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

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

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Is u niets opgeval-
len wanneer u door de kern van 

Aarle-Rixtel rijdt? De voormalige 
klokkengieterij is tegenwoordig 
een broedplek voor ondernemer-
schap, de oude pastorie wordt 
momenteel flink onderhanden 
genomen en menig ondernemer 

waagt de stap om zijn of haar 
droom te verwezenlijken. Onder-
nemersvereniging ‘Aarle Onder-
neemt’ floreert. Allemaal nieuwe 
initiatieven in één dorp en dat in 
tijden waarin kleine centra het 

niet altijd even makkelijk hebben. 
De MooiLaarbeekKrant is nieuws-
gierig en gaat op zoek naar een 
verklaring.

Lees verder op pagina 9.

Een positieve fl ow in Aarle-Rixtel

Ger Aarts ontvangt Ereblijk gemeente Laarbeek

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Mariahout – Volledig verrast ontving 
Ger Aarts uit handen van wethouder 
Joan Briels het Ereblijk van de gemeen-
te Laarbeek. Tijdens de jaarvergadering 
van Zorg om het Dorp werd het schei-
dende bestuurslid door de gemeen-
schap in het zonnetje gezet. Ger is de 
eerste vrouw in Laarbeek waaraan deze 
onderscheiding wordt toegekend. 

Overval
Zachtjes binnengeslopen familie-
leden zijn getuige van het erelid-
maatschap dat Ger van ‘Zorg om 
het Dorp’ ontvangt. De overval 
is compleet als wethouder Briels, 
met collega’s uit de politiek, Ger 
bedankt voor haar inzet de afge-
lopen halve eeuw. Ger moet er om 
lachen: “Als meisje van 16 werd 
ik door Mien Staadegaard als vrij-
williger voor de boerinnenbond 

gevraagd. Na afloop ging ik als 
secretaris weg.” Ger heeft zoveel 
voor de gemeenschap gedaan dat 
wethouder Briels twee A4-tjes no-
dig heeft om al haar werkzaamhe-
den op te sommen. Hij wil er zijn 
vingers niet aan branden. Om te 
voorkomen dat hij een activiteit 
vergeet, laat hij Ger zelf alles op-
sommen. “We gaan gewoon tur-
ven", plaagt de wethouder.

Bescheiden
Voor de eerste keer die avond staat 
Ger met haar ‘mond vol tanden’. 
Terwijl wethouder Briels alvast be-
gint door een aantal activiteiten 
op te sommen, herpakt Ger zich. 
Bij iedere activiteit noemt ze col-
lega-vrijwilligers op die ook hun 
steentje bijdroegen. 

Lees verder op pagina 3.

Ger Aarts te midden van haar gezin na de uitreiking van het Ereblijk 

De toekomstige locatie van Snoeperij Jantje
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een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Teardrop urnen

DANK BETUIGING

DANK BETUIGING

Monuta Magis. 
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00  
(dag en nacht)

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.
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Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

Monuta Magis 
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
www.monutamagis.nl

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Via deze weg danken wij u hartelijk voor uw vele blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, 

ons (schoon)moeder en oma,

Anneke Swinkels - van Vijfeijken

Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk, bloemrijk of 
muzikaal tot uiting gebracht, is voor ons een grote steun en 

zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Canto Swinkels
Ted en Miranda, Lenn
Sybille en Rob, Bram, Anouk
Canto jr. en Susan, Floor
 
Beek en Donk, 30 maart 2016

Zoveel warmte ...
Zoveel medeleven ...

 

Wij danken iedereen voor de belangstelling, 
mooie woorden, brieven, kaarten en prachtige bloemen die 

we mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn vrouw, ons mam en oma

Maria Biemans-Biemans

Uw medeleven is ons tot troost en steun geweest. 
  

Een extra dank aan Pastoor Rombauts, huisartsenpraktijk Erp, 
personeel ziekenhuis Bernhoven en personeel thuiszorg 

Brabant Zorg.

Tien Biemans
Kinderen

Kleinkinderen 

Dankbetuiging

Met verslagenheid ontvingen we het droeve bericht 
dat ons bestuurslid

 
Wim Renders

 
op 30 maart 2016 plotseling is overleden

 
Sinds april 2009 was Wim actief als bestuurslid bij Aarle 

Onderneemt. Zijn grote belangstelling ging vanzelfsprekend  
uit  naar het toerisme en recreatie. Onlangs heeft Wim nog 
het gezellige 25-jarig jubileumfeest van Aarle Onderneemt 

mede georganiseerd. We verliezen in Wim een betrokken en 
gewaardeerd  bestuurslid.

Zijn vrouw Rina, kinderen en kleinkinderen wensen we  
veel sterkte toe.

Bestuur en leden van Aarle Onderneemt.

    Gelukkig is de mens die tot het eind                                                        
    handen mocht voelen die goed doen.

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en 
betekend, berichten wij u het overlijden van ons mam, 

schoonmoeder,  trotse oma en omaatje Brabant

Riek van Heugten-van den Berg

 * Beek en Donk, 18 juni 1922    † Beek en Donk, 4 april 2016 

echtgenote van

Toon van Heugten †

Heuvelplein 35
5741 JJ Beek en Donk

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 april a.s. 
om 13.30 uur in parochiekerk H. Michaël, aan de Kerkstraat te Beek 
en Donk. Aansluitend nemen wij afscheid van haar in de aula van 
crematorium Berkendonk aan de Meanderlaan 1 te Helmond.
Samenkomst in de kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de dienst.

Ons mam is overgebracht naar uitvaartcentrum De Groof aan de  
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, waar u welkom bent voor een per-
soonlijk afscheidsbezoek donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.

In plaats van bloemen was het de wens van ons mam een gift te 
schenken aan de Hartstichting, waartoe in de kerk en het crematorium 
collectebussen staan.

Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, gelieve 
deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

             Gouda:   Marianne en Arie †
    Robert en Ilona, Ilse, Bart
    Alexander en Nathalie, Sammy
 
Beek en Donk:   Annemarie en Toni

    Aarle-Rixtel:   Thea en Maarten
    Dennis
    Leroy en Evelien

Wegens familieomstandigheden zal onze zaak

Drogisterij Jo Ceelen
Heuvelplein 26
Beek en Donk

op zaterdag 9 april om 12.00 uur
en dinsdag 12 april

de gehele dag gesloten zijn.

Toni en Mieke van den Bergh-van Heugten
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De vraag van deze week: Wie 
weet wie dit zijn?
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-

dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie 
weet, is jouw antwoord hier volgende week te lezen!
Op de foto van vorige week kwamen o.a. de volgende reacties binnen:

De foto is genomen in Den Haag bij het monument op Plein 1813 op 17 juli 1963 
tijdens een uitstapje van KPJ Mariahout.
De namen van alle personen op deze foto: (van veel dames is de meisjesnaam 
weergegeven) 
Bovenste rij: Toos Bijvelds, Piet Aarts, Annie Swinkels, Henny vd Aa, Ger Rooijak-
kers, Marietje en Jan Beks, daarachter Jo Swinkels, Bart Coppelmans.

Tweede rij: Maria Verhoeven, Wim van Rooij, Mia Gruijters, Frans van Rooij, Corrie Gevers, Jo Hobbelen, Albert Leenders, 
Nellie Manders , Truus vd Aa, Antoon Leenders, Mientje vd Broek, Toos van Hoof, Martien van Nistelrooij, Miet van Rooij, 
Frans Leenders.
Derde rij: Jan v d Heuvel, Annie v d Aa, Andre van Rooij, daarvoor Martien van Vijfeijken, Riek v d Heuvel, Riek Rooijak-
kers, Martien van Rooij, Joke Boudewijns.
Voorste rij: Jan Gevers, Annie vd Linden, Tiny van Dijk, Bart de Brouwer, Johanna van Dijk, Marietje en Antoon Daniels, 
Betsie Huibers en Harrie Boudewijns, Maria Vogels.

Met vriendelijke groeten,
Martien van Nistelrooij

Op de foto van Historische beelden van donderdag 31 maart zie ik twee beken-
den. Dat zijn Betsie Huibers en Harrie Boudewijns. Betsie was mijn buurmeisje.
 
Groet, Mieke Theunissen

   

Historische beelden

Vervolg voorpagina

Ger Aarts ontvangt het Ereblijk van de gemeente Laarbeek
Maar het is niet voor niets dat de 
gemeenteraad Ger het Ereblijk toe-
kent op basis van uitzonderlijke ver-
diensten op sociaal-maatschappelijk 
gebied voor de Laarbeekse gemeen-
schap. Verdiensten voor bijvoorbeeld 
de Bernadetteschool. Daar zat ze in 
ouderraad en schoolbestuur. Bestuurs-
lid van 'Zorg om het Dorp', voorzitter 
dorpsondersteuningsteam, betrokken 
bij de WMO, mantelzorgster, raads-

lid in de gemeente Lieshout en Laar-
beek. Ze stond aan de wieg van de 
oprichting Partij Nieuw Laarbeek. De 
lijst gaat maar door. Wethouder Briels 
noemt ook de laatste nieuwsbrief van 
'Zorg om het Dorp', waar Gers vrijwil-
ligerswerk aandacht kreeg. Gelukkig 
ziet de wethouder ook zoon Joan in 
het blad voorbijkomen, hoop voor de 
toekomst.

Fijn mens
“Ger, je bent een fijn mens”, besluit 
wethouder Briels zijn verhaal. “Fijne 
mensen zijn belangrijk voor Laarbeek. 
Daarom heeft de raad unaniem beslo-
ten jou het Ereblijk te geven.” Na een 
luid applaus kan Ger het wederom niet 
laten om mensen te bedanken. Haar 
overleden man Piet, die haar de mo-
gelijkheid gaf om dit allemaal te doen. 
Haar gezin, waarvan ze regelmatig weg 

was. Ger kan met 'Zorg om het Dorp' 
terugkijken op een bijzondere avond. 
De zaken waar Ger zich hard voor 
maakt, kwamen in de voorafgaande 
jaarvergadering nadrukkelijk aan de 
orde. Mariahout is als kleinste kern nog 
steeds in ontwikkeling. Een organisatie 
als 'Zorg om het Dorp' is in 16 jaar tijd 
een bloeiende organisatie geworden, 
dankzij mensen die zich, net als Ger, 
inzetten voor de gemeenschap.

Ger Aarts verlaat na 16 jaar 'Zorg om het Dorp'

We worden als dorpsorganisatie nu voor vol aangezien
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Zaterdagochtend in Ma-
riahout. Het dorp bruist van bedrijvig-
heid. Vanuit haar woning aan de Tuin-
dersweg overziet Ger het dorp waar ze 
zich al jaren voor inzet. Haar bestuurs-
functie bij ‘Zorg om het Dorp’ heeft ze 
neergelegd. Maar haar vrijwilligers-
werk voor Mariahout blijft. 

Leefbaarheid
“Het ontstaan van ‘Zorg om het Dorp’ 
ontstond door letterlijke zorgen om 
het dorp”, vertelt Ger, die als ervaren 
bestuurster voor veel vrijwilligersor-
ganisaties de handen uit de mouwen 
steekt. “Het dorp was aan het vergrij-
zen, winkels kwamen leeg te staan en 
er was nauwelijks openbaar vervoer." 
De provincie Noord-Brabant trok sub-
sidie uit om kleine dorpen leefbaarder 
te maken. “Waar heeft een dorp als 
Mariahout behoefte aan?”, was de 
vraag die aan twaalf sleutelfiguren 
uit het dorp gesteld werd. “Organi-
saties en verenigingen die een groot 
draagvlak binnen onze gemeenschap 

hadden werden uitgenodigd", legt 
Ger, die zelf namens de KVO in deze 
denktank zat, uit. Na uitgebreid brain-
stormen werd een projectplan aan 
de provincie overlegd. De provincie 
besloot de plannen van Mariahout te 
subsidiëren. Na toekenning van subsi-
die nam Ger plaats in een stuurgroep 
die een zevental speerpunten voor 

Mariahout onder de loep nam. “De 
projecten waren zeer uiteenlopend", 
vertelt Ger. “Van computerlessen tot 

het onderzoeken of we wel voldoende 
kinderopvang hadden in ons dorp.” 

Draagvlak
Zestien jaar later zijn er veel plannen 
gerealiseerd en is ‘Zorg om het Dorp’ 
een bloeiende organisatie. “Het is be-
langrijk om zoveel mogelijk inwoners 
bij je plannen te betrekken", lacht Ger. 
“Via buurtverenigingen hebben we 
bijvoorbeeld veel Mariahoutenaren 
kunnen bereiken. Activiteiten die door 
‘Zorg om het Dorp’ georganiseerd 
worden, moeten laagdrempelig zijn en 

gedragen worden door Mariahout."

Intussen vormt de organisatie een 

voorbeeld voor andere kleine kernen. 
Ger is trots als ze delegaties uit ande-
re dorpen hun organisatie kan tonen. 
“Ik heb samengewerkt met een mooie 
club mensen", zegt ze trots. “Zowel 
jongeren als ouderen, die het beste met 
Mariahout voor hebben.” De saamho-
righeid in de gemeenschap heeft dan 
ook gezorgd voor vele regionale en 
landelijke prijzen. “De titel ‘Kern met 
Pit’ is verkregen met het herbouwen 
van de Lourdesgrot", zegt Ger. “Er zijn 
intussen alweer diverse projecten ge-
daan die op hetzelfde niveau staan.” 

Toekomst
Ger is een duizendpoot die niet stil kan 
zitten. Haar ervaring en netwerk blijft 
ze inzetten voor Mariahout. En plan-
nen? Die heeft ze alweer genoeg. 
“Een organisatie als ‘Zorg om het 
Dorp’ heeft nieuw bloed nodig”, lacht 
ze terwijl ze alweer enthousiast over de 
plannen van het klooster vertelt. Ach-
ter de geraniums zit Ger nog lang niet, 
al is haar uitzicht nog zo mooi.

Ger Aarts vol trots met het Ereblijk van de gemeente Laarbeek 

Het was druk maandagavond tijdens de jaarvergadering van 'Zorg om het Dorp', waarbij Ger Aarts afscheid nam 

Het is belangrijk om zoveel 

mogelijk inwoners bij je 

plannen te betrekken
Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Louis Dijckmans
Een goede doelen stichting kan op ver-
zoek aan de belastingdienst en onder 
voorwaarden een ANBI-status krijgen 
(algemeen nut beogende instelling). Het 
fiscale voordeel van een ANBI-status ligt 
in de giftenaftrek en vrijstelling voor de 
erf- en schenkbelasting. Als een instel-
ling de ANBI-status niet heeft dan zal 
een gift of erfenis belast zijn tegen 30% 
tot 40% erf- of schenkbelasting.   
Het is derhalve noodzakelijk dat uw in-
stelling aan álle voorwaarden voor de 
ANBI-status voldoet en blijft voldoen. 
De Hoge raad heeft namelijk recent 
geoordeeld, dat een ANBI-status met 
terugwerkende kracht kan worden in-
getrokken. Controleer dan ook of uw 
ANBI voldoet aan de voorwaarden.
Wat zijn de voorwaarden:
• De instelling moet voor minstens 90% 
het algemeen belang dienen;
• geen winstoogmerk;
• eisen omtrent de hoogte en bestem-
ming van het eigen vermogen;
• het publiceren van gegevens op web-
site;
• Verder is ook een actueel beleidsplan 
van belang;
• redelijke verhouding tussen de be-
heerkosten en bestedingen;
• het geld dat overblijft na opheffing 
van de instelling moet worden besteed 
aan een ANBI met een soortgelijk doel;
• Ten slotte moet u ook voldoen aan de 
administratieve verplichtingen. 
Zorg er dus voor dat al deze zaken 
op orde zijn aangezien dit voor de 
Belastingdienst of rechter reden kan zijn 
om uw ANBI-status in te trekken. Wij 
adviseren daarbij extra aandacht te be-
steden aan ‘ANBI-proof’ statuten.  
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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
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Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

Ingrid van Dijk        06-36 41 29 31 
info@aggeris.nl      www.aggeris.nl     

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820
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VAN SCHIJNDEL 
WONEN

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

In Memoriam Wim Renders
Een bevlogen mens is niet meer………… 
Wim Renders

Elk afscheid betekent de geboorte van 
een herinnering. Wim had een meer dan 
grote belangstelling voor alles wat met 
natuurontwikkeling, fotografie en de wereld 
van toerisme en recreatie te maken had. Bijna 
40 jaar had  hij samen met zijn vrouw Rina de 
regie over Eco-tourist farm De Biezen in Aarle 
Rixtel, waarvan 22 jaar als eigenaar. “Kom 
doen in Brabant, maar vooral in Gemert-Bakel 
en in de Peel. Niet alleen voor natuur ,maar 
ook voor recreatie en ontspanning. Zo goed 
als alles is om de hoek te vinden met een 
grote verscheidenheid, zodat er voor iedereen 
wel wat wils is”, zou Wim gezegd kunnen 
hebben.

We kunnen Wim typeren als een 
ondernemende man met een groot netwerk 
in de wereld van recreatie en toerisme. Hij 
zocht met name de verbinding tussen het 
lokale  VVV gastheerschap en de regio op, 
om de bestedingen ter plekke te stimuleren. 
“Als het druk is in de Peel kunnen veel 
ondernemers een graantje meepikken”, was 
een vaak gehoorde uitspraak van Wim. Na het 
uiteen vallen van de Regio VVV ZO Brabant 
stond hij als voorzitter mede aan de wieg van 
Stichting VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel en 
Stichting Peelpromotie. Hij was bestuurslid 
van stichting Gemert Bakel Toerisme, 
bestuurslid van Stichting Peelnetwerk, maar 
ook vicevoorzitter van de stichting VVV 
Brabant. Als geen ander was hij pleitbezorger 
voor (boven)regionale samenwerking.

Verbazing kan het dan ook niet wekken, dat 
hij zich ook als bestuurslid van TOP Brabant  
inzette voor bundeling van krachten rond 

het toeristisch platform om de positie en 
de organisatie van het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven in Brabant verder te laten  
verstevigen. Ook als vicevoorzitter van 
Vekabo Noord Brabant, een organisatie 
welke zich sterk maakt voor charmante 
accommodaties op het platteland, was je bij 
hem in deze rol aan het juiste adres. Verder 
was hij ook nog lid van het bestuur van de 
Ondernemersvereniging Aarle Onderneemt. 

Wim, je bent door vele deuren gegaan om 
een bijdrage aan de samenleving te leveren. 
In gedachten begeleiden we je ook door deze 
laatste deur…

We wensen Rina, Jeanette Anne, Jolrieke, 
Greetje, Annethij, Dennis en de kleinkinderen 
sterkte  met dit vreselijke verlies. 

Besturen VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel en 
Stichting Gemert-Bakel Toerisme en Recreatie  
en vrijwillig(st)ers.

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

Agenda 7 - 14 april 2016
Donderdag 7 april

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 8 april 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Lieshout 
Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 9 april 

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering 
voor: Miet Dekkers (mged), 
Jan Dekkers (sterfdag), Jo 
Raaijmakers

Zondag 10 april

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
De Cantorij
Intenties in deze viering 
voor: Overleden oud-
ers Martens- Brouwers 
Frans en Jeroen, Piet en 
Mia Coolen–Martens, 
Bijzondere intentie (fam van 
Boh ), Jan Hendrix (trou-
wdag), Voor de vervolgde 
Christenen in Syrië, Irak en 
Afghanistan, Tot welzijn 
van de parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 
09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Hendricus Verkuijlen 
(fund), Hélène Slaats-
Lammers, Kees en Miet van 
de Hurk

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. 
Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering 
voor: Guus en Marie van 
Mil-van den Boogaard, Jan 
Haeve, Johannes Swinkels 

en Allegonda Dirks de 
echtgenote, Toon Dora en 
Grada Verbakel, Frans en 
Nolda Verhagen, Gerrit 
Wilms en zoon Marc.

