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Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Vorige week donder-
dag streden acht schoolkampioe-
nen in Multifunctioneel Centrum de 
Dreef om de titel Voorleeskampioen 
van Laarbeek. De deelnemers lazen 
voor uit een zelfgekozen fragment uit 
hun favoriete boek. Winnares Eliza 
Galajeva mag de gemeente Laarbeek 
vertegenwoordigen op de regionale 
voorrondes van de Nationale Voor-
leeswedstrijd in Goirle op 19 maart.

Wisselbeker
De twaalfjarige Eliza Galajeva van 
basisschool Brukelum uit Aarle-Rixtel 
mag zich de nieuwe voorleeskam-
pioen van Laarbeek noemen. Haar 
naam wordt in de wisselbeker gegra-
veerd die een jaar lang een mooi plek-
je krijgt op haar school. Bovendien 
mag ze door naar de regionale voor-
rondes en maakt ze daarmee kans op 
een plekje in de landelijke finale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Lees verder op pagina 5. 

Eliza Galajeva wint Laarbeekse Voorleeskampioenschappen 

Winnares Eliza Galajeva temidden van alle deelnemers aan de voorleeswedstrijd

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk - Op donderdag 25 
februari werd in het Ontmoetings-
centrum te Beek en Donk een to-
neelstuk met de titel ‘Zoeken’ opge-
voerd. Het stuk gaat over dementie. 
In 2014 waren er in Laarbeek 347 
mensen met een diagnose demen-
tie, 70% daarvan woonde thuis. In 
2040 zullen er in Laarbeek ongeveer 
800 patiënten zijn die deze schrij-
nende ziekte hebben. De kans om 
deze ziekte te krijgen is ongeveer 
1 op 5. 

Het project Laarbeek dementie-
vriendelijk
Met het project ‘Laarbeek Demen-
tievriendelijk’, wil de gemeente Laar-
beek haar inwoners voorbereiden op 
een samenleving met meer demen-
terenden. Er is een stuurgroep actief, 
met daarin professionals en vrijwil-
ligers vanuit diverse instellingen. 
Daaronder opereren drie werkgroe-
pen. De werkgroep ‘Beeldvorming 
en Informatie’ is vanavond actief.

“Is Laarbeek dan onvriendelijk voor 
dementerende mensen?”, vraagt De 
MooiLaarbeekKrant aan wethou-
der Joan Briels, ambassadeur van 
het project. “Nee”, antwoordt hij

Op zoek naar een mensvriendelijk Laarbeek 

stellig. ”Onwetendheid en verkeer-
de beeldvorming zijn de grote boos-
doeners. Onze samenleving zou wat 
mensvriendelijker moeten worden.”

Lees verder op pagina 3. 
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Bijzondere 
glasrelieken

DANK BETUIGING

Maak je over mij maar geen zorgen
ik kom wel waar ik zijn moet
ik heb een goed leven gehad.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid 
en liefde is van ons heengegaan mijn lieve partner, onze zoon, 
broer, zwager en oom

Freddie Segers
in liefde verbonden met

Elisabeth van Hees

Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar.

Elisabeth
Vader en moeder
Herman en Rita
Hans en Antoinette
Marie-José en Rob
Neefjes en nichtjes

Helmond, 28 februari 2016
Correspondentieadres: Beukenlaan 44, 5741 DK Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Fred in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA, Meanderlaan 1 te Helmond, op vrijdag 4 maart 
van 14.00 tot 14.30 uur.
Hier is ook gelegenheid tot schriftelijk en persoonlijk condoleren.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 4 maart 
om 15.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

In plaats van bloemen willen wij namens Fred vragen om een 
donatie voor KWF kankerbestrijding. Hiertoe worden er 
collectebussen bij de entree van het crematorium geplaatst.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen danken voor de belangstelling 
en het medeleven dat wij mochten ontvangen bij het overlijden 

van mijn man, ons pap, schoonvader en opa.

Hein Sanders

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Dokter Engels en aan 
het verzorgend personeel van Savant zorg.
Dat zovelen met ons meeleefden heeft ons goed gedaan, en geeft 
ons kracht om samen verder te gaan.

  Annie Sanders van Schijndel
  Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Overweldigend was de belangstelling  bij het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Hein de Jong
Alle attenties, kaarten, bloemen,  
telefoontjes en persoonlijke mooie  

woorden zijn een troost en helpen ons om   
verder te kunnen gaan. Speciaal dank aan 
Dr. v.d. Poel en verplegenden van Savant.

Henriëtte de Jong-v.d. Konijnenberg
Kinderen en kleinkinderen

De straatnaam Malborg herinnert ons 
aan de veldnaam Malborgh ook wel 
geschreven als Malbergh en Malburgh. 
Namen met het bestanddeel borg kun-
nen stammen uit de pré-Germaanse, 
Germaanse of Middeleeuwse periode. 
Het staat voor versterking, versterk-
te hoeve of huis. Vanaf 1500 wisselen 
borg, berg en burg elkaar af en het 
verband is niet altijd even duidelijk. 
Dit soort versterkingen stonden vaak 
op een berg of lichte verhoging.  His-
torisch en kadastraal onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze veldnaam aan de 
huidige Karstraat heeft gelegen. Ko-
mende vanaf het Heereind maakt de 
Karstraat op een gegeven moment een 
bocht van bijna 90 graden naar links. 
De weg rechtdoor richting De Hei heet 
vanaf dat punt Lage Dijk. Deze situatie 
wijkt niet af van die in 1832, toen het 
kadaster werd ingevoerd.

Het perceel nu gelegen in de hoek van de Karstraat en de Lage Dijk, waar nu 
het pand Karstraat 12 op staat, werd vroeger Malbergh genoemd. Voor het eerst 
komen we die naam tegen in een akte van 14 juni 1640. In dat jaar was er sprake 
van een akker. Van een huis daarop werd geen melding gemaakt. Dit betekent 
echter niet dat er geen huis gestaan kan hebben. Het terrein aldaar voldoet aan 
de betekenis van het woord borg in het toponiem Malborg. Volgens de algemene 
hoogtekaart van Nederland vormt dit perceel min of meer een eiland in het ge-
bied. Het perceel ligt op een hoogte van gemiddeld 23,7 meter boeven NAP; het 
omliggende gebied daarentegen op gemiddeld 14,7 meter. Men kan dus spreken 
over een lichte verhoging.

De tegenover dit perceel liggende zorgboerderij De Malbergh, Karstraat 13, staat 
er aanwijsbaar al vanaf 1770. Het is niet meer hetzelfde gebouw als er in die tijd 
stond. Sindsdien is het minimaal tweemaal herbouwd. Niet uit te sluiten is dat voor 
1770 op enig moment een hoeve heeft gestaan op het perceel, dat Malbergh werd 
genoemd en dat deze hoeve verplaatst werd naar de overzijde van de Karstraat. 
De oude plek werd daarna in gebruik genomen als akker en deze akker werd dus 
in 1640 verkocht.

Martin Philipsen
Met dank aan heemkundekring De Lange Vonder

MALBORG

Kadasterkaart 1937

Kaderkaartje 1832Kaderkaartje 1832

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties 
en andere familieberichten

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



Donderdag 3 maart 2016 3

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex®

Silhouette® 
Shades
Sfeervol door zacht 
gefilterd lichtKapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

Of als je zelfs dat even vergeten bent...

Bezigboek: Voor als je niet meer de jongste bent

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Lieshout - Piet van Rongen uit Lies-
hout en zijn zus Ine uit Oss stelden 
een prachtig boek samen voor ‘men-
sen die niet meer de jongste zijn’. Het 
boek heet BezigBoek. Ine schreef de 
prachtige verhalen, de kwissen, de 
woordspelletjes, de gedichtjes. Piet, 
graficus van huis uit, illustreerde het 
boek, vulde het aan met kleurplaten en 

puzzels en gaf het uit. De MooiLaar-
beekKrant spreekt met de illustrator/
uitgever, woonachtig in de Lieshoutse 
bossen.

Schot in de roos
“Het boek was een schot in de roos!”, 
zegt Piet. “Ouderen reageerden laai-
end enthousiast op het Bezigboek, 
dat we in maart 2015 uitgaven. We 
denken na over een vervolg. Uit de 
reacties maken we op dat ouderen 
vaak samen met hun (klein)kinderen 

het BezigBoek gebruiken. Zo hebben 
we het ook bedoeld”, vertelt Piet en-
thousiast.

 Verrassing
“Mijn zus, van huis uit balletlerares, 
schreef graag humoristische verhaal-
tjes en gedichtjes. Toen zij zelf ook ‘de 
jongste niet meer was’, gaf zij als vrij-
willigster bewegingsles aan senioren in 
Oss. Ter afwisseling gebruikte ze ver-
haaltjes, gedichtjes en spelletjes. Later 
is mijn zus deze verhaaltjes ook gaan 

voorlezen in andere verzorgingshui-
zen. Toen pas bleek dat de verhalen, 
de spelletjes, de liedjes, de kwissen en 
de woordspelletjes ook door demen-
terenden, zéér werden gewaardeerd!”

BezigBoek
“Mijn zus is inmiddels 74 jaar oud”, 
zo gaat Piet verder. “Haar actieradi-
us is kleiner geworden. Jammer voor 
bewoners van verzorgingshuizen, die 
zo van haar verhalen, gedichtjes en 
spelletjes konden genieten! Daarom 
besloten we alles in een handzaam 
boek te bundelen.” BezigBoek telt 
122 fleurige pagina’s, met een duide-
lijk lettertype. Het boek kan door de 
praktische spiraal open op tafel gelegd 
worden.” Het zou eigenlijk bij elk ver-
zorgingshuis en bij elke opa en oma op 
leeftijd, op tafel mòeten liggen”, zegt 
Piet met enige stemverheffing. “Zeg 
nou zelf, het is toch hartstikke leuk om 
samen met je bezoek een half uurtje te 
gaan zitten puzzelen of kwissen? Op 
het einde van het bezoek blijven ‘opa 
en oma’ met een positief gevoel ach-
ter en ook de bezoeker gaat met een 
goed gevoel naar huis.”

“Het  Bezigboek, ISBN 978-90—
823535-0-1, kost €19,95, is te 
koop bij verschillende boekhan-
dels, o.a. Van Helvoort in Beek en 
Donk, maar kan ook besteld worden 
via de uitgever: Piet van Rongen, 

Lijsterlaan 6a 5737 PG Lieshout, 
T 0499 425200, post@bezigboek.nl

Het boek was een schot 
in de roos

Piet van Rongen

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Joost Duppen

De toeschouwers
Het zijn er ongeveer vijftig in aantal. 
Hoofdzakelijk 60+, maar De MooiLaar-
beekKrant signaleert ook een aantal 
jongeren en zelfs een paar jeugdigen. Er 
zijn ook patiënten aanwezig, anderen 
zijn partner, familielid, mantelzorger, of 
zijn beroepsmatig in dit onderwerp ge-
interesseerd. De sfeer is gemoedelijk en 
ontspannen. De koffie ruikt heerlijk en 
de speculaas ligt er verleidelijk bij.  

Het toneelstuk
Henrie Bouwmans van ViERBINDEN 
heet iedereen welkom. Achter de cou-
lissen staan de spelers klaar. Het zijn 
Ria Kandelaars, Gerda van de Burgt, 
Arie Gevers, Cellie Vereiken en Jet 

Bouwmans. Het merendeel is lid van 
een Laarbeekse toneelvereniging. Lotte 
Goossens schreef en regisseerde het to-
neelstuk. “Het is een bloedserieus stuk, 
maar soms moesten we toch lachen”, 
bekent Jet Bouwmans.

In het toneelstuk zien we hoe de 
hoofdpersoon Hans raar gedrag gaat 
vertonen. Het gaat van kwaad tot erger 
met Hans. Hij gaat opstandig en boos 
reageren op zijn partner: “Jij stopt hier 
alles weg!” Uiteindelijk verdwaalt Hans 
in zijn eigen omgeving en wordt hij 

uren later, midden in de nacht, terug-
gevonden op een politiebureau, slechts 
gekleed in onderbroek en regenjas. Zijn 
partner en zijn dochter moeten mach-
teloos toezien hoe Hans steeds verder 
wegzakt in het moeras van de demen-

tie. “Ik ben mijn levensmaatje 
kwijt! En ik mijn vader!”, ver-
zuchten moeder en dochter 
wanhopig.

Tijdens het spel was het dood-
stil in de zaal. De scenes werden 
ondersteund met mooie muziek 
en toepasselijke teksten. Toen 
de laatste klanken wegstierven, 
kregen de toneelspelers terecht 
een staande ovatie en werden in 
de bloemen gezet door wethou-
der Joan Briels.

De discussie
De discussie tussen zaal en panel, ver-
liep spontaan en informeel. Toeschou-
wers reageerden recht uit hun hart 
en er was een grote betrokkenheid 
bij jong en oud. Henrie Bouwmans 

vertelt na afloop daarvan genoten te 
hebben. “Precies het juiste aantal toe-
schouwers voor zo’n discussie”, glim-
lacht hij tevreden. Alle reacties waren 
lovend. Beeldvorming over dementie 
en vooral de enorme impact die dat 
heeft op partners, mantelzorgers en 
familieleden waren immers herkenbaar 
en uiterst indringend over het voetlicht 
gebracht.

Hoe verder
In de toekomst zullen zich steeds vaker 
‘rare situaties’ voordoen, waar demen-
terenden bij betrokken zijn: bij kassa’s 
in supermarkten, aan de balie bij het 

gemeentehuis en bij verenigingen.
Jumbo Supermarkten en de Rabobank 
gaan met dit toneelstuk hun personeel 
daarop voorbereiden. Howeko heeft 
van het toneelstuk een film gemaakt, 
hierdoor is het mogelijk dat ook par-
ticulieren gebruik kunnen maken van 
het toneelstuk. 

Bedrijven, verenigingen, instellingen en 
particulieren die ook interesse hebben 
in het gebruik van het toneelstuk of de 
film? Neem contact op met ViERBINDEN 
in de persoon van Henrie Bouwmans, 
via telefoonnummer 0492-328803, 
hbouwmans@vierbinden.nl.

Onze samenleving zou wat
mensvriendelijker moeten worden

Vervolg voorpagina 

Laarbeekse inwoners voeren indrukwekkend toneelstuk op  
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 3 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

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

Vrijdag 4 maart 
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout 
Franciscushof
Eucharistieviering

19.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Vormselviering m.m.v. Mgr 
Mutsaerts en De Halmen
Intenties in deze viering 
voor Overleden ouders 
Timmers-Bunthof, Antoon 
Kerkhof, Bart Hendriks, 
Theo van Vijfeijken.

Zaterdag 5 maart 
09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Alle intenties van 
de maand februari die 
opgeschreven staan in 
het intentieboek van de 
Lourdesgrot, Piet en Anna 
Boudewijns-van Rooi en 
overleden familie, Theo 
Vermeulen (mged), Jac van 
Rossum (mged).

Zondag 6 maart
09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
De Cantorij
Intenties in deze vie-
ring voor: Riek Kuijken–
Thomassen (verj), 
Overleden begunstigers 
van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde, Overleden 
ouders Steenbekkers en 
Jan, Hanneke van Berlo, 
Overleden ouders van 
den Bogaard–van der 
Pol, Marinus en Toos van 
Stiphout en kleinzoon 
Mart, Henk Vos (buurt), 
Overleden ouders van 
Rixtel– Aardening en klein-
dochter Kelly van Rixtel, 
Sonja Aardening, Marij 
van Rixtel en zoon Wilbert, 
Overledenen van de familie 
van Doren–van de Broek, 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
het kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Jan van der Heijden, 
Johanna Manders (Fund), 
Overleden ouders Van 
Vijfeijken-Royackers en 
kinderen, Wim Jacobs.

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Michaëlkoor
Intenties in deze viering 
voor: Hary Gervais, Christ 
van Denken en Annie van 

Lankveld, Gerta Thijssens, 
Ben en Marietje van Rixtel-
Leenders, Thies Vogels 
(20ste sterfdag).

Maandag 7 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 8 maart
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

19.30 uur  Aarle-Rixtel 
Onze Lieve Vrouw 
Presentatie               
Vastenaktie i.s.m. de 
M.O.V.: Themabijeenkomst 
voor heel Laarbeek: 
Barmhartigheid, vluchtelin-
gen en het project voor 
Ghana

Woensdag 9 maart
09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering
17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 
3 - 9 maart 2016

Laarbeek/Amsterdam – De jaarlijkse Stille 
Omgang vindt plaats in de nacht van 12 op 
13 maart in Amsterdam. Deze traditie, een ei-
gentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse 
Mirakelprocessie, bestaat reeds meer dan 130 
jaar. Deze processie is midden veertiende eeuw 
ontstaan als gevolg van de geschiedenis van 
een zieke man die in de Kalverstraat woonde. 
Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) 
had ontvangen, werd hij onwel.

Vanuit Laarbeek kan men hieraan deelnemen. 
De bus vertrekt rond 21.40 uur vanaf de R.K. 

Kerk in Aarle-Rixtel en rond 21.50 uur vanaf de 
Bosscheweg (Thibo) in Beek en Donk. Omstreeks 
23.45 uur is de Eucharistieviering in de Krijtberg 
en rond 1.30 uur is de bedetocht. Rond de klok 
van 3.00 uur gaat de bus weer huiswaarts. De 
kosten zijn, inclusief contributie €14,00 per per-
soon. Voor informatie en aanmelding kan men 
terecht bij broedermeester Laarbeek/Helmond 
Leo van Berlo 0492-461627. 

Op www.stille-omgang.nl vindt u alle informa-
tie over het Mirakel en de route van de Stille 
Omgang.  

Deelnemen aan de jaarlijkse ‘Stille Omgang’

Aarle-Rixtel – Gemengd Koor De Klokkengie-
ters en Kamerkoor Sine Nomine, beiden uit 
Aarle-Rixtel, geven op zondag 6 maart een pas-
sieconcert. Dit concert vindt plaats in de kapel 
van Missieklooster Heilig bloed in Aarle-Rixtel. 

Samen met Sine Nomine wordt het Stabat Ma-
ter van Josef Gabriel Rheinberger uitgevoerd. 
Daarnaast brengen de beide koren diverse pas-
siewerken ten gehore. Kamerkoor Sine Nomine 
bestaat dit jaar 25 jaar. Een jubileum dus. Mede-
werking aan genoemd concert wordt verleend 
door Margot Pagels, sopraan en Arjan Mooij, 
organist. Het concert duurt ongeveer 1 uur. 
Aanvang van het concert is 15.00 uur. De entree 
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is hartelijk 

welkom. Het geheel staat onder leiding van Rob 
Rassaerts.

Dit passieconcert wordt onder auspiciën van de 
Lambertus Concerten Helmond nogmaals uitge-
voerd op Goede Vrijdag 25 maart in de kapel 
van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Tijdstip 
van aanvang is 20.00 uur en ook hier is de en-
tree gratis. 

Tevens nodigen zij u uit voor de hoogmis van 
Pasen op 27 maart in de parochiekerk, Dorps-
straat Aarle-Rixtel die ook door Gemengd Koor 
De Klokkengieters wordt verzorgd. Aanvang 
van deze viering is 09.30 uur. Zij stellen het op 
prijs u op deze dagen te mogen begroeten.

Stabat Mater door Gemengd Koor De 
Klokkengieters en Kamerkoor Sine Nomine

Mariahout – De KBO Mariahout heeft weer 
diverse activiteiten op het programma staan. 

Zo zijn er kaartavonden op 3, 17 en 31 maart 
met mooie prijzen en een loterij. De te win-
nen prijzen zijn levensmiddelen. Hun jaarver-

gadering is op 16 maart, bij de Pelgrim, en 
begint om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 
13.00 uur. Op 23 maart wordt een bezoek 
aan het klokkenmuseum in Asten gebracht. 
De kosten bedragen €10,- per persoon en 
men vertrekt om 12.45 uur bij de kerk.

Lieshout – De KVL houdt op vrijdag 4 maart 
weer een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis aan 

de Grotenhof in Lieshout. Er zijn mooie prij-
zen te winnen en er is een loterij. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal gaat om 
19.00 uur open. Iedereen is welkom. 

Aarle-Rixtel – Blaaskapel De Zwarte Fanfare 
viert op 12 en 13 maart haar 40-jarig bestaan. 
Op 12 maart komt het beroemde Tsjechische 
orkest: Vlado Kumpan und Seine Musikanten 
optreden in MFC De Dreef. 

Om 18.00 uur gaat de zaal open en kan iedereen 
alvast plaatsnemen in de grote zaal. Om 18.30 
uur begint De Zwarte Fanfare met het program-
ma tot ongeveer 19.30 uur, dan maken zij het 
podium vrij voor de Tsjechische gasten. Om 
ongeveer 20.00 uur begint het optreden van 
Vlado Kumpan und Seine Musikanten. Kaar-
ten kosten €15,- in de voorverkoop en €17,50 
aan de avondkassa en zijn te koop via www.
zwarte-fanfare.nl of bij Jeanne Pennings, Mei-
erijstraat 26, Aarle-Rixtel of op de avond zelf. 
De voorverkoop loopt tot en met 5 maart, dus 

reserveer op tijd om teleurstelling te voorkomen. 

Op zondag wordt een receptie gehouden voor 
de jubilerende kapel van 11.30 tot 13.30 uur. 
Tijdens deze receptie treedt De Zwarte Fanfare 
zelf op en iedereen mag het podium op om de 
leden van de kapel te ‘storen’ voor felicitaties. 
Het wordt dus een ander optreden dan men 
gewend is van de blaaskapel maar niet minder 
gezellig en er worden ook veel oudere beken-
de stukken gespeeld. Om 13.30 uur is het po-
dium inmiddels vrij gemaakt voor Die Freunde 
Echo uit Overloon en om 16.00 uur maakt Bert 
Adams met zijn Original Maaskapelle zijn op-
wachting, zij gaan tot ongeveer 18.00 uur een 
spetterend einde maken aan het jubileumfeest 
van De Zwarte Fanfare, voor deze middag is de 
entree gratis. 

Programmering activiteiten KBO Mariahout

Lieshoutse vrouwenvereniging houdt kienavond

Het programma van de jubilerende 
Zwarte Fanfare

‘Alleen degene die wij als 
verloren beschouwen, is 

echt verloren.’

Aarle-Rixtel - Onder het motto “Eten en ont-
moeten” organiseert ViERBINDEN in samen-
werking met Savant culinair elke twee weken 
een restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De volgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 15 maart aanstaande. Ie-
dereen is ook dan weer van harte welkom van-
af 17.30 uur en het diner wordt geserveerd om 
18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reserveren kan tot 
uiterlijk donderdag 10 maart 15.00 uur. U 
kunt dit doen via het secretariaat van ViER-
BINDEN 0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
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Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Eliza las een fragment uit het boek 
Matilda van Roald Dahl. Heel slim 
koos ze voor het stuk waarin Matilda 
kennismaakt met de bibliotheek en 
verslingerd raakt aan lezen. Daarmee 
en door de rust die ze uitstraalde tij-
dens het voorlezen nam ze de jury 
voor zich in. Direct nadat ze klaar 
was merkten de juryleden al op: “Je 
zat gewoon op je dooie gemak te 
lezen, alsof je helemaal niet zenuw-
achtig was.” Bij de prijsuitreiking 
voegde juryvoorzitter Greet Buter 
daaraan toe: “Eliza, je hebt een heel 
leuk boek voorgelezen met een frag-
ment over de bibliotheek en waarom 

lezen zo leuk is. Je was rustig, je was 
duidelijk en je gezicht deed helemaal 
mee met het verhaal.”  

Misselijk 
De Laarbeekse voorronde voor de 
Nationale Voorleeswedstrijd wordt 
jaarlijks georganiseerd door Biblio-
theek De Lage Beemden. Esther 
Göring van De Lage Beemden vertelt: 
“De Nationale Voorleeswedstrijd is 
een initiatief van Stichting Lezen met 
als doel leesbevordering en leesple-
zier bij kinderen. In Laarbeek is er al-
tijd veel belangstelling van de scho-
len. Ook ditmaal doen weer acht van 
de tien Laarbeekse scholen mee.” 
De klasgenoten van de voorlees-
kampioenen zijn razend enthousiast. 
Hun gejoel en aanmoedigingen zijn 

oorverdovend, 
maar zodra er voorgelezen wordt, is 
het stil en lukt het de lezers hun klas-
genoten mee te nemen in de verha-

len. Ook de jury geeft bij meerdere 
deelnemers aan, dat ze helemaal in 
het verhaal werden meegevoerd. 
Soms zo erg, dat ze medelijden had-
den met de hoofdpersoon of mis-
selijk werden van het 

verhaal over het brouwen van een 
toverdrankje. Greet Buter, wethou-
der en juryvoorzitter, geeft dan ook 

toe dat de keuze moeilijk was: “Jul-
lie zaten heel dicht bij elkaar. Het 
is mooi, dat wij in Laarbeek zoveel 
voorleestalent hebben.”

In bed met...Inge van der Heijden

Vertel eens. Met wie ligt de redacteur 
in bed?
“Mijn naam is Inge van der Heijden en 
ik ben 33 jaar oud. Ik ben een geboren 
en getogen Lieshoutse. Hoewel ik in-
middels woonachtig ben in Helmond, 
ligt mijn hart nog altijd in dit prachtige 
dorp. Verder heb ik twee zusjes en ben 
al bijna zes jaar samen met mijn Iraanse 
vriend Kaveh.”

Hoe ben je in deze branche terecht ge-
komen?
“Ik ken Bavaria al van kinds af aan. 

Mijn ouders wonen letterlijk tegen de 
brouwerij aan. Daardoor heeft Bavaria 
altijd al mijn bijzondere interesse gehad. 
Uiteraard moet je uiteindelijk wel een 
klik hebben met de producten van het 
bedrijf waar je voor werkt. Maar dat is 
met mij en Bavaria dik in orde!”

Waar houd je je binnen Bavaria zoal 
mee bezig?
“Ik ben binnen Bavaria verantwoor-
delijk voor de Externe Communicatie. 
Dat gaat van het begeleiden van even-
ementen tot het vormgeven van ons 
beleid op het gebied van Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen en van 
internationale reclamecommercials 
tot aan het aannemen van 
vragen vanuit de me-
dia. Bavaria is een 
hele toffe werk-
gever waar on-
dernemerschap 
voorop staat. 
Dat zorgt er 
ook voor 

dat niet één dag hetzelfde is. Ik vind het 
heerlijk dat ik op één dag kan schakelen 
tussen overleg met een ondernemer uit 
de buurt en een vraag vanuit de lande-
lijke media. Onlangs was ik mede-
verantwoordelijk voor de organisatie 
van het traditionele Prinsentreffen. De 
zondag voor carnaval komen alle prin-
sen uit de regio dan ’s ochtend vroeg bi-
jeen voor het maken van een gezamen-
lijke prinsenfoto. 
Om negen 
uur in de 
och tend 
staat 

het Bavaria Brouwerijcafé dan al hele-
maal op z’n kop. Fantastisch vind ik 
dat!”

Ben je een liefhebber van carnaval?
“Door het jaar heen ben je continu be-
zig om projecten zo goed mogelijk te 
organiseren en daar komt ook behoor-
lijk wat denkwerk bij kijken. Carnaval 
is een mooi 

moment om dat 
allemaal los te laten en uit je 
dak te gaan. Daar geniet ik als Brabant-
se echt van. Afgelopen jaar mocht ik tij-
dens mijn wereldreis carnaval vieren in 
Rio de Janeiro, dat was fantastisch. En 
dan vier je dit jaar weer carnaval in het 
vertrouwde Lieshout, en dat is dan ook 
weer helemaal geweldig. Die combi-
natie van grote dromen en genieten van 
kleine dingen vind ik heel belangrijk.”

Wat doe je graag buiten je werk om?
“Zo nu en dan vind ik het heel fijn om 
er even een boek bij te pakken. Maar 
ook lekker met vrienden en vriendin-
nen op stap gaan of feestjes met fa-
milie doen me altijd goed. Als de tijd het 
dan nog toelaat wil ik af en toe nog wel 
een rondje rennen door het Laarbeekse 
landschap.”

Met wie zou je graag nog een keer 
in bed willen liggen?

“Het lijkt me geweldig om 
weer eens met mijn zusjes 
een ouderwetse slaapfuif te 
houden. Lekker onze pyja-
ma’s aan, chips erbij en tot 
diep in de nacht kletsen 
over van alles en nog wat, 
haha!”

Redacteur:      Joey van der Leemputten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letterlijk 
het hemd van het lijf gevraagd worden. 
Deze keer spreekt onze redacteur met 
Inge van der Heijden.

Vervolg voorpagina 

“We hebben veel voorleestalent in Laarbeek” 

Zodra er voorgelezen wordt, is het stil en lukt 

het de lezers hun klasgenoten mee te nemen 

in de verhalen

Mooi Jong in het Vak
LOGOPEDIE 
LAARBEEK
Hallo, mijn naam is Kyona van den Hurk 
(25) en ik ben sinds januari 2016 trotse 
eigenaresse van Logopedie Laarbeek. 
Logopedie Laarbeek is een praktijk 
voor logopedie, dyslexie en remedial 
teaching, gelegen in het centrum van 
Lieshout.

Ik heb altijd de ambitie gehad om een 
eigen praktijk te starten. Toen ik van 
Judith van de Kam de kans kreeg om 
Logopedie Laarbeek over te nemen, 
heb ik deze kans met beide armen 
aangegrepen. Met veel plezier begeleid 
ik nu kinderen, jongvolwassenen 
en volwassenen met logopedische 
hulpvragen. Denk hierbij aan problemen 
op het gebied van spraak, taal, stem 
en adem, slikken, gehoor en afwijkend 
mondgedrag. Het geeft me ontzettend 
veel voldoening om te zien hoe elke 
cliënt zich gedurende de behandeling 
ontwikkelt.  

Dyslexie en remedial teaching
U kunt bij mij niet alleen terecht 
voor logopedische behandelingen, 
maar ook voor dyslexie en remedial 

teaching. Ik bied kinderen in de 
basisschoolleeftijd begeleiding op het 
gebied van technisch lezen, spelling, 
dyslexie, begrijpend lezen en rekenen. 
Kan uw kind een steuntje in de rug 
gebruiken bij het leerproces? Dan 
bent u bij Logopedie Laarbeek aan het 
juiste adres! 

Open dag
Wilt u meer weten over Logopedie 
Laarbeek? Heeft u vragen over 
logopedie, dyslexie of remedial 
teaching? Of wilt u gewoon een 
kijkje komen nemen in de praktijk? 
Op zaterdag 12 maart 2016 houdt 
Logopedie Laarbeek een open dag 
van 11.00 tot 15.00u. U bent die dag 
van harte welkom op Dorpsstraat 11 
te Lieshout. 

Meer weten?
Kijk dan op www.logopedielaarbeek.nl, 
volg Logopedie Laarbeek op Facebook, 
e-mail naar info@logopedielaarbeek.nl of 
neem telefonisch contact met mij op via 
06-22332996.

Advertorial

Paranormale beurs zondag 13 maart 2016
Op deze beurs zijn 34 mediums 
aanwezig.
De entree is 5 euro kinderen tot 12 
jaar onder begeleiding is gratis.
Deze paranormale beurs vind plaats in 

Restaurant-zaal De Pelgrim 
Mariastraat 21 -23, 5738 AH Mariahout. 
Voor meer informatie:
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl
Tel 0499 422036
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We koken deze week met de beste vrouwelijke CEO 2015 van Nederland: Winny 
Hoffmann – Muller, eigenaar van het bedrijf Hoffmann Groep uit ons eigen, mooie 
Beek en Donk. Begin februari wist zij deze landelijke prijs binnen te slepen. Vandaag 
staan we met Winny in de keuken voor een heerlijke wokschotel. 

Interview

Oosterse Wokschotel
Snij de champignons in plakjes.  
De paprika, rode ui, bosui en Spaanse 
peper in reepjes. 

Verhit de wokolie in een wokpan op  
hoog vuur

Bak he vlees kort aan en pers de  
knoflookteentjes erbij uit

Voeg de champignons, paprika, rode ui, 
Spaanse peper en peultjes toe

Even goed wokken, dan afblussen met de 
rijstazijn en ketjap

Taugé en bosui toevoegen, dan nog een 
minuut of 4 doorkoken, met deksel op  
de wok.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 4 personen:  
+- 600 gr. Kip- of varkensfilet reepjes

150 gr. Champignons

250 gr. Peultjes (schoongemaakt)

125 gr. Taugé 

2 rode uien

2 rode puntpaprika’s

2 teentjes knoflook

2 bosuitjes

1 spaanse peper

3 eetlepels wokolie

2 eetlepels rijstazijn

scheutje ketjap manis

Winny, voor de mensen die jou niet kennen. 
Vertel eens wat over jouzelf.  
“Mijn naam is Winny Hoffmann-Muller. Ik kom 
van oorsprong uit de Merellaan in Beek en Donk. 
Tegenwoordig woon ik in Stiphout, samen met 
mijn man. Ik heb een technische achtergrond en 
ben na mijn studie gaan werken bij een Duitse 
firma. In 1979 richtte ik Krings Nederland B.V. op. 
Daarna ben ik verschillende samenwerkingen 
aangegaan en heb ik stappen gemaakt, waardoor 
onder andere de Hoffmann Groep een feit werd. 
Hier is ook Wedam onderdeel van. Mijn man 
werkte ieder weekend bij mij op de werf. Daarnaast 
heeft hij een Keukenstudio in Bernkastel-Kues 
(Duitsland). Samen hebben wij twee kinderen 
Deany (35) en Reggy (33). Mijn dochter heeft een 
eigen stal: Spring- en dressuurstal Hoffmann. 
Onlangs is mijn dochter nog Nederlands Indoor 
Kampioen geworden. Mijn zoon werkt bij haar in 
het bedrijf. Het ondernemersbloed zit dus wel in 
ons gezin!” 

