bouwjaar 1900
• Woonopp. 100 m² / Inh. 275 m³
• Perceeloppervlakte  135 m²
• 3 slaapkamers
• Vanaf 2007 compleet gemoderniseerd

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1962
• Woonopp. 117 m² / Inh. 375 m³
• Perceeloppervlakte  358 m²
• 3 slaapkamers
• Ruime garage 

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1977
• Woonopp. 130 m² / Inh. 424 m³
• Perceeloppervlakte  227 m²
• 4-5 slaapkamers
• Vrijstaande garage en carport

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 152 m² / Inh. 485 m³
• Perceeloppervlakte  438 m²
• 3-4 slaapkamers
• Ruime garage en zwembad

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1971
• Woonopp. 143 m² / Inh. 505 m³
• Perceeloppervlakte 232 m²
• 4 slaapkamers
• Buitenschilderwerk en ketel d.d. 2010

• 4-kamer maisonnette 
• Bouwjaar 1974
• Woonopp. 133 m² / Inh. 447 m³
• 3 slaapkamers
• Centrumlocatie 
• Ca. 42 m² terras op het zuiden 

• Geschakelde woning 
• Bouwjaar 1985
• Woonopp. 146 m² / Inh. 570 m³
• Perceeloppervlakte  560 m²
• 4 slaapkamers
• Bad- en slaapkamer op begane grond

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1999
• Woonopp. 172 m² / Inh. 615 m³
• Perceeloppervlakte  270 m²
• 3-5 slaapkamers
• Moderne en hoogwaardige afwerking

VRAAGPRIJS: € 195.000,- K.K.

KOOPSOM: € 314.000,- V.O.N.  BIEDEN VANAF: € 299.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 395.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 269.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 225.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 249.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 349.000,- K.K. 

BIEDEN VANAF: € 250.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 199.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 340.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 339.000,- K.K. 

AARLE-RIXTEL
Albers Pistoriusstraat 4

AARLE-RIXTEL
Het Klavier 8

AARLE-RIXTEL
Jan van Rixtelstraat 3

AARLE-RIXTEL
Laarweg 27

AARLE-RIXTEL
Klokkengietersstraat 6

AARLE-RIXTEL
Dr. Timmersstraat 16

AARLE-RIXTEL
Janssensstraat 80

AARLE-RIXTEL
Spechtstraat 12

BEEK EN DONK
Nachtegaallaan 29

AARLE-RIXTEL
Dorpsstraat 48

AARLE-RIXTEL
Pastoor van den Heuvelstraat 32

BEEK EN DONK
Muzenlaan 15

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014

Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud

• Hoekwoning 
• Bouwjaar 2013
• Woonopp. 110 m2 / Inh. 488 m3

• Perceeloppervlakte  176 m2

• 3 slaapkamers
• Direct beschikbaar

Ruime en lichte hoekwoning met garage, eigen oprit, 3 slaapkamers, ruime 
zolderverdieping en een tuin op het zuid-westen. De weergegeven interieurfoto geeft 
een indruk. Dit zijn foto’s van de modelwoning.

KOOPSOM: € 209.500,- V.O.N.  

AARLE-RIXTEL
Het Klavier 28

Verkocht onder voorbehoud
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DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014

KOM VRIJBLIJVEND DEZE WONINGEN BEZICHTIGEN
TUSSEN 11.00 UUR EN 15.00 UUR

EEN UITGEBREIDE OMSCHRIJVING VAN DE DEELNEMENDE WONINGEN KUNT U VINDEN OP WWW.FUNDA.NL

AANBOD VAN

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1999
• Woonopp. 135 m² / Inh. 770 m³
• Perceeloppervlakte 401 m²
• 4 slaapkamers
• Extern schilderwerk 2013 

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

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

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1947
• Woonopp. 95 m² / Inh. 370 m³
• Perceeloppervlakte 505 m²
• 3 slaapkamers
• Berging/garage en carport 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 100 m² / Inh. 350 m³
• Perceelopppervlakte 530 m²
• Achtertuin met overdekt terras
• 4 slaapkamers
• Vrijstaande garage

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1999
• Woonopp. 195 m² / Inh.600 m³
• Perceeloppvlakte 304 m²
• Tuin met veranda en lichtkoepels
• 5 slaapkamers
• Inpandige garage

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 135 m² / Inh. 435 m³
• Perceelopppervlakte 344 m²
• In 2003 & 2007 gerenoveerd
• 4 slaapkamers
• Royale garage

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 154 m² / Inh.500 m³
• Perceeloppervlakte 795 m²
• Vrijstaande berging
• 5 slaapkamers
• Aanpandige garage met carport

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

KOOPSOM: € 400.000,- K.K. 

BIEDEN VANAF: € 255.000,- K.K. 

VRAAGPRIJS: € 289.000,- K.K.VRAAGPRIJS: € 349.000,- K.K.VRAAGPRIJS: € 289.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 319.000,- K.K.VRAAGPRIJS: € 695.000,- K.K.

BEEK EN DONK
Ouverturelaan 3

BEEK EN DONK
Smalleweg 35a

BEEK EN DONK
Berkendijkje 5 

BEEK EN DONK
Muzenlaan 5 

BEEK EN DONK
Klaproosstraat 7 

MARIAHOUT
Bernadettestraat 16 

AARLE-RIXTEL
Julianalaan 7

• Woonboerderij
• Bouwjaar 2000
• Woonopp. 287 m² / Inh. 919 m³
• Perceeloppervlakte 5.900 m²
• 6 slaapkamers
• Veel gebruiksmogelijkheden

VRAAGPRIJS: OP AANVRAAG

MARIAHOUT
Broek 4

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014

AANBOD VAN

Heuvelplein 28
5741 JK Beek en Donk

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

Enorm ruim 4-kamer appartement met ruime woonkamer, keuken, drie slaapkamers, 
badkamer, wasruimte, gastentoilet en balkon. U heeft een schitterend uitzicht op de 
Zuid-Willemsvaart en sluispartij. 

Naast woning 105 hebben wij nog diverse 3- en 4-kamer appartementen te koop v.a. 
€ 267.500,- v.o.n. 

KOOPSOM: € 296.500,- V.O.N.

BEEK EN DONK
Pieter Breughellaan 105 

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 2005
• Woonopp. 133 m² / Inh. 600 m³
• Perceeloppervlakte 346  m²
• 4 slaapkamers
• Twee royale bergingen 

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1977
• Woonopp. 108 m² / Inh. 411 m³
• Perceeloppervlakte 323 m²
• 3 slaapkamers
• Garage aanwezig

BIEDEN VANAF: € 329.000,- K.K. VRAAGPRIJS: €215.000,- K.K. 

BEEK EN DONK
Klavierstraat 2

BEEK EN DONK
Kapelstraat 8a

Samen sterker

Wij serveren u een kop soep en hypotheekinformatie.

Tijdens de Open Huizen Dag op 5 april geven we van 11.00 uur - 15.00 uur graag antwoord op uw

hypotheekvragen. U bent zonder afspraak welkom op onze kantoren in Gemert en Beek en Donk.

Woningen kijken maakt hongerig!

Fijn wonen begint met betaalbare maandlasten.  

Kom 5 april naar ons 
inloopspreekuur.   

Vragen over uw 
maandlasten? 
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• Tussenwoning
• Bouwjaar 1961
• Woonopp. 120 m² / Inh. 325 m³
• Perceeloppervlakte 154 m²
• 4 slaapkamers
• Gemoderniseerde woning

VRAAGPRIJS: € 198.000,- K.K.

AARLE-RIXTEL 
Pastoor van den Heuvelstraat 14

• Luxe nieuwbouwappartement
• Bouwjaar 2012
• Woonopp. 154 m² / Inh. 525 m³

• 2 loggia’s / 2 slaapkamers
• Modelwoning is ingericht
• In prijs verlaagd

KOOPPRIJS: € 346.500,- V.O.N.

AARLE-RIXTEL
Heindertweg 133 / 141

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014
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

• 3-kamer appartement
• Bouwjaar 2009
• Woonopp. 97 m² / Inh. 272 m³
• 2 slaapkamers
• Dakterras
• Luxe appartement voorzien van lift

VRAAGPRIJS: € 229.000,- K.K.

BEEK EN DONK
Piet van Thielplein 25B

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 2003
• Woonopp. 130 m² / Inh. 440 m³
• Perceeloppervlakte 206 m²
• 3 slaapkamers
• Mogelijkheid bewoning begane grond

VRAAGPRIJS: € 325.000,- K.K.

BEEK EN DONK
Magnolia 13

• Maisonette
• Bouwjaar 1973
• Woonopp. 100 m² / Inh. 225 m³
• 3 slaapkamers
• Balkon + dakterras
• Mogelijkheid om garagebox bij te kopen

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1994
• Woonopp. 115 m² / Inh. 367 m³
• Perceeloppervlakte 213 m²
• 4 slaapkamers
• Extra bergruimte naast de woning

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1981
• Woonopp. 105 m² / Inh. 344 m³
• Perceeloppervlakte 163 m²
• 4 slaapkamers
• Zonnige achtertuin met berging

VRAAGPRIJS: € 159.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 203.000,- K.K.VRAAGPRIJS: € 169.500,- K.K.

BEEK EN DONK
Dokter Timmerslaan 1A

BEEK EN DONK
Harmonielaan 25

BEEK EN DONK
Oude Bemmerstraat 47

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1989
• Woonopp. 180 m² / Inh. 653 m³
• Perceeloppervlakte 591 m²
• 3 slaapkamers
• Prachtige vrijgelegen achtertuin, Zuidwesten

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1961
• Woonopp. 125 m² / Inh. 470 m³
• Perceeloppervlakte 387 m²
• 5 slaapkamers
• Mogelijkheid bewoning begane grond

• Halfvrijstaande nieuwbouwwoning
• Bouwjaar 2014
• Woonopp. 150 m² / Inh. 627 m³
• Perceeloppervlakte 338 m²
• 4 slaapkamers
• Inruil eigen woning bespreekbaar

• Geschakelde vrijstaande woning
• Bouwjaar 2006
• Woonopp. 210 m² / Inh. 744 m³
• Perceeloppervlakte 288 m²
• 4 slaapkamers
• Woning voorzien van garage en carport

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1959 verbouwd vanaf 1996
• Woonopp. 200 m²/ Inh. 750 m³
• Perceeloppervlakte 1.083 m²
• 4-5 slaapkamers
• Zwembad + multifunctionele ruimte

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1976
• Woonopp. 150 m² / Inh. 500 m³
• Perceeloppervlakte 274 m²
• 4 slaapkamers
• Woning voorzien van garage en carport

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 139 m² / Inh. 566 m³
• Perceeloppervlakte 380 m²
• 5 slaapkamers
• Schitterende locatie, groene woonstraat

VRAAGPRIJS: € 419.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 234.000,- K.K. KOOPPRIJS: € 315.000,- V.O.N.

VRAAGPRIJS: € 396.000,- K.K. VRAAGPRIJS: € 495.000,- K.K.VRAAGPRIJS: € 289.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 284.000,- K.K.

BEEK EN DONK
Lindenlaan 19

BEEK EN DONK
Michaelplein 8

BEEK EN DONK
Malborg 7

LIESHOUT
Dorpsstraat 4

LIESHOUT
Molenstraat 52

LIESHOUT
Coolhof 9

BEEK EN DONK
Koppelstraat 43

DEELNEMERS OPEN HUIZEN DAG 5 APRIL 2014

AANBOD VAN

Van den Hurk
Makelaars o.z.

Heuvelplein 55a
5741 JJ Beek en Donk

0492 - 45 01 51
info@vandenhurkmakelaars.nl
www.vandenhurkmakelaars.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

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

“PURE – UNPLUGGED”
Jan Vlemmings en Kristel Vereijken

ZATERDAG 5 APRIL 

V.A. 21.00 

 BE THERE!!!!!

Ze spelen o.a. covers van: Anouk, Alanis Morisette, 
Ilse De Lange, U2, The Beatles, R.E.M en vele meer…. 

Deze keer met gast MARIANKE HOBÉ

www.depelgrim-mariahout.nl   Mariastraat 21-23   0499-421448

reserveer tijdig

20 april paasbrunch

www.depelgrim-mariahout.nl

Gezellig en gezond gaan goed samen
Beek en Donk – Di-eAt team, een van 
de teams van de Gezondheidsrace 
Laarbeek 2014, houdt op zondag 6 
april haar derde activiteit. Het thema 
deze keer is ‘gezellig en gezond gaan 
goed samen’. 

In Zorgboogcentrum De Regt houden 

zij een lentebeurs, waarbij de 55-plus-
ser centraal staat. Men laat zien wat 
er voor deze doelgroep in Laarbeek 
aangeboden wordt op het gebied van 
gezondheid, gezelligheid, sportiviteit 
en creativiteit. Naast diverse stands 
is er ook de mogelijkheid om mee te 
doen aan een les in beweging. Er is een 

open podium voor alle leeftijden waar-
voor eenieder zich kan aanmelden via 
di-eatteam@outlook.com. Kortom, er 
is vanalles te zien en te doen tussen 
13.30 en 16.30 uur in de Regt aan de 
Otterweg 19. Iedereen is welkom en 
de toegang is gratis.

Tienerwerk De Boemerang houdt rommelmarkt 

Beek en Donk - Al lentekriebels? 
Iedereen die graag de zolder/schuur/
garage op wilde ruimen, heeft nu de 
kans. Tienerwerk ‘De Boemerang’ 
Beek en Donk houdt zondag 6 april 
weer een rommelmarkt. Er is de mo-
gelijkheid om een tafel te huren voor 
€10,00.  

Van 10.00 tot 14.00 uur is iedereen van 
harte welkom in Café/Zaal v/d Burgt, 
Heuvelplein 21 te Beek en Donk. Met 
de vele bezoekers op de rommelmarkt 
van 6 oktober j.l. was het tienerwerk 
al heel tevreden, maar de verwachting 
is nu om nog meer mensen te ontvan-
gen. De opbrengst komt weer volledig 
ten goede voor de tieners van 10 t/m 

15 jaar uit Beek en Donk. 

Contact Tienerwerk De Boemerang 
voor het huren van een tafel of infor-
matie: Tel. 06-28775326 of mail 
info@boemerangbeekendonk.nl. 
Kijk ook eens op 
www.boemerangbeekendonk.nl.

Rommelmarkt bij Café/Zaal v/d Burgt

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  

Op alle stoffen en lederen zitmeubelen 
3 jaar gratis service en garantie.

Klaar voor de zomer?
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Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 25, AARLE-RIXTEL / 0492-382189
WWW.EETERIJTANTEPOLLEWOP.NL

Nieuw bij
Tante Pollewop

TAPAS
Tafelen

2 uur Tafelen 
maar € 19,95

‘T Café van Lieshout

Ladies & Gentlemen’s night out
20.00 – 02.00 uur

Biljartmiddag & Hollandse avond
15.00 – 02.00 uur

Kleurwedstrijd met prijsuitreiking
Bierpong competitie 
15.00 – 01.00 uur

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Vrijdag
4 april

Zaterdag
5 april

Zondag
6 april

Kletsavond Herberg ’t Huukske 
voor Stichting Care for Joshua

Tentoonstelling 20 jaar Yammas Mariahout

St. Servatius Gilde houdt grote 
vlooienmarkt

Koningsdag Lieshout gaat door

Beek en Donk – Maikel van den Berg 
houdt op 19 april een kletsavond in 
Herberg ‘t Huukske. De opbrengst van 
deze avond gaat naar Stichting Care 
for Joshua.