Maandag 11 april

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 12 april

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 13 april

09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Een van Lieshouts nieuwste straten heet Den Effer. Deze straat ligt vlakbij De Klumper, het Lieshoutse 
woord voor klompenmaker, en dat is dan toepasselijk want een effer is klompenmakersgereedschap. 
Een eeuw geleden waren er tientallen klompenmakers in Lieshout. De Heemkundekring ’t Hof van 
Liessent uit Lieshout brengt zes keer per jaar een tijdschrift uit dat ook Den Effer heet. Dit tijdschrift 
komt uit als voorbereiding op een lezing. Er is een uitnodiging met de titel van de lezing, de datum en 
de locatie en uiteraard wat meer informatie over de persoon die de lezing geeft. Verder wordt er wat 
meer verteld over de lezing. Een voorbewerking dus van de lezing. Een mooie naam voor een mooi 
tijdschrift. Zo is het ook met de effer als klompenmakersgereedschap, het is een voorbewerking. Als het 
blok hout is uitgekapt en met het paalmes de buitenzijde tot een klomp gesneden is, dan komt men 
met de Effer, een soort boor, om de eerste uitholling voor de voet te maken. Klompen worden steeds 
minder gedragen en ook minder gemaakt dan vroeger. In Lieshout zijn geen klompenmakers meer. In 
Aarle-Rixtel is het Nicole van Aarle die het ambachtelijke klompenmakersvak nog uitvoert. Zij is al de 
vijfde generatie in haar familie en op verzoek geeft zij demonstraties in het klompen maken. U kunt een 
afspraak met haar maken via haar website www.klompenschuurtje.nl en 
dan kunt u haar beslist ook met een effer aan het werk zien. Het waren in 
haar familie steeds de mannen die het klompenmakersvak uitoefenden. 
Bijzonder is dan ook dat zij als vrouwelijk lid van de familie het vak ver-
staat en doorgeeft aan het nageslacht. Ze is nog jong en kan dus nog veel 
klompen maken. Nederland heeft in de wereld een klompentraditie. De 
souvenirwinkels zouden niet zonder de klomp kunnen. De naamgeving 
van deze nieuwe straat Den Effer zal er hopelijk aan bijdragen dat de 
klompenmakerstraditie voor ons nageslacht bewaard wordt. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent en Nicole van Aarle, 
klompenmaakster te Aarle-Rixtel

DEN EFFER

Nicole van Aarle

Mariahout – De KBO Mariahout houdt op 
donderdag 7 april de laatste kaartavond van 
het seizoen.

De eerste fietstocht wordt op dinsdag 12 april 
gehouden. Men vertrekt om 13.30 uur bij de 
kerk. Elke dinsdag wordt er een fietstocht ge-
houden. Bij slecht weer gaat deze niet door.  

Lieshout – Carnavalsvereniging de Raopers 
houdt op vrijdag 8 april een kienavond in het 
Dorpshuis.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open om 19.00 uur. Iedereen is welkom in het 
Dorpshuis, wat gelegen is aan het Grotenhof. 

Activiteiten bij KBO Mariahout

Kienen met de Raopers
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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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Een beetje columnist is tegenwoor-
dig mee met de tijd. En wat is er deze 
week gebeurd? Juist. Pasen. Gelukkig 
is er ook op taalkundig gebied heel wat 
onderhoudends te schrijven over een 
joods, christelijk, oud-Germaans feest. 
Wist u bijvoorbeeld dat de donderdag 
van het Laatste Avondmaal ook wel 
Witte Donderdag genoemd wordt? 
En in Zuid-Duitsland en Oostenrijk 
heet die dan weer Groene Donder-
dag (Gründonnerstag) en daar eten ze 
op die dag vaak spinazie. Het Laatste 
Avondmaal doet me overigens denken 
aan een flauw mopje in verband met 
de bediening (en gezien dit stukje in 
de krant speciaal voor mij gereserveerd 
is, ga ik het mopje toch gewoon met 
u delen). Vraagt de ober aan Jezus: 
“Waarom wilt u een tafel voor 26 als 
u maar met 13 personen bent?” Je-
zus: “We gaan allemaal aan dezelfde 
kant van de tafel zitten.” Met Pasen 
wordt er door velen onder ons ook al-
tijd naarstig naar eitjes gezocht. Eieren 
spelen in veel spreekwoorden dan 
ook een prominente rol. Je kunt 
iets voor een appel en een ei 
kopen. Je kunt op eieren 
moeten lopen. Som-
mige mensen slach-
ten de kip met de 
gouden eieren. In 
Duitsland slach-
ten ze overigens 
niet de kip met 
de gouden eieren, 
maar de gans. Zo-
als sommigen onder 
u misschien weten, 
werk ik in mijn vrije tijd 
als vertaler Duits. Van-
daar dat ik graag naar 

Duitsland of de Duitse taal verwijs. 
Maar dat volledig terzijde. Over een 
politieagent wordt ook wel gezegd dat 
hij een kip zonder eieren is. En je kunt 
ook geen omelet maken zonder een ei 
te breken. Het verhaal van het Ei van 
Columbus houdt in dat iets gemakke-
lijk lijkt als iemand voor heeft gedaan 
hoe het moet. Nadat Columbus terug-
kwam uit Amerika vonden veel edel-
lieden dat het vinden van de Nieuwe 
Wereld helemaal niet zo moeilijk is. 
Columbus zei dat dat alleen maar zo 
leek, omdat de edellieden het goede 
voorbeeld net hadden gekregen. Daar-
naast moet je ook geen paaseieren op 
Goede Vrijdag eten (dat is hetzelfde 
als de huid verkopen voordat de beer 
geschoten is). En voordat we het hele 
eiereneten achter de rug hebben, sluit 
ik deze column op gepaste wijze af. Bij 
Pasen horen namelijk ook pasgeboren 
dieren. Dit liedje, door mijn vader ge-
schreven, gaat over een jonge koe. Ik 
moest eraan denken omdat mijn moe-

der het onlangs geplaybackt 
heeft voor de KBO: Der 

l iep un jong kelf-
ke in de wei. 
‘t Spartelde, 

darte lde, 
waar toch 

zo blè-
ij. De 

slachter 
zag da jong 

kelfke gèèr. 
’t Duurde 

ni lang of ut 
hing an de lèèr. 
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Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

• Thematische workshops
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

• Bedrijfsbloemwerk
• Alle overige bloemwerken
   op bestelling, gratis bezorgd.

*binnen Laarbeek

Suzanne heeft >120 out� ts

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

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

Gemert/Laarbeek - Afgelopen week 
vond in de aula van het Commanderij 
College in Gemert de jaarlijkse the-
ma-avond plaats, georganiseerd door 
de Oudervereniging. Zaken als Cyber-
pesten, sexting en gaming passeer-
den de revue. Wendy Daniëls van de 
Stichting Halt en Elke Nagtzaam van 
de Politie gaven nuttige informatie en 
tips. Theatergroep Helder beeldde het 
thema uit met leuke sketches.

Het publiek
Een volle zaal met betrokken ouders. 
Volgens Wilbert van de Laarschot van 
de Oudervereniging is deze avond niet 
georganiseerd omdat er op het Com-
manderij College meer incidenten met 
internetgebruik zouden plaatsvinden 
dan elders. “Dit thema leeft overal”, 
zegt hij. De MooiLaarbeekKrant vindt 
aansluiting bij een groepje ouders uit 
Mariahout. De verwachtingen zijn 
hooggespannen. “Je weet als ouder 
niet wat ze allemaal uitspoken op hun 
mobieltje.”

Gevaren van het internet
“We moeten niet overdrijven”, zegt 
Wendy Daniëls van de Stichting HALT. 
“Internetgebruik is in principe positief. 
Je kunt er alle informatie vinden. Van 

alles leren op je eigen niveau. Kennis-
maken met verschillende meningen. Je 
doorzettingsvermogen testen met een 
ingewikkeld spel. Je zelfvertrouwen 
opkrikken. Stuk voor stuk positieve za-
ken.” Anders wordt het als kinderen te 
maken krijgen met cyberpesten, sex-
ting, of gaming. Bij cyberpesten slui-
ten kinderen elkaar uit, of beledigen 
elkaar via de sociale media, met één 
druk op de knop. De psychische ge-
volgen voor een slachtoffer zijn groot. 
Bij sexting laten tieners zich verleiden 
om gewaagde foto’s van zichzelf in 
goed vertrouwen te delen met iemand 
die ze nauwelijks kennen. Sexting is 
strafbaar als er sprake is van dwang of 
bedreiging. Het is ondoenlijk om deze 
foto’s van internet te verwijderen. Het 
slachtoffer zit diep in de put. Bij ga-
ming is een tiener zo dwangmatig met 
zijn mobieltje of een spel bezig dat hij 
zijn omgeving totaal vergeet. Gaming 
is niet strafbaar, maar het verstoort 
de relatie met vrienden kennissen en 
huisgenoten ernstig. Gaming komt 
met alle gevolgen van dien, ook bij 
volwassenen voor. In 2014 waren, 
landelijk gezien, 17000 tieners betrok-
ken bij deze uitwassen van internetge-
bruik. 

Theater Helder
Theater Helder brengt het thema met 
veel humor onder de aandacht. Als 
dochterlief zich heeft laten verleiden 

om gewaagde foto’s op te sturen naar 
haar facebookvriendje en haar vader 
daar enorme stampij over maakt, ver-
zucht dochterlief: “Pap, ben jij dan 
nooit jong geweest?” Het spel eindigt 
ermee dat vader en dochter samen op 
facebook zoeken naar een ‘ex’ van 
vader! Als zoonlief zo opgaat in zijn 
online-games dat hij geen tijd heeft 
om te eten, zelfs geen tijd heeft om 
in te gaan op een uitnodiging van een 
knap meisje dat ‘live’ voor hem staat, 
stelt moeder zelf de grenzen en trekt 
de stekker uit de router. Ondertussen 
stelt de theatergroep heikele vragen 
aan het publiek: “Zit u ook op face-
book? Zoekt u ook weleens naar uw 
‘exen’ op facebook? Hebt u ook wel-
eens een gewaagde foto geplaatst?” 
De aarzelende reacties van het publiek 
doen vermoeden dat de antwoorden 
in de vraag besloten liggen.

Stichting HALT  
De Stichting HALT probeert jeugdcri-
minaliteit te voorkomen door het ge-
ven van informatie aan tieners, ouders 
en scholen. Verder bemiddelt HALT, 
dat daders van strafbare feiten een 
leerstraf krijgen opgelegd. Zo wordt 
voorkomen dat een tiener, die de 
grenzen van het betamelijke nog niet 
kent, levenslang wordt opgescheept 
met een strafblad. Op school kunnen 
slachtoffers problemen met hun men-
tor delen. Thuis moeten ouders alert 

zijn op signalen dat er 
iets mis is. Pasklare op-
lossingen zijn er niet. 
Het goede voorbeeld 
van ouders en een 
goede communica-
tie zijn onontbeerlijk. 
Praktische tips zijn te 
vinden op websites als 
www.meldknop.nl en 
www.mijnkindonline.nl

Het laatste woord
Het laatste woord van 
deze zinvolle ouder-
avond, is voor Thea-
tergroep Helder: “Wij 
zitten ook op facebook. 
Like ons”, zeggen ze 
uitdagend. 

Whats(h)APPening op het Commanderij CollegeWhats(h)APPening op het Commanderij College
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Locatie: Lieshout
Molenstraat 2a
Lieshout
0492 - 38 21 20

Koolhydraatbeperkt dieet bij diabetespatiënten:
Positief effect op gewicht én medicatiegebruik
Een koolhydraatbeperkt dieet 
heeft een bewezen positief 
effect voor diabetespatiënten 
type 2 en is daarom vorig 
jaar opgenomen in de 
diabetesrichtlijn. Diëtiste Karin 
Burg verdiepte zich in dit dieet 
en biedt in haar praktijk in het 
Paramedisch Centrum Laarbeek 
begeleiding aan patiënten die 
het volgen.

Voor wie is een koolhy-
draatbeperkt dieet geschikt?
“Het dieet is zeer geschikt voor 
diabetes type 2 patiënten en 
patiënten in het voorstadium 
van diabetes type 2. Maar ook 
voor mensen met overgewicht, 

die maar moeilijk afvallen met 
een gewoon dieet of voor 
mensen die af willen vallen 
na langdurig medicatie als 
prednison of antidepressiva 
geslikt te hebben, blijkt het 
koolhydraatbeperkt dieet een 
effectief middel.”

Waarom is juist voor hen een 
koolhydraatbeperkt dieet 
interessant?
“Door het aantal koolhydraten 
te beperken, hebben mensen 
minder insuline nodig. En door 
een lage insulinespiegel gaat 
het lichaam vet verbranden 
waardoor je afvalt en je 
buikomvang afneemt. De 

eiwitten en gezonde vetten, die 
je in dit dieet als compensatie 
eet, zorgen er bovendien voor 
dat je minder honger en minder 
zin in zoetigheid hebt. Als je 
diabetes type 2 hebt, kun je door 
dit dieet voor een groot deel van 
de medicatie af komen en als je 
nog in het voorstadium zit, is de 
diabetes zelfs omkeerbaar. Dat 
betekent dat je er helemaal van 
af komt.”

Kan ik dit dieet ook zelf doen?
“Het is niet raadzaam om 
zelf te experimenteren. 
Ieder mens is anders en er 
zijn verschillende maten van 
koolhydraatbeperking. Als 

gediplomeerd diëtiste ben ik 
opgeleid voor het behandelen 
van mensen met verschillende 
soorten aandoeningen en 
ik heb me speciaal in het 
koolhydraatbeperkt dieet 
verdiept. Als je dit dieet 
volgt, moet je met veel 
dingen rekening houden. 
Zo moet bijvoorbeeld de 
medicatie aangepast worden. 
Hierover overleg ik met de 
praktijkondersteuner. En voor 
iedere patiënt maak ik een 
dagmenu op maat. Met een 
verwijzing van de huisarts of 
praktijkondersteuner worden 
de kosten meestal vergoed door 
de zorgverzekering.”

Karin Burg is werkzaam op 
de locaties Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk en Lieshout 
van Paramedisch Centrum 
Laarbeek. Voor meer informatie 
neemt u contact op per e-mail: 
info@dietistekarinburg.nl of 
telefonisch: 06-20357560.

Karin Burg

Theo Kemps

Schouderklachten gericht aanpakken na juiste diagnose

Nu ook in Lieshout

Heeft u wel eens pijn aan uw 
schouder? Bijvoorbeeld als u 
er op ligt? Bij een onverwachte, 
snelle beweging? Of als u 
boven uw macht werkt, bij het 
pakken van een kopje uit het 
bovenste keukenkastje? Als 
u hier mee rond blijft lopen, 
kunnen de problemen in de 
loop van de tijd verergeren. 
Fysiotherapiepraktijk Kemps & 
Rijf heeft de expertise  in huis 
voor het stellen van een goede 
diagnose en het uitvoeren van 
een effectieve behandeling bij 
schouderklachten.
Complex gewricht

“De schouder is een complex 
gewricht dat verschillende  
bewegingen mogelijk maakt en 
bestaat uit botten, pezen en 
spieren. Het is dan ook niet zo 
gek, dat er in dit gewricht veel mis 
kan gaan en schouderklachten 
vaak voorkomen”, vertelt Theo 
Kemps. “Om schouderklachten 
op de juiste manier te 
behandelen is het belangrijk dat 
er een goede diagnose gesteld 
wordt. Alleen als de oorzaak 
van de klachten duidelijk 
is, kan er namelijk effectief 
behandeld worden. Samen 
met collega Bas Keursten heb 
ik daarom een gespecialiseerde 
opleiding gevolgd om ons te 
bekwamen in het doen  van 
schouderonderzoeken. We 
zijn nu in staat om een snelle 
en gerichte diagnose en 
behandelplan op  te stellen.”

Problemen opspeuren met echo
Om de oorzaak van de klachten 
te achterhalen, voeren de 

fysiotherapeuten van Kemps 
en Rijf verschillende testen 
uit. Daarbij hebben ze ook 
de beschikking over een 
echoapparaat, waarmee ze 
heel precies spieren, pezen en 
kraakbeen kunnen bekijken en 
kunnen zien of er bijvoorbeeld 
sprake is van kalkafzetting. Bas 
Keursten: “We maken een echo 
als iemand schouderletsel heeft 
als gevolg van een val om te 
kijken of er iets kapot is, maar 
ook als er klachten zijn zonder 
duidelijke oorzaak of aanleiding. 
In het schoudergewricht past 
alles precies op zijn plek. Als er 
dan bijvoorbeeld kalkafzetting 
aanwezig is dan kan er pijn 
ontstaan. Met een echo is deze 
kalkafzetting goed op te sporen.”

Behandeling met shockwave
Als behandeling bij 
schouderklachten is het 
soms voldoende om een juist 
bewegingspatroon aan te leren, 
maar vaak is het eerst nodig 

om de juiste voorwaarden 
te scheppen zodat dat weer 
mogelijk is. Theo Kemps 
legt uit:  Bijvoorbeeld In het 
geval van kalkafzetting, is het 
noodzakelijk eerst de kalk 
te verwijderen. Binnen onze 
praktijk is het mogelijk om 
daarvoor shockwavetherapie 
in te zetten. Met geluidsgolven 
wordt dan de kalk losgetrild en 
vergruisd en het lichaam voert 
dit vervolgens zelf af. Dankzij 
deze therapie is het mogelijk 
een operatie te voorkomen. 
Als de kalk eenmaal weg is, 
neemt de pijn af. Dat is dan het 
moment om met oefentherapie 
een juist bewegingspatroon 
aan te leren, waardoor nieuwe 
klachten in de toekomst 
voorkomen kunnen worden. 
Andere behandelingen die we 
toepassen bij schouderklachten 
zijn dry needling of intapen. 
Als de schouderklachten een 
relatie hebben met de nek en 
rug, dan werken we regelmatig 

ook samen met de manueel 
therapeuten in onze praktijk. 
Ook hebben we korte lijntjes met 
het schouderexpertisecentrum 
in Eindhoven. Hun gespeciali-
seerde schouderfysiotherapeut 
kijkt als het nodig is met ons 
mee en geeft indien nodig tips 
voor de behandeling.”

Loopt u met schouderklachten 
en wilt u meer informatie 
over de mogelijkheden die de 
therapeuten van Kemps & Rijf u 
bieden? Neemt u dan contact op 
met de praktijk in Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk of Lieshout.

Bas Keursten
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Maatwerk 
inloopkasten

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

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

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

DAKKAPEL
OP MAAT

Bezoek onze showroom
 en overtuig uzelf!

onderdeel van:

Krokodillen huilen enorm veel en 
plengen talloze tranen. Dat doen ze 
in de eerste plaats om het zout uit 
hun ogen te spoelen. Er komt dus 
niet veel verdriet bij kijken. Het is dan 
ook niet moeilijk om te raden waar 
de term ‘krokodillentranen’ vandaan 
komt. Net als bij de krokodil gaat het 
om tranen die niet uit verdriet worden 
geplengd. De krokodil begint ook te 
huilen wanneer hij een grote hap eten 
neemt want hij drukt het lekkere hapje 
tegen zijn traanklieren. Bij het zien van 
een versnapering drukt hij zijn tong 
tegen zijn gehemelte en jankt alweer 
aan. Een ware huilebalk. Mijn tranen 
van afgelopen weken zijn echter echt. 
Dikke tranen biggelen rijkelijk over 
mijn wangen, allemaal veroorzaakt 
door Laarbeekse ontwikkelingen. 
Columnist Joey houdt ermee op. Ik 
zal zijn spitsvondige reclameachtige 
woordgrappen missen. Om de week 
sla ik direct de pagina open waar zijn 
aandeel in de ludieke verdraaiing van 
het Nederlands opgenotuleerd wordt. 
Genieten. Minder plezierig is de 
situatie rondom onze burgemeester, 
niet het afscheid maar de reden ervan. 
Of dit nog niet voldoende is, neemt 
Aarle-Rixtel afscheid van de voorzitter 
van harmonie De Goede Hoop en 
het Openlucht Theater Mariahout 
van haar voorzitter, die er in enkele 
jaren weer een bruisend geheel van 
gemaakt heeft. Ik kan wel janken en 
als ik ween lijkt het alsof een gezang 
opstijgt in de ether, beter bekend als 
huilzang, oftewel chantepleure. Dat 
is nu in de mode bij popzangeressen 
en was vroeger geliefd bij vele 

operawerken. Niet alleen mensen 
en krokodillen kunnen huilen, ook 
paarden. Ik heb dit lang geleden 
meegemaakt bij hotel Brox, waar 
toevallig wat paarden aan een 
drinkbak staan te drinken. Een 
bezoeker zegt joviaal dat hij een 
paard kan laten lachen. De man gaat 
naar een paard toe en binnen tien 
seconden buldert het paard van het 
lachen, de tranen vloeien vorstelijk 
over de wangen. Stilzwijgen siert 
de man en bij aanhouden van de 
gasten en het aanbieden van een 
gratis drankje zegt de man dat hij 
het paard ook kan laten huilen. 
Aangespoord door andere 
cafébezoekers loopt hij naar 
buiten en binnen vijftien 
seconden schieten dikke 
huiltranen uit de ogen van 
het paard. Nu moet de 
man zijn geheim toch 
eens verklappen. “Kijk 
Skauwe, de eerste keer 
heb ik in het oor gefluisterd 
dat mijn edele lid veel 
groter is dan dat van hem 
en de tweede keer heb ik het 
laten zien.” Vrouwen huilen 
vaker uit woede, angst en 
teleurstelling, mannen voelen 
vaker ontroering en vreugde. 
Vrouwentranen zijn eerder verdacht. 
Ook in de politiek zien we dat een 
goed getimede traan van een 
man enorm veel impact kan 
hebben. Donderdag maar weer 
eens naar de vergadering van de 
gemeenteraad.