Winny, de Hoffmann Groep heeft maar liefst 
80 werknemers, jij bent al sinds jaar en dag 
een echte carrièrevrouw en werkt zelf ook nog 
fulltime. Heb jij wel tijd om te koken?
“Ja, ik houd van koken! Ik kook bijna elke dag. Ik 
maak daar echt tijd voor vrij. Mijn roots laten je 
waarschijnlijk al vermoeden dat ik graag Indisch 
kookt. Ook Italiaans vind ik erg lekker. Ik vind 
koken zelfs zo leuk, dat ik aangesloten ben bij een 
kookclub.” 

Vandaag staat er een Oosterse wokschotel op het 
menu. Lastig om te bereiden?  
“Nee, dat vind ik wel meevallen. Ik maak vaker 
wokschotels en dan vind ik de Oosterse versies 
het lekkerst. Dat past helemaal bij mij!” 

Recept

Oosterse Wokschotel

Bedankt en tot ziens bij  
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: WINNY HOFFMANN - MULLER
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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We spor(t)en niet
Wij mannen hebben het er maar 
druk mee, dat voetbal. Met 
elf man de bal de ene kant op 
schoppen, terwijl ‘ie vervolgens 
net zo hard weer de andere 
kant op gejaagd wordt. Althans, 
zo zien de meeste vrouwen 
dat. Of is dat een ‘aanname’? 
Tafelvoetballers zijn het in ieder 
geval wel met mij eens. Ze spelen 
dan ook ongeveer hetzelfde 
spelletje, zonder zichzelf daad-
werkelijk moe te maken. Maar 
wat te denken van een hardloper. 
Na een uur of wat een flinke 
poos gelopen en vervolgens te 
maken krijgen met ontzettend 
veel heimwee, waardoor men 
maar besluit weer terug naar 
huis te rennen. Spinners in 
de fitnessschool snappen het 
tenminste. Die weten van zichzelf 
tenminste dat ze met heimwee te 
maken krijgen. En dus sloven ze 
zich gewoon uit 
zonder zich 
voort te 
bewegen. 
En dan 

die golfers. Zij gaan bewust 
zo ver mogelijk weg staan 
om dat balletje uit een haast 
onmogelijke positie in dat kleine 
gaatje te krijgen. Waarom moet 
die bal in hemelsnaam zo ver 
weg gelegd worden? Ik snap 
ook nog steeds niet waarom er 
ook altijd van die rare hekjes op 
de baan van die hardlopende 
Kenianen staan? Moeten die 
terreinknechtjes niet al lang en 
breed ontslagen worden? En dan 
heb ik nog niet gesproken over 
dat fierljeppen. Zijn die Friezen 
nou gewoon echt zo stom dat 
ze niet in de gaten hebben 
dat je honderd meter verder 
gewoon via een brug die sloot 
over kan steken?! Ik mag toch 
wel concluderen dat sommige 
sporten buitengewoon curieus 
zijn. Ik ben van mening dat we 
met z’n allen veel te moeilijk 

doen om die onveilige Marsen 
in onze buik te verbranden. We 
houden ons al decennialang 
aan tientallen sportregeltjes die 
jut & jul in een stomdronken bui 
superleuk leken en bundelden 
in de zogenaamde spelregels. 
Wij spor(t)en niet…

     Joey van der Leemputten

COLUMN

Start verkoop woningen ‘De 
Nieuwe Hees’ 

Beek en Donk - Op de plek waar 
eerst basisschool De Raagten stond, 
worden komend jaar 28 woningen 
gerealiseerd. Deze kavels gaan me-
dio april in de verkoop. Het plan heet 
‘De Nieuwe Hees’. Als alles meezit, 
begint de bouw na de zomervakantie. 

Er komen zestien rijwoningen te staan 
en twaalf tweekappers. De rijwonin-
gen worden gebouwd in blokken van 
8. Deze huizen gaan 185.000 vrij 
op naam kosten. De prijzen voor de 
tweekappers zijn nog niet definitief 
bekend. Naar alle waarschijnlijkheid 
komen deze rond de 275.000 euro te 
liggen. 

Het plan wordt in twee fases ge-
bouwd. Naast deze woningen ver-
koopt de gemeente vier kavels op de 
IJsweg. 

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

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?
Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Redacteur: Mariëlle de Beer

Aarle-Rixtel – Er wordt momen-
teel hard gewerkt om het gebouw 
van de voormalige monumentale 
pastorie, later het klooster ‘Huize 
Angela’, in Aarle-Rixtel te trans-
formeren naar een kleinschalige 
woonvoorziening pal naast de 
kerk in het centrum van Aarle-Rix-
tel. Medio juni zullen de eerste 
bewoners hun studio betrekken. 

‘Stuurvrouw’
“Ik kan niet wachten om aan de 
slag te gaan”, vertelt kersverse on-
derneemster Marjolein Wissema, 
woonachtig in Beek en Donk. Het 
oorspronkelijke idee om in samen-
werking met Zorghuis Deurne het 
pand te gaan exploiteren, heeft ze 
vanwege de recente ontwikkelin-
gen binnen die organisatie laten 
varen. “Maar dat heeft me niet 
van mijn droom afgebracht om in 
dit prachtige monumentale pand 
een woonvoorziening te creëren 
waarbij ik zelf aan het roer sta. Ik 
heb ruim 24 jaar ervaring in de 
reguliere zorg dus ik weet waar 
ik over praat. We moeten ‘terug 
naar vroeger’ en daarmee bedoel 
ik terug naar aandacht en tijd voor 
mensen. Ik wil hier géén woonresi-

dentie of chique villa creëren maar 
een warme en veilige thuisplek 
waar die rust en tijd nog bestaat 
en waar mensen zorg naar indica-
tie ontvangen. Alles wat goed ge-
regeld moet zijn, moet goed zijn; ik 
houd van transparantie. Een vorm 
van kleinschalig wonen is naar mijn 

idee dé manier om dit allemaal te 
laten samenkomen. Ook ikzelf zal 
op de werkvloer te zien zijn, want 
we doen het met elkaar”, legt 
Marjolein enthousiast uit. 

De Pastorie
De nieuwe woonvoorziening krijgt 
de naam ‘De Pastorie’ (voluit De 
Pastorie wonen• zorg• welzijn). 
Robert Hellings van IRIS Vastgoed 
B.V. uit Beek en Donk draagt, on-
dersteund door diverse Laarbeekse 
bedrijven, als ontwikkelaar en ver-
huurder van het pand zorg voor de 
uitvoering van het bouwproject en 

is enorm enthousiast over de plan-
nen van Marjolein. Het gebouw 
wordt momenteel gerenoveerd, 
verbouwd en heringericht. Er wor-
den 22 studio’s en twee apparte-
menten voor echtparen, elk met 
eigen sanitaire voorzieningen, ge-
realiseerd; niet alleen in het gedeel-
te waar vroeger de zusters huisden 
maar ook in de pastorie zelf. “De 
buitenzijde wordt geschilderd en 

krijgt een nieuwe, warme look, 
een uitstraling die helemaal past 
bij de visie van Marjolein”, aldus 
Hellings. “Naast de woonstudio’s 
worden er ook een drietal algeme-
ne ruimtes gecreëerd waar geza-
menlijk kan worden gegeten, over 
de hele dag (beweeg)activiteiten 

plaatsvinden en ruimte is voor 
dagbesteding. De dagbesteding 
zal plek gaan bieden aan 5 à 6 cli-
enten per dag. Al met al hebben 
we straks per dag ruimte voor zo’n 
35 cliënten c.q. gasten die bij ons 
een vers gekookte maaltijd willen 
komen eten”, legt Marjolein uit.

Het realiseren van de droom
“Binnenkort start ik met het wer-
ven van goed en gekwalificeerd 
personeel, zowel voor de zorg- als 
activiteitenbegeleiding. De Pasto-
rie gaat werken met een 24-uurs 
bezetting waarbij er tijdens de 

nacht altijd een nachtportier en 
een verzorgende aanwezig zullen 
zijn, dit om de kwaliteit van zorg te 
waarborgen. De doelgroep waarop 
De Pastorie zich richt, moet een af-
spiegeling zijn van de maatschap-
pij: “Bijna iedereen kan bij ons te-
recht, als je maar een zorgindicatie 
hebt. De zorgzwaarte kan variëren 
van licht tot heel zwaar. Het perso-
neel wordt ingezet op basis van de 
indicaties. In eerste instantie star-
ten we met cliënten die een PGB 
hebben maar met het oog op de 
nabije toekomst sluit ik niet uit dat 
we ook op basis van zorg in natura 
gaan werken. Eén ding is zeker: de 
zorg zal dynamisch zijn. We starten 
niet voor niks op deze dynamische 
plek in het dorp!”

Binnen afzienbare tijd zal de web-
site van De Pastorie in werking tre-
den. Tot die tijd is alle informatie 
over De Pastorie zorg• wonen• 
welzijn te vinden op facebook-
pagina https://m.facebook.com/
pastorie.aarlerixtel/.

Marjolein Wissema start kleinschalige woonvoorziening in voormalige pastorie

“Terug naar vroeger, omdat ik denk dat het anders kan”

Marjolein Wissema en Robert Hellings

Ik wil een veilige thuisplek 

creëren waar mensen zorg 

naar indicatie ontvangen

De zorg zal dynamisch 

zijn!
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Uitleg van recept:
Bereiding:
Breng de room met het opengesneden 
vanillestokje en suiker aan de kook en 
laat van het vuur af een half uur trekken 
met de deksel erop. Laat afkoelen. Klop 
de slagroom op. Roer de vanilleroom door 
de mascarpone en spatel de opgeslagen 
room erdoor. Breng het geheel op smaak 
met limoncello. Verdeel over vormpjes en 
plaats in de diepvries. Haal ze er tijd uit 
voor het uitserveren.

Framboos:
Smelt de chocolade au bain-marie. Klop 
de boter met de poedersuiker wit in een 
keukenmachine. Voeg langzaam de choco-
la en frambozenpuree toe breng op smaak 
met de likeur en laat afkoelen. Spuit de 
crème in slierten op een plaatje met bak-
papier met een doorsnee van 3 cm en laat 
verder opstijven in de koeling of vriezer. 
Verdeel de sliert in stukje van 2-3 cm en 
rol ze door de cacaopoeder als een truffel. 
Bewaar in de koeling. Smakelijk eten! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Semmifreddo met frambozentruffels

Ingrediënten3 dl slagroom (verdelen over 2 porties van 1,5 dl)
40 gr suiker150 gr mascarpone1 vanillestok½ dl limoncello

Framboos:150 gr melkchocolade55 gr boter70 gr frambozen (gepureerd)20 gr poedersuiker¼ dl frambozenlikeurCacaopoeder

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

1 4 6 7 5

3 2 1 9 8

8 2 1

8 3 5 7

9 1

8 7 4 5

8 3 1

6 9 8 7 2

3 7 8 5 4

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AARDAPPEL
ASPIRANT
BEWUSTER
DISCREET
DONDEREN
DUURZAAM
DYNAMIEK

GEWICHT
GRADATIE
IMPOSANT
INDIRECT
JAARGANG
JAPANNER
JONGENS

KEYBOARD
KOELKAST
LICHTING
NOTEBOOK
ONGEPAST
ONGEZOND
PRIKBORD

PRODUCER
QUARTAIR
RIVIEREN
SCHEIDEN
STRANDEN
UITLOPER
VERMOEID

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AARDAPPEL ASPIRANT BEWUSTER
DISCREET DONDEREN DUURZAAM
DYNAMIEK GRADATIE IMPOSANT
INDIRECT JAARGANG JAPANNER
KEYBOARD KOELKAST LICHTING
NOTEBOOK ONGEPAST ONGEZOND
PRIKBORD PRODUCER QUARTAIR
RIVIEREN SCHEIDEN STRANDEN
UITLOPER VERMOEID GEWICHT
JONGENS

Heel Laarbeek staat voor jullie klaar

KletskopPEN

Recept
van de week

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

P. van SchijndelEdward van Brug

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 16.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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Beek en Donk – De kaartverkoop voor 
de tiende editie van WiSH Outdoor is 
afgelopen dinsdag 1 maart om 20.00 
uur van start gegaan. WiSH Outdoor 
belooft, met onder andere namen 
als Lil Kleine & Ronnie Flex, een nu 
al legendarische editie. Het festival 
vindt dit jaar plaats op 1, 2 en 3 juli. 
Kaarten zijn te verkrijgen via de web-
site www.wishoutdoor.com. 

Eerste namen
Vorige week werden al de eerste na-
men voor de jubileumeditie bekend-
gemaakt. Woordvoerder Jimmy van 
der Leemputten: “Naast Lil Kleine & 
Ronnie Flex kunnen we al laten we-
ten dat ook Ummet Ozcan, Audiot-
ricz, Frontliner, Atmozfears, Radical 
Redemption, MC DV8 en NSCLT het 
podium zullen betreden. 

Fortunate Friday 
De tiende editie wordt volgens de or-
ganisatie niet alleen legendarisch door 
de fantastische artiesten die komen 
optreden. “Het is ook weer tijd voor 
vernieuwing”, vertelt Jimmy. “Dit 
jaar heb je bijvoorbeeld op vrijdag 
keuze uit niet één, niet twee, maar 
drie verschillende stages barstensvol 
muziek. Naast de Mainstage zullen 
Villa Ananas en een compleet nieuwe 
hardstyle-stage hun deuren openen.”
Smashing Saturday
 Ook over de zaterdag weet Jimmy 
wat moois te onthullen. “De absolute 
koningen der deep house hosten dit 
jaar een eigen stage op WiSH Out-
door. Niemand minder dan Mr. Belt & 
Wezol geven een feestje in de enige 
echte Mr. Belt & Wezol Music Club!” 

Surprising Sunday
De Surprising Sunday wordt volgens 
Jimmy, zoals de naam het al zegt: 
een verrassende zondag. “Kosten 
noch moeite zijn gespaard om ook 
hier weer een onvergetelijke dag van 
te maken. Meer informatie over de 
programmering volgt snel”, aldus de 
woordvoerder van WiSH Outdoor. 
 
Tickets
De Surprising Sunday is voor ieder-
een toegankelijk. Er zijn verschillende 
soorten tickets beschikbaar, dus zorg 
dat je het juiste ticket koopt. 

• 12-  Surprising Sunday: Voor ie-
dereen die jonger is dan 12 jaar

• 17- Suprising Sunday: Ben je nog 
geen 18, maar je wil heel graag 
WiSH Outdoor beleven? Koop 
dan dit ticket als je tussen de 12 
en 18 jaar oud bent 

• 18+ Suprising Sunday: voor ieder-
een boven de 18 jaar

• 
CAMP WOW! 
Sinds 2013 heeft WiSH Outdoor ook 
een klein broertje aan haar zijde staan. 
Op Camp WOW! Hebben bezoekers 
de mogelijkheid om een heel week-
end vol avonturen te beleven. Jimmy: 
“We zijn blij om te kunnen vertellen 
dat het campingterrein is uitgegroeid 
tot een geweldige verblijfplaats voor 
talloze nationaliteiten om te verblijven 
tijdens het weekend van WiSH Out-
door. Wil je meer weten? Ga dan naar 
 www.camp-wow.com en zorg dat 
je klaar bent om te feesten op WiSH 
Outdoor!” 

Kaartverkoop WiSH Outdoor gestart

kletskop pen

De prachtig gemaakte pen – in de 
kleuren van MooiLaarbeek – ligt op 
tafel tijdens het eerste interview van 
deze nieuwe rubriek... Carl Raaijmakers 
is de ontwerper van de pen en heeft 
op de site van Mooi Laarbeek gekeken 
welke kleuren hij nodig heeft. Hij is een 
perfectionist waarvan een jongensdroom 
uitkwam. Wat laat hij meer over zichzelf 
los? De MooiLaarbeekKrant voelt 
hem aan de tand … in zijn allereerste 
interview.   

Carl, wat ben je: verliefd, verloofd, 
getrouwd? 
“Hartstikke verliefd”, roept Carl (35) zonder 
twijfel. “Op Ellen Engels. We wonen al 
een jaar of elf in Beek en Donk en sinds 
anderhalf jaar hebben we een nieuw huis 
gekocht aan de Schoolstraat. We hebben 
twee kinderen. Kai is zeven en Bo is vijf 
jaar.”

Is er iets dat mensen niet weten over jou? 
“Misschien dat ik mede-eigenaar van 
StageKings ben en medeorganisator bij 

WiSH. Ik denk dat veel mensen dat niet 
weten, omdat ik altijd probeer om zo veel 
mogelijk buiten de publiciteit te blijven. Als 
ik zelf maar weet hoe het zit, is dat voor mij 
voldoende. Toen Karel (van Deurzen, red.) 
mij vroeg of ik de pen kon maken en of ik 
de eerste geïnterviewde wilde zijn, dacht ik: 
‘Nou vooruit: ik doe dat maar een keer’.”

Hoe ziet jouw dag er gemiddeld uit? 
“Ik beantwoord op een dag heel veel mails, 
maak planningen en kijk mee hoe we 
decoraties gaan maken. Want dat is mijn 
taak: zorgen voor decoraties. Kijken hoe we 
iets zo goedkoop en mooi mogelijk kunnen 
maken.”

Wat is jouw achtergrond? 
“Ik heb een opleiding gedaan tot 
automonteur, maar dat was niets voor 
mij. Bij een oom in het bedrijf heb ik mijn 
diploma CNC-frezer gehaald en gewerkt 
bij een bouwbedrijf in Aarle-Rixtel.  Toen ik 
het tot uitvoerder had geschopt, ben ik voor 
mezelf met een bouwbedrijf begonnen. Dan 

had ik de tijd aan mezelf en kon ik me in 
rustiger tijden met WiSH bezighouden. Dat 
hield al na één jaar op, omdat we het steeds 
drukker kregen. Uit WiSH is, ongeveer 
tweeënhalf jaar geleden, StageKings 
ontstaan waarvoor nu 12 tot 15 mensen 
fulltime worden ingezet. Je hebt het niet 
in de gaten, maar die ontwikkeling is heel 
hard gegaan. We zitten op Aruba, in Mexico 
en Australië en komen de hele wereld over 
met heel veel evenementen. Het is een 
jongensdroom die uitkomt!”

Waar word je vrolijk van, Carl? 
“Als ik thuiskom en mijn kinderen me in de 
armen vliegen. En als dingen op het werk 
goed lopen, dan ben ik een blij mens!”

Wat is jouw droom voor de toekomst? 
“Ik ben heel tevreden met mijn leven zoals 
het nu is. Ik heb een fijn gezin, mooi werk 
en een leuk huis. Ik kan me niets beters 
wensen en hoop dat het zo door mag 
blijven gaan!”

Carl Raaijmakers

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

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

Het is ee n jongensdroo m 
die uitkomt

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

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

Gratis thuisbezorgd!

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 

ELKE VAN DE VEN
DRUKWERK, LOGO & HUISSTIJL

www.elkevandeven.nl
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Iedere zondag open
van 12:00 tot 17:00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

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

Primula
Haal nu het voorjaar in huis of tuin. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren
in 11 cm pot
€ 0,99 p/stuk

Vaste planten
Groot assortiment vol 
in bloei! Extra kwaliteit 
in 13 cm pot
€ 1,99 p/stuk

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

nu

€1.99

Het mooiste groen

Deze aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 8 maart 2016

Orchideeën bij de biezen kan je kiezen...
Deze week 
alle maten & 
soorten

* goedkoopste halve prijs* goedkoopste halve prijs

2e 

halve
prijs*

Orchideeën bij de biezen kan je kiezen...

* goedkoopste halve prijs* goedkoopste halve prijs

Muscari “Blauwdruifje”
Haal het voorjaar in huis & tuin met 
deze prachtige blauwe 
druifjes, 15 cm hoog 
in 9 cm pot.
€ 0,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Vlinder orchidee
Super kwaliteit!
Diverse kleuren 
met 4 bloemstelen, 
in 12 cm pot 
van € 14,95

nu

€7.99

Vlinder orchidee

met 4 bloemstelen, 

Verkrijgbaar in diverse kleuren

1 + 1 
GRATIS

Groot assortiment vol 
in bloei! Extra kwaliteit 
in 13 cm pot
€ 1,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Haal het voorjaar in huis & tuin met 
deze prachtige blauwe 
druifjes, 15 cm hoog 

Inloopspreekuur
Orchideeëndokter
Zaterdag 5 maart & zondag 6 maart

zullen er specialisten aanwezig zijn van 
orchideeën vereniging Z.O. Brabant. 
Zij verpotten gratis uw orchideeën!

Scouting Lieshout-Mariahout viert Baden Powell 
dag met een High-Tea

Lieshout/Mariahout - Bij Scouting 
Lieshout-Mariahout werd op zaterdag 
27 februari van 10.00 tot 13.00 uur de 
Baden-Powell dag gevierd. Op deze 
dag wordt de geboortedag (22 febru-
ari) gevierd van Sir Robert Baden-Po-
well; de oprichter van de scoutingsbe-
weging. Samen met zijn vrouw Olave 
Baden-Powell, die toevallig ook op 
dezelfde dag jarig was, heeft hij veel 
voor de scoutingbeweging betekend. 
Zijn geboortedag wordt dan ook door 
veel scoutingverenigingen aangegre-
pen om een speciale opkomst te or-
ganiseren.

De leiding had voor deze gezamenlijke 
viering van alle speltakken een High-
Tea (of eigenlijk ranja) georganiseerd. 
Bij aanvang van de opkomst werden 
de leden en de (vele) hulpouders in 
groepjes verdeeld. Alle groepjes kre-
gen de opdracht om een gerecht voor 
de High-Tea voor te bereiden.

Op de lijst met gerechten stonden on-

der andere; cup-cakes, appelflapjes, 
fruitspiezen, hotdogs van knakworsten 
in bladerdeeg en een kwark-dessert 
met Orio koekjes. Voortvarend gingen 
alle groepen aan de slag met het schil-
len van appels, rollen van bladerdeeg 
en nog veel meer. Binnen enkele mi-
nuten was het dan ook een drukte van 
belang en werd er naast de officiële 
instructies ook creatief omgegaan met 
extra ingrediënten. 

Dit resulteerde in culinaire vondsten als 
fruitspiezen met poffertjes en appelf-
lappen met niet enkel appel en kaneel, 
maar ook druiven. Na een uur van 
voorbereidingen hing er al een heer-
lijke geur in de blokhut en kwam uit 
de keuken de geur van cup-cakes en 
warme appelflappen.

Naast de leden die meehielpen met 
de voorbereidingen voor de high-tea, 
waren er ook een aantal leden buiten 
bezig met één van de meest favoriete 
activiteiten van alle scouts: het maken 

van een kampvuur. Na afronding van 
de gerechten kwamen ook de andere 
leden naar buiten en werd het kamp-
vuur verder opgestookt, fanatiek slag-
bal gespeeld en konden de leden zich 
lekker uitleven rond de blokhut. 

Ondertussen brachten ouders en lei-
ding de blokhut verder in orde om ge-
zamenlijk van de gerechten te kunnen 
gaan genieten. Het ‘startsein’ om ‘aan 
te vallen’ was niet aan dovemansoren 
gericht. Binnen een half uur waren alle 
zorgvuldig voorbereide gerechten ver-
orberd door de hongerige leden, de 
hulpouders, leiding en de klusploeg die 
nog steeds elke zaterdag hard aan het 
werk is om de blokhut op te knappen.

De organisatie van de geslaagde vie-
ring was mede mogelijk gemaakt door 
de vrijwillige inzet van verscheidene 
ouders die samen met de vaste leiding 
de leden begeleidden bij de voorberei-
dingen en eten van de gerechten. 

Leden van Scouting Lieshout-Mariahout zijn vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen 
van de High-Tea (ranja) ter gelegenheid van de viering van Baden-Powell dag 2016.

Educatieve Avond bij CENDRA voor 
kinderen en ouders/opvoeders
Aarle-Rixtel - CENDRA houdt kosteloos 
een interactieve avond over het herken-
nen en de omgang met genotsmiddelen 
bij jongeren op 23 maart. In samenwer-
king met Novadic-Kentron en ViERBIN-
DEN  geven ze een educatieve avond 
voor alle Laarbeekse kinderen vanaf 
groep 8 van de basisschool. 

Dus ook alle kinderen welke op het 
middelbaar of speciaal onderwijs zitten 
zijn van harte uitgenodigd. Tijdens deze 
avond zijn ook jullie ouders/opvoeders 
meer dan welkom (graag zelfs). Maar let 
op; ook voor iedereen die vrijwillig werkt 
met kinderen/jongeren houden zij deze 
avond. CENDRA hoopt zeker ook op jul-
lie komst. De avond start om 19.30 uur, 
de inhoud van deze avond heeft betrek-
king op de verleidingen waar kinderen 
voor kunnen komen staan, hierbij valt 
vooral tijdens deze avond te denken aan 
alcohol en drogerende middelen.

Tijdens deze avond gaat men interactief 
aan de slag, dit betekent dat ze jullie 
niet gaan lastigvallen met saaie, lange 
verhalen, maar dat ze zowel met de 
jongeren als de ouders/opvoeders actief 
aan de slag gaan. Er worden een aantal 

workshops gegeven waaraan men kan 
deelnemen. Een van deze workshops 
wordt gegeven op een wel heel bij-
zondere plek, namelijk in de bus van 
Novadic-Kentron. Tijdens deze avond 
zijn er professionals aanwezig van No-
vadic-Kentron en ViERBINDEN (Jon-
gerenwerk) welke al je vragen kunnen 
beantwoorden. Er is op deze avond ook 
voldoende ruimte om een individueel 
gesprek aan te gaan, of een afspraak 
te maken voor een later tijdstip. Jullie 
zijn allemaal van harte welkom vanaf 
19.00uur bij Jongerencentrum CENDRA 
aan de Duivenakker 72a te Aarle-Rixtel.
Zij vinden het prettig om te weten hoe-
veel mensen er ongeveer komen, derhal-
ve vragen zij of u zich voor deze avond 
aan wil melden via email of facebook 
voor 16 Maart; info@cendra.net of op 
CENDRA facebook. Mocht je vergeten 
zijn om je op te geven, geen stress…
je bent altijd welkom!  Heb je vooraf al 
vragen of opmerkingen, bel of mail (zie 
bovenstaand mailadres) gerust, tele-
foonnummer 06-46862102. 

Beek en Donk - Ook dit jaar houdt 
Runningteam Laarbeek op zondag 
8 mei van 9.00 tot 16.00 uur een 
vlooienmarkt om tweedehands 
spullen te verkopen t.b.v. de 
Roparun.

De markt wordt gehouden op het 
KPJ-terrein aan de Heereindse-
straat in Beek en Donk.
Postduivenvereniging de Lucht-
bode zorg voor een hapje en een 

drankje op een gezellig terrasje. 
Deze vereniging is met hun club-
huis ook gevestigd op het KPJ-ter-
rein. Voor het huren van een 
kraam kan men contact opnemen 
met 06-20888818 of via de mail 
naar gba.brouwers@planet.nl. De 
mogelijk bestaat dat de auto bij of 
achter de kraam geparkeerd kan 
worden.

kinderen en ouders/opvoeders

Runningteam Laarbeek op de 
vlooienmarkt
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De Jeugd3daagse collecteert voor het 
leukste kinderfeestje van het jaar
Aarle-Rixtel - Vind je het ook belangrijk dat kin-
deren lekker kunnen spelen? Dat ze actief bezig 
zijn, lekker buiten spelen met leeftijdsgenootjes 
en andere kinderen leren kennen? De Jeugd-
3daagse in Aarle-Rixtel maakt dat mogelijk. 

Tijdens de laatste week van de zomervakantie, dit 
jaar van 31 augustus t/m 1 september, zijn zo’n 
300 kinderen te vinden in en om het grasveld bij 
De Dreef waar ze onder begeleiding van volwas-
senen en jongeren meedoen aan leuke spellen, 
hutten bouwen en dansen en zingen. En dat doen 
de kinderen met heel veel enthousiasme en plezier.
Een club van vele vrijwilligers maakt de Jeugd-

3daagse mogelijk. Daarnaast sponsoren veel on-
dernemers de Jeugd3daagse. Maar dat is helaas 
niet genoeg. Daarom gaan ze collecteren van 3 
t/m 9 april. Hiervoor zoeken ze nog collectanten 
die in deze periode in Aarle-Rixtel langs de deur 
willen gaan. Dus als je de kinderen van Aarle-Rix-
tel een warm hart toedraagt en graag iets voor 
hen wil doen, geef je dan op als collectant. Stuur 
een mail naar info@jeugd3daagse.nl, of stuur 
een persoonlijk bericht via de facebookpagina 
www.facebook.com/jeugd3daagseaarlerixtel. 
Je kunt ook contact opnemen met Esther Martens 
via 06-14899295. De Jeugd3daagse heeft je hulp 
hard nodig.

Aarle-Rixtel - Sinds enkele jaren organiseert het 
gilde in de wintermaanden een activiteit voor 
alle gildebroeders en gildezusters. Vrijdag 25 
februari was de organisatie in handen van Ge-
rard Leenders, Mart Bankers, en Jan Rooyakkers. 
Maar liefst 44 gildebroeders en zusters hadden 
zich aangemeld voor deze avond. 

Rond de klok van 18.30 uur verzamelde men zich 
in het gildepaviljoen, en werden er 5 groepen ge-
maakt voor deze avond. Na een korte wandeling 
door het dorp, kwamen ze bij galerie ‘Vonk’ aan, 
waar voorheen de klokkengieterij zat van Petit–
Fritsen, en nu ingericht is met verschillende be-
drijven.

Hier kon wat gegeten en gedronken worden. Ver-
der moest er een lijst met vragen ingevuld worden 
en de nodige plaatjes van kerktorens voorzien van 
het dorp waarin zij staan. Een moeilijke opdracht 

was ook het schrijven en zingen van een lied dat 
over de rooi schut moest gaan. Dit zou later op de 
avond in het gildepaviljoen gebeuren, waar ze ca. 
1,5 uur de tijd voor hadden om het te schrijven.

Rond de klok van 22.00 uur werd begonnen aan 
de finaleavond, het zingen van de liedjes. Sommi-
ge hadden flink geoefend, en een groep wist nog 
niet dat ze een lied moesten zingen, maar met 
de nodige improvisatie lukte het toch. Het was 
flink lachen met de optredens en knap hoe men 
in korte tijd zo’n lied op de planken kon brengen. 
Uiteindelijk was groep 5 de beste van de avond.

Daarna was het nog een gezellige avond gewor-
den en kon nog flink worden nagepraat over de 
zangkwaliteiten van sommige gildebroeders. De 
organisatie wordt bedankt voor het regelen van 
de avond. Het gilde hoopt dat het volgend jaar 
weer net zo druk en gezellig is.

Vrijwilligerspenning voor Toon 
Gevers en Cor van Vegchel

Redacteur: Danique Verhofstadt
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Lieshout – Wethouder Frans van Zeeland 
reikte zaterdag namens het college van bur-
gemeester en wethouders van Laarbeek, de 
Vrijwilligerspenning Laarbeek uit aan Toon 
Gevers en Cor van Vegchel. Zij kregen deze 
Vrijwilligerspenning in verband met hun 
afscheid als hoofdman respectievelijk com-
mandant van het Sint Servatiusgilde Lies-
hout.

Ere-hoofdman Toon Gevers
Toon is sinds de reactivering in 1980 tot Ja-
nuari 2016 Hoofdman geweest. Ook was hij 
van 1978 tot 2008 voorzitter. Vanaf 2008 is 
hij hoofdman gebleven tot 1 januari 2016. 
De hoofdman houdt toezicht op de naleving 
van de gildedoelstellingen en verplichtingen. 
Naast zijn verplichtingen voor de reactive-
ring van het gilde, is Toon ook erg actief ge-
weest bij de bouw van de Dorpspomp op de 
Heuvel, de Sint Servatiuskapel aan het Gin-
derdoor en het eigen onderkomen ‘Bomé’ 
aan de Beemdkant. Na 35 jaar is Toon Ge-
vers met ingang van 1 januari 2016 terugge-
treden als Hoofdman van het Sint Servatius-
gilde en per gelijke datum is hij benoemd tot 
Ere-hoofdman van het gilde.

Ere-commandant Cor van Vegchel
Cor van Vegchel is vanaf medio 1982 com-
mandant geweest. Hij was de gildebroeder 
die het gilde commandeerde en beval op 
aanwijzingen van de hoofdman. Hij zag erop 
toe dat het gilde een eenheid was. Dit houdt 
in dat eenieder keurig gekleed is en zich keu-
rig gedraagt. Zijn bevelen moesten strikt op-
gevolgd worden. Daarnaast heeft Cor veel 
han- en spandiensten verricht bij de bouw 
van de Dorpspomp, de Sint Servatiuskapel 
en het paviljoen ‘Bomé’. Op 1 januari 2016 

is Cor teruggetreden als commandant van 
het Sint Servatiusgilde en met ingang van 
diezelfde datum is hij benoemd tot Ere-com-
mandant van het gilde. 