Joshua Verhoeven voert al jaren een 
onmenselijke strijd tegen de reguliere 
zorg/artsen, arbeidsinstantie en ver-
zekeringsmaatschappij voor erkenning 
van zijn ziekte, uitkering/inkomsten 

en de juiste zorg. Op mdeze klets-
avon treden op, Kitty Goverde, Frank 
Stevens, Jan Schellenkens, Freddy v/d 
Elzen, Arian Compen, Maikel van den 
Berg en Dè Vèlt op.

Kaarten zijn verkrijgbaar à €10,00 
per persoon bij ’t Huukske of te be-
stellen via info@driekske.nl of tel. 
06-49760485.

Lieshout – Het Sint Servatius Gilde 
houdt op zondag 6 April een gro-
te vlooienmarkt in de Manege in 
Lieshout. Net als voorgaande jaren zal 
de manege weer worden omgetoverd 
tot een grote secondhand shop waar 
weer van alles wordt aangeboden.

Dus voor de verzamelaar het walhalla 
van het zuiden. De vlooienmarkt is ge-
opend van 10.00 tot 14.30 uur. Gaat 
u verhuizen en heeft u nog bruikbare 
spullen over of bent u aan de schoon-
maak en heeft u spullen staan die u 
niet kan bewaren tot 5 april? Neem 
dan contact op met Mari Berkvens, tel. 
0499-423750.

Lieshout – Goed nieuws uit Lieshout: 
Koningsdag gaat door. Op zaterdag 26 
april start de harmonie om 13.00 uur 
met de opening, vergezeld door een 
versierde fietsenparade.

Er is een vrijmarkt met leuke kinderac-
tiviteiten, zoals straatvoetbal, schmin-
ken, outdoor event voor kinderen 
vanaf 9 jaar, groot terras met muziek, 
luchtkussen en nog veel meer. Bespeel 
je een instrument en wil je dit graag ten 

gehore brengen? Of heb je spulletjes 
die je graag wilt verkopen? Misschien 
maak je wel iets heel moois en wil je dit 
laten zien?

Als je de vrijmarkt wat te bieden hebt en 
graag een plekje wil reserveren dan kun je 
contact opnemen met Jolanda Dekkers, 
ahwvanhout@onsbrabantnet.nl.
Dit kan tot 19 april. Deelname aan de 
vrijmarkt is zowel voor kinderen als vol-
wassenen.

Mariahout - Tienerwerk Yammas 
Mariahout viert op vrijdag 16 mei dat 
zij 20 jaar bestaan. Zij zullen hiervoor 
nog iedereen uitnodigen. Oud-leden 
Femke van de Wijdeven en Fleur van 
Zutphen zijn bezig om een tentoon-
stelling van 20 jaar Yammas te maken. 

Zij maken deze tentoonstelling voor 

hun maatschappelijke stage, maar 
willen ook laten zien wat Yammas in 
al die jaren voor Mariahout heeft be-
tekend. Daarvoor hebben zij wel uw 
hulp nodig. Heeft u foto’s, video’s of 
iets anders van 20 jaar Yammas, dan 
kunt u Femke en Fleur informeren via 
de femkevandewijdevenn@hotmail.nl 
en fleurvanzutphen@hotmail.com.

                       

Spinningmarathon voor de Roparun

Reünie Restaurant De Hommel

Inschrijven kindervakantieweek Mariahout

Beek en Donk - Running Team 
Laarbeek houdt in samenwerking 
met sportcentrum Coach een spin-
ningmarathon op zondag 13 april 
van 11.00 uur tot 14.00 uur. 

Deelname kost  €5,00 per uur per 

fiets. Opgeven kan bij Sportcentrum 
Coach tel. 0492-468768 of via 
beekendonk@sportcentrumcoach.
nl.

De opbrengst gaat volledig naar 
Stichting Roparun, die verschillende 

instanties steunt die zich inzetten 
voor kankerpatiënten, onder het 
motto: ”Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”.

Beek en Donk - Er wordt een reü-
nie gehouden op 10 mei voor alle 
medewerkers en stagiaires die 
in de tijd van Hannie en Wim bij 

Restaurant De Hommel hebben ge-
werkt.

Weet je iemand of heb je zelf in die 

periode gewerkt, meld je dan aan 
voor verdere informatie door een 
mail te sturen naar 
w.maas442@upcmail.nl.

Mariahout - Met nog maar een paar 
maandjes te gaan zijn de voorbe-
reidingen voor de 31e kindervakan-
tieweek alweer in volle gang. De 
kindervakantieweek is gepland van 
maandag 18 t/m vrijdag 22 augustus, 
op het veldje aan de Nieuwe Erven in 
Mariahout.

Wat je te wachten staat houden we 
nog even stil, maar we nemen je mee 

naar de Middeleeuwen, Ridders en 
Jonkvrouwen. Om de kindervakan-
tieweek goed te laten verlopen is het 
van belang te weten hoeveel kinderen 
er mee zullen gaan doen. De inschrijf-
avonden zijn op Maandag 14 april en 
woensdag 16 april van 18.00 tot 20.00 
in het Buurthuis van Mariahout.

Voor €7,50 per kind kun je deze week 
bijwonen. Dit geldt voor de kinderen 

die vanaf september de basisschool 
bezoeken of nu in groep 8 zitten.

Voor deze week zijn wij natuurlijk ook 
nog op zoek naar ouders en (hulp-)
leiding die een groepje kinderen willen 
begeleiden voor een dagdeel, een dag 
of zelfs het liefst voor de hele week. 
Opgave is mogelijk tijdens de boven-
staande inschrijfavonden.
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MooiBoerdonk
Geschiedenis Mengvoederfabriek Sondag

Antoons Tocht wordt gered door Janssen&Janssen  

Verdiende winst voor Boerdonk

Boerdonk - Jarenlang werd het sil-
houet van de Cruijgenstreaat in Erp 
gedomineerd door de enorme silo van 
maalderij Sondag. Enkele jaren na de 
overname door De Heus is de voorma-
lige mengvoederfabriek in de kom van 
Erp gesloopt. 

Het enige dat anno 2014 nog rest, is 
de fundering van molen ‘De Nijverheid’ 
en een grasveld. Over de bewogen ge-
schiedenis van Sondag Voeders kunt 
u meer horen en zien tijdens de lezing 
van Vic Sondag op maandag 7 april 
in Partycentrum Van Haandel (Hertog 
Janplein 20 te Erp). Na de lezing wordt 
het interview vertoond dat Han van der 
Venne enkele jaren geleden had met de 
oprichter van het mengvoederbedrijf,  
Jo Sondag. Agrariërs uit de regio die 
vroeger veevoer van Sondag betrokken, 
kunnen ongetwijfeld herinneringen 

ophalen. De lezing begint om 20.00 
uur. Leden van Erthepe hebben gra-
tis toegang. Niet-leden betalen €2,50 

entree. Personen die bij binnenkomst 
lid worden om Erthepe te steunen, mo-
gen ook gratis naar binnen.

Boerdonk - Het zou de toertocht moe-
ten worden van Antoon Donkers met 
een nieuw voorseizoensnelheidsre-
cord.  Aangezien het alweer de 3e 
tocht van dit jaar was en iedereen in 
de winter flink had doorgetraind, was 
dat geen onmogelijke doelstelling. 

Dat  het toch anders kan lopen, maakt 
deze sport zo bijzonder en onvoorspel-
baar. De vorm van de dag, het traject 
met veel of weinig bochten, de factor 
wind, de activiteiten de avond ervoor. 
Het zijn allemaal bepalende elementen. 

Er werd voortvarend begonnen. Op de 
Trentweg stond de snelheidsmeter al 
in het rood. “Even op de tandjes bijten 
dan ben je er doorheen en op de terug-
weg hebben we wind mee”, was het 
bemoedigend commentaar van een er-
varen rot. Er werd gereden van Keldonk 
via Lieshout naar Son en Best en toen 
via Oirschot richting Liempde. Bij de 
koffiepauze bleek eenieder nog steeds 
op de tanden te bijten. Het was ook 
wat kouder geworden en het zag er 
naar uit dat er geen record gehaald zou 
worden.  Antoon baalde als een stekker 
en pleegde gauw een telefoontje naar 
de hulplijn en nog voor de pauze was 
afgelopen, werd er hulp afgestuurd. 

Het waren de heren Janssen en Janssen 
van het gelijknamige incassobedrijf die 
ons wel zouden helpen. De heren voeg-
den de daad bij het woord, namen de 
koppositie in en weldra stond de snel-
heidsteller weer in het rode gebied van 

gevaarlijk hoge snelheid.  Helaas voor 
Antoon stond bij een collega-fietser de 
teller ook in het rood maar dan van de 
brandstoftank. Bijna leeg; en sociaal als 
iedereen is, werd het tempo aangepast 
naar deze fietser. Zo werd Boerdonk 
bereikt, waarbij het record met miniem 

verschil was verbeterd. De 3e tijdwaar-
nemer besliste dat het oude record met 
0,2 seconden was verbeterd. Hulde aan 
Janssen en Janssen want zonder hen 
was het niet gelukt.

Boerdonk - Na een nederlaag en ge-
lijkspel werd het weer eens tijd voor 
drie Boerdonkse punten. OVC’63 uit 
Oijen was ditmaal de tegenstander. De 
gemiddelde leeftijd ligt iedere week 
lager, nu door een debuut van Stan 
Hendriks. 

Stan is slechts 17 jaar en zo stonden er 
twee jongens van zeventien in de ba-
sis en dan nog eens twee op de bank. 
Je kunt gerust zeggen dat er sprake is 
van een jong elftal. Er staat niks meer 
op het spel als slechts de eer voor beide 
elftallen. En dat, met een lekker zonne-
tje erbij, had alles voor een leuke pot 
voetbal in zich.

Het was OVC’63 die het felst van start 
ging. OVC’63 zette vroeg druk en de 
100% kansen die ze in de eerste helft 

kregen waren niet te missen, maar 
dat kregen ze toch wel voor elkaar. 
Boerdonk kreeg ook enkele kansen 
maar deze waren een stuk moeilijker. 
Stan Hendriks was er twee maal dicht-
bij, evenals John Sweers. OCV’63 had 
meer balbezit, maar Boerdonk was de 
betere voetballende ploeg en kreeg 
gaandeweg de wedstrijd steeds beter 
onder controle.

Dit wisten de Boerdonkenaren door te 
zetten in de tweede helft. Weer kansen 
voor de spitsen Maik van der Zanden en 
Daan Dortmans. Als er iets meer geloof 
bij was, dan had Boerdonk veel eerder 
kunnen scoren. Het middenveld van 
Boerdonk, onder leiding van Bart van 
Eerdt, leek de slag daar in ieder geval 
te winnen. Nu nog de goal. Die viel in 
de 70e minuut: een prachtige goal van 

Maik van der Zanden. Maik kapte zich 
prachtig vrij en joeg hem snoeihard de 
kruising in 0-1. Met iets meer geluk had 
Ted Vilier er twee kunnen maken. Twee 
maal een voorzet van Daan Dortmans 
van links, de eerste kopte hij voorlangs 
en de tweede schot hij voorlangs. 

Na de wissels van de geblesseerde spe-
lers Wil-Jan Verhoeven en John Sweers 
(vervangen door Lars Vogels en Mitch 
Meulensteen) kreeg Boerdonk het fy-
siek zwaar. Voetballend bleven die jon-
kies wel op de been. Met wat kunst en 
vliegwerk en een bal op de paal bleef 
Boerdonk toch knap overeind. Het eni-
ge smetje waren de gele kaarten voor 
Erik van den Berg en Thijs van Erp. Zo 
was het Boerdonk dat verdiend won en 
tevreden met de drie punten naar huis 
ging.

Stellingmolen ‘De Nijverheid’ aan de Cruijgenstraat 
in Erp waar Jo Sondag in 1947 het bedrijf startte.

Vrijwilligers in actie tijdens NL-Doet

Nieuws over Witte Gij Ut?!

Boerdonk - Vrijwilligers van het 
Kerkbestuur van Boerdonk en 
Stichting Cornelius van Boerdonk 
hebben 22 maart samengewerkt in 
het gebied rond de begraafplaats ach-
ter de kerk. Om 10 uur werden zij ont-
vangen in de pastorie en kregen koffie 
met een lekker plakje cake. 

Daarna, allen getooid met een NL-
Doet shirt, werd er aan de slag gegaan. 
Eerst werd de afrastering opgeruimd 
rond de schaapsweide, prikkeldraad 
en gaas opgerold en de palen verwij-
derd. Toen stond het snoeien op het 
programma. Antoon v.d Rijt had zijn 
hoogwerker bij zich en met Jan van 
Deursen in de bak werden met de 
kettingzaag de nodige bomen opge-
snoeid rond de begraafplaats en op 
de grens met de familie Manders. Een 
grote berg snoeihout werd bijeen ge-
stapeld en het dikke hout werd eruit 

gesnoeid voor de liefhebbers die thuis 
een kachel hebben. Rond de middag 
werd er samen genoten van een heer-
lijke lunch die goed smaakte na de 
geleverde inspanning van de morgen. 
Ondertussen kwam Sky-line, de lokale 
omroep, beelden maken van het wer-
ken en interviewde enkele vrijwilligers. 
Ook pastoor Rombauts kwam kijken 
en was zeer positief over de samen-
werking. 

Na de middag is er hard doorgewerkt 
en rond half 4 waren de vrijwilligers 
klaar met de geplande activiteiten. De 
oude poorten waren verwijderd en alle 
palen en draad opgeruimd. Nu kun-
nen de vrijwilligers de komende weken 
starten met de aanleg van de klooster-
tuin. Ter afsluiting is er nog samen kof-
fie gedronken, waarna iedereen huis-
waarts keerde.

Boerdonk - Witte Gij Ut leeft! De eer-
ste editie van 2013 was een groot suc-
ces. 2014 gaat dit zeker overtreffen. 
Momenteel hebben al ruim 15 teams 
zich aangemeld en dat terwijl het PR-
offensief nu pas begint. Geweldig! Voor 
de ‘nieuwelingen’, hierbij wat extra in-
formatie.

De avond zelf start op 28 juni om 18.30 
uur. Je kunt met een onbeperkt aantal 
mensen meedoen. De organisatie advi-
seert om een groep samen te stellen van 
ruim 10 personen. De teamsamenstelling 
maakt niet uit, als het maar gezellig is. 
Mocht Nederland 2e worden in de poule 
tijdens het WK dan zullen ze die avond 
moeten voetballen. Niet getreurd, de 
kwis wordt dan aangepast, zodat er zeker 
tijd is om het voetbal te zien.

Op 28 juni krijg je een envelop mee met 
ongeveer 100 vragen, verdeeld over ver-
schillende categorieën. Deze variëren van 
bijvoorbeeld sportvragen tot vragen over 
jeugd en muziek. Deze vragen kunnen 
gewoon thuis beantwoordt worden. Let 
wel op, de antwoorden dienen dezelfde 
avond voor de uiterste sluitingstijd van 
23.00 uur in te worden geleverd. Te laat 
is te laat! Daar is de organisatie zeer strikt 
in. Los van de ‘thuis’vragen krijg je ook 
een aantal buitenopdrachten. Deze op-
drachten spelen zich hoofdzakelijk in Erp, 
Keldonk en Boerdonk af. Verder wordt 
gevraagd om één teamlid die avond af 
te vaardigen naar een (nog) geheime 

locatie. Dit teamlid 
krijgt een speciale 
opdracht waarmee extra punten zijn te 
verdienen.

Deelname is mogelijk vanaf 14 jaar. Dit 
jaar zitten mensen uit Erp en Keldonk ook 
in de commissie en de eerste teams uit 
deze dorpen hebben zich al ingeschre-
ven. Maar, zeker ook mensen van buiten 
deze dorpen worden van harte uitgeno-
digd om mee te doen. Voor mensen bui-
ten Boerdonk, Keldonk en Erp is Witte Gij 
Ut ook een aanrader! Er is zelfs al inte-
resse getoond vanuit Eindhoven. Mocht 
je dus andere teams weten die mogelijk 
geïnteresseerd zouden kunnen zijn, laat 
ze gewoon aanmelden. Deelname kost 
overigens slechts €10,00 dus hiervoor 
hoef je het niet te laten.