Huilen Volgens P. Skauwe
COLUMN

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Noteer zondag 17 
april maar alvast in je agenda! Er is 
dan een heus ‘aspergefeest’ bij Kas-
teel Croy. Voor jong tot oud is er van 
alles te doen. Zo staan er kraampjes, 
is er van alles te proeven, is er mu-
ziek, een kinderboerderij en staat er 
een luchtkussen. Met dit asperge-
feest opent  'De Smaak van Croy' 
officieel het aspergeseizoen. 

Gezellig festijn
Eigenaar van ‘De Smaak van Croy’, 
Jan Franken, vertelt: “Het wordt een 
kleinschalig, gezellig festijn, dat gra-
tis toegankelijk is voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar ‘De Smaak van 
Croy’ en wat de ondernemers daar-
omheen, van het Landgoed Croy, 
te bieden hebben.” Roland van de 
Laarschot, die ‘De Smaak van Croy’ 

helpt bij onder andere het organise-
ren van dit evenement, vult aan: “De 
ondernemers van Landgoed Croy 
bundelen hun krachten om te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is. We 
hebben samen van alles te bieden, 
van Croy-bier tot Croy-appeltaart, 

Croy-Cruyden en honing, Croy Bier-
kaas en natuurlijk de Croy-asperges. 
Zoals je begrijpt, is er dus veel te 
proeven en beleven op 17 april!" 

Leveranciers 
Naast de lokale ondernemers zijn ook 
de leveranciers van de Restaurants 
van 'De Smaak van Croy' op 17 april 
aanwezig. “Wij werken niet met de 
schijf van vijf, maar met de schijf van 
Croy”, vertelt Roland. “Zo hebben 
wij Heyde Hoeve Varkensvlees, Boer-
derijkip, duurzame vis en vlees van 
Marchigiana-runderen. Dit is alle-
maal te proeven en bestellen tijdens 
het aspergefeest.”

Aspergefeest
Naast alle lokale producten, leve-
ranciers en vele andere leuke activi-
teiten zoals de kinderboerderij, het 
luchtkussen en een groot terras in de 
tuin van het kasteel, draait het festijn 
natuurlijk ook om de start van het as-

pergeseizoen. Jan vertelt: “Vanaf 17 
april gaat ook ons aspergeseizoen in. 
Ons restaurant is op 17 april al vroeg 
open, daar kan dan ook geluncht 
worden. We hebben een speciaal 
aspergemenu gemaakt, dat vanaf 
dan verkrijgbaar is.” Roland vult aan: 

“Wat ook leuk is om te vermelden, is 
dat aspergekweker Biemans aanwe-
zig is op het festijn en daar dan me-
teen verse asperges schilt. Deze zijn 
natuurlijk ook verkrijgbaar.” 

Croy-appeltaart 
Om het geheel smakelijk af te slui-
ten, mag het verhaal over de nieu-
we ‘Croy-appeltaart’ niet ontbreken. 
Jan vertelt enthousiast: “We hebben 
Croy-appels hier van het land. Gas-
ten die kwamen eten in een van 
onze zeven restaurants konden deze 
appels mee naar huis nemen om er 
een appeltaart van te maken. Deze 
werd vervolgens weer in het restau-
rant ingeleverd. Per restaurant werd 
de lekkerste appeltaart uitgekozen. 
Uiteindelijk is er 1 winnaar uitgeko-
men. Vanaf nu verkopen wij deze 
appeltaart, die dus door een gast van 
ons restaurant zelf is gemaakt. Dat is 
natuurlijk super leuk en hij is ook nog 
eens hartstikke lekker!” 

17 april 
Nieuwsgierig geworden naar het 
aspergefeest en alles wat Croy te 
bieden heeft? Kom dan naar het 
festijn op zondag 17 april! Je bent 
welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. 
De entree is gratis. 

Groot aspergefeest voor jong en oud bij Kasteel Croy

Het wordt een kleinschalig, gezellig festijn, 

dat voor iedereen toegankelijk is

Bij Kasteel Croy vindt op zondag 17 april een gezellig festijn plaats 

Gemert/Beek en Donk – Hoewel zondag 
een prachtige zonnige lentedag was, 
kozen veel muziekliefhebbers ervoor 
om een deel van de middag binnen door 
te brengen. In D’n Dörpel in Gemert, het 
verenigingsgebouw van Harmonie Ex-
celsior, werd een concert gegeven door 
drie jeugdige muziekgezelschappen.

Slagwerk groep van Harmonie Oefening 
en Uitspanning
Het programma startte met een indruk-
wekkende uitvoering door de Slag-
werkgroep van Harmonie Oefening en 
Uitspanning uit Beek en Donk. Dit ge-
zelschap was onder leiding van Rob van 
Doore en verraste het publiek met het 
stuk Laguna (a haven fort he mind) van 
Niels Hak. Een erg veelzijdige composi-
tie die het publiek in de sfeer bracht van 
tropische oorden en onontdekte stran-
den. Voor de slagwerkers was dit optre-
den een mooie try-out. Op 16 april gaan 
zij dit nummer namelijk uitvoeren op het 
Open Nederlandse Slagwerk Kampioen-
schap in Nunspeet. 

Jeugdorkest Harmonie Excelsior
Vervolgens was het podium voor het 
Jeugdorkest van Harmonie Excelsior on-
der leiding van Stijn Rutte. Deze groep 

moest helaas drie muzikanten missen 
deze dag, maar desondanks lieten zij een 
mooi en afwisselend programma horen 
met o.a. Oriental Postcards en Atlas van 
Coldplay uit The Hunger Games. 

Jeugdorkest O&U
Als derde mocht het Jeugdorkest van 
O&U zich laten horen. Dit 40 muzikan-
ten tellende orkest, onder leiding van 
Marianke Hobé, speelde de drie werken 
die zij op 17 april ook zullen brengen op 
het Eurofestival in Heel (L). Dit is een 
concours speciaal voor jeugdorkesten. 

Dirigente Marianke na afloop: ‘’We heb-
ben de laatste weken keihard gewerkt 
aan deze nummers en dit concert is een 
uitgesproken kans om er achter te ko-
men waar we nu staan. vandaag heb ik 
met erg veel plezier op de bok gestaan. 
Nog twee weken om te schaven en de 
puntjes op de i te zetten en dan mag de 
jury in Heel een oordeel vellen over ons 
optreden. We gaan daarginds een mooi 
concert neerzetten, maar we maken er 
met z’n allen – los van het behaalde re-
sultaat – vooral ook een hele gezellige 
dag van.’’

Concert door drie jeugdige muziekgezelschappen

Veel belangstelling voor muzikale jeugd
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Uitleg van recept:
Doe alle ingrediënten voor de bodem 
in een keukenmachine en maal fijn. 
Bekleed de bodem van de springvorm 
met bakpapier. Verdeel het mengsel 
over de bodem en druk goed aan met 
een lepel. Zet de springvorm zolang in 
de koelkast. Maal of pureer ca. 200 gr 
aardbeien (bewaar er een paar voor de 
garnering). Doe de aardbeienpuree in 
een pannetje en verwarm dit. Week de 
gelatine in koud water en knijp uit en 
roer door de aardbeienpuree. Laat het 
mengsel iets afkoelen. Doe de kwark 
in een kom en roer de gepureerde 
aardbeien er door. Schraap de merg uit 
het vanillestokje en roer samen met de 
honing door de kwark. Giet het meng-
sel over de bodem en laat minimaal 
4 uur goed opstijven in de koelkast. 
Garneer de taart met de overgebleven 
aardbeien en wat blauwe bessen. Dat 
wordt smullen! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Gezonde aardbeientaart 

IngrediëntenBodem
130 gr dadels (zonder pit)40 gr kokosolie (gesmolten)40 gr walnoten75 gr havermout

750 gr magere kwark250 gr aardbeien8 blaadjes gelatine1 vanillestokje5 eetlepels honingBlauwe bessen voor garnering

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

SudokuVery hard

1 4

8 3 9 1 5

9 4 6

3 2

4 6 5 1

3 7

8 9 3

3 2 6 7 8

5 4

Puzzle #51076

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ACCELEREREN
ADELLIJK
ADEQUAAT
BISSCHOP
COULANT
DRAPEREN
ENVELOP

FUCHSIA
GEENSZINS
HOPELIJK
ILLEGAAL
JIUJITSU
KRIOELEN
LACONIEK

LUXUEUS
MINUTIEUS
MONNIK
OMELET
OOSTERS
PROFESSOR
QUITTE

RIGOUREUS
SOWIESO
TENUE
VINYL
WOEST
ZANIKEN
ZONNEBANK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACCELEREREN GEENSZINS MINUTIEUS
PROFESSOR RIGOUREUS ZONNEBANK
ADELLIJK ADEQUAAT BISSCHOP
DRAPEREN HOPELIJK ILLEGAAL
JIUJITSU KRIOELEN LACONIEK
COULANT ENVELOP FUCHSIA
LUXUEUS OOSTERS SOWIESO
ZANIKEN MONNIK OMELET
QUITTE TENUE VINYL
WOEST

Interview Kimberly Loos

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:

Melissa GilsingRob van Kaathoven

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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O&U 125 jaar niet met stille trom
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Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
   (Beek en Donk)

Nieuwe horeca
In 2015 opende het dagelijks druk-
bezochte Chalet Couvert reeds haar 
deuren in het voormalige Chalêt Lo-
hengrin evenals IJssalon Gabzz dat 
zich vestigde midden in de Dorps-
straat. Zeer recent - op 4 maart jongst-
leden - opende Stefan van Berloo zijn 
‘Restaurant van B’ in het pand waar 
voorheen Tante Pollewop gevestigd 
was. Van Berloo gaf eerder al aan ‘Aar-
le-Rixtel een erg mooi dorp te vinden 
en direct een goed gevoel te hebben’ 
toen hij het pand voor het eerst ging 
bezichtigen. Navraag ‘live’ leert dat 
Van Berloo terugkijkt op een zeer ge-
slaagde en drukke eerste maand en vol 
vertrouwen de toekomst inkijkt. 

Café De Vrienden wisselde recent van 
eigenaar. Sinds 1 maart 2016 zijn John 
en Jolanda van de Leest-van Dijk de 
trotse eigenaren van café zaal ‘Bij van 
Dijk’, genoemd naar de meisjesachter-
naam van Jolanda. Het echtpaar ziet 
een lang gekoesterde wens in vervul-
ling gaan: samen iets beginnen in de 
horeca. 

Zorginitiatieven
Er wordt momenteel hard gewerkt om 
het gebouw van de voormalige mo-
numentale pastorie in Aarle-Rixtel te 
transformeren naar een kleinschalige 
woonvoorziening pal naast de kerk in 
het centrum van Aarle-Rixtel. Medio 
juni zullen de eerste huurders daar hun 

studio betrekken. Marjolein Wissema 
uit Beek en Donk jaagt haar droom 
na en wil een veilige thuisplek creëren 
waar mensen zorg naar indicatie ont-
vangen. De keuze voor Aarle-Rixtel 
onderbouwde zij eerder in deze krant 
als volgt: “Eén ding is zeker: de zorg 
zal dynamisch zijn. We starten niet 
voor niks op deze dynamische plek in 
het dorp!”

Een kruising verderop in de Dorps-
straat wordt ook flink geklust. Daar 
wordt het voormalige streekmuseum 
’t Pumpke aangepakt en opgefrist en 
zullen Marscha en David Verstappen 
binnen afzienbare tijd hun Snoeperij 
Jantje (her)openen. Snoeperij Jantje 
biedt kleinschalige dagbesteding aan 
mensen met een verstandelijke be-
perking. Behalve het verkopen van 
snoep helpen cliënten bij het maken 

van onder andere snoeppakketten en 
zijn twee cliënten onder leiding van 
David werkzaam in de buitendienst 
(denk hierbij aan groenonderhoud). 
De snoepwinkel werd drie jaar geleden 
gevestigd in de Kerkstraat en is uitge-
groeid tot een begrip in Aarle-Rixtel. In 
het nieuwe pand worden de activitei-
ten uitgebreid. Zo zal er koffie en thee 
worden geschonken in de theetuin en 
kunnen kleine meubeltjes worden op-
geknapt in een eigen atelier. Uitgangs-
punt is echter dat de kleinschaligheid 
wordt behouden. 

Aarlese ondernemersvereniging in 
de lift
Nog niet zo lang geleden, op 21 febru-

ari om precies te zijn, vierde onderne-
mersvereniging ‘Aarle Onderneemt’ 
haar 25-jarig bestaan. De vereniging 
telt zo’n 50 leden en maakt een posi-
tieve groei door. Voorzitster Jantine de 
Jongh vertelt: “De betrokkenheid van 
de ondernemers onderling is groot. 
Het feit dat een aantal jonge onderne-
mers het lef heeft en de uitdaging is 
aangegaan om een eigen zaak te star-
ten of over te nemen, draagt bij aan 
een goede sfeer. Niet alleen in het dorp 
zelf maar ook tussen ondernemers on-
derling. Er waait een frisse wind! Een 
mooi voorbeeld hiervan is de invulling 
van de Klokkengieterij; daar waar de 
stap om een groot (en duur) pand te 
huren nog te groot is, biedt deze lo-
catie een fantastisch alternatief voor 
jonge, startende ondernemers.”
 

Nieuwe dorpsactiviteiten
De positieve sfeer komt ook tot uit-
drukking in nieuwe activiteiten vanuit 
de ondernemersvereniging. “We zijn 
druk bezig met een speciale actie om 
het kermisweekend weer wat meer op 
de kaart te zetten”, vertelt de voorzit-
ster, “en we hebben het project ‘Kleur 
voor de deur’ gelanceerd.” Via het 

project ‘Kleur voor de deur’ kunnen 
ondernemers zich op een kleurrijke 
manier presenteren door middel van 
het adopteren van een bloembak op 
een zichtlocatie in Aarle-Rixtel. “Dit is 
een prima manier voor ondernemers 
die niet in het centrum gevestigd zijn 
om meer naamsbekendheid te creëren 
en zodoende een bijdrage te kunnen 
leveren aan het ondernemersklimaat”, 
aldus De Jongh. 

Op vrijdag 22 april onthullen Aarle-
se ondernemers aan het Heuvelplein, 
Kerkplein en aan de Kouwenberg 
bloembakken om het dorpsbeeld (nog 
meer) te verfraaien. De bakken zul-
len worden gevuld met rode, witte en 
blauw/paarse bloemen. De uitdaging 
is zoveel mogelijk inwoners van Aar-
le-Rixtel in te laten haken op dit kleur-
rijke initiatief door in hun voortuin en/
of aan de gevels ook bloembakken 
met bloemen in deze kleuren aan te 

brengen. “En op die manier worden 
we dan het mooiste bloemendorp van 
Nederland”, lacht De Jongh. 

Resumé
Aarle-Rixtel bruist door de komst van 
nieuwe ondernemers en de energieke 
inzet van een groeiende en bloeien-
de ondernemersvereniging. Het ant-

woord op de vraag waarom dit nu juist 
in Aarle-Rixtel plaatsvindt, geeft De 
Jongh enthousiast en zonder naden-
ken: “Aarle-Rixtel is een heel speciaal 
en uniek dorp. Laten we dat dan ook 
ten volle benutten!”

Aarle-Rixtel is een heel 

speciaal en uniek dorp

Er waait een frisse wind!

Vervolg van de voorpagina

Aarle-Rixtel bruist!

De voormalige klokkengieterij

De Pastorie wordt verbouwd

De toekomstige locatie van Snoeperij Jantje
Jantine de Jongh, voorzitster 
van Aarle Onderneemt
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Beek en Donk – Als nakomer in een 
gezin van acht kinderen kreeg Winny 
Muller – Hoffmann als enige de kans 
om te studeren en haar ondernemer-
schap te ontplooien. Nu – jaren later 
– is zij uitgeroepen tot ‘Beste vrouwe-
lijke CEO van Nederland’. Met bijna 
80 werknemers ontfermt zij zich dag 
in dag uit over de Hoffmann Groep. 

Java 
Na de oorlog in Indonesië hadden de 
ouders van Winny, die op Java woon-
den, moeite met het communistische 
bewind dat gevoerd werd. Zij besloten 
daarop naar Nederland te verhuizen, 
ze hadden immers toch een Neder-
lands paspoort. “Mijn ouders hadden 
het goed in Indonesië”, vertelt Winny. 
“Mijn oudste broer en zus besloten om 
niet mee te gaan. Zij waren beiden pas 
getrouwd. Eenmaal op de boot op weg 
naar Nederland, werden alle bezittin-
gen van ons gezin afgenomen, waar-
door ze met helemaal niets aankwa-
men in Nederland.”

Merellaan 
Op de Merellaan in Beek en Donk werd 
een huisje gevonden voor de familie 

Muller. Toen het jongste kind van het 
gezin tien jaar oud was, werd moeder 
Muller weer zwanger. Ze was toen 43 
jaar. “Mijn moeder was tegelijk zwan-
ger met mijn zus, is dat niet apart”, 
lacht Winny. “Mijn broers en zussen 

studeerden. Alleen mijn ouders hadden 
hier bijna niets. Mijn broers moesten 
daarom hun studie afbreken en direct 
gaan werken zodat er meer geld bin-
nenkwam. Inmiddels waren mijn oud-
ste broer en zus met hun gezin ook naar 
Nederland gekomen. Later, toen ik zelf 
ging studeren, hebben mijn broers en 
zussen gezegd dat ze wilden dat ik dat 
ging doen en zij regelden dan ook dat 
dit financieel mogelijk was.” Inmiddels 
zijn al vier van haar broers en zussen 
gestorven. 

Onafhankelijkheid 
Slechts 17 jaar oud was Winny toen 
haar vader stierf. Geen van haar broers 
of zussen woonden toen nog thuis. 
“Toch heb ik veel van hem geleerd”, 
vertelt de gepassioneerde zakenvrouw. 
“Hij zei altijd tegen mij: ‘Je moet nooit 
met je handen openstaan. Je moet 
onafhankelijk zijn’. Dat is mij altijd 
bijgebleven. Mijn vader werkte in Ne-
derland onder zijn niveau, daar had hij 
moeite mee.” 

Discriminatie 
De woorden van pa Muller kwamen 
Winny ook van pas toen ze op de la-
gere school zat. “Wij waren een van 
de eerste getinte gezinnen in Beek en 

Donk. In die tijd kon je echt spreken 
van discriminatie. Ik weet nog zo goed 
dat ik bij een toneelstuk een engeltje 
wilde spelen. Mijn juf – een non – zei 
toen: ‘Engeltjes zijn blond, niet don-
ker’. Ik herinner me dat als de dag van 

gisteren.” Mijn vader zei toen tegen 
me: ‘Wij moeten ons aanpassen, Win-
ny. Wij komen hier en wij zijn anders, 
niet zij.” Het ‘engeltjesvoorval’ was 
niet het enige dat Winny meemaakte. 
Ook later kwam ze diverse keren in 
dit soort situaties terecht. “De non-
nen wilden bijvoorbeeld dat ik naar de 
huishoudschool ging. Een hoger niveau 
kon ik volgens hen niet aan. Mijn vader 
kwam in opstand. Ik kon meer dan de 
huishoudschool. Toen ik dan toch bij 
de MULO kwam in Aarle-Rixtel, zei-
den – gelukkig – de nonnen daar dat 
ik een hoger niveau onderwijs moest 
gaan volgen. Als mijn vader niets had 
gezegd, had ik misschien wel de huis-
houdschool voltooid. Ik ben blij dat hij 
voor mij opkwam en vind het ontzet-
tend jammer dat hij niet kan zien wat ik 
nu bereikt heb.” 

Technische opleiding 
Nadat Winny haar middelbare school 
op het Knippenbergcollege in Helmond 
had afgerond, koos ze ervoor om de 
secretaresseopleiding te doen (Schoe-
vers). Hier lag allesbehalve haar hart. 
Wie Winny ziet, ziet een goed geklede 
dame, die er altijd keurig uitziet. Toch 
staat ze ook ‘gewoon’ in de bouwput. 
“Ik ben echt opgevoed als een jonge-

tje met een jurkje aan”, lacht ze. “Mijn 
broers hielden van techniek, zij waren 
veel met auto’s bezig enzo. Mijn inte-
resse lag daar ook wel. Ik ging graag 
met jongens om. Ik had maar 1 pop.” 
De secretaresseopleiding koos Winny 

alleen om aan het beeld van de ver-
wachting te doen van een dame. “Al 
snel was duidelijk dat ik mijn eigen pad 
ging kiezen. Ik koos voor een techni-
sche opleiding en kwam zo later bij een 
firma in Duitsland terecht. Ik zit echt 
niet in een sexy branche”, lacht ze. 