Receptie
Het Sint Servatiusgilde bood Toon en Cor 
zaterdag een receptie aan in verband met 
hun afscheid als Hoofdman respectievelijk 
Commandant van het 

Sint Servatiusgilde. 
Het gemeentebestuur heeft zaterdag bij 
deze gelegenheid Toon en Cor ondersche-
den met de Vrijwilligerspenning Laarbeek in 
Paviljoen ‘Bomé’ in Lieshout. 

Activiteiten van het gilde
In 1920 werd een vrij gildefeest georgani-
seerd ter gelegenheid van het 500-jarig be-
staan van het Sint Servatiusgilde. Direct na 
de Tweede Wereldoorlog is de oude schut 
nooit meer voltallig naar buiten getreden. 
Het geüniformeerde deel van het gilde bleef 
in wezen in slapende toestand.  Het jaarlijk-
se kermisschieten en de gezamenlijke maal-
tijd bleven echter gehandhaafd. Toen een 
jongere generatie erop aandrong om het 
schieten uit te breiden, werd er weer deel-
genomen aan wedstrijden in en buiten kring 
Peelland. Ook werd een eigen schietterrein 
gerealiseerd aan de Paalberg in Mariahout. 

Aankleding 
Tijdens de honderdste verjaardag van Ti-
nus van Osch op 16 januari 1980, werd er 
veel gesproken over het reactiveren van het 
gilde. Het resultaat was dat Toon Gevers 8 
nieuwe uniformen en een gildetrom kreeg 
aangeboden. Vanaf dat moment werd er 
hard gewerkt om een compleet gilde aan te 
kleden. Op 3 januari 1981 was het zover: 
er was een nieuw gilde in Lieshout met 13 
uniformdragers en 1 sjerpdrager. 

Bruine pretpalen

MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel.Voor 
al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie van De 
MooiLaarbeekKrant of via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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Toen Ted Cruz de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Amerika won, droeg hij zijn 
overwinning op aan God. De buurman van mijn moeder heet Theo. Theo(s) komt uit het Grieks 
en betekent god. Een hele eer dat Ted aan Theo uit Aarle-Rixtel denkt. Waar sommigen onder u 
misschien aan denken bij het lezen van de titel, laat ik graag in het midden. Van een vriend kreeg 
ik een link naar een optreden van Harrie Jekkers. Nu vind ik het Brabantse dialect mooier dan het 
Haags, maar toch wel de moeite waard. Met bruine pretpalen bedoelde Jekkers ‘de goddelijke 
nectar’, ‘glazen boterhammen’, ‘spa goud’, ‘champagne voor de armen’, ‘Lieshouts water’ en 
wat dies meer zij. Zo was ik laatst op een liederentafel aanwezig. Daar werd ‘bevilo tutto, Se l’e’ 
bevuto tutto, E non gli ha fatto male, L’acqua fa male, Il vino fa cantare!’ gezongen. Er waren 
maar een paar mensen aanwezig die Italiaans verstonden, maar toch dronk iedereen zijn glas 
leeg. Daarmee is mijn standpunt weer eens bewezen dat het niets uitmaakt hoe je iets noemt, 
als je maar duidelijk maakt wat je bedoelt. Laatst zei mijn vriendin dat ze ‘haar eigen erwtjes wel 
kon koken’. Ik weet niet meer in welke context het was, maar ze bedoelde dat ze ‘haar eigen 
boontjes wel kon doppen’. Dat is zo’n beetje als ‘hakken met de bijlen die je hebt’, ‘de slechtste 
stuurlui staan op het voetbalveld’ en ‘de stoep voor iemands voeten schoonvegen’. 

Een zeer gewaarde lezeres uit Beek en Donk, stuurde mij een “e-mail” met “taalvragen”. De 
taalvragen die ze stelde, heb ik netjes beantwoord. Ze zei evenwel dat als ze niet weet hoe 
ze een woord moet schrijven, dat ze dat woord dan tussen aanhalingstekens zet. Natuurlijk 
is het niet erg als je iets niet weet, maar zoals bij e-mail en taalvragen hierboven, staan de 
aanhalingstekens daar een beetje vreemd. Aanhalingstekens worden eigenlijk gebruikt om iets 
aan te halen wat een ander gezegd heeft, bijvoorbeeld 
in de volgende zin. Jantje zei: “Wat staat er 
deze week weer een leuke column in de krant.” 
Met aanhalingstekens onderscheid je dus 
woorden van je eigen tekst. Om ze 
duidelijker over te laten komen of om aan 
te geven dat ze niet van de schrijver 
zelf zijn. Mijn tip voor Trudi: als je het 
niet weet, is het mijns inziens beter 
om iets langer te zoeken of om je 
taalcolumnist een mailtje te sturen 
dan om de aandacht extra op de 
ongekende woorden te vestigen. In 
tegenstelling tot Ted Cruz draag ik 
deze column overigens niet aan god op, 
maar aan u als lezer, die iedere keer maar 
weer de moeite neemt om mijn schrijfsel te 
waarderen, en soms zelfs een e-mail stuurt.

Win prachtige prijzen tijdens benefi etavond

Benefi etavond Stichting ‘A pin for your 
thoughts’
Aarle-Rixtel - De Couwenbergh in Aarle-Rixtel 
opent op zaterdag 12 maart om 18.30 uur haar 
deuren voor de benefietavond van Stichting ‘A 
pin for your thoughts’. De avond wordt offi-
cieel geopend door wethouder Joan Briels en 
gepresenteerd door Christel de Laat, onder an-
dere bekend van Omroep Brabant. 

Stichting ‘A pin for your thoughts’ houdt op 
deze avond een loterij waar prachtige prijzen 
te winnen zijn, zoals cheques te besteden bij: 
Grand Café Stout, Chalet Couvert, Bloemsier-
kunst Bloom, Bakkerij van Brug, van Roij Interi-
eurs, Mooi bij Mij, Slagerij Hegeman, BasicFlow 
Wellness, Puur Genieten Massages, Snoeperij 
Jantje en Eethuis Saray. Daarnaast verloten ze 
ook andere prijzen die ter beschikking gesteld 

zijn door Café Déjà Vu, van den Heuvel Groente 
& Fruit, Tuincentrum D’n Heikant, MCD Super-
markt, Landgoed D’n Heikant, De Boerenbond, 
Baboux, Edelsmid Johan van Bakel, Truus Kuij-
ten Handlezen, Praktijk Angelic-Terre, Gabbz 
en Heemkundekring Barthold van Heessel. Als 
klap op de vuurpijl mogen ze ook nog een PSV-
shirt, voorzien van handtekeningen van de spe-
lers, verloten. Het belooft een gezellige avond 
te worden met muziek, een hapje, een drankje, 
tjokvol prijzen en hopelijk een prachtige op-
brengst voor een mooi doel.

Koop snel je entreekaartje voor slechts €5,00 
bij Primera (Aarle-Rixtel), Plus Van Balkom 
(Beek en Donk), Jumbo (Lieshout) of reserveer 
ze via info@apinforyourthoughts.nl.

Winteractiviteit St. Margaretha gilde Aarle-Rixtel
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Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

        Omroep Kontakt is op zoek naar mannen/vrouwen 
die onze redactie willen komen versterken.

De werkzaamheden vinden plaats in de studio van 
Omroep Kontakt.

Invulling van de werkzaamheden in overleg, 
verdeeld over één of meerdere dagen.

Geïnteresseerd?

Neem snel contact op met 0492-463624 of mail ons 
info@kontaktfm.nl

Persoonlijk aanmelden
Woensdag 9 maart: 13.30 - 18.00u

Donderdag 10 maart: 18.00 - 20.00u
Vrijdag 11 maart: 15.00 - 18.00u Vrijdag 11 maart: 15.00 - 18.00u

havo/vwo - vmbo Gemert - vmbo Laarbeek - praktijkschool

Je ontvangt het aanmeldings-
formulier via de basisschool. Om 
je persoonlijk aan te melden, kom 
je samen met je ouder(s) of 
verzorger(s) langs op de locatie 
waar je graag naartoe wilt.

Let op: voor toekomstige leerlingen van 
het praktijkonderwijs geldt dat zij een 
afspraak moeten maken voor het 
aanmelden, bel 0492-362313. 

www.commanderijcollege.nl

Lieshout - Er is al heel wat over geschreven en 
het is in Laarbeek al flink over de tong gegaan; 
dit weekend gaan bij bordeel ‘De Rooie Molen’ 
toch echt de deuren open. De dames van dit bor-
deel hebben er écht zin in en zijn er helemaal 
klaar voor om heel veel gasten te ontvangen. De 
goden zijn de dames goed gezind, de kaartver-
koop bij Top1Toys gaat als een trein en de bor-
deelbouwers hebben er een schitterend bordeel 
van gemaakt. 

Zaterdag 5 maart start bordeel ‘De Rooie Molen’ 
in een reeks van 9 avonden: 6, 9, 11, 12, 13, 16, 
18 en 19 maart. Het Dorpshuis in Lieshout is de 
plek waar het allemaal gaat gebeuren. De deu-
ren gaan open om 19.00 uur en de voorstelling 
start om 20.00 uur. Omdat toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’ op deze avonden ook aanwezig is 
zou u na afloop van de voorstelling zomaar het 
idee kunnen krijgen dat u naar een toneelvoor-
stelling bent geweest. 

Als u na het lezen van dit stukje denkt dat u dit 
toch wel mee wilt maken dan kunt u even kij-
ken of er nog kaartjes te koop zijn bij Top1Toys, 
Dorpsstraat, Lieshout. Mocht dit echter niet het 
geval zijn, kunt u altijd op de avond van een uit-
voering even binnen lopen en aan de kassa vra-
gen of er wellicht een kaartje retour is gekomen.
Een kaartje kost €6.50 en een drankje €2,00 maar 
gaat u aan de champagne dan bent u €75,00 per 
fles armer. U hebt de kosten dus zelf in de hand. 
De dames van het bordeel zijn benieuwd hoe het 
eerste weekend gaat verlopen en of het bij de 

klanten naar meer smaakt…
Een ding weten zij wel zeker; dat toneelvereni-
ging ‘De Vriendenkring’ weer klaar is om er ne-
gen fantastisch leuke avonden van te gaan maken 
en zij hopen dat heel veel gasten dit feestje mee 
gaan maken. Zij wensen iedereen via deze weg 
heel veel plezier toe bij de klucht: ‘Boerenbont en 
rode lampjes’, geschreven door Carl Slotboom.

Beek en Donk - De jaarvergadering voor  het be-
stuur en de medewerkers van de Zonnebloem Beek 
en Donk vond plaats op 25 februari in ‘t Huukske 
te Beek en Donk. Om 19.30 uur begon de verga-
dering met koffie en gebak. Na de opening en het 
voorlezen van het sociaal jaarverslag, waar alle ac-
tiviteiten van het afgelopen jaar instonden en de 
penningmeester verslag had gegeven  van de ex-
ploitatierekening over het jaar 2015. 

Dankzij de vele donaties, giften en zeker niet te 
vergeten de collecte  werd  het jaar 2015 positief 
afgesloten. Om 20.00 uur kwam de heer H. Schol, 
vice-voorzitter van het Provinciaal Bestuur binnen 
om namens het Nationaal Bureau enkele jubilarissen 
te huldigen.   Ans de Groot 25 jaar medewerkster 
bij de Zonnebloem en zoals de heer Schol zegt is 
het bij de Zonnebloem een goed gebruik om hier 
even bij stil te staan om dank en waardering uit te 
spreken voor alle tijd en energie aan de zonnebloem 
geïnvesteerd. Zij kreeg voor haar vele verdiensten 
de gouden speld opgespeld en de daarbij behoren-
de oorkonde en de erepenning. Namens de afdeling 
Beek en Donk kreeg zij ook het waarderingsbeeldje 
van de Zonnebloem met een mooie bos bloemen. 

Drie medewerksters waren 10 jaar bij de Zonne-
bloem, namelijk Tineke Tak, Ria Strik en Ria Swin-
kels-Bijsterveld. Zij ontvingen de zilveren speld met 
oorkonde en een bos bloemen. Cato had voor ieder 
een mooie zonnebloemkaart met gedicht gemaakt. 
Ook vond er tijdens de vergadering een bestuurs-

wisseling plaats. Ria Derksen nam na 9 jaar als be-
stuurslid activiteiten afscheid. Ria zorgde ervoor dat 
alle activiteiten keurig geregeld werden. De Zonne-
bloem vindt het dan ook jammer, dat zij weggaat en 
bedankt Ria ook met het waarderingsbeeldje van de 
Zonnebloem en een bos bloemen. Ria blijft wel me-
dewerkster bij de Zonnebloem. Maria Jansen heeft 
zich bereid verklaard om haar bestuursfunctie over 
te nemen. In 2016 hopen zij er weer een mooi jaar 
van te maken. Op 20 mei 2016 bestaat de afdeling 
Beek en Donk 35 jaar en zij hopen door middel van 
de collecte, die zij houden van 17 t/m 21 mei weer 
een beroep op u te mogen doen, zodat de Zonne-
bloem alle activiteiten voor hun gasten door kunnen 
laten gaan. 

Zaterdag opening van bordeel ‘De Rooie Molen’

Disco en talentenshow bij De Boemerang

Jubilarissen bij Beek en Donkse Zonnebloem

Vlnr. Frans Verschuren, Olga van Bree, Toos van der Linden, Ria Derksen, Maria 
Hellings en Joke Doudart de la Grée (Pieter de Jongh ontbreekt op de foto)

Medewerkster Ans de Groot en de heer 
H. Schol van het Provinciaal Bestuur

Beek en Donk – Alle Beek en Donkse aanstormen-
de talenten van 10 t/m 15 jaar kunnen op vrijdag 
4 maart een show weggeven tijdens de Boeme-
rang’s got talent. 

Maar zit jouw talent hem in het gewoon genie-
ten van je favoriete muziek, een beetje biljarten 
of een ander spelletje in het centrum? Ook dit is 
geen probleem want DJ Bonjaski is aanwezig om 
alle verzoekjes en nog veel meer hits te draaien. 
Dus ook voor een gewoon avondje chillen in de 
disco ben je van harte welkom. Uiteraard is de en-

tree voor deze avond gratis. Deze avond mag je 
niet missen want de vrijwilligers van de Boeme-
rang gaan op deze avond de eerste drie vrijkaart-
jes voor Bobbejaanland op 10 april weggeven. Dus 
geef je snel op via  www.boemerangbeekendonk.
nl en misschien heb jij wel die eerste plek in de bus 
naar Bobbejaanland.



Donderdag 3 maart 2016 13

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Isa Verstappen

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

Koppelstraat 1, Beek en Donk  |  0492 - 450195  |  ‘s maandags gesloten

Laatste ronde OPRUIMING!

Diverse lingerie, badkleding en 

nachtkleding afgeprijsd

Loop vrijblijvend binnen.

Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

AANGEBODEN
Laat uw kostbare herinneringen op VHS, 
VHS-C, HI8, DV video bandjes digitali-
seren voordat het te laat is. Dit geldt ook 
voor super 8 fi lms. Alles wordt tegen een 
redelijke vergoeding op DVD gezet. Info: 
Jacques, tel 0492-539280

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

GEVRAAGD  
Klassieke auto’s gezocht. Heeft u een 
oldtimer staan die u wilt verkopen, dan 
kunt u mij bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konijntje (2 jr) lichtgrijze kleur met wit 
waar we geen tijd meer voor hebben. 
Bij interesse kunt u haar ophalen met 
hok, stro, eetbak en drinkfl es. €15,00. 
Voor meer info tel. 06-26244545

Z.g.a.n. Judopak Maat 4/170 (Hoog-
huis Sportservice). 100 % Katoen. €17,50. 
Mail wiela1963@gmail.com of bel 
06-13453125

Alle soorten haagplantjes, alle soorten 
bomen ook fruitbomen, alle soorten 
vaste planten, coniferen en heesters. Van 
Heesch groencentrum, Kerkdijk-Zuid 
7B, Sint-Oedenrode 0413-472040

Aanbieding: 30 stuks carpinesbomen zuil 
geknipt, hoogte ± 3 meter van € 65,00 
voor € 35,00 info 0413-472040

VERLOREN
Bruine brillenkoker met bril verlo-
ren, omgeving Heuvelplein. Poot-
jes van bril zijn oud roze-bruin-
achtig van kleur. Tel. 06-27581362

Stoksnoeischaar verloren in de omgeving 
Donkersvoort, Herendijk, Koppelstraat, 
Gemertseweg. Tel. 06-40198331

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Inmiddels is het 7 jaar geleden dat 
ik mijn Peruaanse vriendin leerde 
kennen. De cultuur van dit Zuid-
Amerikaanse land heeft mij altijd 
al gefascineerd. Daarnaast kreeg 
ik voor mijn werk als ontwerper 
steeds meer belangstelling 
middels een drietal exposities en 
een radio-interview. Het succes 
werd in 2014 verzekerd na een 
bezoek aan Castillo Chancay 
(80 km van de hoofdstad 
Lima), welke als attractie vele 
bezoekers trekt. Doch had het 
kasteel niet de gewenste impact, 
de architectuur was een sobere 
nabootsing volgens Europees 
model, Peru kent immers geen 
middeleeuwse kastelen. Ik 
bood aan het gehele gebouw 
inclusief tuin te faceliften en uit 
te breiden met een thema, zodat 
de bezoekers worden ontvangen 

in een fantasie van werelddelen 
kenmerkend aan zijn typische 
architectuur en cultuur.

Met de toepassing van een 
zogeheten 3D techniek, worden 
de muren in grote oude stenen en 
scheuren in vervallen stucwerk 
gedecoreerd. Het kasteel biedt 
vele faciliteiten en attracties zoals 
zwembaden, restaurants, een 
hotel en daarnaast ook musea, 
met o.a. een dierenmuseum 
waarbij ik de gehele muur met 
een panorama van Afrika-
wild heb gedecoreerd. Ook de 
Peruaanse historie werd met een 
grote wandschildering afgebeeld 
met verovering van het Inca-
rijk door de conquistadores. De 
ingang van het kasteel kreeg 
een oude kasteelmuur met 
torens welke later tevens als 
kopie van de Chinese muur gaat 

dienen. De tuin kreeg 
een gracht met brug en 
daaromheen rotsen met 
watervallen en tropische 
planten. Thans worden 
bouwwerken gesitueerd 
volgens het oude Rome 
en Griekenland met 
daarnaast een kindertuin 
in de sfeer van 1000 en 
1 nacht.

Voorlopig ben ik dus wel even 
bezig, natuurlijk niet alleen 
maar met een enthousiast team 
die mijn ontwerpen vakkundig 
realiseert. Het werken in de 
dagelijkse temperatuur van meer 
dan 30 graden doet me soms 
de das om maar ik ben samen 
met mijn vriendin best trots om 
een nieuwe bezienswaardigheid 
voor Peru te mogen creëren. 
Eerlijk gezegd voel ik me hier 
prinsheerlijk en wordt mijn werk 
dagelijks met veel belangstelling 
aanschouwd.
Men kan het project volgen op 
mijn Facebookpagina: Mural XL.

Met een vriendelijke groet,
Hans Rooijakkers

Luchtpost

Peru

kopie van de Chinese muur gaat 
dienen. De tuin kreeg 
een gracht met brug en 
daaromheen rotsen met 
watervallen en tropische 
planten. Thans worden 
bouwwerken gesitueerd 
volgens het oude Rome 
en Griekenland met 
daarnaast een kindertuin 
in de sfeer van 1000 en 
1 nacht.

The Conquest of Peru 

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

• Het Schevelingetjes menu, 
een bourgondisch avondvullend 

concept, gerechtjes eten voor 
een vaste prijs

• Een kleine dagkaart

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

• Geen avondvullend 
programma en geen à la carte, 

kies dan voor ons 3-gangen 
week keuzemenu

Kijk voor meer informatie 
op onze site 

www.schevelingen.nl

AArlE-rixtElSEwEG 107, HElmond   
tEl.: 0492-792444

Piet van Thielplein 9, Beek en Donk 
www.juweliervandenheuvel.nl 

0492-461209

IN DE MAAND MAART

25% korting

OP HORLOGES VAN  
DIESEL, DKNY  

EN FOSSIL

MET KORTINGEN OP  
SIERADEN TOT 

70%

SALE

Ans 
Pro� ciat!

30 jaar bij 
Kappersschool 

van Wetten

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

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

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Kom kennismaken op onze basisscholen

OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A

Beek en Donk
Burg. van den Heuvelstraat 16 

Lieshout
Tel: 0492 465527

info@obshetklokhuis.nl
www.obshetklokhuis.nl

OBS De Driehoek
Schoolstraat 1b

Aarle-Rixtel
Tel: 0492 383003

info@3hoek.nl
www.3hoek.nl

Beek en Donk
Informatieavond:  dinsdag 15 maart  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  woensdag 16 maart    8.45 - 11.00 uur
Open huis:   woensdag 16 maart  18.00 - 20.00 uur

Lieshout
Informatieavond:  maandag 7 maart  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  dinsdag 8 maart    9.30 - 11.30 uur 
Open huis:   woensdag 9 maart  18.00 - 20.00 uur

Informatieavond:  maandag 14 maart 20.00 - 21.30 uur
Kijkochtend:   woensdag 16 maart  11.00 - 12.15 uur
Open huis:   vrijdag 15 april   16.00 - 18.30 uur

Openbaar onderwijs
Want de toekomst van uw kind 
begint bij een goede keuze

Een school met PIT!
Passie in prestatie

Ik samen met de ander
Totale ontwikkeling

Ik kan het …. Ik wil het …. Ik doe het ….. Zelf … Samen met jou…..

Laarbeekse deelname aan NLdoet 

Beek en Donk – Voor de elfde keer vindt, op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart, de landelijke 
actie van het Oranjefonds NLdoet plaats. Ook 
Laarbeek maakt zich op voor deze – inmiddels 
bewezen - succesformule.

De kracht van NLDoet
Het succes van NLdoet blijkt al uit het groeiend 
aantal vrijwilligers dat zich tijdens deze dagen in-
zet. Tijdens NLdoet 2015 waren al 300.000 vrij-
willigers actief bij zo’n 7.600 klussen. Ook leden 
van de Koninklijke Familie en diverse landelijke 
en lokale politici staken in de afgelopen jaren hun 
handen uit de mouwen. 

Belangenvereniging De Burcht, De Regt en De 
Oever doet mee aan NLdoet 
Belangenvereniging De Burcht, De Regt en De 
Oever (BVBRO) in Beek en Donk gaat op 12 
maart een gedeelte van de tuin verharden rechts 
bij de voordeur van Woongebouw De Oever aan 
de Hermelijnstraat. Dit wordt gedaan met spon-
tane medewerking van De Zorgboog als eigenaar 
van de tuin en Marco Swinkels van tuiniersbedrijf 
De Groene Hoek in Beek en Donk als aanlegger 
van de tuin. Daarnaast hebben enkele vrijwilligers 
zich opgegeven via de site van NLdoet.nl en zijn 
de financiën daarvoor toegezegd door het Oranje 
Fonds. 

“Wij zijn als BVBRO blij dat na jaren erover praten 
nu eindelijk de verharde plaats gerealiseerd wordt 
waardoor fietsen van bezoekers niet meer voor de 
brievenbussen, belknoppen en de voordeur staan, 
maar rechts naast de voordeur geplaatst kunnen 
worden. Bewoners van De Oever, hun bezoekers 
en dienstverleners (postbode, reclamebezorgers 
en dergelijke) kunnen na 12 maart in alle vrijheid 
en zonder obstakels de toegang, belknoppen en 

brievenbussen bereiken dankzij NLdoet, Oranje 
Fonds, De Groene Hoek, De Zorgboog en de vrij-
willigers”, aldus woordvoerder Ben Rooijakkers.

Dierenpark Regter Eind neemt ook deel
Dierenpark Regter Eind aan de Hermelijnstraat 
100 te Beek en Donk is op zaterdag 12 maart 
van 09.30 tot 14.00 uur deelnemer van de actie 
NLdoet. Dit jaar wordt de renovatie van een wa-
terpomphuisje onder handen genomen. Het park 
heeft een grote oppervlakte voorzien van gras-
weiden voor de dieren. Om deze grasweiden te 
kunnen besproeien en daarmede voldoende gras 
te kunnen genereren als voeding voor de die-
ren, maken we gebruik van een waterpomp. De 
bestaande waterpomp is versleten en moet ver-
vangen worden. Samen met de eigen vrijwilligers 
nodigen we u uit om actief deel te nemen aan 
deze activiteit. U kunt zich aanmelden via www.
nldoet.nl of rechtstreeks op het park op zaterdag-
ochtend. Contactpersoon is Cor Boudewijns, be-
reikbaar via telefoonnummer 0492-463004.

Scouting Lieshout-Mariahout
Zaterdag 12 maart neemt ook Scouting Lies-
hout-Mariahout weer deel aan de grootste vrij-
willigersactie van Nederland, georganiseerd door 
het Oranje Fonds. Scouting Lieshout-Mariahout 
gebruikt deze dag om binnen te schilderen, buiten 
opslagrekken te bouwen en verder te gaan met 
het opknappen van de buitenzijde van de blokhut.

Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die hen op zater-
dag 12 maart willen helpen bij deze activiteiten. 
Iedereen die hieraan bij wil dragen, voor een uur-
tje, een paar uur of de gehele dag, is van harte 
welkom vanaf 08.00 uur bij hun Blokhut aan de 
Herendijk 7 in Lieshout. Eten en drinken worden 
uiteraard verzorgd.

Laarbeek - Laarbeek is een groene gemeen-
te: overal staan bomen, in het buitengebied, 
maar ook binnen de dorpskommen. Vooral 
loofbomen, zoals eiken, populieren, elzen, 
wilgen en wat al niet meer.

Maar ook fruitbomen veelal in tuinen of 
boerenerven, soms een verwaarloosde oude 
boomgaard. De meeste bomen kun je plan-
ten en daarna zo maar laten groeien, snoeien 
is meestal niet echt nodig. Maar bij fruitbo-
men ligt dat anders, die moeten regelmatig 
gesnoeid worden, zeker als je ook nog een 
opbrengst wilt. Dat wordt vaak niet (meer) 
gedaan, veelal ook omdat de eigenaar niet 
precies weet hoe dat moet. Daardoor staan 
veel fruitbomen er wat triest bij, veel wild 
schot en weinig takken, waar nog fruit aan 
komt.

Laarbeeks landschap heeft een groep vrij-
willigers, die in 2014 een snoeicursus heeft 
gevolgd met als doel fruitbomen te snoeien 
bij particulieren en zo een stuk Brabants erf-
goed van de ondergang te redden. Zo krijgen 
de oude fruitbomen een stuk van hun oude 
glorie terug, zien er weer gezond uit en ge-
ven mogelijk weer een overvloed aan gezond 
fruit. Ook de gemeente plant her en der in 
Laarbeek nieuwe fruitbomen, zoals op Laag 
Strijp en de Voorbeemd. Deze worden door 
Laarbeeks Landschap onderhouden. 

Heeft u ook enkele fruitbomen, die aan 
een snoeibeurt toe zijn, dan kunt u van de 
diensten van het Laarbeeks Landschap ge-
bruik maken. Hun snoeiploeg gaat graag 
aan de slag, doet dat niet helemaal voor 

niets, zij hanteren een (laag) vrijwilliger-
starief, waarmee zij hun materialen en ge-
reedschappen aanschaffen. Heeft u be-
langstelling, neem dan contact op met de 
coördinator: Dhr. Frans van de Berk e-mail: 
fransvdberk@gmail.com. Hij komt dan 
eerst kijken en maakt afspraken over het 
hoe en wanneer. Verdere informatie op: 
www.laarbeekslandschap.nl 

Fietsen geparkeerd voor de brievenbussen, belknoppen en voordeur; 
al jaren een bron van ergernis bij de bewoners van De Oever.

Verantwoordelijkheid van het asbest-
dak bij Manege d´n Perdenbak
Stichting Manege de Raam is de beheerder 
van Manege d´n Perdenbak in Lieshout. Bij 
deze manege kunnen de Laarbeekse Rijver-
enigingen en vele particuliere ruiters dagelijks 
terecht voor hun training met hun paarden of 
pony’s. Ook worden er meerdere malen per 
maand dressuurwedstrijden of andere activitei-
ten georganiseerd. Ook andere verenigingen 
uit Laarbeek,  maken door bijvoorbeeld het 
houden van een vlooienmarkt gebruik van deze 
manege.

De gemeente Laarbeek is eigenaar van dit pand. 
En Stichting Manege de Raam is de huurder 
van dit pand. Jaarlijks  wordt door hen dan ook 
huur aan de gemeente betaald. Verder komen 
door een oud onderhoudscontract alle onder-
houdskosten op naam van Stichting Manege de 
Raam. Keurig is dit ook altijd door de Stichting 
verzorgd. Met veel hulp van vrijwilligers heeft 
de Stichting in 2014 de oude bodem vervan-
gen door een aan de huidige eisen voldoende 
professionele eb en vloed bodem en heeft het 
interieur van de rijhal en de kantine een mooie 
opfrisbeurt gehad. Door deze modernisering is 
de rijhal weer extra in trek voor vele ruiters. Vaak 
kampt de manege echter met een ruimtetekort. 

Geen plek om bij wedstrijden binnen los te rij-
den, geen mogelijkheid om springwedstrijden te 
organiseren en ruimtegebrek in de avonduren 
waardoor particuliere ruiters alleen overdag te-
recht kunnen om te oefenen. Hard wordt er dan 
ook gewerkt om voldoende financiële middelen 
te verkrijgen voor een broodnodige uitbreiding. 
Helaas moet dit, als het aan de gemeente Laar-
beek ligt, nog heel lang op zich laten wachten.

WANT, Gemeente Laarbeek vind dat het ver-
plicht vervangen van het asbestdak en zijwan-
den van de rijhal op kosten van de Stichting 
moet. Desnoods moet daar dan maar een fi-
nanciering aan te pas komen. Het bestuur van 
Stichting Manege de Raam, kan niet meegaan in 
de gedachte dat een gebouw dat eigendom van 
de gemeente is, met een enorm asbestdak, op 
kosten van een Stichting, die geheel zelfvoor-
zienend is, ook geheel geen subsidie of ande-
re financiële steun van de gemeente of andere 
overheidsinstelling ontvangt en geheel op vrij-
willigers draait, dit enorme financiële karwei op 
zich zou moeten nemen.

Namens het bestuur van Stichting Manege de 
Raam. 

LEZERSPODIUM

Snoeien van fruitbomen
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KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Vanaf woensdag 02 maart

0.69
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

Kiwi’s Witlof
500 G 500 G

2.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4 STUKS

Ham-kaascroissants
Gevuld met ham en Goudse 
kaas. 360 g

Kalkoenbiefstuk* 
2 stuks. Met kruidenboter. 320 G

8 ROLLEN

80 STUKS

3-laags keukenpapier Vaatwas-
tabletten

2.99 4.99

Tablet
10.1” tablet met full HD display en Li-Ion 
batterij met accuduur van 10 uur.
- 1920x1200 pixels met IPS-technologie
- Intel® Atom processor Z3735F (tot 1.83 GHz)
- Android 5.0, Lollipop®
- 2 GB DDR3 RAM
-  32 GB intern geheugen
-  5 MP autofocus camera aan achterkant, 

2 MP camera aan voorkant
- Bluetooth 4.0-functie199.00

04 T/M 06 MAART04 T/M 06 MAART
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Redacteur: Thea Wich

De start
Had je een nieuw kozijn of deur nodig, een 
heel nieuw huis of gewoon latjes voor je vlieg-
er? Dan moest je naar het timmer- en aanne-
mersbedrijf van Jan (1896) en later Karel van Roij 
(1936). Hun werkplaats was gevestigd aan het 
Kouwenbergplein, eerst in de boerderij, later in 
een loods daarachter. Karels zonen en opvolgers 
Jan (47) en Marc (44) halen herinneringen op.

“Op deze locatie wordt al vanaf 1869 getimmerd”, 
vertelt Marc van Roij met gepaste trots. 1869 is 
namelijk het jaar dat de langgevelboerderij in bezit 
kwam van de gebroeders Van Roij, de voorvaderen 
van Jan en Marc. Het boerderijgedeelte werd ge-
bruikt als woonhuis, het stalgedeelte werd omge-
bouwd tot werkplaats. 

“Wij zijn inmiddels de vijfde generatie”, weet Jan. 
Hij legt lachend uit dat deze telling qua namen ge-
makkelijk is bij te houden: “Het begon in 1869 met 
Jan (Mathijs), toen Karel, daarna onze opa Jan en 
ons vader Karel.” Al deze generaties produceerden 
traditioneel timmerwerk. Zo maakten ze kozijnen, 
deuren en trappen. In eerste instantie gebeurde 
dit met behulp van een petroleummotor. Met de 
aanleg van het elektriciteitsnet kwam hier volgens 
Jan verandering In: “Wij waren in 1907 een van 
de eerste bedrijven in Aarle-Rixtel die elektriciteit 
afnamen.“ Vanaf die tijd had de familie Van Roij 
officieel een machinaal timmerbedrijf.