De winnaars van Witte Gij Ut?! worden 
bekend gemaakt tijdens een grote feest-
avond op zaterdag 23 augustus op het 
Weike in Boerdonk. De winnaar krijgt –
buiten de eeuwige roem- een mooie wis-
selbeker. Aan de winnaars 1 tot en met 
3 wordt een geldbedrag beschikbaar ge-
steld voor donatie aan een goed doel wat 
door het team zelf bepaald mag worden.

Op www.wittegijutkwis.nl kun je meer 
informatie vinden zoals onder andere 
het reglement en de spelregels voor dit 
evenement. Like de Facebookpagina van 
Witte Gij Ut?! om op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen.

Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen.

WTC Boerdonk
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COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

Buurtorkest Röllik Goewd op zoek naar versterking

Beek en Donk - Het Beek en Donkse 
buurtorkest ‘Röllik Goewd’ is op zoek 
naar versterking van het orkest. ‘Röllik 
Goewd’ is een gezellig muziekgezel-
schap dat al 24 jaar met veel plezier 
op een ontspannen wijze muziek 
maakt en dit nog lang hoopt te doen.

Slagwerker en klarinetspeler
Uitgangspunt is muziek maken voor 
eigen en andermans plezier en dit 

met een zeer gevarieerd repertoire. 
Wegens enkele verschuivingen zijn 
ze op zoek naar een slagwerker en 
een klarinetspeler. Zij denken hierbij 
aan muzikanten, mannen of vrou-
wen, die zin hebben om plaats te 
nemen in het orkest en die, net als 
de huidige leden, met veel plezier 
muziek willen maken. Röllik Goewd 
wordt regelmatig gevraagd voor een 
optreden en ook voor dit jaar staan 

er al weer een aantal bijzondere op-
tredens gepland. 

Röllik Goewd repeteert op maandag-
avond van 20.30 tot 22.30 uur en de 
optredens worden altijd in onderling 
overleg vastgesteld. Ben je geïnteres-
seerd of heb je vragen, dan kun je 
contact opnemen met Wim Snijders 
via mail w.snijders3@chello.nl of tel. 
06-57768682.

Beek en Donk - Harmonie O&U houdt 
in Muziekcentrum Het Anker in Beek 
en Donk een vlooienmarkt. De vlooi-
enmarkt met meer dan 40 kramen 
wordt gehouden op zondag 6 april 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens deze vlooienmarkt worden 
door particulieren tweedehands spul-
len te koop aangeboden. Zo zijn er 

kramen met kleding, snuisterijen, boe-
ken, elektrische apparatuur, cd’s, pla-
ten, speelgoed en nog veel meer. Kom 
op 6 april gezellig even langs in mu-
ziekcentrum Het Anker en snuffel lek-
ker rond en wie weet zit er iets leuks 
bij voor huis of tuin. De toegangsprijs 
bedraagt €1,50 p.p. kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang.

Muziekcentrum Het Anker is aan de 
Pater 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 06–81135591.

Aarle-Rixtel - In de maand februari 
en maart zijn Ton Schepens en Elly 
Wijnen van de werkgroep M.O.V. uit 
Aarle-Rixtel op bezoek geweest in 
Ghana om de projecten te bekijken 
van het  St. John of God Hospitaal 
en de leefgemeenschap in Duayaw 
Nkwanta. 

Tijdens de vastenactie is er een ex-
tra bijeenkomst op zaterdag 5 april 
om 18.30 uur en zondag 6 april om 
10.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw 
Presentatie in Aarle-Rixtel. Na de 
dienst is er een mogelijkheid om een 
gesprek aan te gaan met de werk-
groep en een arts uit Ghana, Dr Moh 
een orthopeed, die op dit moment in 
Nederland verblijft.  

De bijeenkomst is een extra ontmoe-
ting in het teken van de vastentijd, 
dat men met iets minder ook genieten 
van alle daagse dingen. Stel de volgde 
vraag aan je zelf. Wat zijn je eerste le-
vensbehoefte? Deze bewustwording is 
zichtbaar in Ghana. Je bent rijk als je 
voedsel, kleding, woning en mensen 
om je heen die voor elkaar zorgen. Rijk 
zijn heeft niet alleen met geld te ma-
ken. Ze houden op 12, 14 en 15 april 
de vastenactie collecte in Aarle-Rixtel. 
Steun de bevolking in Ghana. Kijk ook 
op www.vriendenvanghana.nl voor 
meer informatie. 

Project 2014 
Het ziekenhuis wil graag een sterke 
auto met veel power want het heeft 

veel te lijden op de onverharde wegen. 
Het is zeker geen luxe vervoersmiddel 
voor het ziekenhuis. De auto is om pa-
tiënten en de arts te vervoeren vanuit 
het ziekenhuis naar de buitengebie-
den. 

Buurtorkest ‘Röllik Goewd’ uit Beek en Donk

Spannende bosspeurtocht

Maria Brans neemt afscheid van 
Kansplus

Lieshout/Mariahout – Het gezond-
heidsteam Team Puur Groen houdt op 
zondag 6 april een spannende bos-
speurtocht. Deze is bedoeld voor kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. 

De bosspeurtocht is aan ’t Hof, het 
parcours van de fietscross. Kinderen 
kunnen meedoen onder begeleiding 
van hun ouders.  De tocht begint om 
10.30 uur. Aanmelden hiervoor kan 
via teampuurgroen@gmail.com

Gemert/Laarbeek - Op de jaarlijkse 
ledenvergadering van Kansplus regio 
Gemert nam voorzitter Maria Brans af-
scheid. Bijna acht jaar is zij voorzitter 
geweest van de vereniging die activi-
teiten organiseert voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de regio, 
waaronder ook Laarbeek. Helaas is er 
nog geen opvolger gevonden voor haar 
zodat Kansplus voorlopig zonder voor-
zitter zit. 

In deze acht jaren heeft zij de vereni-
ging uitgebouwd tot een stabiele orga-
nisatie. Waar elders in het land diverse 
afdelingen van Kansplus het niet kun-
nen bolwerken geldt dit zeker niet voor 
regio Gemert. Volgens secretaris Jan 
Leenders kun je zoiets niet in je eentje 
er is iemand nodig die sturing aan het 
geheel geeft. Die persoon was Maria 
Brans voor Kansplus regio Gemert. Haar 
bestuurlijke ervaring, haar grote kring 
aan contacten en vooral haar geweldige 
interesse voor de medemens zijn haar 
krachten, aldus Leenders. Zij heeft zich 
heel haar leven vooral op bestuurlijk 
vlak daarvoor ingezet. Kansplus regio 
Gemert organiseert vooral veel activitei-
ten voor de doelgroep. 

Mevrouw Brans heeft daar een grote 
bijdrage aan geleverd. Maar de doelstel-
ling van de stichting is ruimer dan alleen 
het organiseren van activiteiten. Het be-
hartigen van belangen voor ouders en 
verwanten van personen met een ver-
standelijke beperking is voor de vertrek-
kend voorzitter altijd belangrijk geweest. 

Op de jaarvergadering werd zij bestuur 
en leden bedankt voor haar inzet. 

Harrie van Rooij, bestuurslid voor 
Mariahout/Lieshout nam na 20 jaar 
vrijwilligerswerk ook afscheid. Voordat 
de vergadering begon ontving hij uit de 
handen van wethouder van Zeeland van 
de gemeente Laarbeek de vrijwilligers-
penning. 

Wim Daniëls
Na de jaarvergadering had Kansplus re-
gio Gemert Wim Daniëls weten vast te 
leggen om een lezing te verzorgen. In 
een bomvolle zaal vertelde hij op zijn ei-
gen ludieke wijze over wat hij zoal mee-
maakt. Uiteraard kwam in zijn lezing de 
taal en het dialect telkens ter sprake. 
Daniëls heeft een geweldige gave om op 
een spontane en humorvolle manier het 
publiek bij zijn optreden te betrekken. 
De aanwezigen waren na afloop dan 
ook vol lof over een interessante avond.

Grote vlooienmarkt in Muziekcentrum Het Anker 

Vastenactie 2014 Aarle-Rixtel

MAKELAARS •  TA XA TEURS

BINDERSEIND 1
5421 CG GEMERT

T 0492 392498
E INFO@GEERTSMAKELAARDIJ.NL

WWW.GEERTSMAKELAARDIJ.NL

Bernadettestraat 19 Mariahout 
OPEN HUIS: ZATERDAG 5 APRIL  11.00 – 15.00 UUR

Perceel opp: 360m2, Inhoud woonhuis: 375m3

Deze tweekapper met aanbouw en berging is gelegen in een rustige 
woonstraat nabij de dorpskern van Mariahout met voorzieningen in 
de directe nabijheid. De woning beschikt over een fraai perceel van 
360m2 met veel privacy en zon. 

Vraagprijs: 
€ 179.000,-- k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,-- k.k.

SCHERP GEPRIJSD

Hallo wereld
Het thuisgevoel
in Beek en Donk
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Lieshout - De laatste Pony 
Winterwedstrijd werd gereden op 
28 maart in Manege D’n Perdenbak. 
Het was een warme dag en daardoor 
was het losrijden buiten in de zand-
bak bijzonder fijn. De wedstrijd ver-
liep vlotjes en iedereen kon met zijn/
haar welverdiende prijs weer op tijd 
naar huis. Er waren weer extra prijzen, 
in de vorm van zakken wortels van 
Annie van Lankveld uit Beek en Donk. 
Aan de nieuwe sponsor DIO Mark uit 
Lieshout, hartelijk bedankt voor de 
surprise prijzen. 
 
Vanaf april gaan ze verder met de zo-
mer pony en paarden dressuurwed-
strijden, deze wedstrijden worden 
door de Stichting i.s.m. de Laarbeekse 
Paarden en Pony clubs georganiseerd. 
De proeven worden buiten gereden op 
het gras in 2 ringen, en het losrijden 
is op het zand. Kijk voor informatie 
op de site www.stichtingderaam.nl 
daar vindt men alle informatie over de 
Manege en wedstrijden.
 
Categorie AB, Klasse B, L1 en L2:
1 Raiza Hendrix met Charly 215 pun-
ten, 2 Raiza Hendrix met Lucky 190 
punten, 3 Daymen Biemans met Toshy 
186 punten, 4 Daymen Biemans met 
Amy Vdn 183 punten, 5 Annemarie 
Teunisse met Perfect Pino 182 punten.

2de Proef: 1 Raiza Hendrix met 
Charly 211 punten, 2 Raiza Hendrix 
met Lucky 200 punten, 3 Annemarie 
Teunisse met Perfect Pino 185 punten, 
4 Daymen Biemans met Amy Vdn 185 
punten.
 
Categorie CDE, Klasse B: 
1 Milou Verhoeven met Cobain 193 

punten, 2 Nina Jansen met Macho 
192 punten, 3 Maud de Waard met 
Silver Moon 191 punten en 4 Anne 
van Schijndel met Beauty 171 pun-
ten.

2de Proef: 1 Maud de Waard met 
Silver Moon 197 punten, 2 Nina 
Jansen met Macho 189 punten.
 
Categorie CDE, Klasse L1 en L2: 
1 Merel vd Heijden met Moonlight-H 
196 punten, 2 Gianna Rea met Flame 
190 punten, 3 Maud Tillemans met 
Ysabella F 190 punten, 4 Janinie 
Verhoeven met Maxime 187 punten, 
5 ex equo Sylvia vd Hurk met Jessie 
en Tessa Smits met Fleur 184 punten, 
7 Marissa de Haas met Gentley 180 
punten, 8 Lisanne Robben met Florus 
177 punten, 9 Eveline Hazenberg 
met Annet 172 punten en 10 Sterre 

Basstein met Hildenberg’s Senique 
171 punten.

2de Proef: 1 Merel vd Heijden met 
Moonlight-H 194 punten, 2 ex equo 
Maud Tillemans met Ysabella F en 
Gianna Rea met Flame beide 193 pun-
ten, 4 Marissa de Haas met Gentley 
192 punten, 5 Tessa Smits met Fleur 
185 punten, 6 Lisanne Robben met 
Florus 176 punten, 7 Sterre Basstein 
met Hildenberg’s Senique 175 punten.
 

Categorie CDE, Klasse M1 en M2: 
1 Iris vd Ven met Starlight 193 pun-
ten, 2 Dimphy Bens met Cross Road’s 
Shardo 180 punten.

2de Proef: 1 Iris vd Ven met Startlight 
193 punten, 2 Dimphy Bens met Cross 
Road’s Shardo 179 punten.

Mooi UIT in Laarbeek

Voor verdere informatie zie: www.golfclubdenheikant.nl

Volwaardige Par 3 Golfbaan

Zondag 6 april 2014
Gouden Ballen Openingswedstrijd

• Vernieuwde grasgreens
• NGF kwalificatie
• Leren golfen / golflessen 

stap 1,2,3

• Handicap registratie
• Bedrijfsgolfdagen
• Golfclinics
• Clubcompetitie

• Golfwedstrijden
• Clubhuis met overdekt terras
• Golfarrangementen
• Driving range & oefenarea

paardensport Warm weer bij laatste winterwedstrijd

Sylvia vd Hurk met ‘Jessie’.

korfbal Flamingo’s pakt 
belangrijke 
punten van JES

Mariahout/Venhorst - In de hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal heeft 
Flamingo’s uit Mariahout, gesponsord 
door Auto Corsten, belangrijke punten 
gepakt door uit met 3-7 van JES te win-
nen. JES staat daardoor voorlaatste met 
één punt en Flamingo’s is door deze 
overwinning geklommen naar de vijfde 
plaats op de ranglijst met zeven punten.
 
In de eerste helft had JES overduidelijk 
meer balbezit. De aanvalsopzet was lang, 
maar niet altijd dreigend. Flamingo’s 
maakte aan de andere kant acties rich-
ting de korf en zocht de combinatie. 
Ook hier vielen de doelpunten aanvan-
kelijk niet. Pas na veertien minuten viel 
het eerste doelpunt. Een strafworp voor 
Flamingo’s, nadat aanvoerder Manon de 
Beer bij een doorloopactie onreglemen-
tair werd gestopt door de JES-defensie. 
Anouk van Eijndhoven verzilverde deze 
opgelegde kans. JES kon even later 
langszij komen. Na de vakwissel combi-
neerde de aanval van Flamingo’s prima 
en dat resulteerde in een mooie af-
standstreffer van Marleen de Groot en 

een doelpunt van dicht bij de korf van 
Helen van Wanrooij. De ruststand was 
daarmee op een magere 1-3 bepaald.

Overwicht
In de tweede helft waren de aanval-
len van Flamingo’s zichtbaar langer. De 
ploeg speelde ook beter dan in de eer-
ste 35 minuten. Er werden betere keu-
zes gemaakt en de rebound was beter 
verzorgd. Daar kwam bij dat de defen-
sie van Flamingo’s de opponenten uit 
Venhorst redelijk goed in de pocket had-
den. De verdedigende rebound viel veel-
al in de handen van Flamingo’s. Het was 
Manon van Eijndhoven die na rust als 
eerste scoorde uit een doorloopbal: 1-4. 
JES prikte vrijwel direct binnen, maar het 
was Flamingo’s dat geconcentreerd en 
geduldig kansen bleef creëren. Marleen 
de Groot scoorde 2-5 van dichtbij en 
Helen van Wanrooij vergrootte de marge 
met haar tweede wedstrijdtreffer: 2-6. 