Krings BV 
Het bedrijf ‘Krings’ in Duitsland vroeg 
of Winny voor hen kwam werken. Ze 
zei ja en werkte vanaf toen in HEINS-
BERG. Ondertussen had Winny ook 
haar echtgenoot Manfred ontmoet 
op een vakantie met haar familie in 
Duitsland. “We waren allebei heel car-
rièregericht. Mijn man had – en heeft 

Mijn moeder begeleidde mij naar mijn afspraken, 

zodat ik onderweg borstvoeding kon geven

Winny Hoffmann-Muller kent al haar 75 werknemers 

Beek en Donkse Winny Muller-Hoffmann verkozen tot beste vrouwelijke CEO 2015

“Opgevoed als een jongetje met een jurkje aan”
Beek en Donkse Winny Muller-Hoffmann verkozen tot beste vrouwelijke CEO 2015

“Opgevoed als een jongetje met een jurkje aan”
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Ik werk niet in een sexy branche

Er was discriminatie: 

‘Engeltjes zijn niet donker, 

maar blond’

Winny Hoffmann-Muller 

nog steeds - een keukenstudio aan de 
Moezel in Duitsland. Ik heb daar jaren 
meegewerkt en kon daar ook blijven 
werken, maar dan kon ik mijn onderne-
mersgeest niet ontplooien. Daarnaast 
bleven de woorden van mijn vader 
mij altijd bij: ‘Zorg ervoor dat je onaf-
hankelijk bent’. Ik koos daarom mijn 
eigen pad. In 1979 vroeg Krings of ik 
een vestiging in Nederland op wilde 
richten. Vanaf dat moment ben ik echt 
zelfstandig gegaan.”

Familiebedrijf
Vanaf het moment dat Winny zelf-
standig aan de slag ging, werden ook 
heel veel familieleden hierin betrokken. 
“Iedereen woonde inmiddels in Neder-

land. Een aantal hadden geen werk; 
ik nam ze onder mijn hoede. Deany, 
Freddie, Marjan, Winny, Diana, Erik, 
Frans-Joseph van Berne, Jack, Ron en 
Edwin Bots werkten allemaal voor Win-
ny, Diana zelfs nog steeds. “Intussen 
zijn ze bijna zelf allemaal ondernemer”, 
lacht Winny. “Maria werkte ook voor 
me als secretaresse, restaurant Woo 
Ping deed ze in de avonduren.”

Lat-relatie 
Het werd een drukke tijd voor Winny 
en Manfred. Het echtpaar Hoffmann 
had – en heeft nog steeds – een wo-
ning in Duitsland en één in Nederland. 
Toen zij beiden druk waren met hun 
bedrijven werden er ook nog eens twee 
kinderen geboren, Deany en Reggy. 
“Mijn moeder heeft me toen ontzet-
tend geholpen”, vertelt Winny. “Ik ben 
twee weken na mijn bevalling weer 
gaan werken. Ik gaf borstvoeding, ne-
gen maanden lang. Mijn moeder reed 
met mij, samen met mijn kinderen, 
naar mijn afspraken. Terwijl ik mijn za-
kenrelaties bezocht, wandelde zij met 

de kinderen in de omgeving tot ik klaar 
was. Zij ontfermde zich over Deanny 
en Reggy en ondertussen kon ik wer-
ken. Het was toen gewoon zo. Man-
fred woonde in die tijd in Duitsland en 
ik moest me hier druk bezighouden 
met de zaak.” 

Hoffmann Groep 
Winny startte samen met haar broer 
met Krings Nederland in de Lijsterlaan. 
Al snel kocht ze een klein pand op de 
Beekerheide. Ze bouwde hard aan haar 
carrière. In 1989 ging Winny een sa-
menwerkingsverband aan met de firma 
Cultuurweg B.V. uit Alphen aan de Rijn. 
Dit samenwerkingsverband kreeg de 
naam ‘Hoffmann Bodemtechnieken’. 

Het bedrijf houdt zich onder andere 
bezig met het ontwikkelen en leveren 
van een reeks koudgewalste dam-
wandprofielen en funderingsmachines. 
Vanuit deze werkzaamheden ontstaat 
de vraag bij de klanten naar een speci-
alist die damwanden kan aanbrengen. 
Daarom besluit Winny in 1996 het 
bedrijf Wedam op te richten. Wedam 
blijkt een succes te zijn en groeit in kor-
te tijd uit tot een grote, gewaardeerde 
speler op de markt. 

Het bedrijf ‘Hoffmann Groep’ groeide 
met de jaren. Het verhuisde later naar 
Boerdonk en toen naar Stiphout. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. “Het 
was een flinke investering. Ik moest 
alles verkopen om dit te kunnen be-
werkstelligen, zelfs mijn huis. Daarom 
ben ik in Stiphout gaan wonen. Ik heb 
altijd gehoopt om ooit terug te keren 
naar de Beekerheide, waar het allemaal 
begonnen is. En kijk eens, voila, daar 
zitten we nu, twaalf jaar alweer.” Samenwonen 

Pas sinds een jaar of zes wonen Winny 
en Manfred 24/7 onder één dak. “Dat 
is wel een verademing”, laat Winny 
vallen. “Als wij met ons gezin naar 
Duitsland gingen voor een paar da-
gen, was het een hele volksverhuizing. 
Alles ging mee, we hadden een hele-
boel dieren zoals paarden en honden”, 
lacht ze. “Mijn man zei altijd: ‘Bij jou 
kan ik me nooit vervelen, Winny. Elke 
dag is anders’.” Winny en Manfred 
wonen sinds een aantal jaren in Stip-
hout. Manfred is de laatste jaren wat 
minder in Duitsland bij zijn keukenstu-
dio, waardoor het echtpaar wat meer 

tijd voor elkaar heeft. Ook zijn ze opa 
en oma geworden van kleinzoon Mi-
cha, die nu 1,5 jaar oud is. “Het is heel 
leuk”, vertelt Winny. “Het geeft een 
heel andere dimensie aan je leven. We 
vinden het allebei helemaal fantas-
tisch.” Micha is de zoon van Reggy, die 
het ondernemerschap van haar ouders 
geërfd heeft. “Reggy heeft een eigen 
spring- en dressuurstal in Stiphout. 
Deany, haar broer, werkt bij haar. Gro-
te kans dat Reggy ook nog wel ooit 
bij ‘Hoffmann Groep’ komt werken.” 

‘Beste vrouwelijke CEO’ 
Nog steeds werkt Winny meer dan 

fulltime met veel passie voor haar be-
drijf. “Ik heb 75 man personeel, maar 
ik kan alles. Of ik nou de bouwput in 
moet, secretaressewerk moet doen of 
beleid moet uitschrijven. Ik kan al het 
werk van mijn werknemers zo overne-
men als het moet. Ik heb heel goed 
contact met mijn personeel. Er is ge-
lukkig weinig verloop. Ik heb het idee 
dat ze mij als vrouw, als baas zijnde, 
wel accepteren, maar ook respecteren. 
Er werken bij mij veel nationaliteiten, 
zoals Belgen, Duitsers, Polen en Tur-
ken. Ik ken ze allemaal en weet zelfs 
wie hun vrouwen zijn en hoe hun 
kindjes heten.” 

Crisis 
Ook het bedrijf Hoffmann Groep 
kreeg last van de crisis. “Er zijn ge-
lukkig geen ontslagen gevallen en 
we bleven zwarte cijfers schrijven. 
We zagen vanaf 2009 de omzet flink 
teruglopen. Toch hebben we in die 
periode een machine van 1 miljoen 
euro aangeschaft. Je moet blijven in-
vesteren en er altijd voor zorgen dat 
je een stapje vooroploopt, ook al is 
het crisis. Ik ben blij dat de markt nu 
weer aantrekt. Ik kocht die machine 
omdat je toch innovatief moet blijven, 
ook al gaat het even wat minder. Dat 
werpt nu gelukkig zijn vruchten af. De 

markt begint langzaamaan weer aan 
te trekken.” 

Toekomst 
Langzaamaan begint Winny te besef-
fen dat ze dingen over moet dragen 
aan haar personeel, om op den duur 
een stapje terug te kunnen doen. Na 
haar verkiezing als ‘Beste Vrouwelijke 
CEO 2015 van Nederland’ organi-
seerde ze een relatiefeestje. Ze stelde 
een technisch directeur (Peter Maas 
uit Beek en Donk), een commercieel 
directeur (Martin Kropp) en een fi-
nancieel directeur (Alwin Heijligers) 
aan. Ook is ze druk bezig met het 

opleiden van haar personeel, in de 
breedst mogelijke zin. “We worden 
steeds groter. Ons doel is om een 
gezond bedrijf te zijn met een goede 
structuur. Er moet omzet worden ge-
genereerd.”
De tijd is voor Winny nog niet rijp om 
echt een stapje terug te doen. “Ik wil 
graag nog een tijdje zo blijven werken, 
maar ik moet aan de toekomst den-
ken. Inmiddels heb ik het al zo in kun-
nen regelen dat ik op vakantie kan. Ik 
heb goede mensen om me heen. Dit 
bedrijf is mijn kindje. Helemaal losla-
ten zal ik het nooit kunnen”, besluit 
de goedlachse zakenvrouw. 

Beek en Donkse Winny Muller-Hoffmann verkozen tot beste vrouwelijke CEO 2015

“Opgevoed als een jongetje met een jurkje aan”
Beek en Donkse Winny Muller-Hoffmann verkozen tot beste vrouwelijke CEO 2015

“Opgevoed als een jongetje met een jurkje aan”
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Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

Assistent-accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies,  bedrijfsbegeleiding,  
loonadministratie of juridische ondersteuning.

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als assistent-accountant ben je werkzaam voor een groot aantal MKB- 
klanten. Je bent werkzaam in teamverband onder begeleiding van een 
ervaren accountant. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit, 

die samenhangen met een administratie en belastingaangiftes.

Functie eisen
• Werkervaring vereist
• Je beschikt over goede commu-

nicatieve vaardigheden
• Je bent een teamspeler, accuraat 

en hebt ambitie

Wat bieden wij 
• Een goed salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids- 

voorwaarden
• Een informele werksfeer
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt 
gewaardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 
Korte lijnen voor de lange termijn

Concert World Percussion Ensemble in Lieshout

Bregje Aarts regisseert jeugdvoorstellingen Naat Piek

Lieshout - Slagwerkgroep Harmo-
nie St. Caecilia krijgt zondagmid-
dag 17 april het World Percussion 
Ensemble BMOL uit ’s-Gravelande 
op bezoek. De twee slagwerkgroe-
pen verzorgen een concert in het 
Dorpshuis. Dat start om 15.00 uur 
en de toegang is gratis.

Op het programma een mix van 
wereldmuziek, lichte en popmuziek. 
Het World Percussion Ensemble 
blinkt daar vooral in uit door het 

gebruik van ongebruikelijke slag-
werkinstrumenten. Zo behoren rol-
steigers, keukentrapjes en olievaten 
tot het vaste instrumentarium.

Ook de Lieshoutse en Mariahoutse 
slagwerkgroep heeft een bijzon-
der programma samengesteld. De 
slagwerkgroep bereidt zich name-
lijk voor op haar show tijdens het 
Sounds of Caecilia XXL-jubileum-
weekend, 8,9 en 10 juli. Een aan-
tal werken die dan gespeeld gaan 

worden, staan ook op het program-
ma van het concert op 17 april. 
Nieuwsgierigen krijgen dus een klei-
ne sneakpreview.

Voor de slagwerkers belooft het 
naast de concertervaring met de 
jubileum-stukken ook een leerzame 
dag te worden. Voorafgaand aan 
het concert krijgen de Lieshoutse en 
Mariahoutse slagwerkers een be-
sloten workshop van Arend Bruijn, 
muzikaal leider van BMOL. 

Beek en Donk/Uden - Komend week-
end gaan er twee nieuwe jeugdvoor-
stellingen in première in het Binnen-
theater van toneelvereniging Naat 
Piek. Beide voorstellingen worden ge-
regisseerd door Bregje Aarts uit Beek 
en Donk. 

De eerste voorstelling wordt gespeeld 
door de Bende van Piek. Deze groep 
spelertjes hebben de leeftijd vanaf 9 
jaar. Zij spelen de voorstelling : Huis vol 
Baardapen. Een verlaten huis midden 
in de nacht, een wel heel eigenaardi-
ge huiskamer en een stel avontuurlij-

ke kinderen die van griezelen houden. 
Dat vraagt om een gruwelijk verhaal.
Deze voorstelling zal gespeeld worden 
op zaterdag 9 en 16 april, aanvang: 
18.30 uur en op zondag 10 en 17 april, 
aanvang 14.00 uur.

De tweede voorstelling wordt opge-
voerd door de leden van Piek & Co. 
Spelers in de leeftijd vanaf 12 jaar. Zij 
gaan de voorstelling Frisse lucht op-
voeren.  Sinds hun vader er niet meer 
is en hun moeder alleen nog maar in 
bed ligt, zorgen negen zussen voor het 
huishouden. Op een dag kloppen er 

een paar nieuwsgierige jongens aan. 
Deze voorstelling wordt gespeeld op 
zaterdag 9 en 16 april, aanvang 20.00 
uur en op zondag 10 en 17 april, aan-
vang 15.30 uur.

Kaartverkoop: via www.naatpiek.nl 
of aan de kassa van het theater. En-
tree: voor iedere voorstelling €5,00 en 
€8,00 als je naar allebei komt kijken. 
Deze prijzen gelden voor zowel online 
gekochte kaarten als voor kaarten die 
aan de kassa worden gekocht. Adres: 
Binnentheater Naat Piek, Pnemstraat 
1, Uden. Info: www.naatpiek.nl. 

Liefst 1200 bezoekers namen een kijkje op de boerderij

Boeren Lentefeesten bij gebroe-
ders Rooijakkers groot succes

Aarle-Rixtel - Ondanks het onstui-
mige weer op 2e paasdag waren 
de Boeren Lentefeesten een groot 
succes. Maar liefst 1200 bezoekers 
kwamen een kijkje nemen op de 
varkensboerderij van de gebroe-
ders Rooijakkers in Aarle-Rixtel. 
Nieuwsgierige bezoekers waar-
onder veel kinderen namen een 
kijkje in de zichtstal waar de boer 
klaarstond om alle vragen te be-
antwoorden en uitleg te geven. 

De gebroeders Rooijakkers zijn pro-
ducent van de heerlijke Hoevenaer 
vleeswaren, verkrijgbaar bij Albert 
Heijn. Natuurlijk waren deze Hoe-
venaer vleeswaren volop te proeven! 
Ook voor de kinderen was het een 
feestje met tal van gezellige activitei-
ten; schminken, trampolinespringen, 
biggetjes race, met boer mee op de 
platte kar en er liep een echte paas-
haas rond. Kortom; een supergezelli-
ge en leerzame dag voor jong en oud.

Lezing over brandweer Lieshout 
en Mariahout
Lieshout - Het Lieshoutse heemlid 
Joop van den Baar geeft op donder-
dag 14 april, om 20.00 uur, een lezing 
over het ontstaan van de brandweer in 
Nederland, en vooral in Lieshout en 
Mariahout. Deze lezing is in Zaal ‘De 
Koekoek’ te Lieshout. 

De eerste georganiseerde brandwacht 
in Nieuw Amsterdam (nu New York) 
was van Nederlandse hand. Ook in 
Zuid-Afrika ontstond de georganiseer-
de brandbestrijding met de komst van 
Nederlanders en ze namen hun denk-
beelden en brandspuiten mee naar 
Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Tsaar 

Peter de Grote van Rusland heeft het 
vak, en het maken van het brandweer-
materieel in Amsterdam, geleerd van 
Jan van der Heiden. Er zijn in de loop 
van de jaren veel verschillende mate-
rialen geweest. Er zijn brandweergroe-
pen geweest in de diverse gehuchten 
met brandweerhuisjes, maar ook goed 
opgeleide korpsen. Er is een systeem 
gekomen om de brand te bestrijden. Al 
deze dingen komen aan de orde.

Joop van den Baar is zelf meer dan 25 
jaar brandweerman geweest; zijn vader 
was ook brandweerman. Dus het is bij 
hem dus met de papa-lepel ingegeven.

 

Wilhelminaweg 5 
Beek en Donk 

 

 Ma - Vr 9 - 20   

Za 9 - 17 
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Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

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

t ieske  van lankveld  90  jaar !

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957
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Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Jolanda Martens 

Om Spanje een beetje eigen te 
maken, doorkruis ik met enige 
regelmaat dit enorme schiereiland 
van boven naar beneden en 
overdwars. Omdat de Atlantische 
kust van het práchtige Galicië (in de 
noordwesthoek van Spanje) zo´n 
1100 kilometer vanaf Lliber ligt, was 
dat groenste- en nog middeleeuws 
gebied de laatste provincie die 
ik nog wilde bezoeken. Onlangs 
was het zover. Zou je denken dat 
de bedevaartsplaats Santiago-de-
Compostela of het 0.00punt op 
Cap Finester het hoogtepunt was, 
staat er tóch nog iets bovenaan dat 
lijstje! Omdat het in Galicië dubbel 
zoveel regent dan in Laarbeek moest 
ik ieder droog momentje zien te 
pakken voor een bergwandeling. 
Ze zeggen weleens: ‘Je krijgt wat je 
verdient’, dan had ik deze periode 
van vier weken geluk! Slechts één 
middag heb ik moeten schuilen. 
Geen wonder dat Galicië daarom 
zo´n groene provincie is (knipoog). 
Via informatie over dit gebied wist ik 
dat hier nog zo´n 100 bruine beren 
(Ursus arctos) in het wild leven. Aan 
het begin van de 20e eeuw waren 
dat er nog zo´n 1000. Deze afname 
is veroorzaakt door de jacht en door 
het kappen van bossen. Nou ja… ik 
had het gelezen, dat was dan ook 
alles. Na een heftige bergwandeling 

van de nodige uren dook ik op 
een terras voor een welverdiende 
versnapering. Op zoek naar een ober 
botste ik tegen een enórme bruine 
beer op, die was opgezet en in de 
hal stond te pronken. Caramba… hij 
stond op twee achterpoten met zijn 
voorpoten in de lucht en zijn bek ver 
open alsof hij me wilde aanvallen. 
Gebiologeerd stond ik het enorme 
gevaarte te aanschouwen toen de 
ober me aansprak. Ja, deze beer 
was in het dorp geschoten toen hij 
tijdens een zware winter op zoek 
kwam naar voedsel. Oh ja, in het 
verleden waren er veel ongelukken 
met beren gebeurd. Ondertussen was 
ik overspoeld met enge verhalen. Slik! 
Ik vertelde hem dat ik had gelezen dat 
er in dit gebied nog zo´n 100 bruine 
beren leven, waarop hij ontzettend 
hard begon te lachen en gekscherend 
zei: “Dan is het wél toevallig dat ze 
alle honderd in dit dorp wonen!” De 
terugwandeling door het bos vond 
ik plots een stuk minder relaxt. Maar 
gelukkig liet Bruintje-de-Beer me 
veilig terugkeren bij mijn auto. Via 
enkele haarspeldbochten en zeker een 
half uurtje rijden, reed ik hetzelfde 
terras voorbij waar ik eerder de grote 
beer had staan bewonderen. Ik 
toeterde vriendelijk naar de ober en 
alle pelgrims die de-Camino aan het 
wandelen waren richting Santiago en 

reed zelf richting mijn vakantieadres. 
Net het dorp uit reed ik een jogger 
voorbij. En toen ik die net gepasseerd 
was, schoot Bruintje-de-Beer vlak 
voor mijn motorkap plots de weg 
over. Ik geloofde mijn ogen niet, 
gooide mijn auto aan de kant en in 
een poging nog iets van de beer op 
te vangen vloog ik de berm in, terwijl 
de jogger die hem ook gezien had 
hem sméérde als de bliksem. De beer 
liet zich niet meer zien en ik zong 
naar mijn vakantieadres: “Ik zag twee 
beren broodjes smeren.” Adios!  

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. 
Anne Wittebol-Aarts
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

spanje

Bruintje-de-Beer!

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.

MOOI IN CONTACT
Ik ben een lieve jonge weduwe van 53 
jaar zonder kinderen. Ik heb alleen een 
hondje. Langs deze weg hoop ik een lieve 
eerlijke betrouwbare man (53 tot 60 jaar) 
te vinden die er verzorgt uit ziet en net-
jes gekleed is. Liefst geen baard of bril. 
Iemand die het hartje op de goede plaats 
heeft en een auto heeft voor dagjes weg.