“Alles in eigen hand”
Opa Jan stapte rond 1912 in de zaak. Naast het 
produceren van traditioneel timmerwerk, zoals de 
trap van het gemeentehuis in Aarle-Rixtel, bou-
wde hij ook huizen. Deze combinatie was volgens 
Jan erg praktisch: “Zo had hij alles in eigen hand. 
Hij bouwde huizen en maakten daarvoor zelf het 
benodigde timmerwerk.”

“In de jaren ’50 is onze pa begonnen in het bedri-
jf”, vertelt Marc. Vele jaren werkte de jonge Karel 
samen met zijn vader Jan. Een auto was er toen 
nog niet: “Om zijn aannemersopleiding te volgen 
is ons vader nog vele avonden naar Eindhoven 
gefietst.” Ook als Karel op karwei ging met zijn 
vader, zat er veel tijd in het vervoer. Marc vervolgt: 
“Als vervoermiddel hadden ze een Solex. 

Het materiaal werd vervoerd met een handkar.“

Diverse veranderingen
Als Karel in ’67 trouwt met Mia Nooijen, wordt 
de werkplaats in de boerderij omgebouwd tot 
woonhuis voor het jonge paar. De werkplaats 
verhuist naar een nieuwe loods achter in de tuin. 
Wanneer opa Jan eind zestiger jaren met pensio-
en gaat, stopt Karel met het aannemersbedrijf om 
zich, samen met zijn personeel, meer te kunnen 

gaan richten op het traditionele timmerwerk. Hij 
heeft volgens Marc klanten tot in de verre omtrek: 
“Hij maakte veel werk voor grote aannemers in 
de omgeving van Valkenswaard. Soms moest hij 
zelfs naar Brussel en Geel om trappen op maat te 
maken.” Ook thuis weten de klanten Karel te vin-
den. Jan licht toe: “Het leek hier zaterdag’s wel een 
doe-het-zelfzaak. Klussers kwamen planken halen, 
kinderen latjes voor hun vlieger.”

Rond het overlijden van zijn echtgenote Mia in ’84, 
wordt timmerbedrijf Van Roij noodgedwongen een 
eenmanszaak. “Hij had geen keus”, aldus Jan: “Hij 
maakte erg lange dagen. Hij moest niet alleen voor 
zijn bedrijf zorgen, maar ook voor zijn huishouden. 
De zorg voor personeel werd hem te veel.”
Blij is Karel dan ook als in ’90 en ’97 zonen Jan 
en Marc in de zaak komen en deze de zaak vanaf 
2001 overnemen. Niet dat Karel na zijn pensioen 
stopte met timmerwerk. “Ons vader was altijd ge-
passioneerd met zijn vak bezig”, aldus Jan: “Tot 

aan zijn overlijden in 2014 bleef hij dagelijks actief 
in de werkplaats.”

Uitbreiding
Enkele jaren geleden breiden zonen Jan en Marc 
het timmer- en interieurbouwbedrijf uit met won-
ingstoffering zoals vloerbedekking, zonwering 

en gordijnen. Het voorheen door Karel be-
woonde gedeelte van de boerderij wordt 
omgebouwd naar showroom. De enthou-
siaste gebroeders vinden het jammer dat 
hun vader deze showroom nooit met eigen 
ogen heeft kunnen aanschouwen. Wel is hij 
nog een beetje aanwezig. Marc: “De tafel 
die hier staat is gemaakt van onze trap. Die 
heeft ons vader destijds gemaakt. Zo blijft 
zijn werk toch mooi behouden.”

benodigde timmerwerk.” en gordijnen. Het voorheen door Karel be-
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nog een beetje aanwezig. Marc: “De tafel 
die hier staat is gemaakt van onze trap. Die 
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zijn werk toch mooi behouden.”

Wij waren in 1907 een van de eerste 

bedrijven in Aarle-Rixtel die 

elektriciteit afnamen

Het leek hier zaterdags wel een 

doe-het-zelfzaak
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Jan en Marc van Roij Jan en Marc van Roij 
in hun showroomin hun showroom

Opa Jan van Roij

Vader Karel van Roij

Wie weet wanneer en waar de 
foto is genomen?   

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

De foto van vorige week 
is in de kleuterklas in 
Aarle-Rixtel in 1971 
gemaakt.

Helaas ontvingen we geen 
enkele reactie op de foto 
van vorige week.

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

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij
Gorter jachtbitter*

fl es 700 ml.
12.99

The Famous Grouse
fi nest Scotch whisky*

literfl es
24.49

19.99

fl es 700 ml.
Gorter jachtbitter*

fl es 700 ml.

9.99
liter 14.27

19.

3.99
kilo 7.98

0.99

50%
KORTING

2.49
2 pakken

1.00
liter 1.33

3 blikjes

Culinair beenhammetje
naturel, kaas-spek 

of honing-mosterd
500 gram

1.69

7.99
4 stuks

4.00
3 stuks

W 09 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 februari t/m zaterdag 5 maart 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

per 500 gram van 5.99 voor 2.99
Pick en mix groente en fruit

Daily Fresh pruimtomaten (schaal 500 gram)
eetrijpe groene kiwi’s (schaal ca. 500 gram) 

Daily Fresh snijbonen (zak ca. 400 gram)
Elstar appelen (tas ca. 1500 gram)

mandarijnen (net ca. 750 gram)
bospeen (per bos)

3 stuks naar keuze

8.07

Noord Waarland 
jonge kaas

van onze versafdeling
500 gram

5.61

Campina boer en 
land zuivel

alle soorten

1.41

Boonacker granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

2.15

Blue Bastard energydrink
3 blikjes à 250 ml.

1.68

Pastifi cio G. 
Di Martino pasta

2 pakken naar keuze

5.18

Douwe Egberts Aroma rood
koffi e, Décafé, Mildcafé of capsules

doosje 10 capsules
pak 250 gram

4 stuks naar keuze

13.16



Donderdag 3 maart 2016 17

Bedrijf: :   van B restaurant
Locatie:   Dorpsstraat 25, Aarle-Rixtel
In gesprek met:  Eigenaar Stefan van Berloo
Redacteur:  Mariëlle de Beer

‘Ik wil kwaliteit leveren op mijn manier’ 

Morgen, vrijdag 4 maart 2016, opent 
Stefan van Berloo de deuren van zijn ‘van B 
restaurant’. Het pand waar tot voor kort 
‘Tante Pollewop’ gevestigd was, heeft een 
flinke opfrisbeurt ondergaan. De redacteur 
van De MooilaarbeekKrant gaat op de kof-
fie bij de jonge, enthousiaste chef-kok om 
te horen wat zijn manier van kwaliteit leve-
ren precies inhoudt.

Stefan, om te beginnen ‘van B restaurant’; 
heeft dat misschien iets met je achternaam 
te maken?
“Zeker”, lacht Stefan, “zolang ik me kan 
herinneren, word ik niet ‘Stefan’ of ‘Van 
Berloo’ maar ‘Van B’ genoemd; een kleine 
erfenis uit mijn jeugd dus, welke ik nu op 
een ludieke manier inzet in mijn bedrijfs-
naam.” 

Heb je altijd al kok willen worden?
“Toen ik elf jaar oud was, wist ik al 
dat ik kok wilde worden”, vervolgt de 
kersverse ondernemer. De keuze voor het 
SKB in Eindhoven (koken & serveren) was 
dan ook een logische stap na de middelbare 
school. Ik sta vanaf mijn 15e in de keuken, 
nu zo’n 22 jaar.”

Ben je afkomstig uit Aarle-Rixtel?
“Nee, maar wat is het een mooi dorp zeg! 

Ik ben geboren in Gemert en ik woon samen 
met mijn partner Erica in Boekel. Ons sociale 
leven speelt zich grotendeels af in Gemert, 
waar ik de afgelopen jaren ook werkzaam 
ben geweest als chef-kok. Ik was al enige 
tijd op zoek naar een geschikte plek om 
mijn droom te kunnen waarmaken. Harrie 
Swinkels (van de gelijknamige groente-
handel) heeft me op deze kans gewezen. 
Toen ik hier de eerste keer samen met Erica 
binnenliep, waren we gelijk verkocht.” 

Je zegt ‘droom waarmaken’. Wat heeft je 
doen besluiten een eigen zaak te starten?
“Ik heb heel veel gezien en gedaan de 
afgelopen 22 jaar. Ik ben compleet gek van 
koken, probeer alles uit en vind het een gro-
te uitdaging om gasten (en mezelf) telkens 
weer te verrassen. Ik moet er zelf helemaal 
achter staan, de prijs-kwaliteit moet goed 
zijn en dat is wat ik zo nu en dan begon te 
missen. En dus was er maar één optie: voor 
mezelf beginnen en zodoende op mijn ma-
nier kwaliteit leveren. Mijn grote droom 
komt uit nu; een eigen restaurant. Ik kan niet 
wachten tot die deuren vrijdag opengaan!”

Wat staat er zoal op de kaart Stefan?
“Behalve een à-la-carte-kaart met daarop 
diverse voor- hoofd- en nagerechten, ser-
veren we ook een driegangen (€22,75 p.p.) 
en viergangen keuzemenu (€25,75 p.p.). De 
nadruk ligt op kwaliteit; goed vlees bijvoor-
beeld van Australisch rund (Clare Valley). Ik 
werk uitsluitend met verse en lokale ingre-
diënten. Bovendien bieden wij gasten naast 
een uitgebreide wijnkaart ook een speciale 
bierkaart met zo’n 30 verschillende soorten 

bier, waaronder het lokale ‘Hooglander Bier’ 
of ‘Laarbeeks blond’. Iedereen kan bij ons 
terecht en alles kan. Zo kunnen cadeaubon-
nen van Tante Pollewop (terracotta bordjes) 
bijvoorbeeld gewoon bij ons verzilverd wor-
den. Gasten moeten zich welkom voelen en 
zich een middagje of avondje lekker laten 
verwennen, dat is ons uitgangspunt.”

Tot slot: wanneer kunnen gasten een biertje 
bij je komen doen?
“We zijn van dinsdag tot en met vrijdag 
geopend vanaf 16.30 uur. In het week-
end zijn we open vanaf 12.00 uur. Gasten 
kunnen dan terecht voor een zogenaamde 
‘lunchproeverij’ en bij ons lekker borrelen 
onder het genot van een biertje of wijntje. 

Op de borrelkaart staan behalve hartige 
hapjes als flammkuchen, groentekroketjes 
of mini-hamburgers ook zoete hapjes 
als huisgemaakte bonbons, macarons en 
mini-chocolade mousse. Behalve kok ben ik 
namelijk ook chocolatier en he-le-maal dol 
op chocola, besluit ‘Van B’…”

Loopt het water u al in de mond? Vanaf 
4 maart kunt u terecht bij van B restau-
rant, gevestigd aan de Dorpsstraat 25 in 
Aarle-Rixtel. Van B restaurant heeft 40 
zitplaatsen. Reserveren is niet noodzakelijk 
maar wel aan te raden en kan via telefoon-
nummer 0492-382189 of via de website 
www.vanb-restaurant.nl. 

Stefan van Berloo

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

OP DE KOFFIE BIJ...  VAN B RESTAURANT

Voor iedereen een biertje

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

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

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

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

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

of kijk op www.zorgboog.nl

Op 6 april a.s. vindt de Volksraad-
pleging over het Associatieverdrag 
tussen de Europese Unie en de Oek-
raïne plaats. De gemeente Laarbeek 
heeft ervoor gekozen het aantal 
stemmogelijkheden met circa 40% 
terug te brengen in verband met de 
kosten. Hiermee pleegt zij volgens 
mij inbreuk op een democratisch 
verworven recht namelijk het stem-
recht. Door deze bezuiniging  beïn-
vloedt de gemeente Laarbeek mo-
gelijk de opkomst en daarmee ook 
nog eens de uitslag!!! Een van de 
regels van dit verworven recht is om 
iedereen in de gelegenheid te stel-
len dit recht uit te kunnen oefenen. 
Van de meevaller van ruim 300.000 

euro welke de gemeente onlangs 
bekend  maakte, zou een deel ge-
bruikt kunnen worden om toch alle 
stembureaus in te zetten op 6 april. 
Hiermee is dan de gehele Laarbeekse 
bevolking in de gelegenheid hun de-
mocratisch verworven stemrecht uit 
te oefenen en is een uitslag zonder 
invloed van derden mogelijk, waar-
mee het democratisch proces ge-
stand wordt gedaan. De Laarbeekse 
politiek heeft democratie hoog in het 
vaandel staan en zou B en W op hun 
genomen besluit moeten aanspreken 
en verzoeken dit terug te draaien.
 
W. van Mol
Beek en Donk 

LEZERSPODIUMVeel publiek in nieuwe school De Driehoek

Frisse muzikale presentatie door Muziek=COOL-groepen
Aarle-Rixtel – In de aula van 
basisschool De Driehoek in 
Aarle-Rixtel was het op donder-
dagavond 25 februari bomvol. 
Op het podium van dit prachtige 
nieuwe schoolgebouw staan de 
kinderen van groep 5 en 6 van De 
Heindert al opgesteld voor hun 
eerste Muziek=COOL-optreden.

Vooraan in de zaal, direct aan het 
podium, zitten broertjes en zusjes 
op de grond. Daarachter zitten rij-
en dik de trotse opa’s en oma’s, en 
de rest van de ruimte wordt hele-
maal gevuld met vele ouders, leer-
krachten en muziekleraren. 
Dirk Verhoeven vertelt de aanwe-
zigen dat hij de afgelopen maan-
den op alle drie de Aarle-Rixtelse 
scholen de muzieklessen heeft 
mogen geven en dat de kinderen 
staan te popelen om te laten horen 
wat zij in die periode geleerd heb-
ben. Eind oktober hebben zij alle-
maal een muziekinstrument te leen 
gekregen en zijn zij begonnen aan 
wat misschien wel kan uitgroeien 
tot een muzikale carrière. Elke klas 
vormt een compleet orkest met 8 
verschillende instrumenten en in-
middels hebben de leerlingen zo’n 
vijf basisnoten onder de knie en 
kunnen ze een aantal leuke liedjes 
spelen. Hoogste tijd dus voor een 
echt concert. De kinderen doen 
zelf de aankondiging van de num-
mers: “Dames en heren, wij spelen 
voor u...” En dan volgt een com-
pleet programma van Vader Jacob 
tot Jingle Bells. met zelfs een so-
lo-optreden van Anouk op dwars-
fluit en Lara op klarinet.
Groep 5 van De Driehoek is ook 
goed vertegenwoordigd en zingt 

drie vlotte nummers. Met een vro-
lijke polonaise maken zij er een 
echte show van en zij brengen de 
zaal in een opperbeste stemming. 
Tot slot is het podium voor groep 
6 van De Driehoek. Deze orkest-
klas telt wat minder muzikanten 
dan die van De Heindert, maar 
muzikaal gezien staan ook zij hun 
mannetje. Ook dit is een indruk-
wekkend optreden en iedereen 
kan na afloop tevreden zijn instru-

ment weer inpakken. Mooi was 
de samenwerking tussen de twee 
scholen, de gastvrijheid van De 
Driehoek die de aula ter beschik-
king stelde, het enthousiasme van 
de kinderen en de trots van ouders 
en grootouders. Binnenkort laat 
ook basisschool Brukelum van zich 
horen en op Koningsdag is er in ie-
der geval weer een optreden door 
alle Muziek=COOL-leerlingen.
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Ophaaldata binnengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 maart 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Gemeente actueel

Raadsvergadering 10 maart geannuleerd

Evenementenvergunning

Oproep: oprichting 4-5 mei comité

Regels voor uitlaten honden en opruimen van hondenpoep

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Doe mee aan de Opschoondag op zaterdag 19 maart
• Samen gaan we voor groen!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 4 maart komen raadsleden van het CDA en FFB aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Voor de raadsvergadering van 10 maart aanstaande stonden slechts 
drie onderwerpen op de conceptagenda (waarvan twee hamerstukken). Voor alle 
drie de onderwerpen geldt dat het geen bezwaar is wanneer deze in de volgende 
raadsvergadering worden behandeld (21 april 2016). Daarom is besloten dat de 
geplande raadsvergadering niet doorgaat.
De formele raadsvergadering gaat dus niet door, maar er is wel een raadsbijeenkomst 
op 10 maart waarin de gemeenteraad zich door het college van B&W laat bijpraten 
over de stand van zaken van de Peelsamenwerking. Deze bijeenkomst start om 
19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Laarbeek.

Ontwerp-evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 (1,2 en 3 juli 2016)
Door de burgemeester van Laarbeek wordt de ontwerp-evenementenvergunning 
WiSH Outdoor 2016 aangeboden voor inspraak. Op de voorbereiding en 
vaststelling van de evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 is afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat 
een belanghebbende gedurende zes weken zienswijzen naar voren kan brengen 
over het ontwerpbesluit dat ter inzage ligt in het gemeentehuis Laarbeek. De 
inzagetermijn is van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016. De 
volgende documenten liggen ter inzage:
• Aanvraag evenementenvergunning d.d. 27 augustus 2015,
• Veiligheidsplan WiSH Outdoor 2016, versie 10 januari 2016,
• Ontwerpvergunning.

Indienen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van vrijdag 4 maart 
tot en met donderdag 14 april 2016. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Beroep tegen vergunning
Wij maken u erop attent dat een beroep tegen de uiteindelijke beschikking 
alleen kan worden ingediend als u belanghebbende bent en ook een zienswijze 
ingebracht heeft tegen de ontwerpbeschikking. 
 
Contact
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Henry Gruijters of de 
heer Joris Rops. Beiden bereikbaar via het telefoonnummer 0492 469 700 of via 
e-mail henry.gruijters@laarbeek.nl of joris.rops@laarbeek.nl.

LAARBEEK - Voelt u zich betrokken bij Dodenherdenking en/of Bevrijdingsdag en 
lijkt het u leuk om aan de organisatie daarvan in Laarbeek een bijdrage te leveren? 
Dan komen we graag in contact met u. 
In de gemeente Laarbeek bestaat geen 4-5 mei comité die de jaarlijkse 
ceremonie, zoals die nu in Beek en Donk plaatsvindt, organiseert. Dat gebeurt 
nu onder aanvoering van de gemeente, maar dat zou ook prima door een 4 mei 
comité kunnen. Datzelfde comité zou ook kunnen meedenken over een 5 mei 
viering. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die bij de organisatie van de 4 
mei herdenking en/of 5 mei viering een rol willen spelen. Misschien al voor de 
herdenking in 2016, maar zeker voor die van 2017 en volgende jaren. Heeft u 
interesse, meld u dan aan via gemeente@laarbeek.nl of bel met Anton-Pieter 
Verheggen op 0492 469 700.

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek kent, in tegenstelling tot de meeste 
gemeenten, geen hondenbelasting. Om dit zo te kunnen houden én overlast door 
honden te voorkomen, heeft de gemeente Laarbeek twee regels vastgelegd voor 
hondenbezitters: 
• binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn (met uitzondering van 

losloopterreinen);
• binnen de bebouwde kom moet hondenpoep direct worden opgeruimd. Deze 

opruimplicht geldt niet op aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen. Deze 
uitlaatplekken worden regelmatig gereinigd. 

Opgeruimd staat netjes!
De meeste hondenbezitters ruimen gelukkig netjes de uitwerpselen van hun hond 
op, maar helaas doet niet iedereen dit. De gemeente krijgt de laatste tijd veel 
klachten over hondenpoep op straat en in het openbaar groen. Het opruimen van 
hondenpoep is verplicht. Zo voorkomt u boze buren en ook een boete, die de politie 
en de milieupolitie kunnen uitschrijven. Het opruimen kan met een zakje, dat u in 
de grijze container of in de gemeentelijke afvalbakken kunt doen. De gemeente 
heeft op aangeven van de dorpsraden 29 nieuwe afvalbakken geplaatst, om het 
opruimen van de hondenpoep makkelijker te maken.

Verwijderen van hondenuitlaatstroken/losloopterreinen
De circa 45 hondenuitlaatplekken in de gemeente zijn onder de loep genomen. 
Sommige plekken worden goed gebruikt. Daarbij worden eventueel afvalbakken 
geplaatst. Er zijn ook locaties waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Het 
wekelijks reinigen van die voorzieningen kost dan ook meer dan het oplevert. 
De gemeente heeft daarom in samenspraak met de dorpsraden besloten om de 
volgende hondenuitlaatvoorzieningen te laten vervallen:
• Hondenlosloopterrein evenwijdig aan de Baverdestraat 73 in Lieshout;
• Hondenuitlaatstrook langs Schutsstraat 32 richting de molen in Lieshout;
• Hondenlosloopterrein aan de Otterweg in Beek en Donk;
• Hondenlosloopterrein aan de Irisstraat in Beek en Donk;
• Hondenlosloopterrein aan de Lijsterlaan in Aarle-Rixtel;
• Hondenuitlaatstrook vanaf de Bosscheweg tot het verbindingspaadje bij de 

Tempelier in Aarle-Rixtel;
• Hondenuitlaatstrook aan de Nieuwe Erven/Ahorn in Mariahout.

Bovendien zullen op termijn alle hondenverbodsborden uit de openbare ruimte 
verdwijnen. Doordat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom 
geldt, zijn deze borden op specifi eke plaatsen overbodig. Dit zou impliceren dat het 
op andere plekken wel is toegestaan. 

Opmerkingen of vragen
Heeft u nog vragen, opmerkingen, of misschien klachten? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij het Meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding doorgeven via het 
formulier op de website www.laarbeek.nl, of u kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 uur en 12.30 uur bellen naar het Klantcontactcentrum 0492 469 700.

Ophaaldata buitengebied

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

Inzameling oud papier per kern
 Lieshout en Mariahout op woensdag
 Aarle-Rixtel op vrijdag 
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Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar

Referendum 6 april

LAARBEEK - Wilt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in verband 
met kosten die u in 2015 heeft gemaakt? Dien dan voor uiterlijk 1 april a.s. een 
aanvraag in. Dit kunt u doen via www.peel6-1.nl of via telefoonnummer 14 0492.

LAARBEEK - Ben je 18, 19 of 20 jaar en kun je onvoldoende beroep doen op 
je ouders voor de noodzakelijke kosten van bestaan, dan kun je in bepaalde 
gevallen in aanmerking komen voor (aanvullende) bijzondere bijstand. Zo kun je 
zelf gewone dagelijkse kosten betalen.
Voor welke uitgaven je een bijdrage kunt ontvangen staat te lezen in de 
‘beleidsregels bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen’. Deze staan op www.laarbeek.
nl en op www.peel6-1.nl. Je kunt ook bellen naar 14 0492 voor meer informatie.

Offi ciële bekendmaking Beleidsregels Bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen 
wel/niet in inrichting
LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering 
van 29 februari 2016 besloten in te stemmen met de beleidsregels Bijzondere 
bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting (B079) en Bijzondere bijstand 18 t/m 
20 jarigen in inrichting (B080) inclusief overgangsrecht. De beleidsregels treden 
op 4 maart 2016 in werking. De beleidsregels bijzondere bijstand 18 tot en met 20 
jarigen Wet werk en bijstand (B079 en B080) zijn per die datum ingetrokken.

Op woensdag 6 april 2016 is er een referendum over de wet tot goedkeuring van 
de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. 

De tekst van de goedkeuringswet en die van de associatieovereenkomst zijn vanaf 
woensdag 9 maart gedurende vier weken gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis 
van Laarbeek. U kunt deze ook raadplegen op www.verkiezingen2016.nl.
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Bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde van uw pand?
 

Bezwaarschriften

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

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

Als u denkt dat de waarde 
aangepast moet worden, neem 
dan vooral eerst contact op 
met de gemeente Laarbeek, 
dit kan via telefoonnummer 
0492 469 700. De gemeente 
wil net als u graag dat de WOZ-
waarde klopt en we helpen u 
graag als de waarde niet klopt. 
Meer informatie vindt u op  
www.laarbeek.nl.

Ontheffing sluitingsuren Wet milieubeheer

Verleende omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Ontheffing eenmalig Asdonkseweg 6 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontheffing te 
verlenen voor het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, 
lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) 
aan Landgoed D’n Heikant, Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel. Deze ontheffing geldt 
tijdens besloten feestavond op zaterdag 5 maart 2016 van 22.00 tot 1.00 uur de 
dag daarop volgend voor 120 gasten (verzonden 25 februari 2016).

Ontheffing sluitingsuren geheel 2016 Dorpsstraat 17B Lieshout
De burgemeester van Laarbeek heeft op 29 februari 2016 besloten om voor 2016 
een ontheffing te verlenen voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van 
in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 
Laarbeek 2013 (APV) aan Porto Marina, Dorpsstraat 17B in Lieshout (verzonden 
29 februari 2016).

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

Diverse melding 8.41 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• M.P. van Zutphen, Rooijseweg 31 in Mariahout;
• Tuinbouwbedrijf Kouwenberg, Gemertseweg 26 in Beek en Donk.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

U kunt de meldingen tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven 
in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen 
bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Wet omgevingsvergunning

Diverse ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te 
verlenen aan:
• Maatschap van der Aa - Dekkers voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, gelegen aan Knapersven 38 in Mariahout;
• Mts. M.A.J.J. en A.M.R.W. van Rooi voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, gelegen aan Herendijk 4 in Lieshout.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 4 maart 
2016 tot vrijdag 15 april 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469 700.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Donkersvoortsestraat 6, Beek en Donk 22-02-2016 beperkte milieutoets
Rooijseweg 19, Mariahout 22-02-2016 renoveren van een woning
Parklaan 2, Beek en Donk 23-02-2016 vervangen parcours
  Outdoor Laarbeek
Middenakkerdreef 6, Beek en Donk 25-02-2016 bouwen van een woning
Nieuwe Hees, Beek en Donk 26-02-2016 kappen van 43 bomen

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Broek 21, Mariahout 24-02-2016  slopen van een stal
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving   Activiteit     Verzonden
Wilhelminalaan 16,  plaatsen van een windmolen  bouwen      26-02-2016
Aarle-Rixtel
Wilhelminalaan 2-4, realiseren zorgsnoepwinkel  planologie    26-02-2016
Aarle-Rixtel
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken 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.

Vastgesteld uitwerkingsplan De Nieuwe Hees
Het college van burgemeester en wethouders  maakt ingevolge artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 23 februari 2016 het uitwerkingsplan 
De Nieuwe Hees heeft vastgesteld. Dit uitwerkingsplan voorziet in de realisering 
van een woongebied voor maximaal 28 aaneengebouwd/twee-onder-een- 
kapwoningen en zes vrijstaande woningen. Het betreft hier het gebied waar 
voorheen basisschool De Raagten stond. Het plan is een uitwerking van het 
bestemmingsplan Voorzieningencluster Donk, vastgesteld 22 september 2011. 
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.

Het vastgestelde uitwerkingsplan De Nieuwe Hees en bijbehorende stukken liggen 
van vrijdag 4 maart 2016 tot vrijdag 15 april 2016 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het uitwerkingsplan is ook digitaal 
te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven 
> ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPUBDnieuweHees-VG01).

Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden 
ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan 
bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een 
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest. 

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• het Commanderij College Laarbeek voor het houden een rondrit van leerlingen 

van het Commanderijcollege van 19.00 tot 21.00 uur ter gelegenheid van het 
galabal op 25 mei 2016 (verzonden op 25 februari 2016),

• Stichting Brabants Dialectenfestival voor het organiseren van het Brabants 
Dialectenfestival in het centrum van Lieshout op zondag 12 juni 2016 van 12.00 
tot 19.00 uur (verzonden op 25 februari 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• Scouting Lieshout - Mariahout voor het organiseren van een loterij in de blokhut 

aan de Herendijk 7 in Lieshout op zaterdag 18 juni 2016 (verzonden op 24 
februari 2016).

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

Wij helpen u graag met een
passende hypotheek en een

scherpe rente

Profiteer nu van ons actieaanbod voor 15 en 20 jaar vast*

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

* D
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Beek en Donk – Vanwege het 125-jarig bestaan 
van Harmonie Oefening & Uitspanning staat 
Beek en Donk stijf van de feestelijkheden in het 
weekend van 19 tot en met 22 mei. 

Een van de activiteiten is een reünie voor le-
den en oud-leden van O&U en iedereen die op 
welke wijze dan ook betrokken is geweest bij 
de Beek en Donkse harmonie. De reünie vindt 
plaats op zaterdag 21 mei van 11.00 tot 16.00 
uur. Er wordt hard gewerkt aan een aantrekkelijk 
programma, zodat het voor iedereen een extra 
stimulans is om die reünie te bezoeken. Men 
kan oude bekenden ontmoeten, herinneringen 
ophalen en keuvelen over de tijden van weleer.

Al eerder was bekend dat cabaretgroep KUUB 
zijn medewerking had toegezegd. Deze kolde-
rieke en muzikale cabaretiers zijn begonnen bij 
de harmonie in Beek en Donk en ze vinden het 
vanzelfsprekend dat ze bij de reünie met een 
optreden van de partij zijn. Op zich al voldoen-
de reden voor reünisten (en andere mensen uit 
Beek en Donk en verre omgeving) om te komen.

De organisatie is er trots op dat het gelukt is 
om naast KUUB het illustere blazersensemble I 
Bandisti voor de reünie te strikken. Dit ensem-
ble is ook uit de harmonie ontstaan en wel in 
1966. Deze blazers hebben dus een lang en 
rijk verleden met optredens bij onder andere 

de Brabantse muziekfeesten die in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw Beek en Donk in de 
muzikale ban hielden. En dan nu weer tot leven 
gewekt vanwege het 125jarig bestaan van de 
harmonie! Alweer een stevig argument om naar 
de reünie te gaan.

De organisatie vraagt aan iedereen medewer-
king om zoveel mogelijk oud-muzikanten te 
informeren over deze reünie. Van lang niet alle 
oud-leden is bekend waar ze tegenwoordig wo-
nen en hoe ze bereikt kunnen worden. Als u dat 
wél weet, laat het de organisatie weten. En laat 
deze mensen weten dat er op 21 mei een reünie 
is waar ze niet gemist kunnen worden. 

Aanmelden voor de reünie kan op 
oenu125@gmail.com onder vermelding van 
‘reünie’.

Reünie Harmonie O&U: I Bandisti gestrikt
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Bedrijf: Restaurant De Hommel
Locatie: Oranjelaan 55, Beek en Donk
In gesprek met: Aanstaande eigenaresse 
 Daniëlle Tielle
Redacteur:  Mariëlle de Beer

‘De klik was er meteen’ 

De MooiLaarbeekKrant spreekt Daniëlle Tielle, 
voor vele vaste gasten ‘die blonde met dat 
staartje’, zoals ze zelf zegt, maar per 1 juli 
van dit jaar de kersverse onderneemster die 
restaurant De Hommel in Beek en Donk gaat 
overnemen van de huidige eigenaren Berry 
van Nispen en Geurt van de Haar. 

Daniëlle, heb je altijd al een eigen zaak willen 
hebben?
“Ja, dat is altijd een grote droom van me ge-
weest”, vertelt Daniëlle, “en ik ben er ook een 
paar keer heel dichtbij geweest maar ik vond 
mezelf telkens te jong en durfde daardoor de 
stap niet te zetten. Dat ligt nu – als bijna veer-
tiger – anders, dus toen ik lucht kreeg van de 
plannen van Berry en Geurt heb ik dan ook 
geen moment getwijfeld en me direct als over-
namekandidaat gemeld. Ik denk ik pak deze 
kans, het is nu of nooit.” 

Kun je iets meer over jezelf vertellen?
“Natuurlijk. Ik ben dus bijna 40”, lacht ze, ”en 
ik woon samen in Deurne. Ik heb inmiddels 
al meer dan 25 jaar horeca-ervaring opge-
bouwd, waarvan de laatste zeven jaar hier bij 
De Hommel. Ik heb in diverse zaken in de regio 
gewerkt en was daarin erg standvastig. Zo heb 
ik onder andere 11,5 jaar bij Prins Heerlijk in 
Helmond gewerkt. Al vanaf het moment dat ik 
als jonge leerling mijn eerste stappen in de ho-
reca zette, wist ik: Dit is wat ik wil, dit past mij!”

‘De klik was er meteen’
“Ruim zeven jaar geleden ben ik gestart bij De 
Hommel en de klik met Berry en Geurt was er 

gelijk”, vertelt Daniëlle. “Op vorige werkplek-
ken werd het steeds massaler”, vervolgt ze, 
“er was nog maar weinig ruimte voor persoon-
lijk contact met gasten en daar voelde ik me 
steeds minder prettig bij.”  Toen Daniëlle bij De 
Hommel startte, kwam ze in een warm bad te-
recht. “Hier was (en is) nog ruimte voor écht 
contact met gasten en daarin vonden Berry en 
Geurt en ik elkaar direct.” 

Gaan er nog zaken veranderen Daniëlle?
“Nee, zeker niet. Ik vind het belangrijk dat 
(vaste) gasten zich thuis (blijven) voelen bij 
De Hommel. Alles blijft dus zoals het is. Ik 
ga niets veranderen aan de inrichting, aan 
de kaart of aan het personeel. Zo blijft het 

viergangenmaandmenu à €19,95 ongewijzigd 
en De Hommel zal ook zeven dagen per week 
geopend blijven. En ook niet geheel onbe-
langrijk: De Hommel blijft hoofdsponsor van 
voetbalclub Sparta’25. Aan een succesformule 
moet je niet te veel sleutelen”, lacht Daniëlle.