JES gaf zich niet gewonnen en scoor-
de een minuut of vijf voor tijd 3-6. 
Flamingo’s rook aan de overwinning en 
speelde de wedstrijd geroutineerd uit. 
Het slotakkoord was voor Manon de 
Beer die na een schot direct uit de re-
bound van achter de korf de eindstand 
op 3-7 bepaalde. 

Senioren 2
Senioren 2 speelde in de reserve hoofd-
klasse tegen Rosolo 3 in Reusel. In de 
eerste helft kon Flamingo’s de schade 
met alleraardigst spel nog redelijk be-
perkt houden 5-1. Na rust was Rosolo 
veel sterker en won op eigen veld met 
13-4. 

Helen van Wanrooij in actie 
namens Flamingo’s
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bridgen Bridgen bij ‘De Poort van Binderen’

Lieshout - Mist u de Max tv cursus 
bridge al? De Lieshout Bridgeclub 
‘De Poort van Binderen’ biedt op-
vang! Eind februari was de laatste 
les van de televisie-cursus ‘Iedereen 
kan bridgen’ bij omroep Max. De 
cursus was laagdrempelig, lichtvoe-
tig, interessant en begeleid door een 
speciale website, waar alle kijkers 
gratis en vrijblijvend konden oefe-
nen. Deze website registreerde een 
grote opkomst.

Maar nu? De cursus is voorbij, de 
website wordt niet verder ontwik-
keld, en men vond het toch wel erg 
leuk! De Lieshoutse bridgeclub ‘De 
Poort van Binderen’ is sinds jaar en 
dag aangesloten bij de Nederlandse 
Bridge Bond die dit mede heeft ge-
organiseerd, en heeft zich aangemeld 
om na afloop de kijkers, die verder 
willen, op te vangen. Eventueel met 
een aparte lijn op de club, of met een 
speciaal oefenprogramma, of verdere 
lessen met praktijkoefeningen, net 
waar de kijkers behoefte aan hebben.

Heeft men met plezier en interesse 
de televisie lessen hebt gevolgd, dan 
heeft men nu de kans om dat vrij-
blijvend bij de Lieshoutse bridgeclub 

voort te zetten. En als men wel eens 
een les hebt gemist, ook geen pro-
bleem, ze doen het nog eens dun-
netjes over. De nadruk ligt vooral op 
het met elkaar spelen, met voor- en 
nabespreking van de spellen  met er-
varen begeleiding. In het begin doen 
ze dit met beginners onder elkaar. 
Maar als men meteen op de club wil 
komen spelen, ook prima, ook daar is 
men welkom.

Op de club spelen ze op dinsdag-
middag en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café aan de 
Heuvel in Lieshout, een fantastische, 
gastvrije en sfeervolle locatie. De 

beginnersgroepjes spelen met vie-
ren of achten bij iemand van de club 
thuis, of – indien mogelijk en gewenst 
– bij een van de deelnemers thuis. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding, kunt u bellen of mailen: poort-
vanbinderen@gmail.com of Marie-
José Kobussen tel. 0499–375017 
- mjkobussen@xs4all.nl. Ook is er in-
formatie verkrijgbaar via de website 
www.poortvanbinderen.nl.

Je vond het interessant genoeg om 
aan de tv-cursus te beginnen, zet nu 
de stap naar bridgen ‘in het echt’, en 
bel of mail met bovenstaande.

Bridgen bij ‘De Poort van Binderen’

Bridgeclub De Commanderij prolongeert het 
Districtskampioenschap

Gemert - Bridgeclub De Commanderij, 
met een aantal Laarbeekse leden, 
heeft vrijdag de Bridgeclub Klaver Elf 
uit Venlo verslagen. Deze wedstrijd 
tussen 12 bridgers van beide clubs 
was de finale van een serie knock-out 
bekerwedstrijden tussen de verenigin-
gen van het district Noord- en Midden-
Limburg aangevuld met Oostbrabant.

Zes ronden van vier computerge-
schudde spellen moest iedereen spe-
len, waardoor de resultaten steeds met 
elkaar vergeleken konden worden. BC 
De Commanderij nam vanaf de 1e 
ronde het heft in handen, om daarna 
de opgebouwde  voorsprong niet meer 
uit handen te geven. Alle overige ron-
den waren in meer of mindere mate 
voor De Commanderij. De eindstand 
was met 192 – 129 wedstrijdpunten 
een duidelijke overwinning voor De 
Commanderij. Het viertal Annelies 
Verberne, Alfred van der Pol, Riek 
van de Weijer en Piet Stoop zorgden 
met hun viertalscore van +92 voor 
de grootste bijdrage in de overwin-
ning. Voorwaar een mooi resultaat in 

de bijna 25-jarige geschiedenis van de 
club.

De overige bridgers in de finale wa-
ren Ad Penninx, de gebr. Egelmeers, 
Ad de Groot, Rien van Oijen, Jan van 
Kessel, Frans Verhappen en Jan van 
den Heuvel.

De volgende paren hebben bovendien 
een bijdrage geleverd om tot de fina-
le te komen: Jan van Veghel en Mari 
Verbakel, Betsie en Thera de Koning, 
Piet Sanders, Ton Jacobs en Peter 
Vlemmings, en het echtpaar Megens.

BC De Commanderij met de beker.

hardlopen

Jaarvergadering Runnersclub 
goed bezocht

Goede resultaten 
Familie Brouwers 
tijdens Weir 
Minerals Venloop

Lieshout - Ruim 60 leden en het 
bestuur verzamelden zich in het 
Dorpshuis in Lieshout voor de jaar-
vergadering. Voorzitter Hans Janssen 
gaf in zijn opening aan dat RCL een 
gezonde vereniging is. De afgelopen 
jaren hebben in het teken gestaan van 
het jubileum. Het jubileumjaar heeft 
geleid tot extra uitgaves, ook zijn het 
afgelopen jaar investeringen gedaan 
voor nieuwe toiletten en baanverlich-
ting.

Penningmeester John Pennings liet in 
de jaarcijfers zien dat RCL een finan-
cieel gezonde vereniging is. Gezond 
ook doordat er nu veel jonge leden 
het hardlopen hebben ontdekt. Het 
verschil tussen jongste en oudste lid 
is bijna 70 jaar! Na de jaarcijfers en 
het secretarieel jaarverslag werd af-
scheid genomen van Willie Kluijtmans. 
Vanaf 2002 zat Willie in het bestuur, 
vanaf 2006 als secretaris. Na een dank 
speech van de voorzitter ontving Willie 
een beeldje en een lekkere fles wijn. 
Willie zal nog zorgdragen voor een 
goede overdracht van taken, voordat 
hij definitief afscheid neemt van het 
bestuur van RCL.

Vervolgens presenteerde Peter 
Verhagen de resultaten van het onder-
zoek onder de leden van RCL. Van de 
180 uitgezette enquêtes  was hij tevre-
den over de respons van ruim 46%. 
Dit geeft een representatief beeld wat 
leden van de vereniging vinden. De 
uitkomsten bleken herkenbaar voor de 
aanwezigen, het bestuur zal zich de ko-
mende tijd buigen over de genoemde 
aandachtspunten. In het Lopersnieuws 
van april zal hier verder bij stil worden 
gestaan.

Nog voor de pauze werden de jubila-
rissen naar voren gehaald: Peter Rüb, 

Gerard Brouwers en Henriette Kerkhoff 
waren aanwezig, Ben van Rossum 
helaas niet. Deze 4 zijn allen in 2014 
25 jaar lid van RCL. Hiermee ook een 
boegbeeld naar buiten. Zij stonden en 
staan regelmatig aan de start van loop-
wedstrijden in de omgeving. 

Na de pauze volgde een interessante 
presentatie van Judith Huisman over 
gezonde voeding. Zij maakte heel wat 
los met haar enthousiaste manier van 
presenteren. Uit de gestelde vragen 
bleek ook wel dat aanwezigen haar tips 
goed volgden.
 
Venloop
Evert Brouwers verraste in Venlo door 
de 10 kilometer winnend af te sluiten 
bij de heren 60 in een tijd van 43:37. 
Twan Peters en Coen Sanders liepen de 
halve marathon. Twan finishte als 28e 
bij de heren 55 in 1:37:59. Coen liep 
naar een 149e plaats bij de heren 40 
in 1:41:16

Voor Marjan van den Tillaar zijn deze 
afstanden niet lang genoeg, zij liep in 
het Belgische Spa een ultra-trail over 
55 kilometer  met een hoogteverschil 
van 2700 meter. Marjan klaarde het 
klusje in 8 uur en 50 minuten.

Venlo - In Venlo vond 30 maart  alweer 
de 9e editie van de Venloop plaats. 
Uit Lieshout namen Evert en Jordy 
Brouwers namens hoofdsponsor Weir 
Minerals deel aan de 10 kilometer. 

Deze afstand kende circa 5700 deelne-
mers, maar vanwege de relatief hoge 
temperatuur en de felle zon werd het 
een pittige loop met helaas zo’n 1000 
uitvallers. De resultaten waren echter 
uitstekend. Tot aan het 5 kilometer-
punt liepen Evert en Jordy samen, maar 
net na de verzorgingspost moest Jordy 
Evert laten gaan. Evert Brouwers liep 
uiteindelijk een netto tijd van 43:39. 
Met deze tijd werd hij 1e in de categorie 

M60 en 112e in het overall klassement. 
Jordy Brouwers liep een netto tijd van 
45:49, dit was 1 seconde boven zijn 
persoonlijk record. Dit leverde een 198e 
plaats in het overall klassement op.

Beide lopers waren ook ingedeeld in het 
hoofdteam van Weir Minerals. Dit team 
behaalde een verdienstelijke 3e plaats 
in het eindklassement van de bedrijven-
loop. Hieraan namen 241 teams deel. 

Berg 2 - 4   -  Nuenen  -  T. 040-2833708  -  WWW.VANSANTVOORT.NL

 Huurprijs € 1.250,-- per maand / Eventueel te huur in kleine gedeeltes.

makelaarsThuis in uw regio

Multifunctionele bedrijfs-
ruimte welke bestaat uit 
een grote bedrijfshal 
(193 m²) en kantoorruimte 
(38 m²) op de begane 
grond, alsmede een 
kantine (38 m²) en op-
slagruimte (392 m²) op de 
1e verdieping. De bedrijfs-
ruimte is gelegen op het 
bedrijventerrein 
‘Papenhoef’ nabij de Pro-
vincialeweg N615, welke 

een snelle verbinding biedt naar Eindhoven en overige uitvalswegen. De 
ruimte is gesitueerd op korte afstand van het centrum van Lieshout.

Lieshout, Papenhoef 17B

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage

voetbal Inschrijven voor de NVS-Brabant 
voetbaldagen

Laarbeek - Alle jongens en meisjes 
tussen de 8 en 16 jaar opgelet! Wil je 
een betere voetballer worden? Schrijf 
je dan nu in voor de NVS-Brabant 
voetbaldagen. Deze vinden van 28 
april t/m 2 mei 2014 wederom plaats 
op de voetbalvelden van Mariahout. 
Inschrijven staat open voor iedereen, 
dus ook als je geen lid bent van een 
voetbalclub, kun je hieraan deelne-
men.

Tijdens de voetbaldagen wordt dage-
lijks, van 9.00 tot 16.00 uur, door er-
varen trainers de fijne kneepjes van het 
vak geleerd. In de ochtend wordt er veel 
op techniek getraind en in de middag 
worden er veel partijtjes gespeeld. Alle 
facetten van het voetbalspel zullen aan 
bod komen. Verder wordt er ook gedu-
rende de hele week een vier tegen vier 
toernooi gespeeld en kan je ook scoren 
op een doelwand. De grote initiator 
achter deze voetbaldagen is Jan Noten. 
Eigenaar van Notens Voetbal School. 
Sinds een aantal jaren organiseert hij dit 
evenement op een succesvolle manier. 
Het programma is uitdagend, leerzaam, 
maar bovenal erg leuk. 

De NVS-Brabant voetbaldagen worden 
vanaf de oprichting mede ondersteund 
door Sportshop Laarbeek uit Beek en 
Donk. Huub, Bas en Nicolette Roos van 
Sportshop Laarbeek voelen zich maat-
schappelijk betrokken bij de organisatie 
van dit project. Huub: “Wij dragen de 
sport en de voetbalsport in het bijzon-
der een warm hart toe, vandaar dat 
wij ook sponsor zijn van diverse voet-
balverenigingen in de regio. Door in 
teamverband te sporten leren kinderen 
al op jonge leeftijd om met elkaar iets te 
presteren. Leren normen en waarden”. 
Sportshop Laarbeek stelt ook een aan-
tal prijzen ter beschikking die tijdens de 
voetbaldagen uitgereikt zullen worden.

De kosten voor de voetbaldagen in 
Mariahout bedragen €148,00 per 

persoon en daar krijg je enorm veel 
voor terug, onder andere vijf dagen 
training door deskundige trainers, een 
gratis Nike voetbal en Nike voetbalte-
nue en iedere dag een lunch. Ook wor-
den deelnemers regelmatig van sport-
drank voorzien en aan het einde krijgt 
iedere speler een evaluatierapport. 

Daarnaast ontvangen alle deelnemers 
van Sportshop Laarbeek uit Beek en 
Donk een kortingsbon welke, buiten 
hun reguliere spaarsysteem om, te 
besteden is bij aankoop van een paar 
voetbalschoenen.  