BEL DE SPECIALIST

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

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

Zoekt u een thuiskapster? Bel dan 
06-21862206

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Laat uw kostbare herinneringen op VHS, 
VHS-C, HI8, DV-video  bandjes digita-
liseren 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

Fietsenrekken nodig bij je clubhuis? BV De 
Eendracht heeft enkele zo goed als nieuwe 
fi etsenrekken in de aanbieding. Voor meer 
info, tel. 06-12501130

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

Sleutelbos gevonden (30 mrt) in de Pater 
de Leeuwstraat, Beek en Donk. Kenmerk: 
Portefeuille met opdruk: Volvo scancar 
Luxembourg. Op 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

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek enkele dames- en herenfi etsen, 
mogen ook opknappers zijn. B.v.d. Mail 
"giel.r@live.nl" of bel 06-58842046

TE HUUR
Te huur in Aarle-Rixtel: leuke tussenwo-
ning met 3 slaapkamers. Huurprijs: €750,00 
per maand. Voor info, tel. 06-10546469

Bent u op zoek naar een leuk appar-
tement in Aarle-Rixtel bel dan met 
0653-697823

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.

Pootaardappels, v.a. 1,50; Plantuitjes, Kool-
planten, Andijvieplanten, slaplanten. Kapel-
straat 39, Beek en Donk. 06-53309580

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

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

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

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

Te Koop aanhangwagen.Formaat 2 x 
1,5m. €190,00. Tel. 06-21451734. Mail: 
pamdillen@gmail.com

Trilapparaat voor slanke lijn te koop of 
ruilen tegen loopband. Tel. 06-21451734

Elke week verrassende aanbiedingen. 
Alle soorten groente- en kruidenplanten, 
haagplantjes, bomen, ook fruitbomen, 
vaste planten, coniferen en heesters. Pot-
grond en meststoffen. Van Heesch Groen-
centrum, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oeden-
rode 0413-472040

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

Te koop diverse Keulse potten en kruikjes. 
Tel. 0492-382328 

Ballonvaart voor 2 personen, graag voor 
nette prijs. Omhoog Laarbeek of elders. 
Info, tel. 06-42970547

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

OUTFITS VAN DE WEEK
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Zondag 10 
april geopend 
van 12.00 tot 

17.00 uur
Ginderdoor 55, Mariahout

www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen 

Mariahout en Lieshout achter Jos 
Martens en Zn.

   

 

ELKE VAN DE VEN
DRUKWERK, LOGO & HUISSTIJL

• www.elkevandeven.nl
• info@elkevandeven.nl



Donderdag 7 april 201614 
Vrouwenband Permanent zoekt dirigent en nieuwe leden 

Beek en Donk - Vrouwenband Perma-
nent uit Beek en Donk is op zoek naar 
een nieuwe (bij voorkeur vrouwelijke) 
dirigent. Ook is aanvulling heel wel-
kom van een bassist en trompettist. 
Permanent bestaat uit een gezellige 
groep van 23 vrouwen in leeftijd vari-
erend van 35 tot 70 jaar. 

Twintig jaar geleden zijn zij zonder mu-
ziekervaring gestart en intussen spelen 
ze een aardig toontje mee.  Hun mu-
ziekgenres zijn divers, van musical- en 
filmmuziek tot pophits en evergreens. 
De vrouwenband heeft samen veel 
plezier, maar zijn geen carnavalsband.  
Iedere woensdagavond van 20.15 tot 

22.15 uur repeteren zij in hun vaste 
clublokaal in Beek en Donk. 

Ben je geïnteresseerd? Bel of mail 
dan voor meer informatie naar 
Annet van Haperen, tel. 0492-
464897 / 06-13512252, Mail: 
vrouwenbandpermanent@onsmail.nl. 

Infomiddag over Mond- en 
Tandverzorging bij KBO
Lieshout - KBO Lieshout – GVO 
Lieshout-Mariahout en stichting 
ViERBINDEN houden op donder-
dag 14 april een infomiddag over 
alles wat met tanden te maken 
heeft. Mevrouw Lianne van Lier-
op, praktijkmanager Tandartsen-
praktijk Lieshout geeft informatie 
over alles wat met mond- en tand-
verzorging te maken heeft. 

Een gezonde mond is belangrijk, 
dit hangt samen met de algeme-
ne gezondheid en het welbevin-
den van mensen. Zij vertelt over 
de praktische verzorging van de 
tanden, over onderhoud van het 
eigen-  of kunstgebit, controle 
en onderhoud door de tandarts, 
mogelijke afwijkingen, wanneer 
moet tandheelkundige hulp inge-
schakeld worden, hoe zit het met 
verzekeringen, wat is het verschil 

tussen tandarts - preventieassis-
tent - mondhygiënist, enz.

Mevr. Marcia v.d. Ven, tand pro-
thetisch medewerker van Exent 
Tandtechniek, vertelt daarna over 
alles wat te maken heeft met pro-
thetische voorzieningen (kunst-
gebit en implantaten) zoals bv. 
‘klik-gebit’ en alles wat daarbij 
komt kijken. De tandarts vindt 
deze voorlichting zo belangrijk dat 
er voor de bezoekers een tegoed-
bon ligt voor een (op afspraak) 
gratis adviesgesprek.

Het is nooit te laat om goed voor 
uw tanden te gaan zorgen en het 
is altijd nog de moeite waard om 
prothesen in te zetten. De infomid-
dag vindt plaats in het Dorpshuis, 
aanvang 14.00 uur. De toegang is 
gratis.

Mariahoutse verricht beste veldwerk

Willem Barentsz Award 2015 
voor Dirkje Verhoeven

Mariahout – De Willem Barentsz 
Award wordt jaarlijks toegekend 
aan de masterstudent die het bes-
te veldwerk heeft verricht aan de 
Universiteit van Wageningen.

Dirkje Verhoeven is gekozen 
naar aanleiding van haar thesis in 
Mongolië. Ze heeft onderzoek ge-
daan naar boomsterfte in Hustai 
National Park. Momenteel werkt 
Dirkje nog een aantal maanden 
aan een nieuw onderzoek op de 
Filipijnen. Ze hoopt in oktober af 
te studeren voor haar masters MSc 
Biology en MSc Forest & Nature 
Conservation.

Dirkje Verhoeven

Omase houdt informatieavond over lasertherapie
Mariahout - De Werkgroep Gezond-
heidsvoorlichting Wit-Gele Kruis 
Lieshout-Mariahout organiseert in 
samenwerking met Omase een in-
formatieavond over lasertherapie.

Lasertherapie is een van de nieuwste 
en meest geperfectioneerde metho-
den in de huidige geneeskunde. Het 

heeft een ontstekingsremmende en 
pijnstillende werking en kan ingezet 
worden bij artrose, artritis, slijm-
beursontsteking, tennisarm, reuma, 
stoppen met roken, hielspoor, acne, 
laserontharing, figuurcorrectie enz.

Elene Klaassen van Laser Medische 
Reflextherapie en Natuurgenees-

kundige Praktijk komt over al deze 
mogelijkheden vertellen. Behande-
ling vindt plaats door een arts-laser-
therapeut en wordt vergoed door de 
verzekering. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Buurthuis van Ma-
riahout op donderdag 14 april om 
20.00 uur. Vrouwen van andere ver-
enigingen zijn welkom.

15 APRIL START VERKOOP!

Aan de zuidzijde van de kern Donk realiseert Reuvers Bouw en Ontwikkeling in 

samenwerking met Profero Vastgoed nieuwbouwplan DE NIEUWE HEES. De eerste 

fase omvat 8 ruime rij- en hoekwoningen en 6 royale twee-onder-één-kapwoningen.

START VERKOOP
Op vrijdag 15 april 2016 kun je vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur terecht bij de makelaars 

voor de verkoopdocumentatie van de eerste fase. Je bent van harte welkom!

VAN DEN BERK & KERKHOF MAKELAARS EN TAXATEURS

Dorpsstraat 8a  ❤  5735 ED  ❤  Aarle-Rixtel

T (0492) 38 66 00  ❤  www.berkkerkhof.nl

ADRIAAN VAN DEN HEUVEL MAKELAARS EN ADVISEURS

Hoofdstraat 155  ❤  5706 AL  ❤  Helmond

T (0492) 66 18 84  ❤  www.heuvel.nl

DENIEUWEHEES.NL

FACEBOOK.COM/DENIEUWEHEES
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Bedrijf:     Kledingverhuur Tina Verhoeven 
Eigenaren:  Tina Verhoeven
Locatie:     Broek 19, Mariahout
Redacteur: Nikki Barten

Of je nu op zoek bent naar een mooi galapak, 
een Zwarte Pieten-kostuum, een pak voor 
een themafeest of een Paashaas-outfit: Tina 
heeft het allemaal. Wie de deur opendoet bij 
Kledingverhuur Tina Verhoeven zal zijn ogen 
uitkijken. Ruim 5000 kledingstukken heeft de 
Mariahoutse in haar bezit. En ze kunnen alle-
maal gehuurd worden.   

Duizenden kledingstukken. Dat is immens. Hoe 
is dit zo ontstaan, Tina?
“Het begon allemaal 15 jaar geleden met de to-
neelvereniging. Daar ging ik kleding voor naai-
en. Toen ik hoorde dat ze de kleding in dozen 
op zolder deden van het Buurthuis, vond ik dat 
zonde. Ik had thuis de plek en de ruimte om het 
op te slaan. Van het een kwam het ander; ik had 
steeds meer kledingstukken thuis. Na een paar 
jaar kwam de vraag om galakleding. Dat werd 
elk jaar meer. Zodoende heb ik toen een heleboel 
galakostuums en jurken aangeschaft.” 

Dan komt er vast een drukke tijd aan voor je, 
met alle schoolgala’s in het verschiet?
“Ja, dat klopt! In mei zijn er veel gala’s. Ik ben al 
sinds 1 maart bezig met de verhuur van galakle-
ding hiervoor. Ik heb voor de jongens zowel smo-
kings als kostuums. Voor de meiden heb ik heel 
diverse jurken. Er is voor ieder wat wils. Het werkt 
zo: je komt bij mij om een pak of jurk te passen. 
Vervolgens spreken we af wanneer je dit op komt 
halen en terug komt brengen. Het terugbrengen 
is altijd al de dag na het gala omdat deze kos-
tuums vaak meerdere keren worden verhuurd. Bij 
overige kledingstukken is dit trouwens vaak niet 
zo, dan mag je het langer houden.” 

En wat kost het dan om galakleding bij je te huren?
“Voor €30,00 heb je als jongen/man een compleet 
kostuum. Een galajurk kost €12,50.” 

Maar je verhuurt niet alleen galakleding. Ook voor 
andere themakleding kunnen mensen bij je terecht, 
toch? 
“Klopt. Met carnaval heb ik het ook altijd heel druk, 
vooral met boerenbruiloft kleding. Daarnaast zijn 
er door het jaar veel feestdagen met thema’s zo-
als Sinterklaas, Halloween, Kerst en Pasen. Ook als 
mensen een themafeestje hebben, kunnen ze bij mij 
terecht. Ik heb alles wat je maar kunt bedenken aan 
themakleding hier hangen.” 

Maak je dat allemaal zelf?
“Ik naai nog steeds voor de toneelvereniging. In die 

vijftien jaar tijd heb ik daarvoor ontzettend veel pak-
ken gemaakt. Dat doe ik uiteraard samen met andere 
vrijwilligers, die zich hier ook voor inzetten. Ik vind 
het ontzettend leuk om te doen! Ik heb zelf drie jaar 
op naailes gezeten. De passie hiervoor heb ik denk ik 
van mijn moeder geërfd.” 

Mocht er iemand in jouw winkeltje komen en niet 
kunnen vinden wat hij of zij zoekt, ga je dit dan spe-
ciaal maken?
“Nee, dat niet. Ik doe echt alleen de verhuur van 
themakleding. Natuurlijk komen er ieder jaar wel 
kledingstukken bij, maar ik ga niets speciaal op aan-
vraag maken. Maar goed, het moet ook raar lopen 
als hier niet het juiste voor iemand tussenhangt, 
haha.” 

Wat betalen mensen voor de overige themakleding, 
dus de niet-galakleding? 
“De kosten bedragen gemiddeld tussen de €7,50 en 
€10,00. Je hebt dan alles compleet voor een outfit, 
met uitzondering bij sinterklaaskleding en boeren-
bruiloftkleding. Ik zorg er altijd voor dat iedereen er 
picobello opstaat.” 

Meer informatie of huren 
Heb jij binnenkort schoolgala en wil je voorzien zijn 
van een mooie outfit? Of ben je op zoek naar een spe-
ciaal kostuum? Ga dan snel langs bij Tina Verhoeven. 
Voor meer info: www.kledingverhuur-maria-
hout.nl. Tel: 06-27859287 of 0499-422727. 
Mail: kledingverhuurtina@hotmail.com. Om langs te 
komen is het nodig om een afspraak te maken.

Alle soorten themakleding zijn bij Tina Verhoeven te huur

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...  KLEDINGVERHUUR TINA VERHOEVEN

COLUMN

Harmonie 

St. Caecilia viert 

8, 9 en 10 juli 

groot feest
En chauffeur en Prins Carnaval
Maarten Brouwers
viert mee……

Het begon 11 jaar geleden met een 
vraag van mijn baas: “Heb je zon-
dag tijd voor een klusje?”  Nu 11 
jaar later vervoer ik nog trouw de 
instrumenten van de harmonie! 

Al ben ik geen lid van de vereniging, 
toch word ik gezien als een lid van 
de harmoniefamilie. En dat is een 
fijne familie. Na vele uitstapjes van 
Nederland tot Zuid-Duitsland heb 
ik vele mooie hoogtepunten mogen 
beleven. Duitsland was een groot 
feest, en op ieder concours in Ne-
derland gingen we altijd naar huis 
met prijzen! Dus verliezen ken ik 
niet! 

Ik kreeg op mijn trouwdag samen 
met Mariëlle een mooie serenade, 
een complete verassing! Nadat ik 
op 7 november 2015 als prins car-
naval tevoorschijn kwam samen met 
mijn prinses Mariëlle, vonden ze het 
wederom een goede reden voor een 
serenade. Geen lid en toch twee se-
renades, dat zegt dus precies dat het 
een hele warme club mensen is, met 
ieder veel liefde voor de vereniging! 

In Lieshout kan je niet om ze heen, 
ze zijn overal: van de sinterklaasin-
tocht, optocht met carnaval, dauw-
trappen, opening kermis, Konings-
dag en nog veel en veel meer! Wat 
er met het jubileumweekend alle-
maal gaat gebeuren laat ik op me af 
komen, maar ik kijk ernaar uit! Dus 
ik mag aannemen dat ik velen van 
jullie wel tegen kan en mag komen 
op 8, 9 en 10 juli in Lieshout!

Alvast van harte gefeliciteerd en op 
naar de 200! 

Prins Maarten 2 uit Lieshout

Maarten 
Brouwers
Maarten 
Brouwers

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Johan Maas

Laarbeek – De redactie van De Mooi-
LaarbeekKrant was donderdag en vrij-
dag uitermate moeilijk te bereiken. 
Meer dan 100 telefoontjes werden ge-
pleegd op het ‘aparte telefoonnummer’ 
dat door de gemeente geopend zou zijn 
voor vragen naar aanleiding van de in-
voering van de ‘poepklok’. Mensen die 
de telefoon pakten, kregen de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant aan de lijn.

Discussie
De Facebook-pagina van MooiLaar-
beek werd overladen met reacties. 
Ruim 30.000 mensen zagen het be-
richt - 8.000 mensen meer dan dat er 
inwoners zijn. De een had direct door 
dat het om een 1 aprilgrap ging, de 
ander trapte er met open ogen in. Het 
bericht op Facebook zorgde voor de 

nodige discussie tussen de bezoekers, 
want wat dan met katten, paarden, 
vogels en andere dieren? De ‘poep-
klok’ was natuurlijk een grap, maar 
heeft het nodige los weten te maken 
bij de Laarbeekse inwoners en meni-
geen aan het denken gezet.

Reacties
Op een enkeling na kon iedereen wel 
lachen om de grap van De MooiLaar-
beekKrant. Er kwamen veel leuke reac-
ties binnen. Bellers waren meestal geïr-
riteerd, maar zodra ze aan het denken 
werden gezet en in de gaten kregen 
dat het om 1 april ging, schoten ze 
veelal in de lach. De meest originele 
en leukste reactie kwam via Facebook 
binnen. Eric Tollens had zijn creatieve 
brein aan het werk gezet en postte een 
foto van zijn hond, waarbij hij een ti-
mer wilde plaatsen, maar deze paste 
volgens Eric helaas niet!

Media-aandacht
De ‘poepklok’-grap werd opgepikt 
door Omroep Brabant Radio en Ra-
dio538. Tevens kwam Omroep Brabant 
op locatie filmen. “Als je van een stukje 
overlast, waar je toch de klachten van 
binnenkrijgt als wijkagent, dit in een 
ludieke grap onder de aandacht kan 
brengen van de mensen, dan denk ik 
dat het een kans is die je moet pakken”, 
sprak wijkagent René Jansen voor de 
camera. Wie het filmpje niet op televisie 
heeft gezien, kan het nog terugkijken 
via de site van Omroep Brabant of de 
Facebook-pagina van MooiLaarbeek. 

De redactie van De MooiLaarbeekKrant 
heeft zich in ieder geval goed vermaakt 
met de vele reacties en discussies die op 
gang kwamen. Zij danken de gemeente 
Laarbeek en Politie Gemert-Bakel/Laar-
beek voor hun medewerking. 

‘Poepklok voor honden’ is 1 aprilgrap van De MooiLaarbeekKrant

“We zijn er met open ogen ingetrapt!
‘Poepklok voor honden’ is 1 aprilgrap van De MooiLaarbeekKrant

“We zijn er met open ogen ingetrapt!

Omroep Brabant filmde bij een hondenuitlaatstrook mensen die 
hun viervoeter aan het uitlaten waren. De politie werkte hierin mee. 
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Donderdag 19 mei
Basisscholenproject Circus Arundo
14.00 uur in de feesttent naast het gemeentehuis
Grootse eindpresentatie door alle leerlingen van de Beek & 
Donkse basisscholen.

Vrijdag 20 mei
ODE aan O&U
13.00 uur in de feesttent naast het gemeentehuis
Het Overdag Ensemble (ODE) verzorgt speciaal voor de senioren 
van heel Laarbeek een middag met muziek en amusement ter 
ere van het 125-jarig jubileum van O&U.

Beek & Dance
20.30 uur In de feesttent naast het gemeentehuis
In samenwerking met Sold Out organiseert O&U een feestavond 
met de volgende artiesten:
Weekend Warriors, Puinhoop Kollektiv, Badmeester van het 
Diepe en Bon Jaski.
Entree € 9,50
Voorverkoop: Bloematelier De 4 Seizoenen en Fietsvakman 
v/d Berg

Zaterdag 21 mei
Reünie
11.00 uur in de feesttent naast het gemeentehuis
Een reünie voor alle leden, oud-leden en iedereen die betrokken 
is geweest bij O&U. 
Met medewerking van cabaretgroep KUUB, ensemble I Bandisti 
en blaaskapel Nummerke Tweije.
Aanmelden via oenu125@gmail.com.

Incl. Opening Tentoonstelling 125 jaar Harmonie O&U
Naast een tentoonstelling over de afgelopen 125 jaar van O&U, 
zal o.a. het fotoboek over 125 jaar O&U worden gepresenteerd. 
Dit boek is te bestellen via oenu125@gmail.com.
De tentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 21 & zondag 22 
mei in de Heemkamer in de Muziektuin.

Proms Royale
20.30 uur in de feesttent naast het gemeentehuis
Harmonie O&U presenteert een grootst promsconcert voor heel 
Beek & Donk. 
O.l.v. Fried Dobbelstein en met optredens van Brigitte Heitzer, 
Erwin Nijhoff, Maartje van de Weijer,
Kristel Vereijken en Peter van de Greef.
Entree €15,00 voor vloerkaarten, € 17,50 voor tribunekaarten
Voorverkoop: Bloematelier De 4 Seizoenen en Fietsvakman v/d 
Berg én via alle leden en commissarissen van O&U.

Zondag 22 mei
Heel Beek bakt.. en Donk ook
10.00 uur in de feesttent naast het gemeentehuis
Taartenbakwedstrijd, waarbij naast eeuwige roem ook mooie 
prijzen op bakgebied te winnen zijn.
De taarten worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit 
een professionele bakker, een winnende bakster, een kok en een 
zeer ervaren bakdeskundige. 
Inschrijven kan tot 5 mei via bakwedstrijd@oenu.nl.

Muzikale Rondgang
12.30 uur tot 15.00 uur door Beek en Donk.
Wel twintig harmonieën, fanfares, gilden en showkorpsen 
vormen een muzikale optocht door en voor heel Beek & Donk. 