Hoe bereid je je voor op je nieuwe uitdaging?
“Inmiddels loop ik al enkele weken naast Berry 
als gastvrouw rond in het restaurant. Zo kun-
nen gasten langzaam wennen aan ‘het nieu-
we gezicht’ van De Hommel. Ook achter de 
schermen ben ik drukdoende zaken als inkoop 
etcetera van Geurt over te nemen. Na de offi-
ciële overname op 1 juli blijven Berry en Geurt 
nog een tijdje in de buurt, als vraagbaak en om 

zaken mee op te starten. Samen zorgen we er-
voor dat alles op rolletjes blijft lopen. Ik ben er 
helemaal klaar voor!” 

Eind juni komen Berry, Geurt en Daniëlle nog 
eenmaal tezamen aan het woord voordat de 
officiële overname plaatsvindt. 

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

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

IN GESPREK MET...  DE HOMMEL

Daniëlle Tielle

Hoe goed is jouw gehoor? Test het in de bibliotheek 

De week van het oor en gehoor 
in de bibliotheek
Beek en Donk - Hoor jij weleens zo’n 
piep in je oor? Als je te vaak of te lang 
harde geluiden hoort ontstaat gehoor-
schade. Maar wat is precies te hard 
geluid? En hoe merk je dat je gehoor-
schade hebt? En belangrijker nog, hoe 
zorg je ervoor dat je het niet krijgt? 

Van 29 februari tot en met 6 maart is 
de week van het oor en gehoor in alle 
vestigingen van Bibliotheek De Lage 
Beemden. Kom testen hoe je gehoor 
ervoor staat, lees over het oor en ge-
hoor en speel leuke games. Of doe 
mee aan de prijsvraag en win perfecte 
en gebruiksvriendelijke oordoppen! Je 
vindt de prijsvraag vanaf 29 februari 
op de website van de bibliotheek. Het 
gehoor testen kan alleen in Bibliotheek 
Gemert, Boekel en Beek en Donk waar 
een koptelefoon aanwezig is.

Gehoorschade
De GGD Brabant-Zuidoost introdu-

ceert deze themaweek om preventie 
van gehoorschade onder de aandacht 
te brengen. Veel kinderen en jongeren 
hebben gehoorschade opgelopen door 
het luisteren van harde muziek uit 
koptelefoons of tijdens het uitgaan. Bij 
basisschoolleerlingen van 9 tot 12 jaar 
loopt één op de acht kinderen risico op 
gehoorschade door het luisteren naar 
een persoonlijke muziekspeler. In de 
leeftijd van 12 tot 24 jaar heeft één op 
de vier jongeren al beginnend gehoor-
verlies. Je oren zijn hartstikke belang-
rijk, je hebt maar één paar, bescherm 
ze goed! 

Op 3 maart is de Internationale dag 
voor oor en gehoor. Dit is een initia-
tief van de Wereld Gezondheidsorga-
nisatie (WHO), om meer aandacht te 
schenken aan preventie en bewust-
wording van de oorzaken en gevolgen 
van gehoorverlies.

Beek en Donk - Harmonie O&U hield 
afgelopen zondag een drukbezochte 
rommelmarkt in Muziekcentrum Het 
Anker en biedt particulieren de moge-
lijkheid om een kraam te huren tijdens 
de vlooienmarkt van zondag 3 april.  

Het voorjaar is een ideale gelegenheid 
om je schuur, zolder, huis of kasten eens 

grondig op ter ruimen. Maar wat doe je 
dan met al die overbodige spullen? Ver-
kopen natuurlijk tijdens de O&U vlooi-
enmarkt. Huur op 3 april een markt-
kraam en biedt je mooie spullen zoals 
kleding, schoenen, speelgoed, elektri-
sche apparatuur, huishoudelijke spullen 
te koop aan. 

De vlooienmarkt vindt plaats op zondag 
3 april van 10.00 tot 16.00 uur in Mu-
ziekcentrum Het Anker in Beek en Donk. 
Belangstelling voor het huren van een 
marktkraam, meldt u bij   
Jordi van de Steen 06 – 81 13 55 91 of 
kijk op www.vandersteenevenementen.
nl Meer informatie is ook te vinden op 
de website van O&U www.oenu.nl.

Kraam huren voor vlooienmarkt in Het Anker

Vwo-leerlingen Commanderij 
College zetten eerste stappen 
op het Econasium
Gemert - Onlangs is de officiële 
aftrap gegeven voor Econasium op 
het Commanderij College locatie 
havo/vwo. Het Econasium is een 
tweejarig programma in de boven-
bouw van het vwo dat bedoeld is 
om de excellente vwo-leerling die 
geïnteresseerd is in economie of be-
drijfseconomie, meer uitdaging te 
bieden. Twaalf van onze vwo-leer-

lingen hebben onlangs een inlei-
dend college gevolgd op Tilburg 
University. Ze hebben ook ervaren 
wat een promotie inhoudt, die op 
dat moment plaatsvond. Inmiddels 
zijn de leerlingen ook gestart met 
de lessen statistiek, waarin zij ge-
durende een heel jaar technieken 
aangeleerd krijgen voor het doen 
van kwantitatief onderzoek.

Advertorial

Nieuwe toestellen op de kleuterspeelplaats bij 
OBS Het Klokhuis

Beek en Donk - Eindelijk kunnen 
de kinderen van de groepen 1 t/m 
3 vanaf afgelopen vrijdag klim-
men, klauteren en duikelen op 
de nieuwe speeltoestellen. Wat 
een plezier hebben ze samen! 
Tess: “Op de rekstok kan ik nu 
lekker op de kop hangen als een 
vleermuis.”

Op het nieuwe driedelige duikel-
rek oefenen de kinderen volop 
hun kunsten, koprollen en nieuwe 
duikelingen. Op de evenwichts-
balk lopen en balanceren ze met 
of zonder hulp van hun vriend-
je of vriendinnetje. En er is een 
spannende en uitdagende par-
coursbaan, waar je op verschil-
lende manieren de overkant kan 
bereiken.  Dean: “Op het parcours 
kan ik klimmen en lopen als een 
echte dino.” 

De kinderen van ’t Klokhuis zijn heel blij met de nieuwe speeltoestellen
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Mooi UIT in Laarbeek

Iets te vieren?
Voor €20,00 p.p. houdt u bij Ât Café van Lieshout al 

een geheel verzorgd feestje! 
Bel voor meer info: 06-10524449 of bezoek onze 

site: www.cafevanlieshout.nl 

Laarbeekse biljarters opgelet! 
Op donderdag 10 september vindt de tweede editie 

van het jaarlijkse driebandentoernooi plaats van
 Ât Café van Lieshout. Inschrijven is mogelijk aan de 

bar of via www.cafevanlieshout.nl.

Tot ziens in het ÂgezelligsteÊ café van lieshout

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Iets te vieren?Iets te vieren?

DORPSSTRAAT 58,  LIESHOUT

Getuigen gezocht
Er is op zondagochtend 8 november 2015 rond 
09.20 uur een opzettelijke aanrijding geweest 
op de Lieshoutseweg in Beek en Donk (nog 
binnen de bebouwde kom). Daarbij was een 
witte Mercedes Sprinter en een groene Suzu-
ki Swift bij betrokken. De Suzuki is vlak voor 
mensen doorgeschoven die hun hond uit lieten. 
Graag zouden wij in contact komen met deze 

mensen of andere getuigen van dit ongeval.

Gelieve contact op te nemen met 06-12592512 
(Myriam).

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Myriam Jelsma

LEZERSPODIUM

Toneelvereniging Mariahout klaar voor 
nieuw seizoen

Mariahout - Terwijl de laatste carnavalskostuums 
in de kast gehangen worden, is Toneelvereniging 
Mariahout alweer druk bezig met de nieuwe voor-
stellingen voor dit seizoen. Dit jaar zal de volwas-
sengroep ‘Dracula’ en de jeugdgroep ‘Sneeuwwit-
je & The Dwarfs’ op de planken brengen.

‘Dracula’ 
De repetities zijn in volle gang. De volwassengroep 
van toneelvereniging Mariahout bereidt zich voor 
op ‘Dracula’. Dit bekende verhaal is voor de vereni-
ging in een nieuw jasje gestoken. Graaf Dracula is 
eigenaar van een vijfsterrenhotel. Ieder jaar komen 
de weerwolven, de spoken, de heksen en andere 
griezels van heinde en verre naar deze plek om 
vakantie te vieren. Hier kunnen ze tot rust komen 
zonder lastig te worden gevallen door mensen. Dit 
jaar belooft extra feestelijk te worden: Carina, de 
dochter van de graaf, wordt 118. Ze heeft hele-
maal geen zin in haar verjaardag. Ze wil zo graag 
de wereld zien, want ze is nog nooit buiten de kas-
teelmuren geweest. Graaf Dracula is als de dood 
dat zijn dochter ten prooi valt aan de grootste 
monsters van deze aardbol: de mensen. Hij doet er 
alles aan om Carina te beschermen. Dat lijkt goed 
te gaan. Totdat Bo verschijnt. Met zijn backpack en 
zijn super hippe telefoon... 

‘Sneeuwwitje & The Dwarfs’ 
De laatste jaren heeft de jeugdgroep van toneel-
vereniging Mariahout zich in sprookjes gespeciali-
seerd. De groep zette vorig jaar een originele versie 
van ‘De prinses op de erwt’ op de planken. Dit jaar 
werd gekozen voor een speciale bewerking van 

‘Sneeuwwitje & The Dwarfs’. Prinses Willemien 
wordt 16 jaar. Haar vader, de super coole koning 
Gerbrand, organiseert een groot feest waar de hip-
ste band van het land optreedt. The Dwarfs zijn het 
helemaal! Maar prinses Willemien wil The Dwarfs 
niet. Ze wil geen feest. Prinses Willemien wil dat 
haar vader gelukkig is. Ze gunt hem een nieuwe 
vrouw. Het land staat op z’n kop. Zakken brieven 
worden bij het kasteel bezorgd. Iedere dame wil 
wel koningin worden.  En dan verschijnt Samantha. 
Het is liefde op het eerste gezicht. Maar is Saman-
tha wel zo lief als ze zegt dat ze is?

‘Het lelijke eendje’ 
Kinderen die afgelopen jaar de toneelcursus volg-
den zullen ‘Het lelijke eendje’ vertolken. Moeder 
Jolanda broedt al dagen op haar eieren. Vader 
Harry is hartstikke zenuwachtig. Alle eendjes in de 
vijver zijn al uit hun ei gekomen. Waar blijven hun 
kindjes nou?! Als de eieren eindelijk uitkomen, zijn 
Jolanda en Harry dolblij. Ze hebben drie prachti-
ge eendjes op de wereld gezet. Maar wacht eens 
even... Er ligt nóg een ei. Een heel vreemd ei! Krak, 
zegt het en wat er dan gebeurt, moet u met uw 
eigen ogen komen aanschouwen... 

Bezoeken 
Komende zomer bent u weer van harte wel-
kom in Openluchttheater Mariahout om onze 
sprankelende, vrolijke, spannende en muzika-
le voorstellingen voor jong en oud te bezoe-
ken. Kijk voor meer informatie op de website 
www.toneelverenigingmariahout.nl. 

De jeugdgroep brengt dit jaar ‘Sneeuwwitje & The Dwarfs’ ten tonele 

Inzamelingsactie Taina Janssen
Beek en Donk - Wist u dat er kinderen zijn die 
niet elke avond warm eten met een stukje vlees 
hebben? En dat er kinderen zijn die al in geen 
jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren? En 
dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of 
afdankertjes van anderen lopen?

Taina Janssen, groep 7 van Daltonbasisschool ’t 
Otterke, besloot in actie te komen voor mensen 
die het niet zo breed hebben. Gezinnen waarvan 
de kinderen nooit een extraatje krijgen. Gezin-
nen die bij de Voedselbank en Winkel Sociaal 
moeten aankloppen om daar boodschappen te 
halen voor weinig geld. Dat zijn huishoudens die 
gemiddeld minder dan 10 euro per dag te beste-
den hebben voor eten, drinken, kleren, schoenen 
en dergelijke. Voor die mensen heeft Taina zegel-
tjes gespaard voor de voedseldozen van de su-
permarkt. Op school heeft ze flyers opgehangen 
om zoveel mogelijk te sparen. Het resultaat was 
mooi: op dinsdag 1 maart heeft juf Christel Taina 
en klasgenoot Suze naar Helmond gebracht om 
bij Winkel Sociaal de dozen in te leveren. Taina 
mag trots zijn op dat resultaat!
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‘Hoe staat het nu eigenlijk met die duurzaamheidsinvestering?’
LAARBEEK – Het college en de gemeenteraad van Laarbeek gaan voor een duurzaam Laarbeek. De wens om tot een investering in 
de toekomst te komen, is al een tijdje bekend. Wij horen regelmatig de vraag voorbij komen ‘hoe staat het nu eigenlijk met die 
duurzaamheidsinvestering?’. We zullen u vanaf nu om de paar weken hier informeren over de ontwikkelingen. Achter de schermen 
wordt er hard gewerkt, onder andere door de twee programmabegeleiders. Zij stellen zich kort voor en vertellen waarmee ze bezig zijn.  

We zijn heel enthousiast dat de eerste stappen in dit initiatief nu gezet zijn. De eerste stappen op weg naar een duurzamer Laarbeek. 

Zoals gezegd is dat niet alleen iets van een gemeente, gemeenteraad of een college, maar het is iets van ons samen. We zullen daarom 

om de paar weken bij u terugkomen in een rubriek als deze om u bij te praten of naar uw ideeën of mening te vragen. U kunt altijd in contact met Rianne Schwillens 

of Joan van Wetten komen via het e-mailadres duurzaam@laarbeek.nl.

In de volgende publicaties kunt u onder andere verwachten: bericht van de wethouder, denkt u mee over een slogan en voorbeelden van duurzaamheid in het land.

Aanpak
Het is prachtig dat de gemeenteraad geld beschikbaar 
heeft gesteld voor het thema duurzaamheid, en het 
is nu zaak dat de inwoner daar wat van terug gaat 
zien: letterlijk en figuurlijk. Het is tijd om het geld 
zinvol te besteden en initiatieven mogelijk te maken, 
die zonder impuls niet van de grond kunnen komen. 
Wij willen dat het thema duurzaamheid gaat leven 
in Laarbeek, wij willen mensen graag inspireren en 
uitnodigen om hun duurzame ideeën te delen. 
Op de korte termijn koersen wij op een bijeenkomst 
rond de zomer waarin inwoners, scholen, bedrijven 
en organisaties hun plannen en initiatieven over 
duurzaamheid kunnen presenteren. Op dat moment 
moet duidelijk zijn waaraan initiatieven getoetst 
worden. Dit kader moeten wij nog ontwikkelen. Ook 
dit doen wij niet vanachter ons bureau, maar zullen 
wij in samenspraak met ú - inwoners, organisaties 
en bedrijven - ontwikkelen. Dilemma daarbij is dat 
wij ruimte willen bieden en niet alles dicht willen 
timmeren, terwijl we tegelijk wel transparant willen 
zijn over wat wel en niet kan. 

Op de lange termijn willen wij samen met iedereen 
die daar een rol in wenst te hebben de stip aan 
de horizon bepalen. Wat is duurzaam als wij naar 
Laarbeek kijken? Wat willen wij bereiken en wat 
is daarvoor nodig? Al de stappen die wij van plan 
zijn te zetten, worden in een programmaplan 
vastgelegd. Zo’n plan is nodig om een planning te 
kunnen maken en inzicht te kunnen geven in wat 
er nog komen gaat. Het is zeker geen statisch stuk, 
maar het zal continu bijgesteld worden op weg naar 
die stip aan de horizon. Wij hopen dat het ons lukt 
om Laarbeek in beweging te krijgen en dat inwoners 
er trots op zijn dat zij in een gemeente wonen waar 
duurzaamheid daadwerkelijk een thema is.  

En hoe nu verder? 

Rianne Schwillens
Mijn naam is Rianne Schwillens, ik ben 38 jaar en werkzaam als beleidsadviseur in de gemeente 
Laarbeek. Ik woon samen met Gunther en onze drie kinderen in Weert, de groenste stad van (maar 
liefst) Europa. Ik heb in Maastricht Beleid en Beheer gestudeerd en ben na mijn studie aan de slag 
gegaan als beleidsadviseur bij een GGD. In 2008 heb ik de overstap naar een prachtige Brabantse 
gemeente gemaakt: Laarbeek. Sindsdien ben ik ben vooral actief geweest binnen het sociaal domein 
met projecten op het snijvlak van zorg en welzijn. Een paar jaar geleden heb ik een tweejarig 
scholingstraject gevolgd en geleerd hoe ik verandertrajecten kan begeleiden op een manier die past 
bij de tijd van nu. Ik ben erg blij dat ik mijn kennis en ervaring nu mag inzetten op een ander terrein. 

Sinds ik werkzaam ben bij de gemeente, is het gemeentelijke takenpakket en de rol en opvatting over 
een gemeentelijke overheid (en daarmee die van de ambtenaar) nogal veranderd. Voor mij komt het 
er in essentie op neer dat niet meer de gemeente bepaalt wat ‘goed’ is, maar dat de inwoners dat 
zelf willen bepalen. Beleid wordt niet meer achter het bureau gemaakt, maar met en door inwoners 
en ander partners. Als ambtenaar moeten wij ervoor zorgen dat duidelijk is wat wél en niet kan 

en dat wij de goede mensen bij elkaar brengen. Ik vind het fijn 
om met mensen samen te werken en te ontdekken waar 

iemand goed in is: “Iedereen is ergens goed in”. Dus 
wat mij betreft kan ook iedereen een rol hebben in 

het duurzaamheidsprogramma. Daarnaast houd 
ik van actie en probeer ik graag nieuwe dingen 

uit. Ook dat gaat mij goed van pas komen in 
het duurzaamheidsprogramma. Als het aan 
mij ligt gaan wij snel aan de slag en maken 
wij samen er iets moois van! 

Joan van Wetten
Ik ben Joan van Wetten, woonachtig in 
Gemert en al vele jaren als planoloog 
in dienst bij de gemeente Laarbeek. Ik 
heb in die hoedanigheid talrijke grotere 
bouwprojecten vanuit de gemeente 

begeleid. Denk aan de plannen Strijp, 
Revershof, De Zeven Zusters, Woonpark 

Zonnetij, Het Klavier, het nieuwe 
verzorgingshuis De Regt, De Beekse Akkers 

en nog veel meer. In 1997 raakte ik in de ban 
van duurzame stedenbouw en deze aspecten - 

denk o.a. aan zongericht verkavelen - zijn dan ook 
goed vertegenwoordigd in woningbouwplan Strijp in 

Aarle-Rixtel. 

In de laatste decennia is de belangstelling voor duurzaamheid vanuit de samenleving en de overheid 
wisselend geweest. Nu meer en meer mensen zich bewust zijn van de eindigheid van fossiele 
brandstoffen, staat duurzaamheid weer bovenaan op de politieke en maatschappelijke agenda. Het 
moet blijkbaar eerst ‘twee minuten voor twaalf’ zijn voordat internationaal de neuzen langzaam in 
dezelfde richting komen. 

Voor mij is duurzaamheid niet meer en niet minder dan rekening houden met de gezondheid en het 
welzijn van de volgende generaties. En ja, duurzaamheid is dus veel meer dan alleen maar energie 
en milieu. Het gaat op lokaal niveau ook om bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid, criminaliteit, 
werkgelegenheid, leegstand. En hierin schuilt voor dit programma ook meteen het grote gevaar. Dat 
we met hagel gaan schieten en eigenlijk niets raken! Dit is de allergrootste programma-uitdaging: 
afbakening van het begrip duurzaamheid en de dingen doen die ook voor de komende generaties 
nog het verschil maken. En daarvoor hebben we alle hulp nodig. Niets is zo krachtig als de energie 
van de samenleving, dus van de inwoners. En daar zijn we ons zeer van bewust. 
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/hypotheekdossier voor meer informatie 

Weten of uw droomhuis ook financieel haalbaar is? Onze adviseurs staan graag voor u klaar op

19 maart en 2 april van 10.00 tot 14.00 uur. Zij geven inzicht in uw maandelijkse woonlasten en hoe u

zich ook online kunt oriënteren met het Rabobank Hypotheekdossier. U bent van harte welkom.

Open dag voor Financieel Advies en Rabobank Hypotheek Inloopspreekuur 

en ontdek hoe groot 
u kunt dromen

Kom langs met uw
woonvragen

Laarbeek – Voor de twintigste keer 
wordt er in alle kernen van Laarbeek 
Roefeldag georganiseerd. Dit jaar zal 
deze informatieve dag plaatsvinden 
op zaterdag 11 juni. Ben je nieuws-
gierig wat we allemaal doen? Kijk 
op www.roefeldaglaarbeek.nl  voor 
informatie en foto’s van alle kernen. 
Vrijwilligers zijn druk bezig om voor 
alle kinderen van groep drie tot en 
met groep acht een actief en span-
nend programma te maken.

Roefeldag
Een dag in het jaar mogen kinderen 
gaan kijken wat volwassenen alle-
maal doen. Heel veel bedrijven en or-
ganisaties helpen de vrijwilligers van 
de Roefeldag mee om basisschool-
leerlingen een leuke en leerzame dag  
te bezorgen. Zonder bedrijven en or-
ganisaties waar je kunt komen kijken 
kan er geen Roefeldag zijn, maar ook 
nieuwsgierige kinderen zorgen ervoor 
dat het een geslaagde dag wordt.  

Inschrijven Beek en Donk 
Woon je in Beek en Donk  dan kun 
je je van 3 tot 20 maart opgeven via 
de website, www.roefeldaglaarbeek.
nl/beek-en-donk . Onder het kopje 
inschrijven kun je laten weten dat je 
dit jaar weer aan onze activiteit mee-
doet. In je groep mogen maximaal 4 
kinderen zitten en het moet begeleid 
worden door iemand die minimaal 16 
jaar oud is. Meer informatie kun je op 
de website vinden. Misschien zie je 
jezelf wel terug op een foto van vo-
rige jaren. De organisatie hoopt je op 
11 juni te mogen begroeten. 

Zaterdag 11 juni is het weer Roefeldag Duurzaam wonen waarschuwt 
huiseigenaren met zonnepanelen
Laarbeek – De stichting Duurzaam 
Wonen Laarbeek waarschuwt huis- 
eigenaren met zonnepanelen. Het 
komt volgens hen regelmatig voor dat 
het salderen van de opbrengst van de 
panelen door de energieleverancier 
niet goed verwerkt wordt. Het is zaak 
om dat bij de jaarafrekening goed te  
controleren.

Men is snel geneigd om te denken 
dat het wel goed zit omdat men geld 
terug krijgt. Ook is het oppassen ge-

blazen met het overstappen van 
energieleverancier. Het kan zo maar 
gebeuren dat je bij het overstap-
pen een overschot aan Kwh hebt en 
dat die dan worden verrekend tegen 
€0,07 cent. Wil je overstappen, kijk 
dan goed naar de meterstanden. Als 
het niet helemaal duidelijk is, neem 
dan contact op de energieleveran-
cier. Je kunt ook een mailtje sturen 
met een kopie van de afrekening naar  
info@duurzaamwonenlaarbeek. Zij kij-
ken dan voor u of het klopt.

Laarbeekse Vrouwenavond uitverkocht
Mariahout - Voor de viering van In-
ternationale Vrouwendag in Laar-
beek treedt op woensdag 9 maart 
showgroep ‘de Briljantjes’ op in het  

Buurthuis van Mariahout.

Wegens grote belangstelling in de 
voorverkoop is de voorstelling he-

laas uitverkocht. 
Er worden daarom geen kaarten 
meer verkocht voor aanvang van 
de voorstelling aan de zaal.

Reizen met buurtbus kan ook 
met dalurendagkaartje
Laarbeek - Sinds afgelopen dinsdag 
1 maart reis je in de daluren voor-
delig met alle buslijnen in Brabant. 
Daarnaast kunnen twee kinderen 
gratis meereizen. Dit kan met het 
dalurendagkaartje. Dit is ook mo-
gelijk met Buurtbus Laarbeek  

Reizigers mogen vanaf 1 maart met 
het dalurendagkaartje overstappen 
van Hermes-bussen op de bussen 
van Arriva in Brabant. Andersom 
mogen reizigers met een daluren-
dagkaart van Arriva ook overstap-
pen op de bussen van Hermes. Ook 
mag een volwassene die reist met 
een dalurendagkaart maximaal twee 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 
jaar gratis meenemen. Kinderen tot 
4 jaar reizen altijd al gratis. 

Belangrijk 
Een kaartje kost € 6,- . Dit kaartje 
is geldig in alle stads-, streek- en 
buurtbussen van Hermes en Arriva 
in Brabant. Op maandag t/m vrijdag 
is het kaartje geldig na 9.00 uur. In 
het weekend en tijdens nationale 
feestdagen (Goede Vrijdag, Tweede 

Paasdag, Koningsdag, Hemelvaarts-
dag, de dag na Hemelvaartsdag, 
Tweede Pinksterdag en van 25 t/m 
31 december) is het kaartje de hele 
dag geldig. In de maanden juli en 
augustus is het dalurendagkaartje 
op werkdagen ook de hele dag gel-
dig. Het kaartje is op de afgestem-
pelde dag tot einde reguliere dienst-
regeling geldig.

Te koop 
Het dalurendagkaartje is te koop 
bij de buschauffeur, ook in onze 
buurtbus. Daarnaast kun je het nog 
kopen bij de Hermes-winkel op het 
station in Eindhoven en bij de balie 
van AirExpressbus op Eindhoven 
Airport. Het kaartje is niet te koop in 
de Phileasbussen. 

Goedkoper 
Deze mogelijkheid is goedkoper 
dan twee keer een ritkaartje (kosten 
zijn dan €7,40). Ook kan het soms 
goedkoper zijn dan reizen met de 
OV-chipkaart. Zeker als er ook kin-
deren bijzijn tussen de 4 en 11 jaar.
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NATUURLIJK Mooi Laarbeek

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

Zondag 6 maart geopend van 
12:00 tot 16:00 uur

De Raagten proeft gouden eeuw in Rijksmuseum

Beek en Donk - Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van Kindcentrum De 
Raagten uit Beek en Donk brachten 
maandag 29 februari een bezoek aan 
Het Rijksmuseum.

De leerlingen werden met een bus op-
gehaald en naar Amsterdam gebracht. 
Eerst even vertoeven op het Museum-
plein en daarna het prachtige museum 
in. De kinderen werden er stil van; 
velen van hen waren nog nooit in het 

Rijksmuseum geweest en waren on-
der de indruk. In groepen werden de 
leerlingen door museumgidsen rond-
geleid. Vooraf hadden de leerlingen 
zich op school verdiept in De Gouden 
Eeuw. Door het bekijken van de prach-
tige kunstwerken en schilderijen in 
het Rijksmuseum kregen zij een goe-
de indruk van het leven in die tijd. In 
een museum mag je vaak alleen maar 
kijken, maar tijdens deze rondleiding 
proefden de kinderen specerijen uit 

verre landen, roken zij de rioolgeuren, 
voelden ze aan dikke klodders verf 
en ontdekten zij allerlei geluiden uit 
de Gouden Eeuw. Natuurlijk was het 
bewonderen van De Nachtwacht het 
hoogtepunt van de dag.

Tevreden en met een schat aan ver-
wondering en opgedane kennis kwa-
men de kinderen weer terug op school. 
Een schrikkeldag die niet snel vergeten 
zal worden!

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers
Aarle-Rixtel/Lieshout - In Aarle-Rix-
tel en Lieshout vond van 1 tot en met 
6 februari de Hersenstichtingcollecte 
plaats. Collectanten zijn op pad ge-
gaan om geld in te zamelen voor al de 
mensen met een hersenaandoening.

In Lieshout is door de enthousiaste 
inzet van 18 collectanten €1.073,87 

opgehaald. De inspanning van de 12 
collectanten in Aarle-Rixtel was ook 
geweldig en leverde €1.001,94 op. 
Deze prachtige opbrengst wordt be-
steed aan wetenschappelijk onderzoek 
en voor-lichting, om zo een bijdrage 
te leveren aan betere toekomst voor 
mensen met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk 

bedankt voor uw bijdrage (in geld 
danwel tijd).
Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is nog altijd welkom op 
NL 18 INGB 0000 0008 60 
t.n.v Hersenstichting Nederland, Den 
Haag. Voor meer informatie kijk op de 
website: www.hersenstichting.nl.

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

Vervallen schuurtje

Soms vallen dingen tijdens het fo-
tograferen heel goed samen, zoals 
het steenuiltje bij dit oude enigsz-
ins vervallen schuurtje. Het is de 
omgeving waar uilen zich goed 
thuis voelen, het biedt ze bes-
cherming en onderdak en er zijn 
gaten genoeg waar ze in en uit 
kunnen vliegen. Helaas vinden we 
hier in Nederland waar alles net-
jes en aangeharkt moet zijn steeds 
minder van deze plekjes. Nou ben 
ik zelf een onverbeterlijke rom-
melkont dus het kan ook aan mij 
liggen dat dit soort schuurtjes me 
zo aanspreekt, maar ik vind het 
prachtig om te zien en de dieren 
hebben er baat bij. Toen ik het 
uiltje op de dakrand zag zitten heb 
ik een plekje gezocht waar ik door 
een gaatje in de takken van een 
boom heen het uiltje mooi omlijst 
kon fotograferen. Het is verleideli-
jk om als je iets wil fotograferen je 
geheel op het onderwerp te fi xer-
en maar als je ook de omgeving 
goed in je opneemt kan dit vaak 
tot verrassende beelden leiden. 
Het steenuiltje bleef mij intussen 
strak aankijken en dacht miss-
chien, ‘wat is hij nu weer aan het 
doen’? Nou, ik was weer volop 
aan het genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!

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

Locatie: Landgoed D’n Heikant
...

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Chihuahua Mike is een vrolijk 
allemans-vriendje. Hij heeft een 
lief en makkelijk karakter. Mike 
heeft maar 1 oogje, maar hier 
redt hij zich prima mee. Het is 
een energiek mannetje en hij 
vindt het heerlijk om samen met 
het baasje te wandelen. Mike 
kan goed met andere honden 
overweg, maar soms kan hij wat 
macho uit de hoek komen. Mike 
is het beste op zijn plaats in een 
rustige en stabiele omgeving 

bij een baas die veel thuis is. Bent u op zoek naar een klein maatje 
dat gezellig bij u in huis mag wonen?  Maak dan een afspraak 
met onze dierenopvang voor een kennismakingsdate met Mike, 
tel: 0492-381490, www.voorstegrootel.nl.

Naam:        Duvel
Leeftijd:     6 jaar
                 (geschat)
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ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 
CADEAU 
T.W.V. 649,-  
bij aankoop 
van een keuken.*

KEUKENROBOT 

van een keuken.*

ALLEEN IN MAART:

KEUKENROBOT 

     

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

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

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS

ALLE 
VESTIGINGEN 
ZONDAG 
6 MAART 
GEOPEND

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

Afvalbak: 140 en 240 of…80 liter? 
Een afvalloos Laarbeek is een hoge 
ambitie, maar de gemeente Laarbeek 
organiseert reeds talloze mogelijkhe-
den om afval, al dan niet gratis, ge-
scheiden in te zamelen.  Onder andere 
papier, luiers, incontinentiemateriaal, 
textiel, PMD, batterijen, frituurvet en 
elektrische apparaten zijn gratis in te 
leveren. Onder PMD wordt verstaan 
het afval in de vorm van plastic, me-
taal en drankkartons. Het is vooral een 
kwestie van het goed organiseren van 
de afvalscheiding in het huishouden, 
het gevolg is dan een minimale hoe-
veelheid restafval.  De gratis PMD-zak 
is inmiddels Laarbeek breed ingevoerd 
na de succesvolle proef in de Beek 

en Donkse wijk de Voorbeemd. Dit 
betekent dat er behalve plastic afval 
zoals dat voorheen het geval was, nu 
ook metaal (blikken) en drankkartons 
(melk- en sappakken) in de gratis 
(groene) zakken mag. Eens in de twee 
weken worden de zakken opgehaald 
door Blink. 

Bij de proef in de Voorbeemd werd ge-
bruik gemaakt van aangewezen cen-
trale inzamelplaatsen om het afval te 
plaatsen of te hangen voor de ophaal-
dienst. Deze inzamelplekken zijn in 
2016 in de Voorbeemd blijven bestaan 
en zullen ook in de rest van Laarbeek, 
in samenspraak met de dorpsraden 

en de inzamelaar, georganiseerd gaan 
worden omdat dit goedkoper en mi-
lieuvriendelijker is. Deze clusterplaat-
sen zullen in elke wijk/straat georga-
niseerd worden door middel van het 
plaatsen van zogenaamde kroonrin-
gen aan lantaarnpalen.