Inschrijven kan tot uiterlijk 7 april via 
de website www.nvs-brabant.nl of bel 
06-30686768.
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voetbal

ASV’33
Programma Jeugd
Woensdag 2 april
19.30 Liessel B1 – ASV’33 B1

Zaterdag 5 april
14.30 Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – Mariahout B1
14.30 Lierop B1 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 – Sparta’18 MB1
12.45 Bruheze C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – MULO C5
12.15 Erp C4 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 – Gemert D3
11.30 RKVV Keldonk D1G – ASV’33 D2G
10.30 HVV Helmond E1 – ASV’33 E1G
10.15 NWC E5 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – Irene E2
10.30 ASV’33 E4 – Boekel Sport E6G
10.30 WEC F1 – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – NWC F2
09.15 ASV’33 F3G – Rood Wit’62 F5
10.15 Blauw Geel’38 F7 – ASV’33 F4
10.00 S.V. Brandevoort F13 – ASV’33 F5G

Woensdag 9 april
19.00 DVG F1 – ASV’33 F1

Programma Veteranen
Zaterdag 5 april
16.30 Nijnsel – ASV’33

Programma Senioren
Zondag 6 april
14.30 ASV’33 1 – Panningen 1
11.30 ASV’33 2 – Milheezer Boys 2
10.00 Mifano 4 – ASV’33 3
10.00 DVG 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Milheezer Boys 5
10.00 ONDO VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 29 maart
Venhorst A1 – ASV’33 A1 4-1
ASV’33 B1 – Someren B2 3-0
Schijndel MB2 – ASV’33 MB1 1-2
ASV’33 C1 – Stiphout Vooruit C1 4-1
Gemert C5 – ASV’33 C2 1-2
ASV’33 C3 – Avanti’31 C4G 2-1
Schijndel D3 – ASV’33 D1 1-3
ASV’33 D2G – Schijndel D5 1-2
ONDO E1 – ASV’33 E1G 5-1
SJVV E2 – ASV’33 E2G 4-9
ASV’33 E3G – DVG E5G 3-2
ASV’33 E4 – Gemert E7 0-9
ASV’33 F1 – Erp F1 8-1
S.V. Brandevoort F2 – ASV’33 F2 10-3
S.V. Brandevoort F12 – ASV’33 F3G 0-5
ASV’33 F4 – SCMH F2 1-4
ASV’33 F5G – MVC F2 3-2

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 29 maart
ASV’33 – Helmondia 4-4

Uitslagen Senioren
Zondag 30 maart
ASV’33 1 – Liessel 1 2-4
ASV’33 2 – Mariahout 3 1-2
ASV’33 3 – Gemert 5 0-1

Eli
Woensdag  2 april 2014
19.00 ELI E3 – Mulo E10

Zaterdag 5 april 2014
14.30 ELI B2 – Ollandia B1
12.30 ELI C2 – Avanti ‘31 C4
12.30 ELI D2 – Boekel Sport D3
10.30 ELI E1 – Sparta ‘25 E1
10.30 ELI E3 – Stiphout V. E4
10.30 ELI F2 – Avanti ’31 E3
10.30 ELI F3 – Blauw Geel/Jumbo F12 

14.30 Nijnsel/TVE  A1 – ELI A1
15.00 HVV Helmond B1 – ELI B1
11.45 Mifano C3 – ELI C1
11.45 WEC D1 – ELI D1
09.15 Gemert E7 – ELI E2
11.15 Venhorst F2 – ELI F1

Veteranen
17.00 ELI  – Stiphout Vooruit  

Zondag 6 april
14.30 ELI 1 – FC De Rakt 1  
11.30 ELI 2 – NWC 5
11.00 ELI 3 – RKVV Keldonk 2
11.00 Boekel Sport 5 – ELI 4
11.15 ELI 5 – Avanti ’31  7
10.00 WEC Vr 1 – ELI Vr 1 
10.00 NWC Vr 1 – ELI vr 2

Mariahout
Zaterdag 5 april 
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E10 - 
          Mariahout E1
09.30 DVG F2 - Mariahout F2
09.30 SCMH F2 - Mariahout F4
10.00 Mariahout F1 - Gemert F2
10.00 Mariahout F3 - Gemert F8
11.15 Mariahout F5 - Blauw Geel’38/
          JUMBO F14
11.45 ZSV C5 - Mariahout C2
12.00 ONDO D1 - Mariahout D1
13.00 Mariahout D2 - MULO D4
13.15 Gemert C3 - Mariahout C1
14.30 Mariahout A1 - SCMH A1
14.30 ASV’33 B1 - Mariahout B1
15.00 Mariahout B2 - VOW B2

Zondag 6 april 
10.00 Schijndel/DE WIT 7 – Mariahout 4
10.30  Mariahout 5 - Boekel Sport 8
11.00 RKVV Keldonk VR1 - Mariahout VR1
11.30 Mariahout 2 - Avanti’31 3
12.00 Bruheze 2 - Mariahout 3
14.30  Mariahout 1 - SCMH 1

korfbal

Uitslagen 30 maart
Quick Up – PupE2 6 – 4 
De Korfrakkers – PupE1 5 – 1 
BMC – PupD2 3 – 2 
Altior – PupD1 1 – 1 
AspC1 – KSV/SVSH 8 – 2 
AspB1 – Be Quick  5 – 4 
Geko – JunA1 5 – 5 
MW1 – Kv Rooi MW3 4 – 8 
Altior MW1 – MW2 6 – 18 
Rosolo 3 – Sen 2  13 – 4 
Jes 1 – Sen 1  3 – 7 

Programma zaterdag 5 april
Sportpark Mariahout
9.45 PupE2 – HBSV 
10.00 PupD2 – Prinses Irene
10.15 PupE1 – Avanti (S)
11.00 PupD1 – De Korfrakkers
Sportpark Erp
9.00 De Korfrakkers – W1
Sportpark Groesbeek
13.15 De Horst – AspB1
Sportpark Ommel
15.45 Olympia (O) – AspC1

Programma zondag 6 april
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 1 – Bladella 1 
11.30 Sen 2 – Oranje Wit (L) 2 

Programma woensdag 9 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – Alico MW1
Sportpark Veghel
20.00 De Kangeroe MW1 – MW1
Sportpark Erp
20.00 De Korfrakkers R1 – R1

volleybal

Bedovo
Bedovo HS 1 - SV Aspargos HS 1.  4-0
(25-16, 25-20, 25-19, 25-18)
Bedovo DS 1 - Bladel DS 1. 1-3
(15-25, 19-25, 14-25, 25-18)
Bedovo MB 1 - Nuvoc MB 2.  3-1 
(17-25, 25-12, 25-22, 25-22)

Uitslagen recreanten
Oliehandel Maas - J. Janssen Auto’s. 1-2 
(20-25,25-24,10-25)
Bedovo DR3 - AH Kanters Erp.  0-3
(03-25,18-25,11-25)
Sportshop Laarbeek - IDEM 1. 3-0 
(25-16,25-23,25-20)
Vogels Autobedr. - Van de Rijt Interieurs.  3-0 
(25-20,25-19,25-15)
De Bedoeling - Slagerij Brouwers. 3-0 
(25-12,25-16,25-18)

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 21 maart 
Marcel Bekkers – Dennis van Dommelen 3-1
Dave v/d Burgt – Geert-Jan Otten 1-3
Geert-Jan Otten – Jan Crooijmans 0-3
Marcel Bekkers – Geert-Jan Otten 3-1
Niels Schoonings – Philip Oosthoek 3-0

Stand per 21 maart
1. Mark v/d Burgt 16-37
2. Philip Oosthoek 17-32
3. Geert-Jan Otten 22-31
4. Niels Schoonings 17-30
5. Dennis van Dommelen 18-29

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 31 maart 
Henk van de Vegt - Henk Verhappen  2-0
Martien Swinkels - Antoon Smits  2-0
Leo van Griensven - Lambert van Bree  0-2
Jan Verbakel - Henk van de Vegt  0-2
Cor Verschuren - Wim Swinkels  2-0
Jan van Neerven - Harrie Bouwmans  0-2
Frits Wilbers - Harrie Poulisse  2-0
Antoon Rooijakkers - Cor van den Berg 0-2
Willie Vorstenbosch- Bert van de Vorst 0-2
Leo Migchels - Piet Goossens  1-1
Joop Kerkhof - Theo Spierings 2-0
Antoon van Osch - Hans Heldoorn  0-2
Henk Meerwijk - Jaspert Swinkels  0-2
Piet Verhagen - Cor Oppers  0-2
Frits Tak - Christ Marin 0-2

Uitslagen van dinsdag 1 april 
Lambert van Bree - Jan Verbakel  0-2
Ad de Koning - Harrie van Kleef  0-2
Tonny de Louw - John Labes  2-0
Henk Mastbroek - Henk van den Bergh  2-0
Jan Hesselmans - Mies van de Biggelaar  0-2
Jan van Neerven - Herman van de Boom  2-0
Hendrik Korsten - Leo Migchels  0-2
Theo Spierings - Pieter Rooijackers  2-0
Mari Verbakel - Henk Hollanders  0-2
Piet van Zeeland - Jan van Dijk  2-0
Tonnie Raaijmakers - Hans de Jager  2-0
Christ Marin - Hans Heldoorn  0-2
Evert Baring - Manuel Villalon  2-0
Antoon Wagemans - Bert van Wanrooij  2-0
Tonnie Raaijmakers - Hans Heldoorn  0-2
Bert van de Vorst kampioen in de C klasse.
Antoon van Osch kampioen in de D klasse

bridgen

Bridgeclub ‘de Poort van Binderen’ 
Lieshout
Uitslagen 26 maart
1. Jan en Cellie     63,13 %
2. Marie en Arno     63,02 %
3. Cas en Leo           60,52 %
4. Marie-José           58,55 %
5. Kori en Martien   52,60 %

Uitslagen 1 april 
1e Christel en Loek   60,16 %
2e Arno en  Mari         58,33 %
3e Dorie en Cas        55,73 %
4e Corry en Frans     55,47 %
5e Mien en Jos          53,91 %

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 27 Maart 
1. Emmie en Josephien       68,13%                                                                                                                                  
2. Hans en Jopie                   58,13%
3. Jan en Maria                    58,88%                                                                                                                          
4. Marie en Mia                   
    Gerard en Corrie    51,25% 
De volgende zitting is op donderdag 3 
April, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 1 april  
1.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  65,00%
2.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 
 62,00%
3.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven 
 60,00%
4.Corry ter Woerds/Annie van Thiel 
 56,00%
5.Riet van der Linden/Pieta Slaats  55,50%
De volgende zitting is op dinsdag 8 april 
om 13.30 uur in het ontmoetingscentrum 
Beek en Donk. 

tafeltennis

TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren 1 - Deurne 1 2-8
Flash 5 - Senioren 2 6-4
Senioren 3 - Veldhoven 9 9-1
Bergeijk 7 -Senioren 4 5-5
Senioren 5 -ATTV ‘71  1 4-6
Senioren 6 - Veldhoven 17 2-8
Budilia 11 - Senioren 7 4-6
Jeugd 1- Bergeijk 1 8-2
Jeugd 2- ECVA 2 6-4
Jeugd 3- Never Despair 4 3-7

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 1 april
½-½ Aloys Wijffelaars - Hein v. Bree
½-½ Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar
½-½ Frans v. Hoof - Willy Constant
0-1 Hans Claas - Jef Verhagen
1-0 André Bergman  –  Herman Konter

Programma 8 april
Hans Claas - Albert v. Empel  
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans  
Herman Konter - Jef Verhagen  
Thijs Knaapen - André Bergman  

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Absoluut unieke keuken
met veel apparatuur

van €44.000,- voor €15.000,-
Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €3250,-

Pro teer nu!
Kom naar de showroom. 

Over de prijs worden
we het altijd eens.

Kijk voor alle opstellingen 
op onze website.

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en donk

www.hetmaathuys.nl

www.ILMIOCOLORE.com

TRENDY JURKJES wielersport ‘Tante Jettocht’ 
bij Aan de Wielen

Aarle-Rixtel - De 100 kilometer lange 
‘Tante Jettocht’ prijkt zondag 6 april op 
het programma van de tochtencommis-
sie van T.S.C. aan de Wielen. Deze mooie 
tocht voert de deelnemers naar het fraai 
gelegen pauzepunt nabij Blitterswijck aan 
de Maas in midden Limburg. 

Inschrijven en vertrekken kan tussen 08.30 
en 09.00 uur bij Dorpscafé de Vrienden, 
tegenover de kerk in Aarle-Rixtel. 
Degenen die in groepsverband en onder 
ADW-begeleiding willen fietsen, kunnen 
meetoeren om 08.35 uur en om 08.40 uur. 

De snelheden van die groepen ligt op een 
gemiddelde van 28 en 30 km. per uur. Om 
09.00 uur start de 25 km. groep en die rij-
den de 72 kilometer lange Vliegveldroute. 

Meer informatie is te vinden op www.
aandewielen.nl, daar staat ook informa-
tie over de wekelijkse fietsavonden op 
dinsdag- en donderdagavond, de fiets-
middag op de woensdagen en over het 
Eifelweekend, het Happen en Trappen en 
het Recreantenweekend, welke in de loop 
van het jaar op het programma staan.

Gevraagd:
Loadermachinist/tractorchauffeur

Voor inlichtingen:
Loonbedrijf G.Kanters

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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Komende zondag wordt de 
‘Ronde van Vlaanderen’ gereden.

Wie was de laatste Nederlander die deze 
wielerklassieker won?

Stuur uw antwoord voor zondag (6 april) 14.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Gerard Claessens

Antwoord vorige editie: 
PSV (8 april 1978) 

Cadeaubon kan tot 10 april worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagzaalvoetbal

handbal

Van Kuringe Adviesgroep kampioen!
Beek en Donk - Voor het eerst in 
de geschiedenis mag Van Kuringe 
Adviesgroep zich kampioen noemen 
van de Beek en Donkse zaalvoetbal-
competitie WAC. Er was dit seizoen 
maar 1 ploeg die die titel echt ver-
diende, gezien het feit dat dit team 
vanaf de eerste tot de laatste speeldag 
bovenaan heeft gestaan. 

De voorsprong van 6 punten met nog 
2 wedstrijden te gaan betekende dat 
een gelijkspel al tot het kampioenschap 
zou leiden in de voorlaatste wedstrijd 
tegen Gebox Antiek en Vloeren. Van 
Kuringe speelde goed en gediscipli-
neerd, kwam op voorsprong, maar 
kreeg ook twee keer een gelijkmaker 
om de oren. In de slotfase was het, 
niet geheel toevallig, clubtopscoor-
der R. Klomp Bueters die de verlos-
sende winnende treffer (2-3) maakte 
na een werkelijk schitterende aanval. 
Daarmee werd een even schitterend 
seizoen dus in stijl afgesloten met de 
ultieme prijs. Namens het bestuur van 
WAC Beek en Donk: Proficiat met het 
verdiende kampioenschap!

Sevenmiles.nl blijft in de gevarenzone
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v.d. 
Burgt mocht proberen om zich defini-
tief veilig te spelen tegen Rijwielhandel 
v.d. Berg, maar beleefde een valse start. 
Na een kwartier voetballen stond het al 
3-0 voor v.d. Berg en leek de wedstrijd 
gespeeld. Toch kwam Sevenmiles.nl 
nog terug tot 3-2 alvorens in de slot-
minuten de winst van v.d. Berg veilig 
werd gesteld met 2 goede goals: 5-2. 
Zo blijft Sevenmiles.nl nog even in de 
gevarenzone nu de voorsprong op de 
degradatieplaats 2 punten blijft. Met 
nog 2 wedstrijden te gaan is het nog 

altijd onzeker wie er zal degraderen 
naar de B-klasse: Sevenmiles.nl of 
Traxx Party en Kartcentrum.

Moeizame winst Vesters/Roos
Vesters/Roos begon goed maar zag 10 
minuten voor tijd een voorsprong als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. Na de 
voorsprong van Café Thuis (3-2) kreeg 
de ploeg nog een paar goede kansen 
om de marge te vergroten, maar een 
eeuwenoude voetbalwet werd waar-
heid. Vesters/Roos boog de achter-
stand om in een overwinning van 3-6 
in slechts 6 minuten tijd. Voor beide 
ploegen stond er m.b.t. de eindrang-
schikking nauwelijks nog iets op het 
spel.

Doelpuntrijke wedstrijd tussen El 
Sombrero en Den Hurk
El Sombrero Verhuur  en Den Hurk 
Vastgoedmanagement speelden hun 
wedstrijd nog voor de sportieve eer. 
Beide ploegen kunnen niets wezenlijks 
meer veranderen in de positie op de 
ranglijst en konden dus vrijuit voetbal-
len. Nog voordat iemand met de ogen 
had kunnen knipperen lag de bal al in 
het netje bij Den Hurk, dat blijkbaar 
met de gedachten nog ergens anders 
was. Het was een voorteken voor een 
doelpuntrijke wedstrijd, waar de teller 
bleef steken op een 7-4 overwinning 
voor El Sombrero.

Spanning om kampioenschap in 
B-Klasse
De kraker van de avond in de B-klasse 
ging tussen koploper Meulensteen/
van Lieshout en de nr. 2 FC v.d. Burgt. 
Voor Meulensteen zou een gelijkspel 
voldoende zijn voor het kampioen-
schap, maar FC v.d. Burgt had andere 

plannen vandaag. De ploeg speelde 
goed en was deze avond een maatje 
te groot voor Meulensteen. De 4-0 
einduitslag was dan ook een terechte 
afspiegeling van de krachtsverhoudin-
gen. De spanning is daarmee dan ook 
volledig terug, want met slechts de 
allerlaatste wedstrijd op het program-
ma en nog 1 puntje verschil, zal het 
kampioenschap misschien wel worden 
beslist in de laatste minuten van dit 
seizoen.