Beek en Donk Presenteert
Zondagmiddag in de Muziektuin en in de feesttent naast het 
gemeentehuis
Kunst, muziek, sport, cultuur, verzamelingen en ga zo maar door.
Alles wat Beek en Donk te bieden heeft op creatief, cultureel of 
sportief gebied wordt getoond op deze markt.
Tijdens deze middag zijn er vele muzikale optredens in zowel de 
feesttent als in de Muziektuin, door o.a. Bag on Wheels en een 
reünie van het befaamde Pauwkes Jazz Orkest.

Het feestweekend wordt afgesloten met een optreden van de 
Philips Harmonie i.s.m. zangeres Neeltje van Doore.

Programma 125-jarig jubileum Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning 

Het zal de meesten niet ontgaan zijn: Koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning bestaat 125 jaar. Van 19 tot en 

met 22 mei wordt dit jubileum gevierd, onder andere 
met het promsconcert “Proms Royale”. In de feesttent 
bij nabij het gemeentehuis zal het harmonieorkest van 
O&U een grandioos muzikaal spektakel neerzetten met 
medewerking van verschillende lokaal en nationaal 
bekende artiesten. 

Tussen de feesten, kindervoorstellingen en 
bakwedstrijden door, is de Proms Royale het moment 

waarop de harmonie kan laten horen waar ze al 125 
jaar goed in is. Het publiek wordt getrakteerd op een 

afwisselend programma waarmee zowel de klassieke 
muziekliefhebber als de popenthousiast zich kan vermaken. 
Zo zal Erwin Nijhoff zijn finalenummer uit The Voice, “Nights 

in White Satin” spelen, gevolgd door de klassieke top 40 
hit van Andre Rieu, de Second Waltz van Shostakovitch, 

gespeeld door het orkest. Naast de ouverture van 
de operette Candide kan men ook het musicalhart 
ophalen met het optreden van Brigitte Heitzer. Zij 
zal samen met de harmonie een aantal prachtige 
pop- en musicalnummers vertolken. 

Voor het wat ruigere werk zit u ook goed bij de Proms Royale. 
Peter van de Greef en Kristel Vereijken nemen enkele stevige 
rocknummers voor hun rekening. Kristel is al vaker te horen 
geweest tijdens concerten van O&U. Zo ook Maartje van de 
Weijer, die zelfs al eens een cd heeft opgenomen met het 
orkest. Zij zingt prachtige Franse chansons en spannende 
James Bond-nummers. Haar vader, Henk van de Weijer, 
heeft speciaal voor dit concert een stuk gecomponeerd 
waarin een aantal andere verenigingen uit Beek en Donk in 
het zonnetje worden gezet. Het is immmers een feest voor 
heel Beek en Donk.

Naast al dit muzikale geweld, valt er ook heel wat te zien 
tijdens dit bijzondere concert. Uit het enorme beeldarchief 
van O&U worden unieke scenes uit de geschiedenis van de 
vereniging getoond. 

Kaarten voor dit speciale evenement zijn in de voorverkoop 
te koop bij Bloematelier de 4 Seizoenen en bij Fietsvakman 
v/d Berg voor €15,- per stuk. Er zijn ook enkele 
tribuneplaatsen beschikbaar (€17,50). Kijk voor meer 
informatie op www.oenu.nl of volg Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning via facebook. 

Het zal de meesten niet ontgaan zijn: Koninklijke Harmonie 
Oefening en Uitspanning bestaat 125 jaar. Van 19 tot en 
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Doe mee met deze culinaire wedstrijd van Beek en Donk. Bereid de beste taart 

en win mooie prijzen op bakgebied. De inzendingen worden beoordeeld door 

een heuse vakjury, bestaande uit een professionele bakker, een winnende bak-

ster, een kok en een bakdeskundige met 80 jaar ervaring. Schrijf je in voor de 

categorie jeugd of volwassenen. 

Vakjury

Nicole Neijts  eigenaresse van Nicole’s Backstube

Katja Leppälä  winnares van Heel Veghel Bakt 2015

Wim Maas 

 Kok en liefhebber

Miep Swinkels   
Ervaringsdeskundige

Smakelijke wedstrijd

O&U
Informatie en reglement

www.oenu.nl

Heel Beek Bakt ...en Donk ook
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

GELDIG VAN 8 T/M 10 APRIL

KRUIMIGE 
AARDAPPELEN

ROOMBOTER 
APPELTAART*

In zak.

CONFERENCE 
PEREN

VANAF WOENSDAG 6 APRIL

Nachtset

CD 10.000 
Luchtballonnen

DVD Dit is K3!

Ondergoedset Nachthemd

BEEFBURGERS*

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Piet Slegers, rijksgediplomeerd leraar 
hoefsmid, oefende zijn vak uit aan de 
Dorpsstraat 57 in Lieshout. Hij werd geboren 
op 9 september 1927 in Lieshout. Zijn ouders 
hadden café Slegers. Zijn vrouw, de inmiddels 
84-jarige Betsie Slegers - Toonders, haalt her-
inneringen aan hem op en wordt daarbij aan-
gevuld door zoon Johan.   

“Perd en nog eens perd”
“Zolang als Piet kon, heeft hij als hoefsmid 
gewerkt. Het draaide bij hem om paarden en 
nog eens paarden”, vertelt een trotse Betsie. 
De fotolijst in de keuken met daarop de foto 
van Piet, geflankeerd door veel gewonnen me-
dailles, getuigt daarvan. Opvallend is ook de 
lijst met daarin het diploma 'van onderwijzer 
in praktisch hoefbeslag', dat Piet op 1 februari 
1961 in Utrecht in ontvangst nam. “Hij was 
een vakman, anders was hij geen onderwijzer 
geworden”, vertelt Betsie resoluut. “Hoefsmid 
worden is een moeilijk vak en Piet was een 
'Pietje Secuur'. Dat betekende dat sommige 
leerlingen snel gingen lopen, als ze dat niet 
konden”, vertelt Betsie. Zelf kon ze ook goed 
met paarden omgaan en dat kwam goed uit: 
“Het was gemakkelijk dat we dit beiden durf-
den en als het nodig was, was ik er. Ik heb het 
altijd fijn gevonden om met dieren te werken. 
Ik heb Piet eens moeten helpen met een moe-
ilijk paard. Ik keek het dier recht in de ogen. 
Het paard begon te knipperen, maar ikke 
niet”, vertelt Betsie triomfantelijk. “Of die keer 
dat een paard ons ontglipte en de Dorpsstraat 
onveilig maakte, herinner ik me goed.”

Ontmoeting
Betsie ontmoette Piet, toen ze begin twintig 
was, tijdens een paardenconcours in Limburg. 
Ze woonde in Zeelst, onder Veldhoven, en was 
daar met kennissen. “Met een optreden van de 
staffanfare, dat is een fanfare op paarden, zijn 
we elkaar tegen gekomen. Mijn broer was daar 
ook om met de paarden te rijden. Piet was toen 
al hoefsmid en had altijd spullen bij zich om 
te helpen op con-
coursen.” Na hun 
huwelijk krijgen 
Piet en Betsie vijf 
kinderen: Johan, 
die  later ook 
hoefsmid wordt, 
Carin, Miechel en 
de tweeling Theo 
en Peter. 

Koninklijke onderscheiding
Als hoefsmid had Piet altijd werk genoeg. Hij 
werkte eerst in loondienst bij  verschillende ba-
zen als knecht van de hoefsmid. “Bijvoorbeeld 
bij Jansen in Stiphout, bij Pas in Gerwen en 
bij Van Bruggen in Mierlo”, weet Johan. Eind 
jaren zestig besluit Piet om voor zichzelf te be-
ginnen. Betsie vertelt: “Overal kenden ze hem 
in de regio. Dus paarden beslaan gebeurde, bij 
wijze van spreken, van Veldhoven tot Aarle-
Rixtel. Piet maakte zelf hoefijzers en was altijd 
weg om mensen te bezoeken die paarden had-
den.” Burgemeester Piet van Hout huldigde 
Piet in 1993 voor zijn 50-jarig vakmanschap als 
hoefsmid. Op 26 februari 1994, op 67-jarige 
leeftijd, overlijdt Piet. Zoon Johan neemt het 
vak van hoefsmid over. Misschien is dat een 
bewijs dat vakmanschap 'in de familie zit'. Of 
zoals Betsie besluit: “Die paarden zitten er van 
beide kanten in: mijn vader was een paarden-
man, mijn man en mijn zoon Johan ook!”    

Koninklijke onderscheiding

dEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerSdEzE wEEk: pIeT sLeGerS

Piet vroeger 

Piet is aan het werk bij kasteel Croy. Het bruidspaar kijkt toe 

te helpen op con-
coursen.” Na hun 
huwelijk krijgen 
Piet en Betsie vijf 
kinderen: Johan, 
die  later ook 
hoefsmid wordt, 
Carin, Miechel en 
de tweeling Theo 

Betsie en Johan Slegers

Piet kijkt naar het werk van zoon Johan

62e Beekse vlooienmarkt voor BV De Eendracht
Beek en Donk – Buurtvereniging De Eendracht 
houdt voor de 62e keer de Beekse vlooien-
markt. Op deze markt staan geen handelaren. 

Leden van de buurtvereniging hebben de spul-
len zelf verzameld en bieden deze nu te koop 
aan. De markt wordt gehouden op zondag 17 

april van 11.00 tot 15.00 uur in en om buurt-
huis De Schuurherd aan het Heuvelplein. De 
opbrengst komt ten goede aan de jeugdacti-
viteiten van de buurtvereniging. Voor meer 
informatie kan met terecht bij Mari Vereijken, 
Heuvelplein 32, tel. 0492-462017 of via email 
marivereijken@hetnet.nl. 

Muziek- en dansmiddag bij de Zorgboog
Aarle-Rixtel – De Zorgboog houdt op zater-
dag 9 april een gezellige muziek- en dans-
middag. 

Medewerking wordt verleend door Pierre 
van Dongen. De middag is van 14.30 tot 
16.00 uur in de ontmoetingsruimte 87 van 
Zonnetij. De entree is gratis. 
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We staan deze week in de keuken met Nikki Barten (26). Drie jaar geleden richtte zij 
samen met haar broer Mark De MooiLaarbeekKrant op. Vorig jaar kwam daar een 
tweede bedrijf bij: het reclame- en communicatiebureau GoedeMorgen, dat ze samen 
met Karel van Deurzen doet. In augustus vorig jaar werd ze moeder van zoontje Sebas.  

Interview

Verwarm de oven voor op 200 graden, was 
de groenten en maak deze goed schoon. 
Schil de bleekselderie en oerwortel met een 
dunschiller. Snijd vervolgens de rode papri-
ka, bleekselderie, aubergine en oerwortels 
in dunne plakjes of blokjes. De Paksoi mag 
grof gesneden worden. Verhit de olijfolie 
in de wokpan en voeg de groenten toe in 
volgorde van hardheid. Wok de groenten 
beetgaar, zorg dat je deze regelmatig om-
schud en op smaak brengt met peper en 
zout. Halveer de flammkuchen en besmeer 
deze met crème fraîche en pesto. Bak de 
flammkuchen ongeveer 5 minuten in de 
oven, bestrooi deze na 5 minuten met de 
groenten en geraspte mozzarella. Plaats 
de belegde flammkuchen gedurende 5 mi-
nuten terug in de oven.

Serveertip: 
Serveer de flammkuchen met crème fraîche, 
een frisse salade en BBQ saus. 

Smakelijk eten!

BOODSCHAPPENLIJSTJE
voor 4 personen:  
2 grote flammkuchen

4 eetlepels crème fraîche

2 eetlepels groene pesto

1 middel grote ui (gesnipperd)

2 teentjes knoflook (gehakt)

200 gram champignons

3 bleekselderie stelen

½ aubergine

1 rode paprika

1 paksoi

3 paarse oerwortels of winterwortels

Olijfolie
200 gram geraspte mozzarella

Peper en zout

Met twee bedrijven en bestuursfuncties bij 
ondernemersclub Vier en het evenement Color 
Fun! blijft er vast weinig tijd over om te koken.
“Ja, dat klopt. Maar dat vind ik niet erg, haha. Mijn 
partner Stef is ook ondernemer. Hij heeft in Beek 
en Donk een kookstudio (Kookcentrum Brabant). 
Je kunt al wel raden, dat hij dus degene is die 
thuis in de keuken staat!” 

Houd je wel van lekker eten?
“Ja, dat zeker wel! Thuis eten we vaak heel 
normaal, lekker stamppot, pasta of iets anders 
dergelijks. Maar we gaan ook graag uiteten. Wat 
dat betreft zijn we wel echte bourgondiërs. Lekker 
eten, met een heerlijk wijntje erbij!” 

Het is je gelukkig toch gelukt om dit vegetarische 
gerecht te bereiden. Denk je dat het lekker is? 
“Mijn kookkunsten zijn niet heel goed, maar dit 
gerecht is wel lekker, denk ik. Ik eet graag groentes. 
Thuis grillt mijn partner regelmatig groentes, heel 
lekker! Flammkuchen zijn natuurlijk ook heerlijk. 
Dus dit gerecht laat ik zeker niet staan!” 

Ben je bekend bij de Jumbo?
“Ja, dat ben ik. Wij doen regelmatig boodschappen 
bij de Jumbo in Lieshout. Vooral voor de grote 
boodschappen gaan we er graag naartoe. Het 
personeel is heel vriendelijk en de zelfscanners 
zijn ideaal. We vinden het allebei een heel fijne 
winkel!” 

Recept

Flammkuchen met groentenkorst

Bedankt en tot ziens bij  
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie

DEZE WEEK: NIKKI BARTEN
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

Nikki Barten
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN
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In gesprek met: Cas en Marjolein Hoetelmans 
Locatie: Beekerheide 6, 5741 HC 
 Beek en Donk

Redacteur:  Martien van den Heuvel

Nu de dagen weer langer worden en de winter-
maanden achter ons liggen, is het steeds aan-
trekkelijker om van het zonnetje te genieten. 
Om dit op een zo comfortabel mogelijke manier 
in je eigen veranda te doen kun je terecht bij 
PACovers voor op maat gemaakte verandazeilen. 
PACovers is onderdeel van Conpak, dat reeds 20 
jaar bestaat, en levert onder andere producten uit 
de eigen zeilmakerij aan de Beekerheide in Beek 
en Donk. De MooiLaarbeekKrant vond het de 
hoogste tijd voor een kop koffie. 

Waarvoor kunnen mensen uit Laarbeek bij 
PACovers Zeilmakerij terecht?
 “Wij leveren vanuit PACovers uit onze eigen zeil-
makerij diverse zeilproducten. We maken alle pro-
ducten zelf, we importeren dus niks. In deze tijd 
van het jaar komen mensen vaak naar ons voor 
verandazeilen op maat. Wij komen bij de klant 
thuis de situatie bekijken en de maten opmeten, 
waarna de zeilen hier in Beek en Donk worden 
gemaakt. Uiteraard komen we deze zeilen netjes 
thuis installeren. We maken de zeilen van ver-
schillende materialen zoals pvc en screendoek. De 
klant heeft keuze uit allerlei kleuren, met daarin 
vensterfolie voor het zicht naar buiten. De bedie-
ning van de verandazeilen kan handmatig of elek-
trisch zijn. Met zo’n verandazeil kun je langer van 
de veranda genieten, ook bij minder mooi weer. 
Uiteraard houdt het daar niet op. Wij bieden een 
heel scala aan op maat gemaakte zeilproducten, 
zoals afdekzeilen voor aanhangers, bootkappen, 
stootkussens, wintervaste voortenten, hoezen 
voor loungesets, machinezeilen, vrachtwagen-
zeilen, maar ook reparaties aan tenten,” somt 
Marjolein Hoetelmans op.

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
Naast de kwaliteit en de uiteenlopende producten is 
er nog iets wat PACovers als onderdeel van Conpak 
tot een bijzonder bedrijf maakt. Van de 16 mede-
werkers die bij het bedrijf werken, heeft 30% van 
de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Eigenaar Cas Hoetelmans verklaart: “Dat zijn men-
sen die onder normale omstandigheden niet zo snel 
aan het werk komen. Maar als je ze goed bege-
leidt en ze wat extra ondersteunt, kunnen die me-
dewerkers perfect meedraaien in het bedrijf. En op 
de lange termijn krijg je er heel veel enthousiasme, 
loyaliteit en dankbaarheid voor terug. Wij werken al 
jaren op deze manier en lopen daarmee vooruit op 
de spelregels waar de overheid in het kader van de 
Participatiewet tegenwoordig ook op inzet.”

Jarenlange ervaring en uitstekende service
“De laatste vijf jaar ben ik eigenaar, maar Conpak 
bestaat hier in Beek en Donk al 20 jaar. Door een 
aantal overnames in de afgelopen vijf jaar hebben 
we op een aantal gebieden zelfs 60 jaar ervaring 
binnengehaald. Expertise, flexibiliteit en vooral 

kwaliteit zijn onze sterke punten om onze zakelijke 
en particuliere klanten te voorzien van een oplos-
sing op maat. Voor een indruk van onze produc-
ten en diensten kunnen geïnteresseerden een kijkje 
nemen op onze website. En natuurlijk is iedereen 
ook altijd van harte welkom in onze zeilmakerij aan 
de Beekerheide. De koffie staat klaar”, lacht Cas 
Hoetelmans.

Voor meer informatie over PACovers en de pro-
ducten, kun je een kijkje nemen op de website 
van het bedrijf: www.pacovers.nl. Het bezoeka-
dres is Beekerheide 6, in Beek en Donk. Contact 
opnemen met PACovers gaat ook. Telefonisch op 
het nummer 088-4449550, op Facebook of via 
info@pacovers.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... PACOVERS

Laatste kaarten concert Harp-Sax Duo in Van Gogh Kerkje 
Aarle-Rixtel/Nuenen – Een extra con-
cert van het Harp-Sax duo wordt ge-
houden op 17 april in het Van Gogh 
kerkje in Nuenen. 

Voor dit extra concert van het Harp-
Sax Duo, bestaande uit harpiste Inge 
Frimout uit Nuenen en saxofonist Jos 
Beeren uit Aarle-Rixtel, is nog een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
Het is aan te raden kaarten te reser-
veren. Stuur hiervoor een mail naar 
inge@frimout.com. Het Van Gogh kerk-
je ligt aan de Papenvoort 2a te Nuenen.
Aanvang van het concert op 17 april is 
15.30 uur. Entree €10,00. Saxofonist Jos Beeren en harpiste Inge Frimout

Kappen bomen Melodiestraat
Onlangs zijn in de Melodiestraat 
alle bomen gekapt. De reden hier-
voor was, dat de doorgang voor de 
ophaaldienst van de containers en 
oud papier werd belemmerd. Ook 
waren de wortels zo gegroeid dat 
de stoeptegels een onveilige situa-
tie creëerden. Dit heeft tot in elk ge-
val één valpartij geleid. Het kappen 
van de bomen had dus een goede 
reden. Hoewel de werkzaamheden 
nog niet volledig zijn afgerond, lijkt 
het een goed besluit om de onvei-
lige situatie op deze manier aan te 
pakken.

Helaas heeft de gemeente het kap-
pen van de bomen niet doorgetrok-
ken tot het stukje weg tussen de 
Melodiestraat en de Harmonielaan. 
In deze doorgang  heeft de ge-
meente er voor gekozen om de ex-
treme wortelgroei niet op te lossen 
met het kappen van deze boom. 
De stoeptegels die dicht om de 

boom lagen en omhoog kwamen, 
zijn verwijderd. Maar om de boom 
liggen nu stoepbanden tot een stuk 
op de doorgaande weg. En daar zit 
het probleem. De weg wordt veel-
vuldig gebruikt door fietsers, brom-
fieters en scootmobielen. De stoep-
banden liggen op de weg, ze zijn 
te laag om goed waar te nemen. 
De stoepbanden liggen bovendien 
om de hoek als je vanuit de Me-
lodiestraat naar rechts wilt fietsen. 
Wij maken ons als bewoners dan 
ook ernstige zorgen. De vraag is 
wat ons betreft niet of dit tot onge-
lukken gaat leiden, maar wanneer. 

Wij hopen dat er door de gemeente 
nogmaals gekeken wordt naar deze 
onveilige oplossing, zodat een ieder 
zich weer met een gerust hart over 
dit stuk weg kan verplaatsen.

Namens enkele bewoners van De 
Melodiestraat 

LEZERSPODIUM

Jeugd geeft zondagmiddagconcert 
Aarle-Rixtel - In Aarle-Rixtel wordt 
zondag 10 april gemusiceerd door 
vijf verschillende jeugdgroepen. 
Het concert is georganiseerd door 
Harmonie De Goede Hoop en u 
kunt luisteren naar een veelzijdig 
programma.