Bij de proef in de Voorbeemd is ge-
bleken dat de aangeboden hoeveel-
heid restafval spectaculair daalde van 
omgerekend gemiddeld 105 kilo naar 
14 kilo per bewoner per jaar. Op basis 
van de ervaringen met de rode zakken 
voor het restafval en de enquêtes over 
de afvalinzameling in de Voorbeemd 
is ervoor gekozen om het restafval 

te blijven inzamelen met behulp van 
de grijze 140 of 240 liter container. 
Dit zijn grote containers en ze zullen 
daarom minder vaak aan de straat ko-
men te staan om geledigd te worden 
met als gevolg dat stankoverlast ver-
oorzaakt wordt. In deze tijd van het 
jaar zal dit nog niet zo hinderlijk zijn 
maar in de (warme) zomermaanden 
kan dit op gaan spelen. Als CDA-Laar-
beek zijn we daarom ook blij met de 
toezegging van de portefeuillehouder, 
wethouder van Zeeland, dat het op 
termijn mogelijk wordt om kleinere kli-
ko’s van 80 liter aan te schaffen. Dat 
de gemeente, zowel het College als 
de Raad, steeds meer aandacht heeft 

voor duurzaamheid en milieu, juicht 
het CDA van ganser harte toe.  

Namens CDA Laarbeek,
Albèr van der Aa

LEZERSPODIUM

Mariahoutse speelt in klucht Zijtaartse toneelvereniging
Mariahout/Zijtaart – De Zijtaartse 
toneelvereniging voert op 12 en 13 
maart de klucht ‘Welkom terug, Tan-
te’ op. Hierin is ook een rol wegge-
legd voor de 34-jarige Mariahoutse 
Yvonne van den Boom – Verbrug-
gen.  Zij speelt de rol van de ietwat 
vreemde kunstenares, Ludewien van 
Bronckhove.  

De klucht speelt zich af op het land-
goed van Freule Emma van Walraven, 
die zich samen met haar dochter Anna 
opmaakt voor een bezoek van haar 
tante Lydia uit Nieuw-Zeeland. De 
Freule heeft haar tante jarenlang voor-
gelogen. Als de wiedeweerga moet ze 
nu een compleet gezin bij elkaar schar-
relen: een man, een zoon en ook nog 
eens een butler die haar verzonnen 
verhaal staande moeten houden. Als zij 
niet meewerken aan haar complot dan 
staat hen iets heel vervelends te wach-
ten... De spelers belanden van de ene 
in de andere benarde situatie en net als 
het allemaal niet ingewikkelder lijkt te 
kunnen worden, komen er nog enkele 
vreemde figuren ten tonele die alles in 
de war kunnen schoppen. Dit alles leidt 

natuurlijk tot hilarische ontwikkelingen. 
Welkom terug tante is geschreven door 
Edwin Moons en geregisseerd door 
Daniel Kiggen.

De voorstellingen zijn zaterdag 12 en 

zondag 13 maart om 20.00 uur in MFA 
‘t Klooster te Zijtaart. De zaal gaat open 
om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop à 
€7,50 bij het Uitpunt in Veghel, via 
Marian van den Acker (0413-366266) 
of voor aanvang aan de kassa.

Kom in gesprek met elkaar
Aarle-Rixtel – In de kerk van Aar-
le-Rixtel wordt op 8 maart van 19.30 
tot 22.00 uur een thema-avond ge-
houden door MOV. Het thema is 
‘Barmhartigheid’. 

Bezoekers kunnen gedachten delen en 
bespreken men een ander. Sta even stil 
bij het leven van nu, wat heeft u alle-
maal in uw bezit. Sta eens til bij de vol-
gende stellingen. Welke keuze maakt 
u en deel deze met een ander Verder 
wordt er verteld over de afgelopen 
projecten die zij hebben gerealiseerd 
in Ghana. 
Denk aan de stellingen. 

Want ik had honger en jullie gaven mij 
…
Ik had dorst en jullie gaven mij …
Ik was ziek en jullie bezochten mij …
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
…
Ik had onderwijs nodig om me te scho-
len voor de toekomst en jullie hebben 
me …
Ik wilde spelen en jullie hebben me de 
gelegenheid gegeven om …
Ik was een vreemdeling en jullie 

namen mij …
Spreuk: U zult nooit tijd vinden, U zult 
tijd moeten maken.

Iedereen is welkom, men ontvangt u 
met een kopje koffie/thee. Voor infor-
matie kunt u bellen naar het secretari-
aat 0492-383091. 
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

DE AANGIFTEPERIODE IS WEER BEGONNEN.

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

Voor particulier, ZZP-er en MKB-ondernemer

Controle van aanslagen en toeslagen

Voor een vaste prijs

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

vooraf ingevulde aangifte door  
ons controleren.

AANBIEDINGEN

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

Paardenhacheevlees 
kilo € 7,98

4 Gehaktballen + 4 baconburgers
samen € 5,00

4 Hamburgers + 4 Speklappen
samen € 5,00

Schnitzelfestival, diverse soorten
500 gram € 4,95

3, 4 EN 5 MAART

7, 8 EN 9 MAART

10, 11 EN 12 MAART

Peelgemeenten gaan samen verder
Laarbeek - De colleges van burgemees-
ters en wethouders van de gemeenten 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laar-
beek en Someren hebben gezamenlijk 
opdracht gegeven om te onderzoeken 
hoe de gemeenten de lokale en boven-
lokale taken WMO, Jeugd en BMS (Bij-
stand Minima Schulddienstverlening) 
per 1 januari 2017 gezamenlijk kunnen 
uitvoeren. Zij zijn ervan overtuigd dat 
samenwerking goed is voor de zorg 
aan de inwoners, voor de eigen organi-
saties en voor de samenwerking met de 
zorgpartners.

Dit betekent dat de colleges hebben 
uitgesproken door te willen gaan op de 
eerder ingeslagen weg van samenwer-
king op basis van door de eerder door 
de raden vastgestelde uitgangspunten. 
De basis voor die samenwerking is ge-
lijkwaardigheid.

De colleges hebben er veel vertrouwen 
in dat deze samenwerking kansrijk is. 
Om per januari 2017 te kunnen starten 
met de uitvoering, moet er nog veel ge-
regeld worden. Het vraagt naast zorg-

vuldigheid ook daadkracht.  Voor de 
zomer worden de onderzoeksvragen uit 
de bestuursopdracht beantwoord. Als 
er dan een positief besluit komt, wordt 
daarna met de voorbereiding voor de 
uitvoering gestart. Er moet met vele 
partijen, onder andere ook met de ge-
meente Helmond, over allerlei lopende 
zaken afgestemd worden. Het garan-
deren van een goede dienstverlening 
aan de inwoners van de Peelgemeenten 
staat centraal en er is oog voor de eigen 
medewerkers. 

Naar de toekomst toe is er ruimte om te 
onderzoeken of er bij meer onderwerpen 
mogelijkheden zijn voor samenwerking. 
Ook wordt bekeken hoe met andere 
organisaties, met name het werkbedrijf, 
kan worden samengewerkt.  

Het enthousiasme, de overtuiging en 
het vertrouwen is er, zowel bestuurlijk 
als ambtelijk, om dit te laten slagen.

Inschrijvingen Zeskamp 2016 Beek en Donk dit 
weekend van start

Sasja van Dijk genomineerd voor Summa-ster

Beek en Donk - Het is nu misschien nog 
frisjes buiten, maar de organisatie is al-
weer enkele maanden bezig met de no-
dige voorbereidingen voor de zeskamp. 
Tijd dus om jouw team op te geven! 
Ga je voor de felbegeerde eerste prijs, 
voor de gezelligheid of allebei? Er zijn 
dit jaar weer spannende nieuwe spel-
len bedacht, maar ook komen er oude 
bekende spellen voorbij. Daarnaast 
heeft de organisatie ook weer een spet-
terend programma voor de feestavond 
in petto! Inschrijven is mogelijk vanaf 
zondag 6 maart.   

Dit jaar vindt de Zeskamp plaats in het 
weekend van 18 en 19 juni. Dit jaar is 
er gekozen voor een vergelijkbare inde-
ling met voorgaande jaren. Er is op beide 
dagen weer sprake van 2 categorieën. 

Tijdens de scholenzeskamp, die op za-
terdag plaatsvindt, strijdt de jeugd van 
de Laarbeekse basisscholen tegen elkaar 
om de felbegeerde wisselbeker. Teams 
komen tegen elkaar uit in de categorieën 
groep 5/6 en groep 7/8. Het minimale 
aantal personen in een team is 8.

Op zondag, tijdens de dorpszeskamp, 
is het de beurt aan buurtverenigingen, 
vriendengroepen, sportteams en alle an-
dere mogelijk denkbare teams. Dit jaar 
zijn er ook op zondag weer twee catego-
rieën, namelijk teams van 12 t/m 15 jaar 
en teams vanaf 16 jaar. De deelnemen-
de teams aan de dorpszeskamp dienen 
eveneens uit minimaal 8 personen te be-
staan. Daarnaast geldt voor de categorie 
vanaf 16 jaar dat er minimaal 2 dames 
moeten deelnemen aan ieder spel. 

Inschrijven kan via de website 
www.kpjbeekendonk.nl en op deze 
website is ook alle informatie terug te 
vinden over de Zeskamp. De inschrij-
vingen sluiten op zondag 17 april. Op 
beide dagen geldt een maximum van 40 
teams. Geef je dus snel op, zodat jouw 
team zeker kan deelnemen! De inschrij-
ving is pas definitief als het inschrijfgeld 
betaald is. 

Houd de zaterdagavond natuur-
lijk ook vrij in je agenda. Op deze 
avond vindt er traditiegetrouw weer 
een ontzettend gezellige feestavond 
plaats. Hierover volgt op korte termijn 
meer informatie. Volg hen op Face-
book voor het allerlaatste nieuws over 
de zeskamp: www.facebook.com/
zeskampbeekendonk.

Lieshout – Sasja van Dijk uit Lie-
shout is genomineerd voor een 
Summa-Ster. Summa-sterren zijn 
volgens het Summa College stu-
denten die het beste uit zichzelf 
halen. Sasja volgt aan deze school 
de opleiding tot Ondernemend 
Kapster. Zij hoopt om door te gaan 
naar de volgende ronde, de lande-
lijke verkiezing. Maar daar heeft 
ze natuurlijk wel stemmen voor 
nodig. Er kan op haar gestemd 
worden tot maandag 7 maart 
12.00 uur.

Vooruitzicht
Sasja won de klassenwedstrijd tij-
dens de open avond op 26 febru-
ari 2014. Ook won ze, samen met 
haar klasgenootje Roos, de vloer-

prijs. Als Sasja doorgaat naar de 
volgende ronde moet zij zich pre-
senteren door middel van een pro-
motiefilmpje en een pitch. Hieruit 
worden publiekelijk 3 winnaars/
winnaressen gekozen waarna de 
jury uiteindelijk de landelijke win-
naar/winnares bekendmaakt. 

Doorzettingsvermogen
Sasja is genomineerd voor een 
Summa-Ster omdat zij veel door-
zettingsvermogen en passie voor 
het vak heeft. Begin dit school-
jaar stond er een paard op de voet 
van Sasja, waardoor ze een aantal 
schoolweken heeft gemist. Door 
haar ongelukje met het paard werd 
ze uiteindelijk niet aangenomen in 
een leuke kapsalon. Sasja heeft 

veel doorzettingsvermogen en 
passie voor het vak, daardoor kon 
ze al haar achterstand inhalen. Met 
haar enthousiasme heeft ze inmid-
dels een leuk stageadres gevonden 
waar ze nu ook een baantje aan 
over heeft gehouden. 

Stemmen
Er kan op Sasja gestemd worden 
door naar www.summasterren.nl 
te gaan. Het enige wat je ervoor 
hoeft te doen is je e-mailadres in te 
vullen, dan krijg je een e-mail om 
je stem te bevestigen. Let op: de 
e-mail kan ook in ongewenste mail 
terechtkomen. Er kan gestemd 
worden tot 7 maart 12.00 uur. De 
winnaars worden bekendgemaakt 
op 9 maart.  

Timmer, metsel- en infrawedstrijden barsten 
los bij Bouw Infra mensen Mierlo
Op 8, 9 en 10  maart strijden VMBO leerlingen om 
de winst tijdens de regionale Timmer, metsel- en 
infrawedstrijden 2016. 

De Timmer, metsel- en infrawedstrijden Regio Zuid- 
en Oost-Brabant met als inzet ‘de zilveren troffel’, 
‘de zilveren hamer’ en ‘de infra wisseltrofee’, wor-
den georganiseerd door het samenwerkingsverband 
voor bouwopleidingen, Bouw Infra Mensen Mierlo. 

Acht regionale VMBO-scholen vaardigen 38 leer-
lingen af. Zestien timmerleerlingen, veertien metse-
laars en acht infraleerlingen in spé gaan hun uiterste 
best doen om hun opdracht uit te voeren.  

Met de wedstrijd wil Bouw Infra mensen Mierlo het 
belang van vakmanschap onderstrepen, aldus direc-
teur Pieter van Kessel, “De leerlingen kunnen tij-
dens deze wedstrijden ‘proeven’ van het ambacht. 

Woensdagavond 9 maart zijn geïnteresseerden van 
harte uitgenodigd om een kijkje te  nemen tijdens 
de timmer, metsel- en infrawedstrijd, tussen 18.00 
tot 20.30 uur, aan de Goorsedijk 6 in Mierlo.

Tijdens deze open avond is er een demonstratie 
schilderen van leerlingen van Dé Schildersvakschool 
Peelland, tevens bieden wij de mogelijkheid om je 
te laten informeren over onze opleidingen en om je 
in te schrijven voor één van onze opleidingen voor 
schooljaar 2016-2017. 
 
Voor meer informatie over de Timmer, 
metsel- en infrawedstrijden kun je contact 
opnemen met Bouw Infra mensen Mierlo, 
Goorsdedijk 6 in Mierlo. Telefoonnummer 0492-
665505,  e-mail info@bouwinframensen-mierlo.nl / 
www.bouwinframensen-mierlo.nl.

Advertorial

K I J K A V O N D
Regionale beroepenwedstrijden voor VMBO scholieren

Tel. 0492 - 66 55 05, Goorsedijk 6 te Mierlo

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

Regionale beroepenwedstrijden voor VMBO scholieren
K I J K A V O N D

WOENSDAGAVOND 9 MAART, 18:00 UUR - 21:00 UUR

Er is een mogelijkheid tot inschrijven voor 
opleidingen: bouw, infra en schilderen niveau 

2, 3 en middenkaderfunctionaris niveau 4.

Kom de kandidaten aan het werk zien tijdens 
de timmer-, metsel- en infrawedstrijd.
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MooiBoerdonk
Boerdonk 1 verliest tegen Fiducia 

Onderonsje in Boerdonk over slecht zien

Laatste nieuws potgrondactie

Openbare dorpsraadvergadering 

High Tea voor 55-plussers

De Boerdonkse Toneeldagen gaan van start

Boerdonk - Het was erg koud op het 
sportpark in de Rips, waar Boerdonk 
1 tegen het lagere geplaatste Fiducia 
moest aantreden. Fiducia, stond vier 
punten achter Boerdonk, en hadden 
in de thuiswedstrijd de punten ge-
stolen, dus nu kon er iets recht gezet 
worden door Boerdonk 1. 

Helaas viel dat tegen. De wedstrijd 
kwam wat traag op gang mede door 
de straffe wind die over het veld blies. 
Fiducia schoot een keer net langs, en 
Boerdonk dat liep ook niet over met 
de kansen. Wel een prachtige vrije 
trap van Sietse Penninx die via onder-
kant lat, via de doellijn weer het veld 
in sprong, jammer genoeg geen goal. 
Bij Boerdonk wilde het vandaag niet 
lukken; simpele ballen werden ver-
speeld, passen kwamen niet aan. Fi-
ducia blonk ook niet echt uit, maar zij 
toonde wel meer de wil om te winnen. 

In de 38e minuut een aanval van Fi-
ducia over rechts die er op het eer-
ste oog helemaal niet gevaarlijk was. 
Een schot of een voorzet wie zal het 
zeggen, werd ongelukkig door Wiljan 
Verhoeven, van richting veranderd 

hierdoor kwam de gelegenheids-
keeper Tim van Alphen op het ver-
keerde been te staan, en zeilde de bal 
zo het doel in, 1-0 achter. Door een 
blessure van Wiljan Verhoeven, moest 
Willem van der Heijden invallen, en hij 
stond nog maar amper in het veld, een 
bal valt achter de verdediging, slim lo-
pen van de spits, bracht hem vrij voor 
de keeper en zo kon hij met een sim-
pele schuiver de 2-0 aantekenen. 
In de tweede helft een ploeterend 

Boerdonk en een achterover leunend 
Fiducia, met het doorschuiven van 
Bart van Eerdt naar het middenveld 
kreeg Boerdonk wel wat meer grip op 
de wedstrijd, maar tot echte grootte 
kansen leiden dit niet. Boerdonk bleef 
er alles aan doen om een positief re-
sultaat te halen, maar het zat er niet 
in. Een terechte overwinning voor Fi-
ducia. Volgende week naar Lieshout 
tegen ELI, wordt ook weer een span-
nende pot.

Boerdonk - Iedere eerste maandag 
van de maand zijn Boerdonkse men-
sen van 55 jaar of ouder welkom in 
´t Onderonsje. Ook op maandag 7 
maart kunnen belangstellenden van 
10.00 tot 11.00 uur in Den Hazepot 
terecht voor een boeiend verhaal over 
slecht zien en blind zijn. Henk van 
Rooy uit Erp is dan te gast. 

Omdat hij slechtziend is geboren is hij 
van zijn vierde tot zijn negentiende 
intern geweest bij Theofaan in Grave 
en Nijmegen. Over die tijd kan Henk 

van Rooy mooie verhalen vertellen. 
Hij zal de bezoekers van ’t Onderons-
je ook uitleggen wat hij nog kan zien; 
met het stijgen der jaren is bij hem het 
zicht slechter geworden. “Mijn ver-
haal vertel ik niet om te laten zien hoe 
zielig ik ben”, legt Henk van Rooy uit, 
“maar om duidelijk te maken hoe een 
blinde zijn weg vindt in het leven.” Hij 
hoopt dat de bezoekers veel vragen 
stellen, bijvoorbeeld over hoe je een 
slechtziend persoon het beste kunt 
helpen. Op die vraag is het antwoord 
redelijk eenvoudig volgens Henk van 

Rooy: “Vraag het aan de man of 
vrouw zelf!” Behalve over zijn eigen 
ervaringen vertelt hij ook over de vele 
hulpmiddelen die er zijn voor mensen 
die slechtziend of blind zijn. Er zijn tal-
loze, vaak eenvoudige hulpmiddelen, 
die het leven gemakkelijker maken, 
zoals plakkertjes waardoor je het juiste 
programma op de wasmachine kunt 
instellen. Omdat ouder worden vaak 
gepaard gaat met achteruitgaan van 
het zicht, kan dit Onderonsje interes-
sant zijn voor veel inwoners van Boer-
donk. Zoals altijd is de toegang gratis.

Boerdonk - De voorzitter van CV de 
Zandhazen is een man die iedereen het 
beste gunt. Zo ook bij de potgrondac-
tie die aanstaande zaterdag 5 maart 
aan de orde is. In Boerdonk komen 
ze huis aan huis en wordt de bestelde 
potgrond op de plaats van bestemming 
gelegd. Desnoods boven op zolder. 

Of u 1 zak besteld of 20, dat maakt niet 
uit in de service. Voor mensen van bui-
ten Boerdonk die ook graag potgrond 
willen is de bestelgrootte hoger. Anders 
wordt het kalf groter dan de koe. Vori-
ge week berichtten ze u nog dat de mi-
nimale bestelgrootte voor buitendorpse 
belangstellenden 10 zakken was maar 
de voorzitter was het daar niet mee 
eens. Dat kan je mensen niet verplich-

ten dus 5 zakken was zijn verdict. Dus 
minimale afname 5 zakken. De prijs; 1 
zak €2,50, 5 zakken voor €10,00. Geen 
geld dus.

Daarom beste mensen van buiten 
Boerdonk. Wilt u deze actie steu-
nen en gebruik maken van de spot-
goedkope kwalitatieve uitstekende 
potgrond van CV de Zandhazen, 
bestel deze dan voor 5 maart op 
info@cvdezandhazen.nl of bij 
4pepertjes@home.nl en de potgrond 
wordt bezorgd.

Boerdonk – In Gemeenschapshuis D’n 
Hazenpot wordt op maandag 7 maart 
een openbare vergadering van Dorpsraad 
Boerdonk gehouden. Inloop vanaf 19.45 
uur met koffie en thee, de vergadering 
begint om 20.00 uur.

Namens de gemeente Veghel zijn wijkbe-
heerder Henk de Laat en contactpersoon 
Nadina Hamzic aanwezig. Henk geeft 
een toelichting op Wijkschouw en Nadina 
geeft uitleg over het leefbaarheidsbud-
get en de fusie van Veghel, Schijndel en 
Sint-Oedenrode naar Meijerijstad.

Na de pauze geeft Caro Vilier uitleg over 
het project Licht op Jong. Een pilot, waar-
voor in 2015 vier Brabantse dorpen zijn 
geselecteerd, waarin jongeren hun stem 

kunnen laten horen met betrekking tot de 
leefbaarheid in hun dorp.

Ook ‘Bouwen in Boerdonk’ staat op de 
agenda. John Biemans praat u bij over de 
afgelopen periode en de laatste ontwik-
kelingen. Aansluitend houden Theo van 
Hoek en Mirjam Giesbers namens de Ra-
bobank Uden-Veghel en Ron Cornelissen 
namens Hendriks-Coppelmans een korte 
presentatie over nieuwe ideeën, mogelijk-
heden en ontwikkelingen over bouwen in 
Boerdonk. Dit is ook de inleiding naar een 
geplande vervolgbijeenkomst over bou-
wen in Boerdonk op 5 april aanstaande.

Boerdonk - De jaarlijkse actie van NL-
doet is op vrijdag 11 maart. Stichting 
Zorg om het Dorp heeft zich hiervoor 
aangemeld en kan daarom een activi-
teit organiseren waarbij veel vrijwilli-
gers betrokken zijn. Dit is het uitein-
delijke doel van NL-doet.

De activiteit die door vrijwilligers wordt 
georganiseerd en verzorgd is een 

High Tea voor Boerdonkse 55-plussers, 
voor mannen en vrouwen. Het doel is 
een smakelijk maar bovenal een gezel-
lig samenzijn. De High Tea begint om 
12.00 uur en duurt tot 15.00 uur. 

Om deze dag goed te kunnen laten 
verlopen, vragen zij om u vóór 5 maart 
op te geven. 
U kunt zich opgeven door te mailen 
naar denhazenpot@home.nl. Deze 
High Tea wordt u gratis aangeboden. 
Zij hopen velen op deze High Tea te 
mogen begroeten.

Boerdonk - Eindelijk is het zover. 
De boot vertrekt. Vanaf 4 maart 
gaan de trossen 6 keer los en begint 

vanaf 20.00 uur vanuit de bekende 
zeehaven Den Hazenpot de reis. De 
bemanning is klaar met de voorbe-

reidingen en men kan u verzekeren 
dat het een prachtig cruiseschip is 
waarmee de leden van Gèr Gespeuld 
op reis gaan. 

Als u een kaartje heeft kunt u ook 
meevaren en genieten van de heerlij-
ke reis. De gastheren en gastvrouwen 
zorgen ervoor dat u een aangenaam 
verblijf heeft. Alleen het weer, daar 
kunnen ze nog geen voorspelling 
over doen dus neemt u voor alle ze-
kerheid maar uw zuidwester mee en 
pilletjes tegen zeeziekte want het kan 
op zee behoorlijk te keer gaan.  Wilt 
u een goed plekje aan de reling heb-
ben adviseren zij u tijdig aanwezig te 
zijn want stipt om 20.00 uur wordt 
de loopplank ingehaald. Vanaf 19.00 
uur staan de gastvrouwen en man-
nen voor u klaar om u te ontvangen. 
Namens de kapitein wensen zij u een 
gezellige en behouden vaart toe.

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

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

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

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

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

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Potter blijft magisch

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Sportend Laarbeek
Persoonlijk roept mij deze titel mooie 
herinneringen op … en ik denk bij 
velen! Ik weet nog goed dat, als ik in de 
kinderwagen zat, mijn vader of moeder 
(waarschijnlijk mijn vader, want moeder 
‘reed’ vaak de ouderwetse buggy) altijd 
een hand uitstak om die dan te kunnen 
pakken. Ik pakte dan niet de hele 
hand, maar zijn pink was voldoende. 
Voldoende om een veilig gevoel te 
hebben, te weten dat er iemand in de 
buurt was, waar je van op aan kon als er 
iets was waar je bang van werd, waar je 
je niet veilig bij voelde, of wat je zomaar 
eng vond.  Dat vasthouden van die 
pink was voor al die onveiligheid, zoals 
gezegd, al voldoende om me gewoon 
veilig, vertrouwd te voelen!
Nu werd ik hier alléén heel blij van, maar 
wat te denken van die andere hand, de 
hand van… Ja, dat werd gezegd, van 
God, maar het was toch echt de hand 
van die andere, iets mindere Argentijnse 
voetbalvirtuoos, Maradonna. Op basis 
hiervan werd een hele natie blij en ook 
het vertrouwen ín die kleine groeide 
nog meer!
‘Aan de hand van’ heeft momenteel 
in Rotterdam een andere betekenis, te 
weten ‘geleid door’… Advocaat, voor 
intimi Dickie genoemd, is neergestreken 
in de grote havenstad en is aangesteld 
om ‘broekie’ van Bronckhorst, liefkozend 
Gio genoemd, te ondersteunen en 
te voorzien van tips en tops. Dit alles 
om het tij te keren, de neerwaartse 
spiraal een halt toe te roepen! Zowel 
op de trainingen, de besprekingen en 
wie weet waar Dick zich nog meer laat 
zien, wordt nauwlettend gekeken of er 
kleine dingen zijn die misschien anders 
kunnen en wellicht moeten, in de ogen 
van de kleine oefenmeester. Want hoe 
je het ook wendt of keert… men heeft 
vertrouwen in de mening van Advocaat!

Het eerste wat dan ook breed 
uitgemeten wordt in de media, is het 
coachend gedrag van Van Bronckhorst, 
zeer gedreven en continu aanwezig 
langs het veld. En wie weet wat er al 
binnenskamers veranderd is? Maar zie 
… een gelijkspel en een overwinning is 
het gevolg! Wat kan zo iets dan toch 
van invloed zijn op de uitslag van een 
wedstrijd, niet? Of gelooft u daar niet 
in? Één ding is zeker, het voelt als gelijk 
hebben, het vertrouwen in Advocaat 
betaalt zich uit, zonder hem hadden 
ze het waarschijnlijk niet gered in de 
laatste wedstrijden. Mooi voor hem 
toch! Het zou heel anders geweest 
zijn als die laatste bal van afgelopen 
zondag, niet van de lijn zou zijn gehaald 
en er al na bijna 10 wedstrijden geen 
overwinning zou zijn geboekt? Wie 
hadden ze dan geraadpleegd, of zou 
de trainer worden ontslagen? Koffiedik 
kijken, het is maar waarin je gelooft of 
in wie je vertrouwen hebt. Dan komt 
alles goed en anders zoeken we verder. 
Ik zie in ieder geval niet gebeuren, 
dat Gio onze Dickie zijn pink gaat 
vasthouden. Ik denk dat de hele natie 
het vertrouwen dan zou verliezen! 
Trouwens … als het punten oplevert!

R. van den EndenR. van den Enden

‘Aan de hand van ...’ 
COLUMN

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

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

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

YC Atelier

voetbal

Redacteur: Rudy van den Enden

Lieshout - De derby tussen ELI en 
Mariahout stond afgelopen zondag 
gepland. Was het in Mariahout op 
de tweede competitiezondag, begin 
september, nog een aantrekkelijke en 
bij vlagen hoogstaande wedstrijd, in 
Lieshout was de wedstrijd van een 
stuk minder allure. De derby eindig-
de gelijk: 1-1. 

Goed bezocht
Toch waren er velen op afgekomen, 
ondanks het koude, gure weer, met 
een stevige wind en een zeer schraal 
zonnetje. Tel daarbij een slecht be-
speelbaar veld van Sportpark ‘t Luyte-
laar op en van goed voetbal kon geen 
sprake meer zijn. Niet dat er water op 
stond, maar koeien zouden erop ge-
staan kunnen hebben, ‘hult en bult’, 
zoals we dat zeggen. Goed voetbal 
hoeft ook niet echt in een derby, als er 
maar strijd, gele kaarten en een span-
nend doelpuntenverloop de revue 
passeren. Maar ook dit liet een beetje 
te wensen over, hoewel het al in de 
derde minuut raak was!

Kort voor rust op gelijke hoogte
Uit een corner wist ‘good old’ Paul van 
Kuijeren de bal binnen te tikken. Ma-
riahout probeerde wat terug te doen, 
maar voetballend wilde het niet echt 
lukken op dit veld, totdat de dribbel 
van Sander Scheepers, in het straf-
schopgebied onreglementair gestopt 
werd. Een andere oudgediende, te 
weten Michel Leenders, die het eerste 
half uur niet in de wedstijd zat, eiste 
zoals wellicht afgesproken, de bal op 
en schoot vanaf de 11 meter zomaar in 
de handen van de goalie van ELI. Toch 
wisten de Marianen kort voor rust op 
gelijke hoogte te komen, middels ook 
weer uit een stilstaande situatie, een 
corner, waarbij goaltjesdief Tim Barten 
de bal binnentikte.

Naar de vierde klasse
Na de rust hetzelfde beeld, waarbij ELI 
met lange ballen vlug voor de goal van 
Mariahout probeerde te komen, die op 
hun beurt voetballend ook niet veel 
konden laten zien. Derhalve stond er 
na 90 minuten voetbal de 1-1 eind-
stand op het scorebord, was er géén 
‘man van de wedstrijd’ en was er tóch 

volop feest in de kantine, waar een 
heuse diskjockey de beentjes deed 
bewegen! Wéér en nog stééds niet, 
won Mariahout in het naburige dorp 
Lieshout! Wellicht volgend jaar, maar 
als het aan de beide verenigingen ligt, 
moet dit toch gaan gebeuren in de 
vierde klasse.
Beide clubs horen daar thuis, doch dan 
zal er toch nog het een en ander moe-
ten gebeuren, zowel op voetbalniveau, 
als de stand op de eindrangschikking.

Op het moment staan ELI en Maria-
hout respectievelijk 5e en 6e, waarbij 
Mariahout 24 punten en ELI 21 pun-
ten vergaard heeft. Wel heeft Maria-
hout nog een wedstrijd te goed ten 
overstaan van ELI, maar staat men 
op een eerbiedige afstand van de, al 
bijna kampioen zijnde, club uit Hel-
mond, MULO genaamd. Het is te 
hopen dat beide nog een mooie reeks 
neer kunnen zetten en enkele plaatsen 
kunnen stijgen, of zelfs een periode 
kunnen pakken. Het zou mooi zijn als 
we volgend jaar weer kunnen genie-
ten van deze altijd goed bezochte en 
gezellige derby!

ASV’33 verliest onterecht

Aarle-Rixtel - De derby tegen Bavos ein-
digde voor ASV’33 in een 1-0 nederlaag. 
Gezien het spelbeeld en de kansen was 
dit een onverdiende nederlaag.

ASV’33 moest noodgedwongen de op-
stelling aanpassen. Door vakanties en 
blessures ontbraken vier basisspelers en 
bovendien haakte Ronny Heijmans tij-
dens de warming-up af met een spier-
blessure. 
Toch begon ASV’33 sterk aan de wed-
strijd. De spelers kwamen fel uit de 
startblokken en gaven Bavos geen kans 
om het spel rustig op te bouwen. Al in 
de 5e minuut resulteerde dit een fraaie 
kopbal van Robbert Mol, die door de 
keeper met een reflex corner werd ge-
tikt. Na een kwartier kreeg Nick Hendriks 
een kans, maar hij kopte net naast het 
doel. Even later speelde hij zich knap vrij, 
maar zijn inzet werd op het laatste mo-
ment geblokkeerd. Door het hobbelige 
veld was goed combinatievoetbal bijna 
onmogelijk. Vandaar dat ASV’33 vaak de 
lange bal hanteerde en dat gaf de nodige 
druk op de verdediging van Bavos. Hal-
verwege de eerste helft resulteerde dat 
in een kans voor Gerben Rendering. Uit 
een corner kopte hij de bal echter net 
naast het doel. Na een half uur spelen 
kwam Pim Dubois, na een goed uitge-
speelde aanval, in kansrijke positie. Zijn 
diagonale schuiver werd echter gekeerd 
door de uitstekende doelman van Bavos. 
Ook in het laatste kwartier van de eer-
ste helft was ASV’33 de bovenliggende 

partij, maar tot echte doelkansen leidde 
dit niet meer.

In de tweede helft was de eerste kans 
voor Bavos. Een doorgebroken speler 
passeerde keeper Marnic van Rosmalen, 
maar de bal werd net voor de doellijn 
weggehaald door Robbert Mol. 
Hierna drong ASV’33 weer wat sterker 
aan, maar behalve mogelijkheden voor 
Rene de Vries (kopbal net naast uit een 
corner) en Michiel van der Steen (schot 
gekeerd door de keeper) leverde dit geen 
doelpunten op. 
Na 75 minuten was er een scrimmage 
voor het doel van ASV’33, maar tot drie 
keer toe slaagde Bavos er niet in om doel-
treffend af te ronden. Enkele minuten la-
ter schoot Rene de vries uit een vrije trap 
van zo’n 25 meter de bal strak richting 
kruising. De keeper van Bavos tikte met 
een geweldige safe de bal echter corner. 
Even later kon de volledig vrijstaande 
Gerben Rendering uit een corner de bal 
inkoppen. Helaas raakte hij de bal ver-
keerd en verdween deze naast het doel.