Puur Baden goed op dreef in tweede 
seizoenshelft
Puur Baden is, zonder dat deze ver-
slaggever het heeft gecontroleerd, 
misschien wel de beste ploeg van 
de tweede seizoenshelft. Hurkmans 
Plaatwerk BV werd aan de zegekar ge-
hangen dankzij een 2-3 overwinning 
van Puur Baden. Op de ranglijst be-
tekende dat stuivertje wisselen tussen 
beide ploegen en staat Puur Baden nu 
toch op ‘brons’. Het is voor de ploeg 
te hopen dat het de vorm over de zo-
merstop heen kan tillen, dan zou een 
goede start volgend seizoen misschien 
wel betekenen dat ze mee kunnen 
gaan doen voor de echte ereplaatsen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Open training KPJ Beek en Donk

Beek en Donk – KPJ Beek en Donk 
houdt op 14 april een open training. 
Lijkt het je leuk om te handballen en 
daarnaast ook aan leuke activiteiten 
deel te nemen? Kom dan een kijkje 
nemen op de training.

Er zijn verschillende tijden ingedeeld. 

Van 17.30 tot 18.45 uur jongens en 
meiden van 6 t/m 10 jaar. Van 17.30 
tot 18.45 uur meiden van 11 t/m 12 
jaar. Tot slot van 18.45 tot 20.00 uur 
jongens en meiden van 13 t/m 16 jaar. 
Kijk ook eens op www.kpjbeekendonk.
nl. De organisatie ziet jullie graag in 
D’n Ekker op 14 april. Tot dan!

rolschaatsen

Jonge talenten RC De Oude 
Molen rijden prima wedstrijd

HV Bedo Heren 1 neemt afscheid 
van keeper en trainer 

Beek en Donk/Moerkapelle - De eer-
ste wedstrijden voor de jongste rol-
schaatstalenten werden op 29 en 30 
maart gereden in Moerkapelle. 15 
Leden van RC De Oude Molen ver-
schenen aan de start en reden uitste-
kende wedstrijden. Vier van hen lukte 
het zelfs om een plekje op het erepo-
dium te veroveren.

Zaterdag reden jonge kunstrolschaat-
sers wedstrijden in de klasse interna-
tionaal. Deze jonge talentjes beschik-
ken al over talent in de rolschaatssport 
en als ze flink blijven trainen om hun 
aanleg goed te ontwikkelen, maken 
ze kans om bij de top te gaan horen. 
Maar liefst acht talentjes van RC De 
Oude Molen hebben de strenge selec-
tie doorstaan om in deze wedstrijd te 
mogen rijden. Ze deden allen enorm 
hun best en de trainers waren dan ook 
zeer tevreden over hetgeen hun leer-
lingen aan publiek en jury lieten zien. 
In deze klasse zijn alle deelnemers zeer 
aan elkaar gewaagd en kleine punt-
jes maken het verschil. Marit van de 
Kerkhof en Anne van Melis reden he-
lemaal top en veroverden beiden een 
zilveren medaille. Marit vd Kerkhof in 
de klasse Rolrinckel (de allerjongste). 

In de klasse Pupillen moet je al weer 
meer technieken beheersen en goed 
uitvoeren. Hier pakte Anne van Melis 
de tweede plek.

Zondag reden 7 jonge leden van RC 
De Oude Molen in de klasse Nationaal. 
Ook zij moeten diverse technieken 
goed beheersen, maar de leeftijd die bij 
het niveau hoort is net wat ouder dan 
de talentjes in de internationale klasse. 
Ondanks dat er wat problemen waren 
met de geluidsinstallatie, waardoor ze 
uit de concentratie raakten, reden ze 
allen mooie Küren en Figuren. Daantje 
Romonesco en Pleun Willems lukte 
het zelfs om een podiumplek te ver-
overen. Daantje Romonesco behaalde 
bij Nationaal-B de gouden plak. In de 
wedstrijd van Nationaal-C veroverde 
Pleun Willems de bronzen plak.

Na deze eerste krachtmeting hebben 
alle deelnemers weer veel inspiratie 
om hard te gaan werken in de trainin-
gen, zodat ze een volgend treffen nog 
scherper aan de start kunnen verschij-
nen. Meer informatie over deze wed-
strijd en de rolschaatssport is te vinden 
op: www.rcdeoudemolen.nl

Jonge rolschaatstalenten 
van De Oude Molen

Beek en Donk - Na afloop van de 
laatste competitiewedstrijd tegen 
nummer 2 DOS ‘80 nam het eerste 
herenteam van HV Bedo afscheid 
van keeper Henri Kanters en trainer 
John Matheeuwsen. Beide heren 
waren al onderdeel van het team dat 
promoveerde naar de 2e klasse en-
kele jaren terug. 

Het trainers-
stokje werd 
toen doorge-
geven, maar 
twee jaar terug 
keerde John 
Matheeuwsen 
terug naar Bedo om het eerste he-
renteam weer te trainen. Hoewel 
het eindresultaat de heren tegenviel, 
promotie naar de eerste klasse werd 
misgelopen, kan men toch tevreden 
terug kijken op een seizoen waar de 
heren lange tijd als titelfavoriet gol-
den en met de besten meekonden. 
Henri en John kregen een passend 
afscheid. De wedstrijd tegen DOS 
‘80 werd overtuigend gewonnen 
met 33-25. Hiermee was sportieve 
revanche genomen voor het verlies 
in Heesch in december. Beide heren 
kregen na afloop een teamfoto over-
handigd als aandenken aan hun tijd 
Bedo. Bedo bedankt John en Henri 
voor hun jarenlange inzet.

Bovenste rij v.l.n.r.: John Matheeuwsen (trainer/coach), Christian van Hoof, Marcel 
Rovers, Chris Klessens, Daan Manders, Rob de Koning, Stefan de Koning Onderste rij 
v.l.n.r.: Henri Kanters, Rinus Leenders, Maarten Stan, Stan Rooyakkers, Koen Klessens

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl
Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren



Donderdag 3 april 201436 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W15 - Aanbiedingen gelden van maandag 7 april t/m zaterdag 12 april 2014.     Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Tompoucen met slagroom
uit onze bakkerij

4 stuks
4.39

2.99

Yorkham
van onze versafdeling

100 gram
2.09

1.79

0.59

Broccoli
500 gram

0.89
Pickwick thee

alle soorten vruchtenthee, 
variatiethee of delicious spices

pakje 20 zakjes
1.17-1.65

0.99

7.49

Edet toiletpapier
family of soft

pak 20/32 rollen
11.20/11.49

OP=OP

Markant mini
choco’s of sunnies

classic of mix
doos 8 stuks

1.95-2.54

1.69

1+1
GRATIS

SPA fruit of citron
alle soorten

fl es 1250/1500 ml.
pak 1500 ml.
1.13-1.61

1+1
GRATIS0.79

kilo 1.18

Mars mini’s
Mars, Snickers, Twix, 

Bounty, Milky Way of M&M’s
zak 220/366 gram

2.56-2.65

1.99

Wasa knäckebröd
sesam of volkoren

pak 200/205 gram
0.93

0.59

Potgrond of tuinaarde
zak 20/25 liter

1.49/1.79
OP=OP

0.99

Boonacker granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.15

1.59

Boterzachte Varkenshaas
500 gram

7.99

4.49

*

Dreft of Dash wasmiddel
alle soorten

pak à 880-1200 gram
fl acon 1170-1380 ml.

4 stuks naar keuze
11.60-24.52

10.00
4 stuks

kilo 8.98
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Open dag bij handboogschutterij 
de Eendracht

Krijgsman Soranus wint bij Ontspanning

Mooi resultaat HBS de Eendracht in Mierlo

handboogschieten

Aarle-Rixtel - Is handboogschieten 
iets voor jou? Maak kennis met deze 
sport en volg een introductiecursus bij 
HBS de Eendracht. Op zondag 13 april 
houdt HBS de Eendracht een open dag 
op de doel aan de Lijsterstraat 25 in 
Aarle-Rixtel. 

Van 11.00 tot 15.00 uur kan iedereen 
kennismaken met de handboogsport en 
bestaat de mogelijkheid om aan te mel-
den voor de introductiecursus, welke ge-
geven gaat worden op een aantal maan-
dagavonden.  Meer informatie hierover 
is verkrijgbaar tijdens de open dag. 

Op de website www.handboogeen-
dracht.wordpress.com staan allerlei 
gegevens en wetenswaardigheden 
over de vereniging.

Lieshout - De schutters van Krijgsman 
Soranus traden in St. Oedenrode aan te-
gen HBV Ontspanning, voor de eerste 
van twee wedstrijden om de wisselbe-
ker, welke jaarlijks tegen Ontspanning 
verschoten worden. 

Vooraf geven beide verenigingen het 
te schieten aantal punten op. Na af-
loop wordt dan gekeken wie van hen 

het dichtst bij de nul is geëindigd. 
Ontspanning was te goed op schot en 
kwam uit op een totaal van plus 55. 
Krijgsman Soranus deed het beter en ein-
digde op min 18. Er is echter nog niets 
beslist, want binnenkort komt in Lieshout 
nog een tweede ronde die de beslissing 
moet brengen. Beste schutter bij de 
Lieshoutenaren was ditmaal Willem Bekx 
met een totaal van 233 punten.

De totaaluitslag
Recurve: Willem Bekx 233, Ad 
Endevoets 228, Jolanda v/d Kruijs 
221, Paul v/d Broek 212, Arjan v/d 

Heuvel 204, Maarten v/d Elsen 
200, Theo v/d Laar 195, Stephan 
Wijffelaars 182, Rita Endevoets 126.
Compound: Twan v/d Kruijs 243.

Aarle Rixtel - Handboogschutterij de 
Eendracht boekte zaterdag een goed 
resultaat bij Handboogvereniging 
Prins Bernhard uit Mierlo. 
Handboogvereniging Strijd in 
Vrede uit Beek en Donk en Oude 
Roem Handhaven uit Someren wa-
ren eveneens van de partij. 

Vooraf moest worden aangegeven 
welk puntentotaal men dacht te ha-
len. Aan het einde van de wedstrijd 
bleek hoe goed iedereen aan elkaar 
gewaagd was, gezien de kleine on-
derlinge verschillen. De Eendracht 
was met 9 schutters aanwezig waar-
van de 2 houtschutters deelnamen 
buiten mededinging. 1243 punten 

werden opgegeven en er werden 
1257 punten geschoten. Resultaat 
+14. Dit is een resultaat van +2 per 
schutter.

Oude Roem Handhaven had 1830 
punten opgegeven en zij haalden 
1851 punten met 9 schutters. Dit 
werd +21, een resultaat van +2.33 
per schutter. Winnaar werd Strijd in 
Vrede. Zij schoten 1468 punten bij-
een waar 1479 punten waren opge-
geven. Geschoten met 7 schutters 
was dit  –11, een resultaat van -1.57 
per schutter.

Hoogste schutter van de avond 
werd Antoon Donkers van ORH 
Someren. Hij haalde 234 punten. 
Hoogste schutter van de Eendracht 
werd Erwin Wijnhoven met 230 
punten.

Resultaat schutters de Eendracht:
1. Erwin Wijnhoven                   230
2. Toon van Hoof          220
3. Geert van Ganzenwinkel       187
4. Arno Donkers          169
5. Frans Soontiens          168
6. Wim van Mol            143
7. Martien van de Graef          140
8. Gerrie van Hoof           126
9. Harrie Moors             64

De volgende wedstrijd is op zater-
dag 5 april bij HBV de Batavieren in 
de Rips, aanvang 18.00 uur.

Schutters van De Eendracht

Laatste loodjes....
De voetbalcompetities lopen op hun 
einde. De ene moet nog vier, een ander 
vijf of zes wedstrijden, maar het einde 
nadert, met daarbij ook de diverse 
prijzen, nacompetities, promoties en 
degradaties. Het is weer eens tijd om 
de Laarbeekse verenigingen onder 
de loupe te nemen en te kijken hoe 
ze er alle vier voor staan. Niet dat 
er op andere plaatsen en bij andere 
sportactiviteiten niks gebeurd is, maar 
de Laarbeekse clubs staan toch hoog 
in het vaandel bij menigeen Laarbeker.

Ik had ook wat kunnen melden over 
onze Guus, die al weet dat ie over 
twee jaar weer weg is als bondscoach, 
of over Ajax, die voor de vierde keer 
op rij en met twee vingers in de neus 
kampioen wordt, of over de klassieker 
in Spanje, waar Messi toch weer liet 
zien de allergrootste aller tijden te zijn. 
Ik had over deze dingen kunnen 
praten, of was misschien de grootste 
wedstrijd wel die van onze politieke 
partijen afgelopen weken? Had 
ik hier wat van kunnen melden? 
Ja, natuurlijk. Het was het waard 
geweest, want in deze ‘ battle’ zat 
natuurlijk ook van alles, net als in een 
heuse derby: Strijd, beleving, support, 
voor- en tegenstanders, geel, rood en 
wellicht een verlenging! Wat wil je 
nog meer!

Nee, ik houd het toch maar even op 
die vier voetbalclubs in Laarbeek, die 
ook een hele enerverende competitie 
genieten en waarvan ook velen 
willen weten hoe het hen vergaat! 
Nu, om te beginnen met diegene 
die er het rooskleurigst opstaat, 
Mariahout! Zij staan momenteel 4e 
in de eindrangschikking, een positie 
die ze niet meer zullen afgeven of 
verbeteren. Ze hebben al de 2e periode 
behaald, door 2e achter kampioen 
Fc Uden te eindigen. Voorwaar een 
prestatie, na de vele jaren van het 
voetballen tegen degradatie. Dan 
kom ik bij Eli aan, die 4e van onderen 
staan, 17 punten hebben en waar 
alleen de laatste degradeert, die nu op 
11 punten staat. Zij hebben de laatste 
weken goede zaken gedaan en zullen 
na een zwak begin, deze competitie 
voldoende gaan afsluiten. 

Dan komen we helaas bij de overige 
twee ploegen aan, die het nog hard 
te halen hebben! Zo staat Sparta’ 
25 3e van onderen, met drie punten 
vanaf de directe degradatieplaats 

verwijderd en ook maar drie punten 
van het niet hoeven voetballen in 
een nacompetitie, ter degradatie. 
Hier gaan namelijk twee ploegen 
rechtstreeks naar de tweede klasse 
en de twee ploegen daarboven, 
voetballen nog om behoud in de eerste 
klasse! Sparta zal hier de komende 
wedstrijden nog punten moeten 
pakken en er een schepje bovenop 
moeten doen! Dat zou bij ASV’33 
ook moeten gebeuren, want ook zij 
hebben de punten keihard nodig! Zij 
staan namelijk laatste op de ranglijst 
met 14 punten, met daarboven nog 
twee ploegen die er 16 hebben. Een 
regelrecht ‘drama’ dreigt ook hier, 
degradatie naar de vijfde klasse, het 
spook wat al de gehele competitie 
rondwaart boven ‘Ale’, met nog vier 
wedstrijden te gaan!

Zo kan een competitie voor de één 
positief verlopen, voor een ander 
desastreus, maar voor de meesten op 
dit moment toch heel gezapig! Zeker 
in deze laatste fase van de competitie, 
waar de meeste prijzen dus al verdeeld 
zijn. 
Het is dus altijd zaak, dat de club 
zich zo lang mogelijk inspant voor de 
prijzen en dan het liefst om die van de 
bovenste plank. Laten we hopen dat 
in Laarbeek alle ploegen zich weten te 
handhaven en volgend jaar weer om 
die bovenste plekken kunnen gaan 
strijden. Nog enkele weken en dan 
weten we een heleboel meer!

Ik zou de supporters uit Laarbeek 
willen oproepen, om achter hun 
‘cluppie’ te blijven staan, tot en met 
de laatste wedstrijd, vooral tijdens 
deze laatste loodjes!