Vanuit De Goede Hoop komen er drie 
orkesten aan bod en zij krijgen de jon-
gelui van het Helmonds Muziek Corps 
'op bezoek'. Het Leerlingenorkest van 
De Goede Hoop bestaat geheel uit 
jonge muzikanten die via het scholen-
project Muziek=COOL in aanraking 
zijn gekomen met de harmonie. De 
groep staat onder leiding van Jesse 
van Lankveld net zoals ook het Oplei-
dingsorkest van deze vereniging. Bei-
de hebben voor u een vlotte playlist 
in petto waarop titels als www.band-
time.com, Forget you van Bruno Mars 
en Rolling in the deep van Adele. Ook 
de minislagwerkgroep uit Aarle-Rixtel 
onder leiding van Anthony Vogels zal 
enkele verrassende nummers laten 
horen. Vanuit Helmond zijn te gast 

het Jeugdensemble Slagwerk van 
HMC met Rob van der Somme en het 
Opleidingsorkest van HMC met Ju-
dith de Vrees op de bok.  

Dit zondagmiddagconcert begint om 
14.00 uur in de zaal 'Bij van Dijk', 

voorheen Dorpscafé De Vrienden, 
Dorpsstraat 18, Aarle-Rixtel. De toe-
gang is gratis. Mocht het weer deze 
zondag net zo prachtig zijn als afge-
lopen weekend, dan is het na afloop 
nog goed toeven op het terras Bij van 
Dijk, voor een gezellig drankje.    

PACovers: Maatwerk in zeilen
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Route
verkeersexamen

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 7 april 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Brabant Water vervangt deel waterleidingen in Beek en Donk 

Beleidsregels Wet taaleis 2016

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Extra maandagavond open

Verkeersexamen basisscholen Laarbeek

Raadsvergadering 21 april 2016

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voornemen volgen procedure ‘Vertrek uit Nederland’
• Waarnemend burgemeester Laarbeek benoemd
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

In de periode van 11 april tot en met oktober 2016 voert aannemer Hurkmans 
in opdracht van Brabant Water en Endinet werkzaamheden uit aan de water- en 
gasleidingen in een deel van Beek en Donk. 
Het water- en gasleidingnet in de omgeving van het Heuvelplein is grotendeels in 
de jaren 50 aangelegd en daarom aan vervanging toe. Op deze manier kunt u ook 
in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie. 

Wat merkt u ervan?
We zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van de werkzaamheden. Toch 
moeten wij u af en toe storen, dit is helaas onvermijdelijk. Wanneer we bij u in de 
straat aan het werk zijn, heeft u misschien even geen water of gas. Wij doen dit op 
werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. 

Hebt u vragen?
Op www.brabantwater.nl vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de 
werkzaamheden. U kunt ook telefonisch contact opnemen, telefoonnummer 073 
683 80 00.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft 
in de collegevergadering van 29 maart 2016 de Beleidsregels Wet taaleis 2016 
vastgesteld. 
In deze regels staat aangegeven hoe de gemeente Laarbeek invulling geeft aan 
de verplichting dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt en die niet kan 
aantonen dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende beheerst, zich moet inspannen 
om de Nederlandse taal voldoende te gaan beheersen. Het idee van deze 
inspanningsverplichting is dat mensen sneller werk vinden als zij over voldoende 
vaardigheden in de Nederlandse taal beschikken. Deze inspanningsverplichting 
is van toepassing op uitkeringsgerechtigden waarvoor de arbeidsverplichting 
geldt. De verplichting om de Nederlandse taal voldoende te beheersen geldt niet 
alleen nieuwe bijstandsaanvragers, maar ook degenen die al algemene bijstand 
ontvangen.

• In verband met de jeugdwielerronde van Lieshout is de Burgemeester 
Mostermanslaan, De Vorst, Molenstraat, Martien Coppensstraat, Grotenhof en 
Floreffestraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zondag 17 april 2016 van 11.00 tot 18.00 uur.

• In verband met de wielerjeugdvijfdaagse is de Floreffestraat, Hertog Janstraat, 
Hertog Hendriklaan en Coolhof in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Deze maatregel zal gelden van maandag 18 tot en met vrijdag 22 
april 2016 telkens van 18.00 tot 21.30 uur.

In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken nog een laatste 
avond extra geopend, en wel op maandag 11 april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf 
u afspraak inplannen.

Vandaag, donderdag 7 april starten de verkeersexamens voor alle basisscholen 
in Nederland. Op deze dag wordt het theorie-examen gemaakt door de leerlingen 
van de groepen 7-8. 

Op dinsdag 12 en donderdag 14 april is het praktijkexamen voor de leerlingen van 
de Laarbeekse basisscholen. Bijna 300 kinderen zullen die dagen aan de start 
verschijnen om de route voor het examen te fi etsen. Alle kinderen uit alle vier 
de kernen fi etsen dezelfde route in Beek en Donk. Op verschillende plaatsen in 
Beek en Donk wordt gepost om te controleren of alle deelnemers zich aan de 
verkeersregels houden.
Bij een goed resultaat krijgen de leerlingen een verkeersdiploma. Dat wordt op 
school aan de leerlingen uitgereikt door de politie.

Iedereen heel veel succes met de examens!!

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de 
gemeenteraad. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 21 april 2016 in 
het gemeentehuis Laarbeek en begint om 19.30 uur.

Agenda
1.   Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.   Vaststelling agenda.
3.   Vragenhalfuurtje.
4.   Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergadering van 28 januari  
      2016.
5.   Ingekomen stukken.
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn
6.   Verordening inburgering Laarbeek 2015.
7.   Voorstel tot vaststelling Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs  
      gemeente Laarbeek 2016.
8.   Provinciale beoordeling Begroting 2016 gemeente Laarbeek.
9.   Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming ODZOB.
10. Voorstel tot wijziging van de tarieventabel Legesverordening 2016.
11. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan groenstroken Laarbeek.
Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
12. Verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied inzake perceel           
      Rooijseweg 16 / 16a.
13. Voorstel tot wijziging van de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 
      Gemert-Bakel en Laarbeek 2015 en tot benoeming van de voorzitter en de            
      leden van de gezamenlijke rekenkamercommissie.
Tot slot
14. Voorstel tot wijzigingen van de begroting 2016.
15. Sluiting.

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 8 april komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Ophaaldata buitengebied
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Inzameling oud papier per kern
 Donk op dinsdag 
 Lieshout en Mariahout op woensdag
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 Aarle-Rixtel op vrijdag
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Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek
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Wim de dassenman
Een half jaar geleden hadden Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk en ik het plan opgepakt om bij de Natuurcamping de Biezen een observatiehut te bouwen. Het terrein is helemaal op de natuur 
ingericht en trekt ontzettend veel dieren aan, een ideale plek dus!

Nadat Wim Renders met vrouw, dochter en kleindochter was komen kijken naar de hut die in het bos van Noud Biemans staat, was hij laaiend enthousiast. Zoiets wilde hij graag op zijn terrein hebben 
en hij gaf ons de vrije hand om er iets moois te bouwen. In het half jaar dat we er bezig zijn geweest, werden we steevast gastvrij ontvangen en zat Wim vol met energie en enthousiaste plannen. Na 
het bouwen van een proefhutje van waaruit al prachtige foto´s zijn gemaakt, is enkele weken het grondwerk gedaan voor de grote hut. Tweede Paasdag heeft Wim nog samen met ons schetsjes zitten 
maken over hoe we het aan zouden kunnen pakken, en toen kwam woensdagavond dat telefoontje. Wim die op mij overkwam als een grote sterke kerel, bruisend van energie, was plotseling gestorven. 
Het is moeilijk te bevatten maar Jeannette zijn dochter, klein van stuk maar een ontzettend lieve en sterke vrouw, heeft aangegeven het project voort te willen zetten. 

Als eerbetoon aan Wim een foto van de das, bewoner van zijn terrein en het favoriete dier van Wim. Misschien dat hij vanuit ergens toch nog kan genieten van zijn gezin en zijn mooie stukje in de 
Laarbeekse Natuur!

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

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 7 april 2016. www.laarbeek.nl 

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

Bezwaarschriften

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

Verleende vergunning Drank- en Horecawet Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben verleend 
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan De heer P.J.C.A. Heesakkers, Slotje 11 in Beek en 
Donk tijdens het jubileumfeest van harmonie O&U in de feesttent op het grasveld 
naast het gemeentehuis. Gehouden op donderdag 19 mei 2016 van 12.00 tot 
23.30 uur, vrijdag 20 mei 2016 van 12.00 tot 1.00 uur de dag daarop volgend, 
zaterdag 21 mei 2016 van 12.00 tot 1.00 uur de dag daarop volgend en zondag 22 
mei 2016 van 12.00 tot 21.00 uur. Verzonden 4 april 2016

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie   Werkomschrijving           Activiteit   Verzonden
Den Hoek 1 t/m 15, 
Groes 12-14
Ten Bleek 8 t/m 20, 9 t/m 21 bouwen van 24 woningen  bouwen      01-04-2016
Beek en Donk
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.

Locatie    Werkomschrijving             Activiteit
Beekerheide 56, Beek en Donk verwijderen van asbest        slopen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Heuvel 10, Lieshout  25-03-2016 aanbrengen gevelreclame
De Stater 1, Lieshout 30-03-2016 brandveilig gebruik bottelarij

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Burg. Mostermanslaan 26,  25-03-2016 verwijderen van asbest
Lieshout
Beekerheide 56,   29-03-2016 slopen van een dak
Beek en Donk

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. 

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Kijk eens op Laarbeekvoorelkaar.nl

Tijd over om iets te doen 
voor een ander?

Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Zwerfvuil
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Koninklijke Harmonie 
Oefening & 

Uitspanning 
125 jaar

Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie Koninklijke Harmonie 

Daar zit je dan, samen midden op 
een mooie zomeravond in New 
Orleans en in de straat hoor je de 
kenmerkende jazz muziek dichterbij 
komen. De muziek neemt je hele-
maal mee. Een moment om nooit te 
vergeten en je denkt, dank je wel 
O&U. En dat allemaal voor maar 
50 euro? Het zou zomaar kunnen. 
Harmonie O&U bestaat 125 jaar 
en dat wordt groots gevierd. Om 
dat mogelijk te maken organiseren 
we een loterij. Met een lot van 50 
euro maak je kans op een muzie-
kreis voor twee personen naar New 
Orleans. Geen hoofdprijs? Ook de 
tweede prijs en derde prijs, muzie-
kreizen voor twee personen naar 
Berlijn, Londen en Amsterdam, zijn 
de moeite waard. Help O&U en 
koop loten. En de kans dat u wint is 
bewust groot gemaakt door slechts 
400 loten in omloop te brengen. De 
loten zijn te krijgen via de leden van 
de harmonie en de commissarissen. 

Het organiseren van een groot feest 
kost naast veel vrije tijd ook het 

broodnodige geld. De loterij levert 
daaraan een bijdrage, de entree een 
gedeelte en ook zijn er sponsorpak-
ketten. In stijl van de muziek zijn 
er een piccolo-pakket, een trom-
pet-pakket en een tuba-pakket ver-
krijgbaar. Een dergelijk pakket geeft 
recht op een naamsvermelding, een 
aantal consumpties en toegangs-
kaarten voor de evenementen Pr-
oms Royale en Beek & Dance. Hoe 
groter het instrument, des te om-
vangrijker het pakket. De organisa-
tie is blij met de eerste aanmeldin-
gen voor de 3 soorten pakketten, 
maar geeft graag iedereen de mo-
gelijkheid om aan te sluiten. O&U 
staat garant voor een onvergetelijk 
feest voor het hele dorp, dat mag 
u als muziekliefhebber zeker niet 
gaan missen. Voor informatie over 
de loterij en de sponsorpakketten 
verwijzen we u graag naar de web-
site van O&U: www.oenu.nl.

Pierre Heesakkers
Voorzitter O&U

Voor 50 euro naar New Orleans?

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

ESCAPE ROOM 
LAARBEEK

“Escape room gedaan i.v.m. een vrijgezellenfeest 

van onze vriendin. 

Ze was positief verrast. 

Gelukkig zijn we 

op tijd ontsnapt 

zodat ze 
binnenkort kan 

gaan trouwen!”

Mooi UIT in Laarbeek

Beek en Donk - Het voorjaar is begon-
nen en dat is te zien in ’t Oude Raad-
huis. Kleurrijke schilderijen en verstilde 
witte kunstwerkjes zijn gecombineerd 
in een prachtige voorjaarsexpositie. 

Met wat verbeelding zie je de koeien 
zo springen op het schilderij. En als je 
iets dichterbij kijkt, blijkt er een tweede 
laag in te zitten door de verborgen Ma-
riabeeldjes in de gezamenlijke ‘NELLA’ 
werken. Voor de expositie in ’t Oude 
Raadhuis in Beek en Donk exposeren 

Nina en Elly een aantal gezamenlijke 
werken genaamd NELLA.

Nina (Monumentale/Mixed Media) 
Thema’s in haar werk zijn Maria, de 
Drie Gratiën, Chinese karakters en 
het zelfportret. Naast het verhalende 
is de herhaling van een motief her-
kenbaar waardoor structuur en rit-
me ontstaat. Kijk voor meer info op 
www.queencharlotte.nl.
Elly (Schilderen, autodidact)
Haar werk bestaat uit schilderijen van 

dieren en personen en dan voorna-
melijk portretten. Het liefst schildert 
ze duidelijke en sprekende aanblik-
ken met doordringende ogen die je 
een gevoel van herkenning geven. 
Het kleurgebruik is ook belangrijk in 
haar werk. Kijk voor meer info op 
www.ellyverrijt.nl.

De openingstijden zijn op zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Nog tot 
en met 17 april in ’t Oude Raadhuis Beek 
en Donk. U bent van harte welkom.

Kleurrijke expositie in ’t Oude Raadhuis

Een van de gezamenlijke werken

donderdag

21 april

Speeddaten
Ondernemerscafé

Contacten leggen en kansen creëren

'Ondernemersclub Vier’ organiseert in samenwerking met 
de Gemeente Laarbeek een speeddate voor ondernemers. 
Zij kunnen op deze avond op een laagdrempelige manier 
contact leggen met andere ondernemers. Dit gebeurt met 
speeddates in rondes van 5 a 10 minuten. Dit alles vindt in 
een informele en vooral gezellige setting plaats. Voor 
hapjes en drankjes wordt gezorgd!

Alle Laarbeekse ondernemers zijn welkom!

Aanmelden via www.vierlaarbeek.nl

Donderdag 21 april
19.30 -23.00 uur

Incl. bier, wijn, fris
& hapjes

Zaal Dave van de Burgt
Heuvelplein 21, Beek en Donk

Entree € 10,-
Vrij toegankelijk voor 

Vier Compleet leden 

Mooi UIT in LaarbeekMooi UIT in Laarbeek
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Pop up restaurant ‘LOS op ’t veld’, een culinaire reis door Laarbeek!
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk/Mariahout - Een 
nieuw concept, midden in de natuur, 
is ‘LOS op ’t veld’ een nieuwe eend 
in de Laarbeekse bijt. LOS staat voor 
Laarbeek Op Smaak! Wie reserveert, 
hoeft niet in de schuur te eten. Voor 
de gelegenheid wordt een heus ten-
tenpaviljoen neergezet, midden in de 
wei. Gewoon comfortabel uit eten in 
een trendy zaak, maar dan mét die 
plattelandsuitstraling en maximaal 
Laarbeekse gerechten op je bord.

Koeienwei
Gaat u even mee in de beleving? Na 
een voorspoedige reis komt u aan op 
een landweg ver van de dorpsker-
nen in het buitengebied van Beek en 
Donk en Mariahout. Plaatselijk is dit 
gebied gekend als ‘De Hei’. U par-
keert uw auto op een veilige plaats 

aan de rand van een uitgestrekt as-
pergeveld. Samen met enkele ande-
ren loopt u naar de dichtstbijzijnde 
boerderij. U buigt af en na een heus 
insektenhotel staat u voor een hooi-
berg, waar af en toe vogels op en 
neer vliegen van en naar een verlaat 

nest boven op de hooibalen. De weg 
buigt naar links en verder loopt u 
richting een koeienwei. Aan de rech-
terkant van het pad ligt een langge-
rekte autobandenstapel, die de boer 
gebruikt als ballast op de maiskuil. 
De banden verhinderen het opwaai-
en van het afdekzeil, dat het kuilvoer 
beschermt tegen de winterse invloe-
den. ’s Zomers is die taak niet nodig 
en wachten de banden op de winter. 

Ven
Verder gaat het richting de bosrand. 
Uw oog wordt getrokken door een 
luxe tent, die aan de rand van een 
vennetje op u staat te wachten. In 
de tent wordt u ontvangen met een 
aperitiefje en kunt u aanschuiven aan 
een robuuste tafel met leren stoelen. 
Uw beleving wordt compleet ge-
maakt door een fantastisch diner, dat 
wordt bereid door de Laarbeekse top 
koks Hans Claas en Roland Lorenzi-

ni, en is samengesteld uit maximaal 
Laarbeekse producten. Ondertussen 
wordt uw oog getrokken door de 
schoonheid van het landschap, dat 
enkel door een hoge glaswand van 
u is gescheiden. Het bos achter het 
ven is het domein van reeën en tal-

loze verschillende planten en dieren. 
Die worden aangetrokken door het 
van nature verwilderde bosgebiedje, 
midden tussen de weiden.

Producten 
Dit is de vervolmaking van een idee, 
dat Laarbekenaar Robert de Jong 
kreeg toen hij op reis was door het 
buitengebied. Het is een pop-up-res-
taurant geworden dat van 13 tot 
20 mei blijft staan. In het restaurant 
wordt ’s middags een 3-gangen lunch 
gereserveerd, ’s avonds een 4-gan-
gen diner, plaatsen zijn beperkt. Het 
restaurant staat op het terrein van 
de JanMiekesHoeve aan de Hei 15 
in Mariahout en er wordt zowel bij 
lunch als diner een vast menu geser-
veerd. “De agrarische producten uit 
Laarbeek zijn van topkwaliteit”, aldus 
Robert de Jong. De varkens van de 
Heyde Hoeve, aardbeien die de hele 
wereld overgaan, een bioboer met 

zijn eigen melksommelier, een Aarle-
se koffiebrander, Tasty Tom tomaten, 
witte portobello, champignons, Croy 
bierkaas, ambachtelijk brood etce-
tera, teveel om op te noemen. Daar 
mogen ondernemers best trots op 
zijn, vindt hij. Een pop-up-restaurant 

is de manier om die kwaliteit ook aan 
consumenten te laten proeven. 

Natuurlijk staan er asperges op het 
menu en als u goede ogen hebt had 
u ze kunnen zien groeien op het veld 
waarlangs u, het lijkt alweer een dag 
geleden, uw auto parkeerde. Tijdens 
het diner zou het goed kunnen zijn, 
dat een lokale imker wat komt ver-
tellen over zijn hobby en zijn honing 
in uw gerecht, of dat plotseling de 
koeienboer het restaurant binnen-
loopt, om u ‘smakelijk eten’ te wen-
sen. Misschien kent u het project Bier 
Boer Water van Bavaria, de bierleve-

rancier. De leveranciers van de melk 
voor het ijs lopen naast u in de wei, 
dat zijn namelijk onze Laarbeekse 
koeien.

Reserveren
Iedereen kan vanaf nu, alléén on-
line, een reserveringbewijs kopen 
voor dit unieke Laarbeekse uitje via 
www.losophetveld.nl. De kosten 
zijn €24,50 voor de lunch en €49,50 
voor het diner, allebei inclusief aperi-
tief, maar exclusief drank. De Mooi-
LaarbeekKrantwenst Robert de Jong 
veel succes toe met dit geweldige 
initiatief!

Uitzicht op het ven vanuit het pop-up restaurant

De agrarische producten uit Laarbeek zijn 

van topkwaliteit

www.losophetveld.nlMeer informatie?
Reserveren?

Mis het
niet!

Eten op een
unieke locatie

Totaalbeleving
en sfeer

Overheerlijke 
lokale producten

EEN CULINAIRE REIS 
DOOR LAARBEEK!

13 t/m 20 mei

Pop-up restaurant

Samenwerkingspartners van LOS op 't veld

Mariahout – Deskundige vrijwilligers 
van WiSH komen zaterdag 9 april, in 
het kader van project FRWRD, vragen 
beantwoorden over gebruik van com-
puter, smartphone en tablet. 

U kunt hulp verwachten bij proble-
men waar u tegenaan loopt bij ge-
bruik van social media. Breng uw 
smartphone, tablet of laptop mee. Er 
zijn in het dorpsservicecentrum ook 6 
computers aanwezig. Tussen 11.00 
en 14.00 uur kan iedereen terecht in 
Mariahout. Tevens zetten deskundi-
ge WiSH-vrijwilligers zich in voor het 
‘Oranjestraatje’ in Mariahout. Met 

hun creatieve inbreng wordt gehoopt 
de ideeën van de werkgroep gevisua-
liseerd te krijgen.