De wedstrijd leek in de laatste tien minu-
ten op 0-0 af te stevenen. Beide ploegen 
konden geen echte kansen meer creëren. 
Tot de 86e minuut. De aanvoerder van 
Bavos onderschepte de bal op het mid-
denveld, kapte een ASV’33-speler uit en 
passte de bal op de rechterspits. Deze 
gaf een afgemeten voorzet op Pim van 
Lijssel, die vervolgens knap afrondde. 
ASV’33 drong hierna nog wel aan, maar 

kwam niet meer tot scoren.
Een ongelukkige nederlaag dus, want 
ondanks het missen van een vijftal basis-
spelers speelde ASV’33 een goede wed-
strijd., met veel inzet en bij vlagen rede-
lijk voetbal, ondanks het slechte veld. De 
jeugdspelers Thomas Dekkers en Michiel 
van der Steen leverden een uitstekende 
prestatie. De drie punten waren echter 
voor Bavos. Dit betekent dat ASV’33 de 
tweede plaats, belangrijk met het oog 
op de nacompetitie, even uit het oog is 
verloren. Wellicht dat volgende week in 
de thuiswedstrijd tegen Mifano de eerste 
overwinning na de winterstop behaald 
kan worden.

De opstelling van ASV’33: Marnic van 
Rosmalen, Thomas Dekkers, Robbert 
Mol, Gerben Rendering, Sander van den 
Waarsenburg; Pim Dubois, Mark Smits, 
Rene de Vries, Dennis Verbakel; Nick 
Hendriks, Michiel van der Steen.  

Zéér slecht veld maakt goed voetbal onmogelijk 

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

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

Deze brillenglazen bieden uitstekende bescherming tegen  
schadelijke UV-stralen.

Dit geldt voor zowel enkelvoudige als Varilux glazen.
Deze actie geldt niet voor de huiscollecties.

Wilt u LUXE zonnebrilglazen, vraag dan naar de actie voorwaarden.
*Deze acties zijn niet i.c.m. andere acties.

Laarbeekse voetbalderby kent geen winnaar: ELI 
- Mariahout 1-1
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WOENSDAG 2 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
20:00

Fissa: 

15:45

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

Familie Weekend: 
20:00

DONDERDAG 3 MAART 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

How to be Single: 
20:00

VRIJDAG 4 MAART 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00  

Zootropolis: 
16:00

Robinson Crusoe 3D: 
16:00

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
19:00 21:45

The Revenant: 
18:45 21:15

Familie Weekend: 
16:00 22:00

London has Fallen: 
19:00 21:45 

ZATERDAG 5 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
19:00

Deadpool: 
19:00 21:45

The Revenant: 
18:45 21:15

Familie Weekend: 
15:45 22:00

London has Fallen: 
19:00 21:45 

ZONDAG 6 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

How to be Single: 
19:30

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:30

Familie Weekend: 
15:45

London has Fallen: 
19:45

MAANDAG 7 MAART 2016

Deadpool: 
19:45

The Revenant: 
19:45

London has Fallen: 
20:00

How to be Single: 
20:00

 
DINSDAG 8 MAART 2016

Deadpool: 
19:45

Divergent Marathon: 
17:45

London has Fallen: 
20:00

How to be Single: 
20:00

WOENSDAG 9 MAART 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00  

Zootropolis: 
13:30 16:00

Woezel en Pip: 
14:00 

Robinson Crusoe 3D: 
13:30 15:45

Divergent Allegiant: 
15:45 19:30

GIRLS NIGHT: Rokjesdag 20:30   

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

9 maart GIRLS NIGHT:

8 maart MARATHON:

ROKJESDAG

DIVERGENT

RESERVEER SNEL!

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

10%
KORTING

20%
KORTING

30%
KORTING

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG!

PROFITEER NU
VAN 10-20-30% EXTRA KORTING 
OP ONZE TOCH AL VOORDELIGE 
G R O O T H A N D E L S P R I J Z E N
PVC - HOUT - LAMINAAT

Grijp
nu uw
kans!

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

Tweede team Sparta’25 pakt periodetitel

Beek en Donk - Door de 2-1 over-
winning op Bavos 2 heeft het 
tweede elftal van Sparta’25 de 
tweede periode in de wacht ge-
sleept. Hierdoor speelt het tweede 
sowieso promotiewedstrijden aan 
het einde van het seizoen.  

Het tweede team van Sparta’25 
begon heel erg sterk aan de wed-
strijd en speelde Bavos in de eerste 
20 minuten compleet van de mat. 
Door doelpunten van Ruud Hen-
driks en een heerlijke kopgoal van 
Robert Staal na een geweldig ge-

geven hoekschop door Dennis van 
Rossum ging het tweede met een 
comfortabele 2-0 de rust in. Het 
had ook makkelijk 4-0 kunnen, of 
eigenlijk moeten, zijn. Maar door-
dat de spelers slordig waren in de 
afwerking bleef de teller op 2 staan 
in de rust. Met name Joris van de 
Enden had de trekker over moeten 
halen vlak voor rust.

In de tweede helft is het spel niet 
goed en laat het team zich mee-
slepen in het hotseknots spel van 
Bavos. Strijd ging boven het voet-

bal. Uiteindelijk wordt het nog 
onnodig moeilijk als Bavos op 2-1 
komt. Maar verder dan dat komt 
Bavos niet. Eindelijk weer een suc-
ces voor Sparta 2, proficiat! En nu 
nog het kampioenschap binnen-
halen. Want het tweede staat bo-
venaan, voor ZSV. Zij volgen op 3 
punten met een wedstrijd minder. 
Dus de spanning in de competitie 
is groot. En afhankelijk van het re-
sultaat van het 7e team van Spar-
ta’25 kan het 2e de periode titel 
voor Sparta teams pakken. 

Beek en Donk – De activiteiten-
commissie van Sparta’25 houdt op 
zaterdag 19 maart een darttoer-
nooi. Het toernooi is in principe 
bedoeld voor de leden, sponsors, 
supporters, vrijwilligers, leden 
‘vrienden van Sparta’ en andere bij 
Sparta’25 betrokkenen. Maar als jij 
ook gezellig wil darten, geef je op. 

Ben je 16 jaar of ouder dan mag 
je meedoen. Het toernooi is voor 
zowel mannen als vrouwen. De 
spelvorm(en) zijn afhankelijk van 
het aantal deelnemers en het ni-
veau van de deelnemers. Er wordt 
op verschillende niveaus gedart. De 
activiteitencommissie wil dat ieder-
een zo veel mogelijk aan het darten 
komt op deze avond. Dus het stre-

ven is het darten in poulesystemen 
en met verliezers/winnaars ronden. 
Heb je zelf echt geen pijlen, dan 
hebben zij die voor jou. 

De kosten bedragen €5,00 per per-
soon en betaal je op de avond zelf. 
Opgeven doe je via www.sparta25.
nl via de link ‘darttoernooi’ in de 
agenda. 

Sparta’25 houdt een darttoernooi

Dikke winst voor de dames van VV Mariahout

Mariahout - Eindelijk na 83 dagen 
weer eens een competitiewedstrijd, de 
uitwedstrijd tegen Boekel-sport stond 
op het programma. De dames van 
Mariahout speelden in hun uittenues 
(geheel in het blauw) en moesten daar 
even aan wennen. De trainingen wer-
den al goed bezocht en dat was in de 
wedstrijd terug te zien.

Aanvallend spelen zit bij de dames in 
de genen en zeker in die gene!, die de 
score opende  na een een-tweetje met 
Emy was het Mara die beheerst  mocht 

afwerken 0-1 na 22 minuten voetbal. 
Daarna bleven ze goede combinaties 
en  kansen creëren maar het verdien-
de doelpunt bleef nog uit. Na de thee 
en de wissel, waarbij Mariëlle Marsha 
Bouwmans verving, gingen de dames 
weer volop in de aanval en na 5 minu-
ten in de 2de helft  was het spits Emy 
die na een pass van Marianne koel-
bloedig afwerkte 0-2. In de 66 minuut 
was het wederom raak, nu zette aan-
voerder Marsha Bekkers Emy vrij voor 
de keeper die nu slim met links scoor-
de 0-3. Na een combinatie van Joyce, 

Mara en Emy was het weer raak in 
de 69 minuut en liet Emy haar derde 
doelpunt aantekenen en ook haar eer-
ste hattrick van het seizoen, 0-4.  In de 
80ste minuut had Mara nog genoeg 
conditie over voor een solo die ze he-
lemaal alleen uitvoerde,  0-5  en een 
perfecte voorzet van Mara op Marsha 
die knap afrondde 0-6, tevens de eind-
stand. Voetballend de beste wedstrijd 
tot nu toe en een goede start voor de 
2de helft van de competitie.

basketbal

BC Lieshout Heren 1 kan 
winstreeks niet doorzetten
Lieshout - Heren 1 van BC Lies-
hout kwam zaterdag in actie tegen 
BV Schijndel. Lieshout staat op de 
laatste 12e plaats en BV Schijndel 
neemt de negende positie in op 
de ranglijst. Winst zou betekenen 
voor Lieshout dat het gelijk komt 
met het team boven zich en dat 
het zich kan richten op een hogere 
klassering.

Aan het begin van de wedstrijd 
schoten beide partijen met scherp 
van buiten. Tim Vervoort nam di-
rect drie driepunters voor zijn re-
kening, maar Schijndel had telkens 
een antwoord. Na enkele minuten 
oefende Schijndel meer verdedi-
gende druk uit op de afstandscho-
ten en Lieshout verzuimde om de 
ring aan te vallen. Het gevarieerde 
spel van Schijndel was effectiever 
en een gat van 10 punten werd 
geslagen. In de laatste minuten 
van het eerste kwart wist Lieshout 
toch weer dichterbij te komen tot 
4 punten.

Schijndel was kwetsbaar op snel-
heid, maar Lieshout speelde in een 
te laag tempo om het de thuisploeg 
moeilijk te maken. Met enkele be-
vliegingen van Tim Vervoort en 
nieuwkomer Jordy Dolls leek Lies-
hout er weer een wedstrijd van te 
kunnen maken, maar telkens wist 
Schijndel de schade te beperken 
tot zo’n 10 punten. Stijn Potting 
was de enige uitblinker bij Lies-
hout en liet zich gelden onder de 
basket. Het ontbrak Lieshout aan 
creativiteit en snelheid. Schijndel 
kwam niet meer in de problemen 
en bouwde de voorsprong verder 
uit. Eindstand: 80 – 65.

Gemengd Onder 14-2 wint 
overtuigend
Na een aantal weekenden zon-
der wedstrijden stond er weer een 
wedstrijd op het programma voor 
Gemengd Onder 14-2 van BC Lie-
shout. In Nederweert trad het team 
aan tegen de Jumping Giants. Eer-
der dit seizoen won Lieshout thuis 
nipt met 3 punten verschil en dus 
was duidelijk dat de wedstrijd op 
inzet moet worden gewonnen.

De wedstrijd begon direct scherp 
aan Lieshoutse zijde.  Een gewon-
nen jump en een directe pass naar 
voren leidde tot een snelle score 
van Eloy Huybregts. De snelle sco-
re bracht de tegenstanders niet van 
hun stuk en de teams hielden elkaar 
in evenwicht. Na het eerste kwart 
stond het 8-10 voor Lieshout.  In 
het tweede kwart schroefde Lies-
hout het tempo op wat resulteerde 
in snelle scores. Lieshout bouwde 
de voorsprong uit tot 11-24.

In de tweede helft zette de spe-
lers van Jumping Giants een tand-
je bij,  in de hoop er weer een 
wedstrijd van te maken.  Lieshout 
leed veel slordig balverlies en mak-
kelijke scores voor het team uit 
Nederweert. Stand na het  derde 
kwart: 25-32.  In  het  vierde kwart 
wisselde de scores van beide teams 
elkaar goed af, waardoor Lieshout 
de marge in stand hield en de wed-
strijd won  met een eindstand van 
36-45.
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Lieshout - BCL-M2/VKS Autoservice 
heeft met een goede overwinning op 
laagvlieger BC Gilze een grote stap 
gezet richting de top van deze poule 
in de vijfde klasse. Met nog 4 wed-
strijden te gaan heeft het BC Bergeijk 
verdrongen van de koppositie en di-
rect een klein gaatje geslagen.

BC Gilze-M4 – BCL-M2/VKS Autoser-
vice: 0-8
In de midweekcompetitie (georga-
niseerd door Badminton Nederland) 
speelt het tweede recreantenteam 
van Badminton Club Lieshout in de 
vijfde klasse, poule 1. Voor de zes-
de seizoenswedstrijd werd afgereisd 
naar Gilze alwaar de strijd werd aan-
gegaan met BC Gilze-M4, dat op de 
laatste plaats in deze klasse bivakkeert. 
De wedstrijd werd gestart met de da-
mesdubbelpartij. Ine Schipperheijn en 
Ingrid Bergé wonnen deze partij, in 
2 sets, redelijk eenvoudig. De heren, 
Marthijn Jungeburth en Jos Kluijtmans, 

deden hetzelfde in de herendubbelpar-
tij. Ook zij waren veel sterker dan hun 
tegenstanders: de eerste twee punten 
waren dus snel binnen. Ook de eerste 
mixpartij, met Marthijn Junggeburth 
en Ine Schipperheijn, eindigde in een 
duidelijk Lieshoutse overwinning (0-3). 
Jos Kluijtmans en Ingrid Bergé konden 
in hun mixpartij ook een behoorlijk 
ruime overwinning behalen waardoor 
een tussenstand van 0-4 kon worden 
genoteerd. De Lieshoutse badminton-
ners konden dus vol vertrouwen aan 
hun singlepartijen beginnen. Eerste 
dame, Ine Schipperheijn, had niet al te 
veel moeite met haar tegenstandster 
en won met zéér overtuigende cijfers 
(8-21, 5-21), ondanks een lichte bles-
sure. Tweede dame, Ingrid Bergé, zat 
erg goed in haar spel deze avond en 
gaf haar opponent eigenlijk geen en-
kele kans (3-21, 6-21). Met de winst 
al ‘in de pocket’ (tussenstand 0-6) 
speelde eerste heer Marthijn Jung-
geburth zijn singlepartij. Ook hij wist 

deze met overtuigende cijfers (8-21, 
9-21) winnend af te sluiten. Als laat-
ste mocht tweede heer, Jos Kluijtmans, 
zijn singlepartij spelen. De eerste set 
werd een ware veldslag en tot ieders 
verbazing had Jos weinig bij te zetten 
en verloor dan ook teleurstellend met 
21-11. Gelukkig kon Jos het tij keren 
in de tweede set die weer met zeer 
ruime cijfers werd gewonnen (2-21). 
Eenmaal in zijn ritme was de derde set 
voor Jos slechts een formaliteit. De set 
werd dan ook met veel gemak gewon-
nen (weer 2-21). Door deze uitslagen 
werd deze wedstrijd dus met 0-8 ge-
wonnen en kunnen de Lieshoutse spe-
lers terugkijken op een leuke en spor-
tieve wedstrijd.

Met deze overwinning pakt BCL-M2/
VKS Autoservice de leiding in hun pou-
le met 6 gespeelde wedstrijden die 36 
punten opleverden. Bergeijk volgt op 
de tweede plaats met 29 punten. 

badminton Koppositie voor midweekteam 
Badminton Club Lieshout 

BCL-M2/VKS Autoservice met (vlnr.) Martijn Junggeburth, Ingrid Bergé, Jos Kluijtmans en Ine Schipperheijn

Goede prestaties jeugdteams BC Mixed

Jeugdcompetitie nadert einde

Beek en Donk/Helmond – De meeste 
jeugdteams hebben nog twee zonda-
gen voor de boeg tot het einde van 
de competitie. Afgelopen zondag 
waren er weer vier teams van Bad-
mintonclub Mixed actief in sporthal 
Suytkade in Helmond. Met veel in-
zet, veel plezier en goede prestaties 
gingen de kinderen en de begeleiders 
voldaan huiswaarts.

Pupillen 
De eindstand in de pupillenklasse is al 
bijna zeker. Jeugdteam Mixed 9 ein-
digt zeer waarschijnlijk op de derde 
plaats. Maar veel belangrijker is dat 
de kinderen van Mixed 9 heel veel 
geleerd in het eerste jaar dat ze com-
petitie spelen. Waar ze in het begin 
van het seizoen nog veel begeleiding 
nodig hadden van de teamleiders, 
weten ze nu zelf al bijna alle spelre-
gels en worden de wedstrijden mooier 
en spannender. In de wedstrijd tegen 
Phoenix 4 waren alle spelers heel ge-
concentreerd en verloren ze slechts 1 
wedstrijd. Een mooi opsteker was er 
voor de benjamin van het team. Fen-
na won haar eerste damesenkel. Dat 
kwam volgens eigen zeggen omdat 
ze pas jarig was geweest en nu 7 jaar 
is geworden. De tweede wedstrijd te-
gen Mierlo werd verloren. Maar dat 
team is al het hele seizoen te sterk en 
wordt kampioen in deze klasse.

F-klasse
BC Mixed is met twee teams ver-
tegenwoordigd in deze klasse. In 
jeugdteam Mixed 7 is dit seizoen een 
samenwerking aangegaan met Gan-
zeveer uit Aarle-Rixtel. De meiden in 
het team komen van Mixed, de jon-
gens komen van Ganzeveer. Ze spe-
len door deze constructie weinig op 
trainingen met elkaar. In het begin 

was het dus erg wennen. De laatste 
tijd gaat het samenspel een stuk be-
ter. Afgelopen zondag werd de eerste 
wedstrijd tegen het andere team van 
Mixed helaas kansloos verloren. Maar 
in de tweede wedstrijd tegen Boeme-
rang 4 uit Meijel liet het team zien 
waartoe ze in staat zijn. Met prima 
badminton werd de wedstrijd met 7-1 
gewonnen. 

Mixed 6 voert de ranglijst aan in deze 
klasse. Met de 8-0 overwinning op het 
andere team van Mixed en vervolgens 
de 7-1 winst op Brabantia 1 uit Val-
kenswaard werd de koppositie verder 
versterkt. Met nog drie wedstrijden 
voor de boeg kan het kampioenschap 
hen haast niet meer ontgaan.

B-klasse
Na een zeer goede start en vijf over-
winningen op rij stond Mixed 2 na de 
eerste helft van de competitie boven-
aan in de B-klasse. De cruciale wed-
strijd tegen concurrent Dommelen 
werd echter met 5-3 verloren waar-
door het team nu op de tweede plaats 
staat. Afgelopen zondag speelden ze 
de moeilijke wedstrijd tegen Mierlo. 
Er werd zeer geconcentreerd en met 
een grote inzet gespeeld. Enkele wed-
strijden hadden een beslissende derde 
set nodig. Uiteindelijk won Mixed 2 
overtuigend met 7-1 en liep daarmee 
een puntje in op de koploper. De strijd 
om de titel is nog niet gestreden. Er 
moet de komende wedstrijden dan 
ook overtuigend gewonnen worden. 
Op 10 april valt de beslissing. 

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

Nikki van Meel, jeugdteam Mixed 7

Ganzeveer bereidt zich voor op reünie

Aarle-Rixtel - Leden van badminton-
club De Ganzeveer treffen deze week 
de laatste voorbereidingen voor de 
aankomende Reünie-avond op 10 
maart. Via diverse kanalen stromen de 

inschrijvingen binnen en het bestuur 
en de activiteitencommissie van de 
vereniging leggen de laatste hand aan 
het programma van de avond.

In de (kleine) 40 jaar dat De Ganze-
veer bestaat, hebben heel wat inwo-
ners van Aarle-Rixtel en omstreken het 
racket opgeraapt en zijn lid geworden 
van de vereniging. Iedereen kent wel 
minimaal één persoon in zijn/haar om-
geving die ooit lid is geweest, of dit 
nu voor lange of korte tijd is geweest. 
De Ganzeveer biedt al deze mensen 
de kans om het gevoel van toen weer 
even terug te krijgen.

Allereerst bestond dat gevoel natuur-
lijk op de baan. Op de Reünie-avond 
krijgt iedereen dus de kans om weer 
eens een racket in de hand te nemen 
en een shuttletje te slaan. ‘Kenne we 
ut nog?’ zal voor velen de grote vraag 
zijn. Daarnaast staat De Ganzeveer 
ook bekend om het grote saamhorig-
heidsgevoel. Daarom zal er ook naast 
de baan van alles te beleven zijn op 10 
maart. Zo zullen er foto’s ‘uit de oude 
doos’ te zien zijn en worden er activi-
teiten rondom de baan georganiseerd. 
Tot slot zal er ook voor diegenen die 
goed waren in de Vierde Set (badmin-
ton equivalent van de Derde Helft) 
genoeg ruimte in de kantine gemaakt 
worden.

Ganzeveer is benieuwd naar wie de 
uitdaging aanneemt en zet de deuren 
open vanaf 19.30 uur voor jeugd (tot 
18 jaar) en 20.30 uur voor senioren. 
Aanmelden kan nog steeds via e-mail 
of Facebook.

G E V R A A G D 

VRACHTWAGEN CHAUFFEUR DIE 
POMPMACHINIST WIL WORDEN 

(wordt door collega opgeleid)

Werkzaam in een straal van 100km vanaf 
standplaats Zijtaart

Bij geschiktheid een vast dienstverband voor 
40 uur per week

Bereid zijn om overuren te maken indien nodig

Geïnteresseerde kunnen reageren naar:
VERHOEVEN BETONPOMPENVERHUUR BV te ZIJTAART 

Zondveldstraat 3-A, 5465 PH Veghel
Tel.: 0413-364615

Mob.: 06-53317637 
E-mail: info@verhoevenbetonpompen.nl 

BETONNEN EN LEGIO BLOKKEN TE KOOP

Luc Musters is actief lid en speler van het vaandelteam. 
Ook is hij mede-organisator van de reünie
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Beek en Donk - Een knappe zeven-
klapper boekte Vesters Hoveniers in 
de A-klasse van het WAC op Seven-
miles.nl/Café-Zaal van de Burgt. Er 
was deze avond geen kruid opge-
wassen tegen de baltovenaars van 
Vesters. Zelfs de meestal zo solide 
defensie van Sevenmiles kreeg geen 
voet aan de grond. Vesters verdeel-
de de doelpunten keurig over het 
duel en liep zodoende gestaag uit 
naar een zeer riante overwinning. 
Daarmee dichtten zij het gat tot 
Sevenmiles tot 5 punten. De eerste 
seizoenshelft van Sevenmiles lijkt de 
laatste weken wat van zijn glans te 
verliezen. Hopelijk voor hen komt 
snel de ommekeer.

Het 2e duel in de A-klasse ging tus-
sen Lindeboom Accountants & Be-
lastingadviseurs en Meulensteen/ 
Van Lieshout. Het werd een solide 
overwinning voor de nummer 2 van 
de competitie. Daar zag het er in de 
beginfase niet naar uit, want de rode 
lantaarndrager beet fel van zich af. 
Lindeboom nam wel steeds een voor-
sprong, maar de marge bleef beperkt, 

waardoor Meulensteen zicht hield op 
haar eerste punt. Met nog 13 minu-
ten te spelen schoot M. van de Laar 
zelfs de 4-4 tegen de touwen, waar-
door het even billen knijpen werd 
voor Lindeboom. Maar, mede dankzij 
4 voltreffers van R. de Groot, won het 
met het gaspedaal verder ingedrukt 
toch ruim: 10-4.

De B-klasse blijft een spannend 
schouwspel. Verleden week bracht 
DK Garagebedrijf de spanning terug 
door koploper 1.FC Geerts te trakte-
ren op een eerste seizoensnederlaag. 
Deze avond werd BrabantTent terug-
verwezen. Weliswaar met het kleinst 
mogelijke verschil, maar dat deerde 
DK niet. Zij wonnen en mochten 3 
punten aan hun totaal toevoegen. 
BrabantTent moest wederom een ne-
derlaag incasseren en voor hun wacht 
nu een bloedeloos einde van de com-
petitie. De uitslag in dit duel: 3-2. 
Over 2 weken treffen beide teams 
elkaar weer, dan voor de beker.
Eerder op de avond wist 1.FC Geerts 
weer wat winnen was. Het in vorm 

verkerende Café Thuis werd even op 
de plaats gezet. Het ging niet van een 
leien dakje, Café Thuis beet goed van 
zich af. Pas bij 2-2 kon 1.FC Geerts 
wat afstand nemen. De einduitslag 
werd in minuut 18 bepaald op 4-2. In 
het 2e deel van dit duel waren er wel-
iswaar mogelijkheden, maar de doel-
mannen hielden hun kooi schoon. 

In de onderste regionen van de 
B-klasse wist DHVM Vastgoedma-
nagement FC Avondrood verder 
op achterstand te zetten. Het arme 
Avondrood, wachtend en smachtend 
op een zege, moest lijdzaam toezien 
hoe DHVM onder de impulsen van J. 
Zomers uitliep naar 5-0 en zodoende 
verder uitliep op de directe concur-
rent voor de laatste plaats. 

zaalvoetbal Spanning aan kop van de B-klasse

Zevenklapper voor Vesters Hoveniers

Lieshout - Afgelopen donderdag werd 
de laaste regiowedstrijd geschoten in 
de Neerkant bij de Batavieren. De jeugd 
had dinsdag al geschoten in de in de 
eigen doel van Krijgsman Soranus ook 
daar ging het goed er werd een nieuw 
pr geschoten door Jeffrey v/d Post 157 
punten en Joost Prick met 194 punten. 

Het tweede team, met daarin 4 jeugd-
schutters, behaalde een mooi resultaat 
een eerste plaats in de D klasse. Het 
tweede team haalde de derde plaats 
in de ere klasse, Ziggy Daniels 1e klas-
se 2 cadetten. Willem Bekx 1e junioren 
klasse 1. Joost Prick 1e junioren klasse 2 
Maarten v/d Elsen 1e klasse 5.

Persoonlijke uitslagen: Ad Endevoets 
231, Arjan v/d Heuvel 223, Willem 
Bekx 221, Rik v/d Westerlo 218, Maar-
ten v/d Elsen 217, Paul v/d Broek 214, 
Joost Prick 194, Alex v/d Ven 193, Dion 
Thielen 182, Theo v/d Laar 181, Nelly 
v/d Laar 172, Toos v/d Graef 159, Jef-
frey v/d Post 157, Noa Reloe 150, Rita 
Endevoets 110.

handboogschieten Vijf eerste plaatsen bij 
Krijgsman Soranus

boksen Van Hoeck wint in 35 
seconden

Laarbeek - Het jaarlijkse jeugd-
gala in Nijmegen van de WFCA 
was bijzonder succesvol voor de 
Laarbeekse kickboksers. Jim van 
Hoeck maakte korte metten met 
zijn Turkse tegenstander Han-
sens, de partij was in 35 seconden 
afgelopen. 

Michelle van de Hurk was overdui-
delijk de baas in alle rondes.
De broertjes Gijsbers lieten zien 

hoe het in de ring er echt naar 
toe gaat. Mitchel Holtz kreeg een 
staande ovatie en won de stijlprijs 
voor de Laarbeekse boksclub. Joey 
van Bekkem deed het bijzonder 
goed in zijn eerste wedstrijd on-
beslist. Lucas van Gennep liet zien 
wie de baas was. Op 20 maart 
zijn de clubkampioenschappen, de 
aanvang is 12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom.

Mitchell Holtz 

Laarbeekse boksers succesvol 
op gala in Nijmegen

korfbal Flamingo’s 1 schiet tekort in de 
afwerking

Mariahout - In Overasselt speelde 
Flamingo’s Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, zondag een uit-
wedstrijd tegen Ona/Astrantia 1. 
Het was belangrijk voor de ploeg 
om punten te pakken en daarmee 
de kans te vergroten op handhaving 
in de Overgangsklasse. Wie zich de 
thuiswedstrijd tegen Ona/Astrantia 
herinnert weet dat die werd verloren 
met 9-14, geen gemakkelijke opga-
ve dus.

De Mariahoutse dames weten mooie 
kansen te creëren, maar dat is niet 
voldoende, het is belangrijk om ze 
vervolgens goed af te werken. En 
daar laten de dames het liggen, er 

worden zelfs drie strafworpen ge-
mist. Op een gegeven moment be-
gon het wel iets beter te lopen bij 
Flamingo’s en werden er een aantal 
doelpunten gescoord. Helaas was 
de opgelopen achterstand toen al te 
groot en kon het gat niet verder ge-
dicht worden dan 12-8. Drie reserve 
spelers maakten hun opwachting en 
vielen goed in, maar de ploeg slaag-
de er niet in om Ona/Astrantia het 
vuur aan de schenen te leggen. De 
thuisploeg speelde de wedstrijd keu-
rig uit en stak met een eindstand 
van 15-9 de winstpunten in haar 
zak. Zondag 6 maart staat de laatste 
wedstrijd van de zaalcompetitie op 
het programma. Senioren 1 speelt 

om 13.50 uur tegen Celeritas 1 in de 
Klumper in Lieshout. 

In Erp speelde Senioren 2, gespon-
sord door Harold Vereijken Gereed-
schappen en Verhuur, tegen Korfrak-
kers 4. Senioren 2 sleepte de zondag 
daarvoor al de kampioenstitel in de 
wacht en begon deze keer niet op-
perst geconcentreerd aan de wed-
strijd. De scherpte miste. Daarbij 
kwam nog het onfortuinlijke feit dat 
er een tijd met zeven speelsters ge-
speeld moest worden. Dit resulteer-
de uiteindelijk in een verliespartij van 
11-10. Ook Senioren 2 speelt zon-
dag 6 maart haar laatste wedstrijd, 
thuis in de Klumper om 12.30 uur.

Vorige week werd het tweede seniorenteam kampioen. 
Op de foto het team met hun sponsor Harold Vereijken.

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Centrummanagement Laarbeek
Stichting Centramanagement Laarbeek is een samenwerkingsverband tussen de 

Gemeente Laarbeek en de winkeliers en horecaondernemers in de  
centra van Laarbeek.

De Stichting heeft als doel zaken te behartigen en ontwikkelingen te initiëren die 
in het belang zijn van aantrekkelijke kwalitatief hoogwaardige en  

economisch sterke centra.

Er is aandacht voor het bevorderen van de verblijfskwaliteit in deze centra en het 
scheppen van een goede balans tussen winkelen, wonen en ontspanning.

Het bestuur van de Stichting Centramanagement Laarbeek is  
per direct op zoek naar een

Centrummanager (m/v) 
Wij zoeken een:  

bruggenbouwer - enthousiast netwerker - sterk communicator.
 

Op dit moment zijn de uitvoering van de taken van de Centrummanager gericht 
op de ondernemers van het Winkelplein Laarbeek  
(Piet van Thielplein/Koppelstraat – Beek en Donk).

Uw taken zijn onder andere:
• Zelfstandig en onafhankelijk werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur

• Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten  
t.b.v centrummanagement

• Initiëren en coördineren van de werkgroepen 
• Fungeren als aanspreekpunt voor alle partijen binnen het centrummanagement

• Bijdragen en afstemmen van het winkelaanbod
• Onderhouden van contacten bij de Gemeente Laarbeek

Voor deze spilfunctie is essentieel dat u:
• Beschikt over sterke  communicatieve vaardigheden op een breed niveau
• Een bruggenbouwer bent die alle betrokken partijen kan enthousiasmeren 

• De taal van zowel de ondernemers als de overheid spreekt
• Proactief handelt en denkt

• Over een breed netwerk beschikt
• Een grote affiniteit met Laarbeek heeft. 

Het gaat om een functie die zal starten met een gemiddeld aantal van 5 uren per 
week. Dit kan in de toekomst uitgebreid worden als meerdere kernen van  

Laarbeek besluiten de samenwerking met het Centramanagement aan te gaan.
De honorering wordt in de sollicitatieprocedure overeengekomen en is  

afhankelijk van ervaring en opleiding.  

Vragen?
Inlichtingen over deze functie worden verstrekt door de heer  J.J. Spek  
Voorzitter St. Centramanagement Laarbeek. Telefoon 0499 – 42 19 80

Richt uw sollicitatiebrief waarin u motiveert waarom u voor deze functie in  
aanmerking meent te komen met curriculum vitae tot uiterlijk 31 maart aan St. 

Centramanagement Laarbeek, Postbus 83 , 5740 AB  Laarbeek, t.a.v. J.J. Spek 
of via email: voorzitter@centramanagement-laarbeek.nl

Tweede Tenniskids Winter Event 
groot succes

Harde knallen gehoord in Sporthal ‘de 
Klumper’

Lieshout – Er waren in de sporthal in Lieshout, 
op zondag 21 februari, harde knallen te horen. 
Judoclub Avanti organiseerde daar hun jaarlijks 
lage banden toernooi. Er renden wel 88 jonge 
judoka’s door de sporthal, maar op de judomat 
zelf waren alleen maar geluiden zoals: BOEM, 
BAM en OOOOH te horen. 