R. van den Enden

Strijd in Vrede bedankt 
iedereen voor NL-Doet

Beek en Donk - NL-Doet was een su-
per klusweekend voor Strijd in Vrede. 
Jong en oud, al of niet handig, heb-
ben keihard gewerkt aan het opknap-
pen van de buitenbanen, de tuin en 
de doel aan de binnenkant. Natuurlijk 
zijn niet alle klussen klaar maar er is 
veel gebeurd en als vereniging wil 
Strijd in Vrede iedereen bedanken die 
heeft meegeholpen.

Na een weekend flink klussen in het 
kader van NL-doet kon het vizier weer 
gericht worden op het geel bij de ver-
schillende wedstrijden. Nog niet veel 
schutters van Strijd in Vrede waren 
aanwezig bij deze wedstrijden, maar 
gelukkig des te drukker op de trai-
ningsavonden op dinsdag en donder-
dag.
 
Zaterdag 29 maart ging de Beek en 
Donkse vereniging met zeven schut-
ters op bezoek bij Prins Bernhard in 
Mierlo. Hoogste schutter van Strijd in 
vrede was Theo de Jong die met com-
pound 230 punten bij elkaar schoot.

Uitslag recurve
Henk Caris 220, Paul Linders 191 en 
Wim van den Eijnden 167

Uitslag compound
Theo de Jong 230, Manou de Jong 
228, Theo van den Dungen 220 en 
Louis van de Zanden 212.

Regio-veteranenverschieting
Zondag 30 maart is bij Houts Welvaren 
in Mierlo-Hout de veteranenverschie-
ting voor schutters uit de regio gehou-
den. Slechts twee schutters van Strijd 
in Vrede stonden aan de meet, maar 
die twee schoten zich wel in de prijzen. 
Een 1e plaats voor Henk Caris met 215 
punten in de klasse 65-69 jaar en een 
2e plaats voor Henk Leenders met 212 
punten in dezelfde leeftijdsklasse.

www.ILMIOCOLORE.com

TRENDY JURKJES 



Donderdag 3 april 201438 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
tafeltennis TTV Een en Twintig hard op 

weg naar kampioenschappen

Voorbeschouwing Voorjaarscompetitie 
Tennisvereniging ’t Slotje

Beek en Donk - Met nog drie wed-
strijden te spelen is het eerste jeugd-
team van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk bijna kampi-
oen. In de najaarscompetitie werd za-
terdagmiddag hekkensluiter Bergeijk 
met ruime cijfers verslagen. Ook het 
derde is hard op weg naar het kampi-
oenschap na opnieuw een ruime over-
winning.

In de tafeltennishal waren Kevin 
Bakermans en Noah Beniers op dreef. 
Ze wonnen niet voor het eerst al hun 
wedstrijden en stelden daarmee de 
winst veilig. Omdat ook het dubbelspel 
werd gewonnen en Seyihan Yildirim 
een verdiend punt pakte, was er voor 
de koploper opnieuw weinig reden tot 
klagen: 8-2.

Het tweede jeugdteam bleek thuis te 
sterk voor ECVA. Dat team bood flink 
wat tegenstand, maar dankzij de in-
zet van Roel de Kimpe, Kevin Biemans 
en Bert Coolen bleef een Eindhovens 
feestje uit. Zaterdag kwam ook het 
derde jeugdteam in actie. Het team 
bleek niet opgewassen tegen de kwa-
liteiten van Never Despair uit Vught, 

maar zowel Anique Saedt, Sander van 
Heugten als Jip Engelhart pakten een 
punt: 3-7.

Senioren
Opnieuw een grote overwinning voor 
het team van Henk van der Bruggen, 
Tonnie van Berlo, Albert Scheepers en 
Ad Coolen. Het derde seniorenteam is 
al maanden bezig aan een goed seizoen 
waarin al 55 punten werden gepakt in 
zeven wedstrijden. Afgelopen donder-
dag werd Veldhoven met liefst 9-1 naar 

huis gestuurd. Enige domper was het 
verlies in het dubbelspel. Het team kan 
vanavond tegen Deurne een belang-
rijke stap zetten in de richting van het 
kampioenschap in de vierde klasse.

Programma
In de tafeltennishal aan de Otterweg 
in Beek en Donk is onder meer die 
wedstrijd vanavond voor iedereen te 
bekijken. Kijk voor meer informatie op 
www.ttveenentwintig.nl en volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

Beek en Donk - Voor het eerst in het 
bestaan van tennisvereniging ’t Slotje 
uit Beek en Donk speelt het eerste 
herenteam dit seizoen op het hoogste 
niveau van de districtscompetitie, de 
Eredivisie Heren zaterdag.  Het team 
wist vorig jaar promotie af te dwingen 
onder leiding van de sterkhouders/
trainers Jorg Gussenhoven en Bowen 
Straatman, met aan hun zijde jeugdlid 
Wesley Muijs. 

‘t Slotje heeft zich weten te versterken 
met de Oost-Brabantse masterskam-
pioen 3 Jochem Mol en internationaal 
ITF-speler Mats Hermans. Het team 
wordt gecompleteerd door de ervaren 
krachten Bart Smeets, Bram Renders 
en Peter van Andel. Hoofdtrainer en –
coach Jorg Gussenhoven denkt met dit 
team plek 5 te kunnen halen. “Door 
de mix van jong en ervaring mikken 
we op handhaving. Het zal wel lastig 
worden, want er degraderen drie van 
de acht ploegen. Ik hoop dat het thuis-
voordeel gaat meespelen, aangezien 
we vier keer thuis geloot hebben. Ook 
de mogelijke kampioen Woburnpark 

treffen we thuis, maar dat is pas op de 
laatste dag, zaterdag 31 mei”, aldus 
Jorg.

Overig programma: 5 april uit Bergen 
op Zoom, 12 april thuis tegen Groot 
Zuideveld uit Werkendam, 19 april uit 
Den Bosch, 10 mei thuis tegen Goirle, 
17 mei thuis tegen Son, 24 mei uit 
tegen Breda. De wedstrijden worden 
steeds op zaterdag vanaf 14.00 uur 
gespeeld.

Landelijk gemengd
Het eerste gemengde team gaat, na 
het behalen van het kampioenschap 
vorig jaar, op zondag de derde klasse 
landelijk verkennen. Met Stef Geven, 
Britt Mennen, Nils Herwegen, Wesley 
Muijs en Monique Herwegen moet dit 
hecht team zich proberen te handha-
ven. Vooral de twee laatstgenoemden 
waren in de voorjaarstoernooien goed 
op dreef. Zo won Monique Herwegen 
de damesenkel 3 bij het eigen toer-
nooi, terwijl Wesley Muijs al drie mas-
tertoernooien (Bergshuizen, ’t Slotje 

en Tegenbosch) in de 3 op zijn naam 
schreef. Hij prijkt mede daarom bo-
venaan de masterslijst in de 3. Wesley 
Muijs wacht een zwaar seizoen, omdat 
hij deelneemt aan zowel de heren- als 
de gemengde competitie. De eerste 
wedstrijd is zondag 6 april in Waalre 
tegen TV Eeckenrode (start 10.00 
uur). Dit is meteen een goede kracht-
meting om te zien of het team deze 
klasse aankan. Op 12 april komt TC 
Orient uit Sittard naar Beek en Donk.

Landelijk jeugd
Bij de landelijke jeugd zit T.V. ’t Slotje 
1 bij de beste 64 teams van het land. 
Hierdoor mogen ze uitkomen in de 1e 
klasse op zondag. Met Dirk Biemans, 
Roos Kruisbrink, Bas de Bont, Myrne 
van Erp en Jordy Neuteboom gaan ze 
kijken waar ze staan. Er wordt reke-
ning gehouden met een hoge klasse-
ring. De eerste wedstrijd is uit tegen 
Carolus Helmond om vervolgens thuis 
tegen TV Boshoven uit Weert aan te 
treden. 

Tonnie van Berlo gooit 
de bal op om te serveren

Bedovo Dames 1 
pakt weer eens 
een puntje

Bedovo Heren 1 speelde tegen 
Aspargos H1. Aangezien café Thuis 
Bedovo H1 de uitwedstrijd tegen 
Aspargos met 3-1 had verloren, had-
den de mannen van Bedovo nog wat 
recht te zetten. Ondanks het feit dat 
enkele vaste waardes, vanwege bles-
sures in de basisopstelling ontbraken, 
begon café Thuis Bedovo H1 sterk 
aan de wedstrijd. 

Door constant spel en hard werken 
werden de eerste 3 sets binnenge-
haald. In de vierde set voerde café 
Thuis Bedovo H1 enkele wissels door, 
zodat alle spelers wat speeltijd konden 
krijgen. Met deze frisse spelers in het 
veld werd ook de laatste set goed uit-
gespeeld.

Dames pakken puntje
Zaterdag stond de wedstrijd tegen 
het hoger geklasseerde Bladel op het 
programma. Gezien de dames van 
Bedovo in de gevarenzone voor de-
gradatie verkeren, was ieder punt 
meer dan welkom. Bedovo wist zich 
niet te meten met het tevens zwakke 
Bladel en gaf de eerste 3 sets uit han-
den. Mede door doorzettingsvermo-
gen en krachtiger spel werd de 4e set 
wel binnengehaald door Bedovo. Of 

het genoeg zal zijn om veilig te blijven 
van degradatie zal de toekomst moe-
ten uitwijzen. De directe concurrenten 
kunnen nog de nodige punten in de 
wacht slepen. De laatste thuiswed-
strijd zal een belangrijke worden!

Meiden stormen door voor het kam-
pioenschap
Voor de meiden stond de topper te-
gen de nummer 1 op het programma. 
Bij winst met 3-1 of 4-0 zou Bedovo 
Meisjes B de koppositie over kunnen 
nemen van koploper Nuvoc. Alle an-
dere uitslagen waren gunstig voor de 
uitploeg en zou het kampioenschap 
al min of meer beslist hebben. Vanaf 
het begin was direct duidelijk dat bei-
de teams aan elkaar gewaagd waren. 
Onder het oog van het toegestroom-
de publiek werd er aan beide zijden 
voor ieder punt keihard gewerkt. De 
eerste set werd ondanks hard wer-
ken afgegeven, maar de volgende 3 
sets werd overtuigend binnengehaald 
door Bedovo. Met nog 2 wedstrijden 
te gaan zouden zij zomaar weer kam-
pioen kunnen worden in een klasse 
hoger!

tennis

volleybal

Voorbeschouwing Voorjaarscompetitie 

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Vloerenland Open Toernooi 2014
Beek en Donk - Voor de 38e keer houdt 
Tennisvereniging ‘t Slotje uit Beek en 
Donk het ‘Vloerenland Open Toernooi’. 
Het toernooi wordt gehouden van don-
derdag 29 mei (Hemelvaart) tot en met 
zondag 8 juni (eerste pinksterdag), 
wanneer de finales gespeeld worden.

Het toernooi is goedgekeurd door de 
K.N.L.T.B. en staat open voor alle bij de 
K.N.L.T.B. aangesloten leden. Er wordt 
gespeeld in de volgende categorieën: 
HE, DE, HD, DD en GD in de speelsterk-
tes 3, 4, 5, 6, 717+ en 817+  en HD, 
DD, en GD in de speelsterktes 635+, 
735+, 835+. Bij de enkelspelen wordt 
een afvalschema gehanteerd. De dub-
belspelen worden in poules gespeeld 

en de poulewinnaars spelen verder 
op een afvalschema. De inschrijving 
sluit op zondag 11 mei. Inschrijvingen 

kan uitsluitend via www.tv-slotje.nl of 
www.toernooi.nl.  

Vloerenland is de naamgever van het 
toernooi. Dit bedrijf is te vinden op 
Beekerheide 28 te Beek en Donk. Het 
bestaat uit de volgende onderdelen: ta-
pijttegelland, tapijtland, laminaatland, 
vinylland en kunstgrasland. Dit prachti-
ge bedrijf is zeker een bezoekje waard.  

De organisatie hoopt op veel deelne-
mers en toeschouwers. De inschrijving 
sluit op zondag 11 mei. Inschrijven 
kan uitsluitend via www.tv-slotje.nl 
of www.toernooi.nl. Wees er snel bij, 
want vol is vol.

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
6 april koopzondag, 12.00 – 17.00 uur. 

Ingang via Ketelkampweg.

Weber BBQ:  -25%

Beek en Donk - Voor niet-leden is 
het mogelijk om binnenkort voor een 
aantrekkelijk bedrag kennis te maken 
met de tennissport. Volgende week 
start een verkorte cursus van 10 les-
sen die loopt tot de zomervakantie.

Deze trainingslessen worden gegeven 
op vrijdag vanaf 17.00 uur of op zater-
dagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur. 
Andere dagen en tijden zijn normaal 
gesproken ook mogelijk, maar zitten 
voor deze zomer al vol. De cursus start 
medio april en loopt tot eind juni. 

Niet-leden hoeven gedurende de 

cursus nog geen lid te worden en 
dus ook geen contributie te betalen. 
De zomercursus van 10 lessen wordt 
aangeboden voor €50,00 per persoon 
(minimaal 4 personen per groep).

Zijn er nog vragen dan kunt u te-
lefonisch contact opnemen met 
hoofdtrainer Jorg Gussenhoven tel. 
06-28772291. Voor het inschrijffor-
mulier kunt u een mail sturen naar 
training@tv-slotje.nl.

Wanneer u aan de cursus wilt deelne-
men, verzoeken wij u voor 10 april het 
inschrijfformulier in te leveren.   

Tenniscursus voor niet-leden 
Tv ‘t Slotje

*Geldig t/m 30 april, minimale aankoopprijs € 740,- 
kortingen en andere acties uitgesloten. 13 april heropening!

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

T.W.V. € 100,- AAN ACCESSOIRES CADEAU
WANNEER U IN APRIL 

EEN NIEUWE FIETS KOOPT.*



Donderdag 3 april 2014 39
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Jeugdscheidsrechters 
Sparta’25 aangekleed

badminton Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout grijpt naast Brabantse titel

Lieshout - Door onder andere twee 
keer nipt te verliezen heeft BCL-1/
BouwCenter Swinkels nét naast de 
titel ‘Brabants kampioen’ gegrepen. 
Door de wat vreemde en afwijkende 
puntentelling werd het Lieshoutse 
vaandelteam zelf derde in de onder-
linge strijd die gevoerd werd tussen 
de kampioenen van de Brabantse 
poules. De teams die deelnamen aan 
deze slotwedstrijden waren afgelopen 
seizoen allemaal in de derde klasse 
kampioen van hun poule geworden.

Tijdens de eindstrijd tussen de kampi-
oenen werd er in een afwijkend sys-
teem gespeeld. Alle teams speelden 
vijf wedstrijden (normaal acht). Één 
herensingle, één damessingle, één 
mixpartij en één heren- en één dames-
dubbelpartij. Door deze wedstrijden 
leverde iedere partij een winnaar op.

BCL-1/BouwCenter Swinkels - BC 
Scarabee-2: 2-3
De eerste wedstrijd tegen het kam-
pioensteam van BC Scarabee uit Son 
werd in de allerlaatste partij nipt ver-
loren. Luc Musters begon goed. Hij 
won de heren-singlepartij in twee sets. 
Boukje van der Werf kon dat in haar 
singlepartij niet nadoen. Zij verloor in 
de toegevoegde derde set van een 
goed spelende Erika van Mill. Pieter 
Sanders en Nienke Houët konden in 
de mixpartij ook niet winnen. Zij wa-
ren duidelijk nog onvoldoende op el-
kaar ingespeeld, waardoor ze verloren. 
Pieter Sanders en Luc Musters deden 
het beter in de heren-dubbelpartij. Zij 
wonnen in drie sets, waardoor de da-
mes-dubbelpartij beslissend werd. In 
die partij konden Boukje van der Werf 
en Nienke Houët goed bijblijven maar 
uiteindelijk niet winnen: ze verloren 
nipt met 21-19 en 21-18.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
Bever-5: 2-3
Ook de tweede partij, deze keer tegen 
de kampioen van midden-Brabant, 
werd nipt verloren. De partij begon 
slecht met twee verliespartijen. Zowel 
Luc Musters als Boukje van der Werf 
verloren hun singlepartij met duidelijke 
cijfers. Pieter Sanders en Nienke Houët 

brachten daarna de spanning terug. 
Zij wonnen hun mixpartij in twee sets. 
Pieter Sanders en Luc Musters wisten 
daarna ook hun dubbelpartij te win-
nen, waardoor de druk wéér bij de, 
gelijkgespeelde, dames-dubbelpartij 
kwam te liggen. Opnieuw konden 
Nienke Houët en Boukje van der Werf 
niet winnen. Deze keer verloren ze in 
twee sets, waardoor ze met lege han-
den achterbleven.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – Shot-
5: 5-0
De partij tegen kampioen Shot liet een 
getergd BCL-1/BouwCenter Swinkels 
zien. Na twee zeer nipte verliespar-
tijen wilden zij immers hun kwalitei-
ten laten zien: ze zijn niet voor niets 
betrekkelijk eenvoudig kampioen ge-
worden van hun poule in de derde 

klasse. Zowel Boukje van der Werf als 
Luc Musters won de singlepartij met 
duidelijke cijfers. Ook Pieter Sanders 
en Nienke Houët wonnen de mixpar-
tij met duidelijke cijfers, waardoor de 
overwinning al binnen was. Ook de 
afsluitende heren-dubbelpartij en da-
mes-dubbelpartij werden nog  gewon-
nen, waardoor een eclatante 5-0 op de 
borden kwam.

Door de puntentelling waarbij niet de 
gescoorde punten, maar alleen uitslag 
werd meegenomen, eindigde BCL-1/
BouwCenter Swinkels als derde. Indien 
de telling ‘normaal’ was geweest, dus 
naar aanleiding van de gescoorde 
punten, zou het team één punt na de 
uiteindelijke kampioen zijn geëindigd: 
ook niet bovenaan, maar wel héél 
dichtbij..

BCL-1/BouwCenter Swinkels in de samenstelling zoals ze de slotwedstrijden 
afwerkten met Nienke Houët, Boukje van der Werf, Luc Musters en Pieter Sanders

voetbal
Beek en Donk - Reeds langere tijd is 
Sparta’25 bezig om haar jeugdige 
scheidsrechters op zaterdag te gaan 
begeleiden om het goede werk wat 
deze jongens elke zaterdag leveren 
wat meer cachet te geven. 

De acht jeugdscheidsrechters werden 
allemaal voorzien van nieuwe jacks met 
het opschrift ‘Jeugdscheidsrechter’. 
De jacks werden geschonken door ‘de 
Vrienden van Sparta’25’. Mede op deze 
manier wil de Beek en Donkse voet-
balvereniging dat er nog meer respect 
wordt opgebracht voor deze groep jon-
geren. Zij stellen iedere zaterdag hun 
vrije tijd beschikbaar om de jeugdelftal-
len van de groen-witten te leiden.

Trainersdiploma
Mischa Werdens (trainer B1) en Marijke 
Verheijen (trainer E1) zijn vorige week 
officieel geslaagd voor het trainersdi-
ploma trainer-coach 3. Een belangrijke 
stap in de verdere kwaliteitsverhoging 
van de jeugdopleiding. Sparta’25 is ook 
bezig met het opzetten van een trai-
ningscursus pupillen. Ook deze cursus 
moet bijdragen om de kwaliteit van het 
trainerscorps te verhogen. Vaak wordt 
geklaagd dat jongeren alleen nog maar 
bezig zijn met computers en nauwe-
lijks vrijwilligerswerk willen doen. Bij de 
groen-witten is er een positieve tendens 

dat jeugdleden actiever worden. Sinds 
december hebben Tim van Kreij en Tom 
van de Laarschot zich aangemeld om 
bij de thuiswedstrijden van het eerste 
elftal loten te verkopen. De opbrengst 
van deze loterij komt volledig ten gun-
ste van de jeugdafdeling.

Belangrijke weken
Voor het eerste elftal van Sparta’25 bre-
ken belangrijke weken aan. Het stan-
daardteam van Sparta’25 bevindt zich 
met een 12e plaats in de degradatiezo-
ne. In de eerste klasse degraderen twee 
teams van de veertien rechtstreeks naar 
de tweede klasse. De nummer 11 en 
12 moeten in de nacompetitie spelen 
om volgend jaar verzekerd te zijn van 

de eerste klasse. Voor de onderste vier 
plaatsen komen nog 7 of 8 ploegen in 
aanmerking. 

Wittenhorst - Sparta’25
Zondag gaat het vaandelteam op be-
zoek bij Wittenhorst, deze ploeg heeft 
twee punten meer dan de Spartanen. 
Een week later komt Chevremont op 
bezoek. De ploeg uit Limburg bezet 
momenteel de 13e plaats met drie 
punten minder dan Sparta’25. Om nog 
kans te maken op rechtstreekse hand-
having moeten de mannen van trainer 
Ronnie Couwenberg flink aan de bak. 
U bent van harte welkom om Sparta’25 
de komende periode te supporteren.

ASV’33 delft het onderspit

Opgeven nieuwe leden

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag 
de zeer belangrijke wedstrijd tegen 
Liessel verloren. Hierdoor nemen de 
degradatiezorgen alleen maar toe. 

In deze degradatiekraker was Liessel 
zondagmiddag effectiever dan 
ASV’33. De rood-witten waren wel 
meer op de helft van de gasten te 
vinden, maar Liessel wist daarentegen 
beter met de kansen om te springen. 
In de 5e minuut was het al raak voor 
de Liesselnaren, Luuk Engels kopte 
een prima genomen vrije trap in en dat 
betekende al een vroege achterstand 
voor ASV’33. Desondanks het veld-
overwicht voor de Aarle-Rixtelnaren 
wisten ze niet echt gevaarlijk te worden 
en moest het zelfs oppassen dat Liessel 
niet een groter voorsprong nam. Wat 
gevreesd werd, gebeurde helaas. Na 
een half uur spelen wist Rick van Lier 
met een prima lobje de ASV doelman 
te verschalken, wat leidde tot een 0-2 
achterstand. Middels enkele afstands-
schoten wist ASV’33 voor enig gevaar 
te stichten maar wist dit niet om te zet-
ten in een score. 

Na rust was er eenzelfde spelbeeld en 
maakte Liessel al snel een einde aan 

de droom van ASV’33 op een goed 
resultaat. Met een snelle uitbraak wist 
Liessel 3 minuten na rust al de 0-3 op 
het scorebord te brengen en deelde 
hiermee de genadeklap uit. Het sierde 
ASV’33 wel dat ze bleven vechten 
voor een goed resultaat en in de 65e 
minuut wist Nick Hendriks de marge te 
verkleinen door de 1-3 aan te tekenen. 
Toch weer een klein beetje hoop, maar 
dat werd alweer snel teniet gedaan, 
nadat Liessel enkele minuten later 
de 1-4 in de touwen schoot. ASV’33 
rechtte haar rug en 10 minuten voor  
tijd bracht Stijn v Dinter de stand terug 
tot 2-4. Na zelfs 10 minuten blessure-
tijd kwam in deze stand geen veran-
dering en bleven de rood-witten zeer 
teleurgesteld achter. Het wordt nog 
een flinke klus om een langer verblijf in 
de 4e klasse te bewerkstelligen, maar 
niets is onmogelijk en er blijft nog altijd 
hoop.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Nick Hendriks, Peter 
Raymakers (46e Joey Smits), Sander vd 
Waarsenburg, Erwin v Dijk, Joris v Brug 
( 78e Stijn v Dinter), Dennis Verbakel, 
Bart Renders, Thomas Fritsen, Thijs v 
Uden ( 46e Maarten Verbakel).

Aarle-Rixtel - Het lijkt nog ver weg, 
maar ASV’33 is al druk bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe sei-
zoen 2014/2015.

ASV’33 is een voetbalvereniging die 
veel aandacht besteedt aan het beleven 
van plezier aan het voetbal en waarbij 
niet primair de prestatie voorop staat. 
Het op een plezierige manier kennisma-
ken met alle facetten van het voetbal-
spel is leidend. Ook staan de normen 
en waarden hoog in het vaandel bij de 
Aarle-Rixtelse vereniging.

Bij ASV’33 kun je terecht vanaf 4 jaar, 
waarbij je dan ingedeeld wordt bij de 
Mini’s. Ook voor alle andere leeftijds-
categorieën kun je altijd terecht bij 
ASV’33. Als je dus graag wilt voetbal-
len, geef je dan z.s.m. op zodat we je 
nu nog kunnen plaatsen in een van de 
elftallen voor het nieuwe seizoen. 

Opgeven kan bij Frans Verschuuren, tel. 
0492-536919 / 06-10565327 of per 
mail Frans.Verschuuren@kpnplanet.nl. 
Bij zijn afwezigheid Jan Verheijen, tel. 
06-53898215. Wil je meer informatie 
stuur dan een mailtje naar 
jeugd@asv33.nl.

Bijscholing jeugdbegeleiders BC 
Mixed
Bijscholing jeugdbegeleiders BC 

Beek en Donk – Bij Badmintonclub 
Mixed zijn iedere week veertien en-
thousiaste jeugdbegeleiders actief om 
de jeugd zo goed mogelijk te trainen. 
Om up-to-date te blijven en nieuwe 
dingen te leren, wordt een paar keer 
per jaar een bijscholing georgani-
seerd. Afgelopen zaterdag ging het 
vooral over tactiek.

Onder leiding van Marlie Fransen, 
die in het verleden de opleiding tot 
jeugdtrainer heeft gevolgd, gingen de 
jeugdbegeleiders van BC Mixed aan 
de slag met verschillende tactiek oe-
feningen. Ondersteund door een zeer 
uitgebreid naslagwerk en instructie-
filmpjes wordt in stapjes de trainings-
methode uitgelegd. Op deze manier 
brengen de begeleiders allemaal op 
dezelfde manier de training over aan 
de kinderen. Uiteraard worden de oe-
feningen uitgebreider naar mate de 

kinderen ouder worden en het niveau 
omhoog gaat. Maar de basis blijft voor 
iedereen hetzelfde. 
Door enkele keren per jaar een bij-
scholing te organiseren wil BC Mixed 
het niveau van de jeugdbegeleiders 
hoog houden. Het enthousiasme on-
der de begeleiders is erg groot en ze 
kunnen niet wachten om weer met de 
kinderen aan de slag te gaan.

Badmintonnen bij BC Mixed
Heeft uw kind interesse om te 
komen badmintonnen bij BC 
Mixed? Stuur dan een mail naar 
jeugdzaken@bcmixed.nl. Uiteraard 
kunt u ook een keer komen kijken. De 
jeugdtraining is op vrijdag van 18.30u 
tot 20.30u in sporthal d’n Ekker. Alle 
informatie over onze vereniging vindt 
u op www.bcmixed.nl. U kunt ons ook 
volgen op facebook en twitter. 

De jeugdbegeleiders met kokers. 
Waar zouden die voor zijn?

Casino Night bij vv Mariahout 
Mariahout - Ben je lid van vv Mariahout 
en heb je zin in een spelletjesavond in 
de kantine? Kom dan donderdag 10 april 

vanaf 21.15 uur naar de ‘Casino Night’ in 
de kantine. 

Er zijn op deze clubavond allerlei leuke ca-
sinospelletjes te spelen samen met je team-
/ clubgenoten. Try your luck at the club!
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E V E N E M E N T E N
Vrijdag 4 april 
Beginnerscursus Badmintonclub Mixed
20.50 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk 

Zaterdag 5 april 
Geranium en potgrond actie Scouting 
Beek en Donk
10.00 uur, Beek en Donk 

Voorjaarskermis t/m 8 april 
15.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

Expositie en toneeluitvoering voor en 
door kinderen
17.00 uur, Buurthuis Mariahout 

M.O.V. Aarle-rixtel 
18.30 uur, kerk O.L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel 

Plugged - Unplugged
20.00 uur, Café Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk 

Last Suggestion Presents: 
‘EP-releasetour afsluiter’
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk 

Zondag 6 april 
WTC Beek en Donk, Parel van Brabant
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

Rommelmarkt “De Boemerang”
10.00 uur, Café zaal Dave v/d Burgt, 
Beek en Donk 

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk 

Vlooienmarkt sint Servatius gilde
10.00 uur, Manege provinciale weg 26, 
Lieshout 

Slagwerkmasterclass Rhythms of 
Caecilia met Murk Jiskoot
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Bosspeurtocht 
10.30 uur, Bossen nabij ‘t Hof, Lieshout 

Open dag Outdoor Laarbeek
10.30 uur, Outdoor Laarbeek, 
Parklaan 2, Beek en Donk 

Brabants wipschieten kringwedstrijd
13.00 uur, Jan van Dooren Paviljoen, 
nabij t’Hagelkruis, Aarle-Rixtel 

Lentebeurs
13.30 uur, Zorgboogcentrum de Regt, 
Beek en Donk 

Expositie en toneelvoorstelling voor en 
door kinderen
13.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Aarle-Rixtel, Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

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

Passieconcert Stabat Mater
15.00 uur, Missieklooster Kostbaar 
Bloed, Aarle-Rixtel 

Maandag 7 april 
Kienen in het Ontmoetingscentrum
13.45 uur, Ontmoetingscentrum, 
Otterweg, Beek en Donk 

Jaarvergadering Zorg om het Dorp 
Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Woensdag 9 april 
Seizoensworkshop Lente
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel 

Vrijdag 11 april 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout 

Workshop &RG-teens On Fire
19.30 uur, Brandweerkazerne, Lieshout 

Zaterdag 12 april 
Feel Young Party &RGteens zet 
Franciscushof op stelten
14.30 uur, Franciscushof, Lieshout 

Sponsordiner
19.00 uur, Conferentiecentrum 
De Couwenbergh, Aarle-Rixtel 

Zondag 13 april 
WTC Beek en Donk, Meijerijtocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk 

IVN vogelwandeling Groene Long
9.00 uur, Parkpaviljoen, Koppelstraat, 
Beek en Donk 

Lage banden toernooi judoclub 
Beek en Donk
9.30 uur, D’n Ekker, Beek en Donk 

Open dag Handboogvereniging De 
Eendracht 
11.00 uur, De Eendracht, 
Lijsterstraat 25, Aarle-Rixtel 

Spinningmarathon
11.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk 

Heropening TRIA Fietsen
11.00 uur, TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 
Lieshout 

Foto-expositie Marcel van de Kerkhof
14.00 uur, Heemkamer/museum 
Aarle-Rixtel, Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

Open dag Agrarische kinderopvang ‘t 
Heikantje
14.00 uur, De Wolfsputten 6, 
Aarle-Rixtel 

Liedjes van Jules de Korte
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel 

Maandag 14 april 
42e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout 
t/m 18 april
18.45 uur, Floreffestraat, Lieshout 

Lezing dodencultus Egypte
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel 

Introductiecursus handboogschieten
20.00 uur, Lijsterstraat 25, Aarle-Rixtel 

Maandelijkse oefenavond EHBO
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Dinsdag 15 april 
Cursus Excel voor gevorderden
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Woensdag 16 april 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

Donderdag 17 april 
IVN lezing over vogels
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

Zaterdag 19 april 
SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

Kletsavond ‘Stichting Care for Joshua’
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk 

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