Van de judoclub uit Lieshout namen 26 judoka’s 
deel aan het toernooi. Voor sommigen was het 
de eerste keer dat ze deelnamen aan een toer-
nooi. Gemiddeld moesten ze 3 tot 4 wedstrijdjes 
judoën. Zeker voor de eerste keer is het wel even 
schrikken voor de judoka’s en de ouders. Allebei 
de kinderen willen punten maken en als je 30 
seconden lang in een houdgreep ligt kan dat erg 
beangstigend zijn. Dan zijn er twee keuzes: je 
niet bewegen en hopen dat het snel afgelopen 

is of… terugvechten en proberen eronderuit te 
komen! En dat was precies wat duidelijk te zien 
was op die zondag in februari. Allemaal ontzet-
tend goed gedaan.

Uitslagen:
1e Jens Mulder, Sem van de Baar, Tein Overbeek,
2e Noud van Overbeek, Teun Wagelmans, Eva 
Duijmelink, Marius Penninx, Rowald de Groot, 
Bart van den Bogaart,
3e Jools van de Acker, Koen Donkers, Daan van 
de Boogaart, Bas van pelt, Isabel Biemans, Alay-
sa Langen, Mirte Meulendijks, Isabel Heldens,
4e Patricia Laszcak, Cas van Uden, Willem Op-
heij, Max van pelt, Luca van Osch, Thijs van 
bergen,
5e Thomas Overdijk, Loek Hovens. 

judo

tennis Bestuurswisseling TV 
De Raam Lieshout

Lieshout - Tijdens de afgelopen algemene le-
denvergadering van 22 februari hebben de leden 
van Tennisvereniging De Raam ingestemd met 
enkele bestuurswisselingen. Na hun jarenlange 
hartstochtelijke inzet voor tennisvereniging De 
Raam hebben voorzitter Lowie Winkelmolen 
en secretaris Marleen van Kempen het stokje 
overgedragen aan Albert van den Bogaard en 
Andrea Ahout. 

TV De Raam blijft de ingeslagen weg continue-
ren. Dit alles in een ongedwongen en plezierige 
omgeving op haar fraaie tennispark, een park 
waar sport en gezelligheid samengaan. Er wor-
den diverse acties aangeboden om te beginnen 
met tennissen voor zowel de jeugd als volwasse-
nen. Informatie en activiteiten  zijn terug te vin-
den op de website van www.tvderaam.nl.

Er is op passende wijze afscheid genomen van de scheidende bestuursleden.

Beek en Donk - Het tweede en laatste ‘Tennis-
kids Winter Event’ van dit jaar vond afgelopen 
zondag alweer plaats. Ook deze keer werd het 
evenement gehouden in tennishal D’n Ouwe 
Toren in Beek en Donk. 

Bowen Straatman, trainer bij tennisvereniging ’t 
Slotje, organiseerde het evenement namens de 
club. Dit evenement is een jaarlijks terugkerend 

fenomeen waarbij kinderen tot en met de leef-
tijd van 11 jaar leuke wedstrijdjes tegen elkaar 
spelen. Plezier staat hierbij voorop. De kinderen 
werden ingedeeld in groepen ROOD (de jong-
ste) en ORANJE (de oudste). Alle ‘tenniskids’ 
van verenigingen uit Laarbeek waren welkom 
op deze dag. In totaal hebben 30 kinderen zich 
uitstekend kunnen vermaken met tenniswed-
strijdjes en tennisspelletjes. 
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 5 maart
16.15 Sparta’25 Veteranen - Volkel Veteranen
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - GFC’33 A1
14.30 Sparta’25 A2 - WEC A2G
15.00 Stiphout Vooruit B1 - Sparta’25 B1
15.00 Rood Wit’62 B3 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Gemert B5
14.30 Sparta’25 B4 - Lierop B2G
12.45 Someren C1 - Sparta’25 C1
13.00 Boekel Sport C2G - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Blauw Geel’38 C9
13.00 Sparta’25 D1 - MULO D1
11.30 Sparta’25 D2 - Ollandia D1G
11.30 Sparta’25 D3 - Gemert D4
11.45 Avanti’31 D3 - Sparta’25 D4
11.45 Gemert D8M - Sparta’25 D5
10.30 ASV’33 E1 - Sparta’25 E1G
09.00 Schijndel E3 - Sparta’25 E2
09.30 WEC E2 - Sparta’25 E3
09.15 Sparta’25 E4 - ELI E2
09.15 Sparta’25 E5 - S.V. Brandevoort E7G
09.15 Sparta’25 E6G - Irene E2
10.15 NWC E10G - Sparta’25 E7G
10.00 SC Helmondia F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - Bruheze F2
10.30 Sparta’25 F3 - S.V. Brandevoort F5
09.00 Geldrop F3 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - ASV’33 F5
09.30 SJVV F4G - Sparta’25 F6
09.30 Boekel Sport F10 - Sparta’25 F7
14.00 De Willy’s MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 6 maart 
14.30 Sparta’25 1 - Helvoirt 1
11.30 ASV’33 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Bruheze 2
11.00 Deurne 5 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Boskant 3
10.00 Sparta’25 6 - SCMH 2
10.00 Boskant 4 - Sparta’25 7
10.00 Stiphout Vooruit 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Handel 3
11.00 Sparta’25 VR1 - Mierlo Hout VR1

Uitslagen 27-28 februari 
Senioren
Sparta’25 2 - Bavos 2  2-1
ASV’33 3 - Sparta’25 4  2-5
MVC 2 - Sparta’25 6  3-1
Junioren Mariahout A2 - Sparta’25 A2 1-7
Sparta’25 B2 - Neerkandia B1  3-2
Mifano B3 - Sparta’25 B3  2-4
Sparta’25 B4 - SJVV B2  1-7
Boekel Sport C6G - Sparta’25 C3  2-2
Avanti’31 D2G - Sparta’25 D2  1-1
Erp D2 - Sparta’25 D3  10-0
Sparta’25 D4 - Gemert D7 2-3
SCMH D1 - Sparta’25 D5  6-0
Sparta’25 E1G - Olympia’18 E1  5-0
Sparta’25 E2 - Venhorst E1G  3-6
Sparta’25 E3 - Avanti’31 E3  8-0
Schijndel/DE WIT E6G - Sparta’25 E4 6-7
Sparta’25 E5 - Boekel Sport E3G  5-2
Rhode E8 - Sparta’25 E6G  8-0
SSE E3 - Sparta’25 E7G  8-7
SC Helmondia F2G - Sparta’25 F2 1-0
SJVV F2G - Sparta’25 F3  1-0
Sparta’25 F4 - S.V. Brandevoort F6 6-2
MULO F6 - Sparta’25 F5G  1-0
Sparta’25 F6 - SPV F2G  1-0
Rhode F12 - Sparta’25 F7 0-1
Sparta’25 G1 - SV Venray G1G  2-2

ASV’33
Jeugd zaterdag 5 maart
14.30 ASV’33 A1 – Bavos A1
14.45 Mifano A2 – ASV’33 A2
14.30 ASV’33 B1 – SJVV B1
15.00 Olympia Boys B1 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 B3 – SSE B2
12.30 ASV’33 C1 – SSS’18/Holthees C1
13.00 HVV Helmond C2 – ASV’33 C2G
10.30 Mierlo Hout D3G – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – NWC D6
10.30 ASV’33 E1 – Sparta’25 E1
1030 SJVV E2G – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – NWC E5
10.30 Someren E6G – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1 – Stiphout Vooruit F2
09.00 Mierlo Hout F4 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – ELI F2G
0915 ASV’33 F4 – Deurne F4
10.30 Sparta’25 F5G – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 5 maart
16.30 ASV’33 – Mierlohout

Senioren zondag 6 maart
14.30 ASV’33 1 – Mifano 1
11.30 ASV’33 2 – Sparta’25 2
11.30 ASV’33 3 – Bavos 3
10.00 Mifano 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Mariahout 5
10.00 Gemert VR2 – ASV’33 VR1
10.00 ZSV VR2 – ASV’33 VR2

Jeugd dinsdag 23 februari
Bavos A1 – ASV’33 A1 4-3

Zaterdag 27 februari
Neerkandia A1 – ASV’33 A1 2-7
ASV’33 A2 – Gemert A3 8-2
Bruheze B1 – ASV’33 B1 4-1
ASV’33 B2 – ONDO B1 0-4
Erp B3 – ASV’33 B3 2-1
DSV C1 – ASV’33 C11-1
ASV’33 C2G – SJVV C2 1-2
ASV’33 D1G – MULO D3 1-8
SJVV D2G – ASV’33 D2 7-0
ASV’33 E1 – UNA E3 10-2
ASV’33 E2G – Mifano E3 4-8
Mierlo Hout E3G  – ASV’33 E3G 1-9
ASV’33 E5G – S.V. Brandevoort E12 7-1
Deurne F2 – ASV’33 F11-4
ASV’33 F2 – HVV Helmond F1 10-4
Liessel F2G – ASV’33 F3G 4-2
ELI F2G – ASV’33 F4 3-3
ASV’33 F5G – Mifano F4 3-4

Veteranen vrijdag 26 februari
RKOSV Achates VR30+1 – ASV’33 
VR30+1 6-1
ASV’33 VR30+1 – Sparta’18 VR30+1 0-0

Zaterdag 27 februari
ASV’33 – NWC 2-1

Senioren zondag 28 februari
Bavos 1 
ASV’33 1 1-0
ASV’33 3 – Sparta’25 4  2-5
ASV’33 4 – S.V. Brandevoort 2  1-3
ASV’33 5 – Boerdonk 4  2-1
ASV’33 VR2 – SJVV VR2  8-0

ELI
Zaterdag 27 februari 
ELI A1 - Lierop A1 5 - 0
ELI C1 - Schijndel/DE WIT C4  6 - 0
ELI D1 - Rhode D2  5 - 4
ELI E2 - Blauw Geel’38/JUMBO E9 2 - 2
ELI F2 - ASV’33 F4  1 - 1
ELI F5 - Gemert F10  0 - 1
Gemert B5 - ELI B2  7 - 0
DVG C2 - ELI C2  6 - 0
S.V. Brandevoort D6 - ELI D2  3 - 0
Rhode E4 - ELI E1G  7 - 2
Avanti’31 F2 - ELI F1G  1 - 9
ZSV F4 - ELI F3  0 - 1
NWC F9 - ELI F4  1 - 0

Zondag 28 februari 
ELI 1 - Mariahout 1  1 - 1
ZSV 4 - ELI 3  1 - 1
Bavos 6 - ELI 4 4 - 2
ELI 6 - Avesteyn 6  0 - 5
Nooit Gedacht Vr2 - ELI Vr1  3 - 2

Zaterdag 5 maart 
14.30 ELI B2 - Irene B2
13.00 ELI D2 - SJVV D2G
10.30 ELI E1G - WEC E1
11.00 ELI F1G - Gemert F2  
09.30 ELI F3 - Stiphout Vooruit F6G
09.30 ELI F4G - Bruheze F5
15.00 ZSV A2 - ELI A1
13.00 Mifano B2 - ELI B1
13.15 Gemert C4 - ELI C1G
11.30 Blauw Geel’38/JUMBO D3 - ELI 
D1
09.15 Sparta’25 E4 - ELI E2
09.15 ASV’33 F3 - ELI F2G

Veteranen:
16.30 Stiphout Vooruit - ELI

Zondag 6 maart 
14.30 ELI 1 - Boerdonk 1
11.30 ELI 2 - WEC 2
13.00 Deurne 4 - ELI 3
10.00 ELI 4 - Boerdonk 4
10.00 Schijndel de Wit 7 - ELI 5
12.00 ELI 6 - Avanti ’31  6

10.00 ERP Vr 1 - ELI Vr 1

Mariahout
Zondag 28 februari 
ELI 1 - Mariahout 1  1-1
Mariahout 4 - DVG 5  2-1
Mariahout 3 - HVCH 4  1-1
Handel 3 - Mariahout 5  2-1
Mariahout 6 - Erp 10  4-4
Boekel Sport VR2 - Mariahout VR1 0-6

Zaterdag 27 februari
Rood Wit’62 B4 - Mariahout B1  4-1
SSE A1 - Mariahout A1  0-1
Mariahout A2 - Sparta’25 A2  1-7
Neerkandia D1 - Mariahout D1  5-2
Mariahout C1 - SVSH C1  5-0
Rhode C4 - Mariahout C2  3-0
Mariahout F5 - NWC F10  0-1
Mariahout E3 - Boekel Sport E5  11-1
Mariahout E1 - Bavos E1  0-6
Blauw Geel’38/JUMBO F15M - 
Mariahout F3  0-1
Mariahout F4 - ZSV F5 0-1
Mariahout F2 - Boekel Sport F4  0-1
Gemert E11 - Mariahout E4  2-2
Gemert E6 - Mariahout E2  2 - 6
Bruheze F1 - Mariahout F1  1–8

Zaterdag 5 maart 
10.30 ONDO E1 - Mariahout E1
10.30 Mariahout E2 - Schijndel/DE WIT E4
14.30 Mariahout A1 - Mierlo Hout A2
11.00 Mariahout E4 - Boekel Sport E8
15.00 S.V. Brandevoort A1 - Mariahout A2
10.00 Mariahout F1 - MULO F1
10.15 Venhorst F2 - Mariahout F2
14.30 Mariahout B1 - MULO B3
10.00 Mariahout F3 - Gemert F8
13.00 Liessel C1 - Mariahout C1
08.30 S.V. Brandevoort F11 - Mariahout F4
13.00 Mariahout C2 - Erp C2
09.30 Mifano F5 - Mariahout F5
12.00 Mariahout D1 - Mierlo Hout D4

Zondag 6 maart 
14.30 Mariahout 1 - S.V. Brandevoort 1
11.30 Mariahout 2 - Lierop 2
12.00 Avanti’31 3 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Schijndel/DE WIT 6
10.00 ASV’33 5 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Heeswijk 6
10.00 WHV VR1 - Mariahout VR1

basketbal
BC Lieshout
Overige uitslagen
BV Schijndel Mix U12 2 - BC LIESHOUT 
Mix U12 1 26 - 53
Bladel Dames 1 - BC LIESHOUT 
Dames 2  50 - 30
BV Rush Heren 2 - BC LIESHOUT 
Heren 2  67 - 56
Jumping Giants Heren U20 1 - BC 
LIESHOUT Heren U20 1  85 - 43
Gennep Cougars Mix U10 1 - BC 
LIESHOUT Mix U10 1  40 - 18
Gennep Cougars Gemengd U14 1 - BC 
LIESHOUT Gemengd U14 1  63 - 27
B.C. Boemerang Meisjes U16 1 - BC 
LIESHOUT Meisjes U16 1  55 - 42

Programma
11:00 BC LIESHOUT Mix U10  - Den 
Dungk Mix U10
12:15 BC LIESHOUT Mix U12 2 - High 
Five Mix U12
12:15 BC LIESHOUT Mix U14 2 - 
Jumpers ‘76 Gemengd U14
14:15 BC LIESHOUT Mix U12 1 - Den 
Dungk Mix U12 1
14:15 BC LIESHOUT Gemengd U14 
1 - Gennep Cougars Gemengd U14 1
16:15 BC LIESHOUT Heren U20 - 
Bladel Heren U20
16:15 BC LIESHOUT Meisjes U16 - 
Yellow Sox Meisjes U16
18:15 BC LIESHOUT Heren 2 - Quo 
Vadis VHG Heren 1
18:15 BC LIESHOUT Dames 2 - EVBV 
Octopus Dames 2
20:15 BC LIESHOUT Heren 1 - Den 
Dungk Heren 2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 24, 27 en 28 februari

Flash R1 – R1  5 – 7 
PupF1 – Corridor  19 – 2 
PupE2 – De Korfrakkers  5 – 5 
PupE1 – De Korfrakkers  6 – 17 
PupD2 – Alico  10–1 
PupD1 – Avanti (S)  10–1 
Avanti (S) – AspC2  2–4 
Blauw Wit (Ha) – AspC1  5–3 
JES – AspB1  2–6 
SCMH 3 – Sen 3  11 – 5 
De Korfrakkers 4 – Sen 2  11 – 10 
ONA/Astrantia 1 – Sen 1  15 – 9 

Zaterdag 5 maart
Sporthal Lieshout
10.00 AspC2 – Prinses Irene 
11.00 AspB1 – Be Quick
Sporthal Berlicum
9.00 BMC – PupE2 
Sporthal Geffen
12.00 Be Quick – PupD2 
Sporthal Nistelrode
12.15 Prinses Irene – PupD1 

Zondag 6 maart
Sporthal Lieshout
12.30 Sen 2 – ODIO 2
13.50 Sen 1 – Celeritas (S) 1 
15.10 Sen 3 – JES 2 

Woensdag 9 maart 
Sporthal Veghel
20.00 R1 – Altior R1 
21.15 MW1 – Odisco MW1 

volleybal
Bedovo
MC 1 - Bedovo MC 1: 4-0. (25-06, 25-
09, 25-06, 25-13)
Hajraa HS 4 - Bedovo HS 1: 3-2. (22-
25, 25-21, 25-19, 18-25, 15-13)
Grashoek MA 1 - Bedovo MA 1: 1-3. 
(25-19, 18-25, 20-25, 22-25)
VC Unitas DS 1 - Bedovo DS 1: 0-4. 
(13-25, 22-25, 13-25, 19-25)

Uitslagen recreanten
Slagerij Brouwers – Buitenzinnig: 1-2. 
(25-12,15-25,20-25)
Bedovo DR3 - Electro Wim vd Broek: 
2-1. (25-23,22-25,25-18)

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 29 februari 
Henk Mastbroek - Joop Vereijken  2-0 
Martien Swinkels - Henk v d Vegt  2-0
Ad Barten - Leo van Griensven  2-0
Wim Swinkels - Antoon Rooijakkers 0-2
Henk Jansen - Herman van de Boom 2-0
Cor v d Berg - Harrie Bouwmans  2-0
Cor Verschuren - Harrie Poulisse  0-2
Lou Muller - Jan Hesselmans  0-2
Bert van de Vorst - Ad v d Linden  2-0
Joop Kerkhof - Mari Verbakel  2-0
Bennie Beerens - Leo Migchels  0-2
Piet Goossens - Jan van Hout  2-0
Biek Klaasen - Antoon van Osch 2-0
Mari Vereijken - Jaspert Swinkels    0-2
Frits Tak - Bert van Wanrooij  2-0
Rinie van den Elsen - Cor Oppers   0-2
Hans Heldoorn - Piet van Zeeland 0-2

Uitslagen van dinsdag 1 maart 
Henk Verhappen - Guus van de Elsen 0-2
Lambert van Bree - Gerrit van Osch 0-2
Ad de Koning - Jan Verbakel  2-0
Lambert van Bree - Hans Wagelmans  2-0
Henk v d Bergh - Joop Vereijken  0-2
Henk van de Boom - Lou Muller  0-2
Antoon Smits - Theo van Rossum   2-0
Jan Hesselmans - Marinus Steegs   2-0
Leo Migchels - Willie Vorstenbosch 2-0
Theo van Rossum - Harrie Poulisse 2-0
Frits Poulisse - Pieter Rooijackers    0-2
Albert Kluijtmans - Willie Vorstenbosch 2-0
Theo Spierings - Jan van Dijk          0-2
Tonnie Raaijmakers - Henk Meerwijk 2-0
Evert Baring - Fons van der Linden 0-2
Bert v Wanrooij - Antoon Wagemans 0-2
Biek Klaasen - Rinie van den Elsen  0-2

Stand na 1 maart
A Klasse
1 Guus van de Elsen  24 37
2 Tonny de Louw  22 32
3  Martien Swinkels  24 28

B Klasse
1  Cor van den Berg  25 38
2  Harrie Bouwmans  26 33
3  Jan Hesselmans  24 31

C Klasse
1  Leo Migchels  23 32
2 Bennie Beerens  22 29
3  Piet Goossens  22 32

D Klasse
1  Fons van der Linden  24 35
2  Frits Tak  26 34
3  Evert Baring  28 34

bridgen
Bridgeclub ‘t Koppeltje
Uitslag woensdag 24 februari
A-lijn  
1e  José - Jan  61,98%
2e  Heidi  - Angela                 58,85% 
3e  Henny  - Jan                      57,26%
B-lijn 
1e  Wilma  -  Erik                    66,93%
2e  Mien  - Maria                    61,04%
3e  Lilian -  Bart                      60,48% 

Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 24 februari
1. Bets en Annie 57,87 %
2. Joop en Marian 57,22 %
3. Mari en Jan 56,48 %
4. Wim en Erik 56,11 %
5. Nettie en Arno 55,00 %

Uitslag dinsdag 1 maart
1.       Riek en Marian                58,44 %
1.       Mari en Arno                    58,44%
2.       Tonnie en Riky                 58,07 %
3.       Keer en Jurgen                57,55 %
4.       Tonny en Jo                      52,86 %
5.     Dorie en Cas                     52,86 %

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. Zie 
ook www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 18 februari
1.Jan en Ans                            61,25%
2.Nellie en Theo                      57,50%
3.Mari en Jo                            56,88%
4.Marie Louise en Kori            55,00%     
5.Emmie en Josephine             54,38%

Uitslagen 25 februari
1.Mari en Jo                            61,50%
2.Marie Louise en Kori      61,00%                                                                                                                                 
3.Marianne en Leni                 58,00%
4.Jan en Maria                        54,00%
5.Gerard en Corrie                  52,00%
De volgende is zitting op donderdag 3 
maart om 19.30 uur in het Dorpshuis 
te Lieshout.

Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 1 maart
1 Annie en Helma                   71,25%
2 Toon en Matiet                    59,58%
3 Marian en Lilian                   57,50%
4 Jos en Lien                           57,29%
5 Cor en Nellie                       54,17 %

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 1 maart
1-0 Thijs Knaapen - André Bergman
0-1 Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar
1-0 Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof
1-0 Hans Claas - Dirk-Jan Gloudemans
0-1 Willy Constant - Albert v. Empel

Programma 8 maart
Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel
Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen
André Bergman - Willy Constant
Frans v. Hoof - Hans Claas
Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree 
 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Draaien in de Cloud
Het lijkt wel of tegenwoordig alles zich 
‘in de cloud’ afspeelt. Maar wat houdt dit 
wazige concept nou eigenlijk in?

Het korte antwoord luidt: het bevindt zich aan de andere 
kant van je internetverbinding, een plaats waar je apps en 
diensten kunt openen en waar je gegevens veilig kunnen 
worden opgeslagen. Er zijn drie redenen waarom de cloud zo 
belangrijk is:

  Het kost je geen enkele moeite om het te beheren of 
onderhouden.

  De hoeveelheid ruimte is onbeperkt, capaciteit is dus 
niets om je zorgen over te maken.

  Als je een apparaat hebt met een internetverbinding dan 
zijn cloud-gebaseerde applicaties en diensten vanaf elke 
locatie te openen.

G e cer t i f ice er d par t ner v an

www.acconet.nl   |   0492 – 450 678   |   info@acconet.nl

biljarten Drie jubilarissen bij Biljartclub 
De Witte Poort

Aarle-Rixtel - Biljartclub De Witte 
Poort uit Aarle-Rixtel heeft donder-
dag 25 februari de jaarvergadering 
gehouden. Deze vereniging bestaat dit 
jaar 25 jaar. Tijdens deze vergadering 
werden drie leden die vanaf het begin 
lid zijn geweest extra in het zonnetje 
gezet. 

Sjef Bouwmans, die bij alles wat er 
georganiseerd moest worden han- en 
spandiensten verrichtte. Jan Lammers, 
die secretaris is en de organisatie van de 
competitie op zich heeft genomen en 
ook de organisatie van het nederlaag-
toernooi, waar ruim 20 verenigingen uit 
de regio aan deelnemen. Ad Sterken, al 

jaren de voorzitter van de vereniging 
en als zodanig het boegbeeld van de 
vereniging. Als dank voor hun betrok-
kenheid bij de vereniging werd hen een 
pen aangeboden met 25-jarig lidmaat-

schap en hun naam. Half juni gaat de 
vereniging naar Gemert naar het Boe-
renbondsmuseum om met zijn allen een 
gezellige, feestelijke middag te hebben 
om het 25-jarig jubileum te vieren.

Links Jan Lammers, in het midden Sjef Bouwmans en rechts Ad Sterken.

Next/Bedovo Dames 1 gunt

Beek en Donk - Next/Bedovo Dames 1 
kon afgelopen weekend afreizen naar 
Boekel. Vorige wedstrijd wisten de 
dames van Bedovo met veel moeite 4 
punten te behalen tegen VC Unitas Da-
mes 1. Om de koppositie te versterken 
en de weg naar het kampioenschap te 
vergemakkelijken moet het team de 
middenmoters geen set meer gunnen. 
Doelstelling: nogmaals een 4-0 over-
winning. 

Next/Bedovo Dames 1 begon erg sterk. 
VC Unitas werd geen kans gegund om 
zich vast te bijten in het spel. Zo werd de 
eerste set gemakkelijk binnen geharkt. 
De volgende sets wisten de dames uit 
Beek en Donk niet door te stormen zo-
als zij verschillende malen tegen sterke 
tegenstanders doen. Er werd mee ge-

speeld op het niveau van de tegenstan-
der waardoor zij regelmatig onnodig op 
voorsprong wisten te komen. Toch bleef 
Next/Bedovo Dames 1 scherp, waar-
door achterstanden werden ingehaald 
en zij uiteindelijk nogmaals met een 
4-0 overwinning het weekend kunnen 
afsluiten. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Café Thuis/Bedovo H1 had op papier 
een eenvoudige wedstrijd, maar helaas 
bleek de praktijk, zoals zo vaak,  een 
stuk weerbarstiger. Door blessures werd 
‘good old’ Inse van Gelder wederom 
bereid gevonden om zijn vrije zaterdag 
op te offeren, zodat het team van Café 
Thuis Bedovo H1 met voldoende spelers 
naar Eindhoven kon afreizen. Eenmaal 
spelend slaagde de heren er niet in om 

het normale niveau te halen en kon de 
tegenstander niet onder druk zetten. 
Gebrek aan motivatie en enthousias-
me, wat de tegenstander gedurende de 
wedstrijd juist opbouwde, zorgde er-
voor dat onnodig punten werden afge-
geven. Om de wedstrijd nog te kunnen 
keren werd de opstelling drastisch ver-
anderd, dat ook de rentree van Quincy 
Knufman betekende. Na de vierde set 
leek Café Thuis/Bedovo H1 de wedstrijd 
nog te kunnen keren maar de drive van 
Hajraa H4 bleek sterker. Al met al een 
behoorlijke teleurstelling voor het team 
van Café/Thuis Bedovo. 

volleybal

tegenstand weer geen set en breidt koppositie verder uit

wielersport Goed bezochte jaarvergadering 
T.S.C. Aan de Wielen

Aarle-Rixtel – In de Couwenbergh in 
Aarle-Rixtel werd op donderdag 25 
februari een goed bezochte jaarver-
gadering van T.S.C. Aan de Wielen 
gehouden. Naast de jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester werd 
stilgestaan bij de extra activiteiten die 
in 2016 plaats vinden in het kader van 
het 45-jarig bestaan.

Het voorlopige traject van de ongeveer 
500 kilometerlange tocht door Neder-
land, welke van 9 t/m 11 september 
gehouden wordt, werd op een scherm 
geprojecteerd. Een week later staat 
een recreantenweekend op de Veluwe 
gepland. Daarna werden acht perso-
nen in de bloemetjes gezet vanwege 
hun jubileum. Peter v.d. Rijdt, Peter 
Raaijmakers, Henk Mertens, Ton An-

tonissen, Marcel v.d. Meulengraaf en 
Willy van Bakel waren 25-jaar lid en 
Jo Kicken en Erwin Bouwmans vierden 

hun 40-jarig lidmaatschap. Na de pau-
ze werd de avond op humoristische 
wijze afgesloten door Wim Daniëls.

tafeltennis Gratis tafeltennissen bij ATTC’77

Aarle-Rixtel - ATTC’77 uit Aarle-Rixtel 
opent elke zondag van 10.00 – 12.00 
uur haar deuren voor iedereen die het 
leuk vindt om een potje te tafeltennis-
sen. Geheel vrijblijvend kunnen inwo-
ners van Laarbeek, en omstreken, in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat in 
Aarle-Rixtel kennis maken met de ta-
feltennissport. Voor batjes en balletjes 
wordt gezorgd en er zijn altijd leden 
aanwezig om tegen te spelen dus als je 
niemand mee kunt krijgen, is dat geen 
enkel probleem. 

Afgelopen weekend is er ook weer 
competitie gespeeld. De jeugd speelde 
een thuiswedstrijd. Om de duur van de 
wedstrijd, welke normaal al gauw drie 
tot vier uur duurt, te verkorten heeft 
ATTC ervoor gekozen de thuiswedstrij-
den voortaan op twee tafels te spelen. 
Zo zijn de kinderen continu bezig en zijn 
ze na zo’n twee uur klaar.

Bij het eerste jeugdteam loopt het nog 
niet lekker in de J4 klasse. Deze week 
verloren Niels Doensen, Harm Steen-
bakkers en Michiel van Schaik met 8-2 
van Veldhoven 2. Niels en Harm scoor-
den de beide punten. Misschien dat ze 
volgende week punten kunnen pakken 
uit bij MTTV’72 3 uit Mierlo, die ook 
nog alles verloren hebben. Bij het twee-
de jeugdteam gaat het stukken beter. 
Liam Sangers, Jasper van Veenendaal en 
Ilse Houben wonnen met maar liefst 9-1 
tegen De Meppers 4 uit Heeze. Alleen 
Ilse verloor één wedstrijd. 

Het tweede seniorenteam speelt in een 
derde klasse poule waarin de teams aar-
dig aan elkaar gewaagd lijken te zijn, zo-
dat voor handhaving elke overwinning 
belangrijk kan zijn. Deze week speelden 
Jos Beniers, Johan Voorhout en Frede-
rieke van de Poel uit tegen Stiphout 
5. Het begin was voor Stiphout, maar 

eenmaal op dreef scoorde ATTC punt na 
punt. Johan en Jos wonnen twee wed-
strijden en Frederieke leek haar dag niet 
te hebben, maar won uiteindelijk nog 
van de sterkste speler van Stiphout. Met 
het gelijke spel staan ze voorlopig op 
een tweede plek. Bij het derde senioren-
team is het ook al spannend in de poule. 
Johan Heurter, Thijs Smulders en Johnny 
van de Elzen speelden bij Taveres 2 uit 
Eindhoven, waar Thijs ook traint. Voor 
Thijs was er geen sprake van thuisvoor-
deel, hij won één keer en Johnny scoor-
de de andere twee punten. Na deze 7-3 
nederlaag staan de heren vierde, maar 
het verschil met de anderen is klein.

Overige uitslagen:
Veldhoven 4 – ATTC’77 1 4-6
ATTC’77 4 – Unicum 7 0-10
ATTC’77 5 – Unicum 11 7-3

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

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

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

Disco/Boemerang’s got talent
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

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

Oefen Dressuur Nieuwe KNHS 
proeven
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, Beek en 
Donk

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

Super Saturday
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

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

Gratis tafeltennissen bij ATTC’77
10.00 uur, Gymzaal Jan van 
Rixtelstraat, Aarle-Rixtel

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, Beek en 
Donk

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

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

Maandag 7 maart
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Dinsdag 8 maart
Informatie Projecten Ghana
19.30 uur, Kerk O.L. Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Woensdag 9 maart
Open Huis OBS het Klokhuis en 
Kinderopvang
18.00 uur, Burg. vd Heuvelstraat 16, 
Lieshout

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

Donderdag 10 maart
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De 
Groof, Beek en Donk

Vrijdag 11 maart
NL Doet bij het IVN
9.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

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

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

Zaterdag 12 maart
NL Doet bij het IVN
9.00 uur, IVN gebouw De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

NL-Doet bij de Boemerang
9.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

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

Lente Actie Scouting Aarle-Rixtel
10.00 uur, Aarle-Rixtel

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Muziekweekend 40 jaar ‘De Zwarte 
Fanfare’
18.30 uur, MFC ‘De Dreef’, 
Aarle Rixtel

Muziekweekend 40 jaar ‘De Zwarte 
Fanfare’
18.30 uur, MFC ‘De Dreef’ 
Aarle Rixtel

Benefi etavond Stichting ‘A pin for 
your thoughts’
18.30 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

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

Live Muziek - The Seasons
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 13 maart 
IVN Wandeling Eyckenlust
10.00 uur, Parkeerplaats restaurant 
Paradijs, Brugstraat Beek en Donk

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

Gratis tafeltennissen bij ATTC’77
10.00 uur, Gymzaal Jan van 
RIxtelstraat, Aarle-Rixtel

Feestelijke koopzondag 5-jarig 
jubileum TRIA Fietsen
11.00 - 17.00 uur, TRIA Fietsen, 
Papenhoef 21, Lieshout

Opening Dutch Mud Men Store
11.00 - 17.00 uur, Papenhoef 21C, 
Lieshout

Expositie Marianne en Gerard Bosch
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

Woensdag 16 maart
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Open Huis OBS het Klokhuis, BS de 
Muldershof en Fides Kinderopvang
18.00 uur, Wijnkelderweg, 
Beek en Donk

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

sound-light.nl

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