Trimbaan Laarbeek
Op de trimbaan in Mariahout zijn 
naast de vaste werkgroep leden ook 
weer WiSH-vrijwilligers actief op za-
terdag. Dat was vorig jaar een groot 
succes. Heeft u zin om mee te werken 
of vaste vrijwilliger te worden, dan 
bent u ook van harte welkom.

Vereniging Zorg om het Dorp Maria-
hout is wederom blij met dit initiatief 
en wenst allen veel succes.

Inzet WiSH in kader project FRWRD

Inloopspreekuur ‘social media’ 
in Buurthuis Mariahout

Lieshout - Na 2 dagen flink sjouwen 
was de Manege langs de provinciale-
weg op het Ginderdoor omgebouwd 
tot een ware markthal. Dit alles was 
tot stand gebracht door het Sint Serva-
tius Gilde uit Lieshout, die voor de 21e 
keer de vlooienmarkt organiseerde. 

Meer dan 100 personen zijn het hele 
weekend in touw geweest om van de 
vlooienmarkt een groot feest te ma-
ken. En een groot feest was het, ruim 
1200 mensen wisten de weg naar de 
manege te vinden. 

Om 10.00 uur startte de verkoop van 
alle opgehaalde spullen, tot 14.00 uur 
hadden de bezoekers de kans om iets 
te kopen wat van hun gading was. 
Wat er toen nog over was werd gesor-

teerd, en op aanhangers geladen. IJzer 
bij ijzer, aardewerk bij aardewerk, enz. 

Om 16.30 uur was de manege weer 
brandschoon en gingen de vrijwilli-
gers bij het Gilde Paviljoen een hap-
je eten dat door Frietje Brabant werd 

verzorgd. Ook de droge kelen werden 
goed gesmeerd. Het was een druk 
weekend, maar iedereen was het er-
over eens dat dit evenement volgend 
jaar weer georganiseerd moet worden, 
wat het bestuur graag wilde horen.

Vlooienmarkt Lieshout goed bezocht
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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

10.00
3 pakken

2.49
kilo 4.98

5.00
3 stuks

3.00
3 zakken

0.99
liter 1.98

1.89
kilo 10.50

7.99
2 pakken

1.59

Shoarmareepjes
(varkensvlees)

500 gram

3.99

Dr. Oetker 
Ristorante pizza

3 stuks naar keuze

7.11-7.35

Boonacker vloerbrood
vers uit eigen oven

donker, meergranen of zonne
heel, gesneden

2.35

Remia snacksauzen
statube 500 ml.

1.27-1.33
Daily Fresh panklare en gesneden groente

Chinese roerbakgroente (400 gram), rode kool (350 gram), 
waspeen (500 gram), ijsbergsla naturel (200 gram) 

en rucola melange (200 gram)
3 zakken naar keuze

3.57-8.07

Douwe Egberts Aroma 
Rood of décafé koffi e

2 pakken à 500 gram

10.98-12.46

Page toiletpapier original
3 pakken à 16 rollen

16.92
OP=OP

Verkade chocolade
reep 180 gram

2.11/2.15

mijn slijterij
Bols premium 

vodka of Coebergh 
bessenjenever*

Bols: fl es 700 ml.
Coebergh: literfl es

12.79/14.99

Glen Talloch 
Scotch whisky*

aged 8 years
fl es 700 ml.

19.49

bessenjenever*
Coebergh: literfl es

12.79/14.99

14.49
liter 20.70

10.49

W 14 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 t/m zaterdag 9 april 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.



Donderdag 7 april 2016 25
Al ruim €6.200 binnengehaald voor Alpe D’HuZes

TopTeam Huibers hard op weg naar streefbedrag

Beek en Donk - In samenwerking met 
Café-zaal de Tapperij & Bakker Bart 
Helmond is er op 1e Paasdag een 
paasbrunch gehouden waarbij er een 
geweldig bedrag van €500,00 is opge-
haald voor Topteam Huibers. 

Er hebben circa 80 personen kunnen 
genieten van deze overheerlijke brunch. 
Tevens stonden er voor de kinderen 
verschillende activiteiten klaar zoals; ei-
eren schilderen, sjoelen, kleuren & twis-
ter! Rond 14.30 uur kwam er een leuke 
DJ om deze dag goed af te sluiten. 

Op 2de paasdag hebben ze, door sa-
men te werken met Zichtstal Rooijak-
kers in Aarle-Rixtel, deel mogen nemen 

aan het AH boeren-lentefeest. Tijdens 
dit feest zijn ook vele activiteiten voor 
kinderen opgezet. Denk hierbij aan een 
gezellige biggenrace, pannenkoeken 
versieren, een grabbelton, schminken, 
biggetjes knuffelen, paaseitjes zoeken 
enzovoorts. Het was een geweldig eve-
nement waar, ondanks het weer, vele 
ouders met kinderen hebben kunnen 
genieten van alle verschillende acti-
viteiten. Ook op deze dag hebben ze 
een geweldig bedrag van maar liefst 
€340,00 opgehaald. 

Bij deze wil Topteam Huibers iedereen 
bedanken die hieraan een bijdrage 
heeft geleverd. Ze hebben inmiddels 
een bedrag van €6.200,00 binnen-

gehaald. Dat betekend dat het team 
over de helft van hun streefbedrag van 
€11.000.00 zijn! Om het streefbedrag 
tijdig te behalen staan er nog verschil-
lende gave activiteiten op het program-
ma. Wil je weten wat zij nog allemaal 
in petto hebben? Volg hen dan via Fa-
cebook: https://www.facebook.com/
TopTeamHuibers/
Wil jij het team ook graag sponse-
ren maar weet je nog niet hoe? Je 
hebt nu de mogelijkheid om over-
heerlijke bonbons te bestellen. Geef 
je bestelling met je naam door via  
topteamhuibers@gmail.com. 

Inschrijven 'Botenparade' kan tot 1 juni

SplasH!! is het hoogtepunt van 
'Juni Watermaand'

Beek en Donk – De voorbereidingen 
voor SplasH!! 2016 zijn in volle gang. 
Het bestaande organisatieteam van de 
Teugelders van Ganzendonck is dit jaar 
aangevuld met ‘fris bloed’, en kersverse 
ideeën worden uitgewerkt. Nieuw dit 
jaar is de Botenparade op zondagmid-
dag 26 juni. De inschrijvingen hiervoor 
komen ondertussen al binnen. Het be-
loofd een prachtig onderdeel te worden 
van het Juni Watermaand evenement.

Botenparade
De Botenparade is te vergelijken met 
een carnavalsoptocht maar dan met een 
al dan niet zelfgebouwd vaartuig. Ieder-
een kan zich tot uiterlijk 1 juni inschrij-
ven. Hoe origineler en creatiever, hoe 
beter. Zolang het vaartuig maar blijft 
drijven is het geschikt voor deelname. 
De Botenparade is een vrolijk onderdeel 
van SplasH!! waarin iedereen zich kan 
uitleven en niemand zich beperkingen 
hoeft op te leggen. Er valt ook wat te 
‘winnen’. De parade voert van sluis 6 
tot de Beekse brug. De toeschouwers 
op de kade bekijken de vaartuigen met 
hun bemanningsleden en moedigen hen 
aan. De organisatie hoopt dat de deel-
nemers met hun creaties laten zien dat 
hergebruik van materialen mooie dingen 
kan opleveren. Hierbij valt te denken 
aan oude surfplanken, blokken tempex, 
rubberboten, lege tonnen, houten pal-
lets, kartonnen boten, roeiboten enz.

Een deskundige jury beoordeelt alle 
vaartuigen in twee categorieën: hand-
matig voortbewogen of mechanisch 
voortbewogen. Niet alleen het meest 
originele vaartuig wordt beloond, ook 
het vaartuig met de meeste pech kan 
rekenen op een troostprijs.   Deelname 
is gratis en kan individueel maar ook in 
groepsverband. Inschrijven kan uitslui-
tend via www.teugelders.nl. 

2 Dagen muziek en waterplezier
SplasH!! is 2 dagen muziek- en water-
plezier voor jong en oud op een unieke 
locatie in Laarbeek; het kanaal tussen 
sluis 6 en de Beekse brug in Beek en 
Donk. Het geeft als geen ander evene-
ment weer waar de Juni Watermaand 
voor staat. Op zaterdag is er een gezelli-
ge zomerse avond in- en rond de feest-
tent aan de Dijkstraat. Een geweldige 
band, die binnenkort bekend wordt ge-
maakt, zorgt voor de muzikale invulling. 
Lekker ontspannen in een prachtige en 
rustgevende omgeving aan de zuid-Wil-
lemsvaart. De toegang is, net zoals op 
zondag, helemaal gratis.

Op zondag zijn er, naast de Botenpara-
de, veel andere activiteiten op- en rond 
het water. Ook dan is er muziek en is 
het gezellig vertoeven op het terrein bij 
de Beekse brug. Het totale programma 
wordt de komende maanden bekend.

Laarbeek - Runningteam Laarbeek 
houdt in samenwerking met Medisch 
Centrum Beek en Donk en Sport-
centrum Coach een Bootcamp. Deze 
vindt plaats op vrijdag 15 april van 
14.00 tot 15.30 uur in de Muziektuin 
te Beek en Donk. Bootcamp is een 
nieuwe manier van sporten met veel 
verrassende elementen, zowel voor 
jong als oud.

Voorafgaande schoolweek en op deze 
middag wordt ook aandacht/les gege-
ven over jeugd, gezondheid, sporten, 
Runningteam Laarbeek, Roparun en 
de palliatieve zorg.

KWF
Bijna elke dag wordt iedereen wel ge-
confronteerd met het woord kanker. 
Soms betreft het iemand die je vaag 
kent, maar soms komt het dichtbij 
omdat een goede bekende, ouder van 
een klasgenootje, een vriend of vrien-
din of je familie getroffen wordt door 
deze vreselijke ziekte. Op verschillende 
manieren kun je iets doen voor patiën-

ten met kanker, bijvoorbeeld door het 
geldelijk steunen van onderzoek naar 
het ontstaan en bestrijden van kanker 
(KWF) en door geld bij elkaar te bren-
gen voor de directe zorg aan patiënten 
met kanker (b.v. de ROPARUN). Dit 
laatste onder het motto: ‘Trachten le-
ven toe te voegen aan de dagen waar 
geen dagen toegevoegd kunnen wor-
den aan het leven’. Dat wordt ook wel 
palliatieve zorg genoemd.

Palliatieve zorg
Onder palliatieve zorg valt alle zorg 
die erop gericht is de patiënt met een 
levensbedreigende ziekte een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven te ge-
ven. Palliatieve zorg is aan de orde als 
de ziekte waaraan de patiënt lijdt on-
geneeslijk blijkt te zijn. Een comforta-
bel ziekte- en sterfbed is te allen tijde 
het belangrijkste doel van de betrok-
ken zorgverleners.

Runningteam Laarbeek
Het Runningteam Laarbeek neemt 
dit jaar voor de 9e keer deel aan de 

ROPARUN, een estafetteloop van 
Hamburg naar Rotterdam in het Pink-
sterweekend. Het geld dat zij hiervoor 
bij elkaar proberen te brengen door 
wafels te bakken, een vlooienmarkt 
en andere activiteiten te organiseren 
en door donaties, is bedoeld voor de 
stichting ROPARUN, een instantie die 
geld geeft aan projecten voor palliatie-
ve zorg voor kankerpatiënten. Daarbij 
moet je denken aan steun aan onco-
logieafdeling in diverse ziekenhuizen, 
aan Hospicecentra en inloophuizen, 
aan een verblijf in een van de vakan-
tiehuisjes van de Roparun voor ernstig 
zieke kankerpatiënten met hun directe 
familie

Naast de sportieve inspanning, moet 
er ook een inspanning geleverd wor-
den om geld op te halen voor het doel. 
En hoe meer mensen ons ondersteu-
nen, hoe meer we de projecten voor 
kankerpatiënten kunnen helpen, dus 
steun ons en maak een donatie over 
naar: NL03 RABO 01541.79.949. Kijk 
ook op www.runningteamlaarbeek.nl. 

Bootcamp voor scholieren in Muziektuin

CDA ledenwerfmaand
Het CDA is een van de twee landelijke 
partijen die binnen Laarbeek een actie-
ve rol speelt, de ander is de PvdA. Ze 
zijn vertegenwoordigd in de gemeen-
teraad en in het coalitiebestuur en leg-
gen daarin hun eigen accenten. Ook 
op lokaal terrein laten deze partijen 
zich leiden en inspireren door de cen-
trale beginselen en visie die voor hun 
partij zijn ontwikkeld.  Tegen die ach-
tergrond wordt dan het programma 
vertaald naar de lokale behoeften. In 
Laarbeek kunnen die anders zijn dan 
bijvoorbeeld in Helmond.  

De meeste landelijke partijen hebben 
de verenigingsstructuur, zo ook het 
CDA. Dat wil zeggen dat de leden be-
palen welke richting de politiek dient 
uit te gaan. Via de algemene leden-
vergaderingen (de ALV’s) kunnen de 
leden hun invloed uitoefenen op de 
inhoud van het politieke programma 
van hun partij. Dat is een natuurlijk 
democratisch proces binnen de partij. 
Zo hoort het, maar dat is niet in alle 
landen zo, zelfs niet in Nederland, als 
we naar de PVV kijken.  

De mate van invloed op de politiek is 
afhankelijk van het aantal stemmen, 
dus zetels, op de partij. Dat bepaalt 
het aantal vertegenwoordigers in het 
parlement, Provinciale Staten of Ge-
meenteraden. Maar het laat zich ra-
den dat de kracht en de inzet van een 
partij onder meer worden afgemeten 
naar het aantal leden en naar de mate 
van betrokkenheid van de leden. Dat 
zijn de mensen die de partij steunen 
en die zich op vrijwillige basis inzetten 

voor het uitdragen van het CDA-ge-
dachtegoed. Enkele cijfers over de 
ledenaantallen: Het CDA heeft lande-
lijk ruim 53.000 leden.  Daarvan zijn 
ongeveer 7.500 leden woonachtig in 
Noord-Brabant. In Laarbeek wonen 75 
leden. Graag wil het landelijk CDA de 
ledenaantallen op peil houden en liefst 
wat vergroten. Dat is voor Laarbeek 
ook goed, want ze blijven relatief iets 
achter. De partij heeft hiertoe specifiek 
de maand april aangewezen als wer-
vingsmaand. 

Aanmelden in de maand april levert 
het CDA-afdeling Laarbeek een bo-
nus op, zelf ontvang je een cadeautje, 
maar daar dient het eigenlijk niet om 
te gaan.  Als je wil meepraten over de 
voetbalkantine, de harmonie, de kin-
deropvang, het openbaar vervoer, de 
veiligheid op straat en zo meer; als je 
maatschappelijk bent geïnteresseerd, 
als je wil meedenken over de dagelijkse 
dingen die je dorp leefbaar maken en 
daar ook invloed op wil uitoefenen, en 
je wil dat graag vanuit een CDA-ach-
tergrond doen, overweeg dan lid te 
worden. Je bent zeer welkom. 

Hun programma vind je op www.
cdalaarbeek.nl. Je kunt ook contact 
opnemen met Ria van den Boomen, 
tel. 0492-463309 of Jacques Kals, tel. 
0499-422903. Of kom eens vrijblij-
vend naar hun achterban-
vergaderingen. De data 
vind je op de website. 

CDA Laarbeek

LEZERSPODIUM

Overleg werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel met gemeente
Aarle-Rixtel – Werkgroep Verkeer 
Aarle-Rixtel, onderdeel van het 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, over-
legt met de gemeente. De bijeen-
komst wordt gehouden op 13 april 
in De Dreef en begint om 20.00 uur. 

Op 16 maart, tijdens het voorover-
leg hebben de 20 aanwezigen het 
actieschema doorgesproken. Regel-
matige overschrijding van de 30 km 
in Dorpsstraat en Bosscheweg en 

inrichting schoolzones bij de 2 basis-
scholen waren ‘hete hangijzers’.

Op dit ogenblik staan er 30 punten 
open. Het aangepaste actiesche-
ma is aan de gemeente en politie 
gestuurd. In de bijeenkomst van 
13 april wordt met de gemeente 
(en evt. de politie) besproken hoe 
deze knelpunten aangepakt kunnen  
worden. 

Wilt u weten welke punten er op 
de lijst staan, vraag dan via info@
dorpsplatform.nl het verslag van 
het vooroverleg aan. Naar dit email-
adres kunt u ook nieuwe punten 
aangaande verkeerssituaties sturen.

Graag nodigen zij u uit om mee te 
praten over dit soort zaken en kom 
naar de bijeenkomst van de Werk-
groep Verkeer Aarle-Rixtel woens-
dag 13 april om 20.00 uur.
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VOORJAARS 

ACTIE
Onderhoudsbeurt
Stadsfi ets nú 22,95

Hybridefi ets nú 27,95

Elektrische fi ets nú 29,95

Mountainbike nú 34,95

Racefi ets nú 34,95

VEEL FIETSEN,  VEEL SERVICE!

Michelin Protek buiten-
band én binnenband
nú slechts 19,95

Gazelle Eclipse LTD 
stadsfi ets
949,- nú voor 849,-

Gazelle Grenoble C7+ 
HF elektrische fi ets 
2.099,- nú voor 1899,-

vanaf 54,95 p/m

TRIA Fietsen 
Papenhoef 21, 5737 BS Lieshout 
T: 0499 - 425360 
www.triafi etsen.nl 

Openingstijden
maandag 13.00 - 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 - 20.00 uur 
zaterdag 08.30 - 17.00 uur

95

95
Inclusief 
GRATIS*

poetss� vice
t.w.v. 9,95

*actie geldig tot 1mei

Beek en Donk/ Boekel - Tijdens de 
Open dag van het Educatief Na-
tuurcentrum ‘De Perekker’, op zondag 
17 april, heeft de Beek en Donkse Bart 
Janssen het centrum ingericht met zijn 
schaalmodellen in hout. 

Tijdens de openingsuren van 11.00 tot 
16.00 uur, kunt u kennis maken met de 
bijzondere techniek en kunst van het 
modelbouwen. Modelbouw is het ma-
ken van schaalmodellen, professioneel 
worden modellen gemaakt door archi-
tecten, scheepbouwers, musea, films 
etc. Het grootste modelbouwproject 
in Nederland is Madurodam. Steeds 

meer mensen vinden een hobby in de 
techniek van bouwen naar bestaande 
voorbeelden, waarbij gestreefd wordt 
naar een zo authentiek mogelijke na-
bootsing. 

Bart vertelt: “Na mijn pensionering ben 
ik begonnen met het maken van een 
kasteel, iets wat ik eigenlijk liever in 
het echt had gedaan. Maar omdat dat 
natuurlijk niet mogelijk was heb ik het 
gewoon in miniatuur gemaakt. Later 
ben ik steeds meer met hout gaan doen 
zoals het maken van beelden, wan-
delstokken en speelgoed vooral voor 
de kleinkinderen. Ook begeleid ik een 

groep mensen bij Howeko die houtsnij-
den willen leren. Tijdens mijn expositie 
geeft ik ook graag uitleg geven over de 
techniek van modelbouw en houtbe-
werking”.

De toegang is gratis. U bent welkom, 
de koffie/thee staat klaar. Natuurlijk 
kunt u op alle tijden het nabij gele-
gen natuurpark De Perekker bezoeken 
en een wandeling maken. Het park 
is bijzonder vanwege de aanwezig-
heid van waterpartijen die samen-
hangen met de aanwezigheid van 
wijstgronden. Kijk voor meer info op  
www.stichtingdneik.nl.

Open dag in natuurcentrum De Perekker 

Beek en Donkenaar exposeert schaalmodellen in hout

Gemiste kans
Op dit moment staan de kranten 
weer vol over het toenemend ge-
bruik van verslavende middelen 
onder onze jeugd met de bijko-
mende problemen en overlast in 
deze en omliggende gemeenten. 
Omdat onze vrijwilligers een tie-
nercentrum runnen waar veel 
aandacht en ruimte beschikbaar is 
voor de Laarbeekse jeugd, orga-
niseren wij naar behoefte inloop-
avonden voor jeugd en geïnte-
resseerden over problematiek die 
de jeugd bezighoudt. Zo trots als 
een kind met zijn eerste zwemdi-
ploma was ik op 23 maart jongst-
leden op de aanwezigen bij de 
drugs- en alcoholvoorlichting bij 
CENDRA (zie De Mooilaarbeek-
Krant van 31 maart). Niet alleen 
de organisatoren maar zeer zeker 
de ouders, jongeren en begelei-
ders die vrijwillig en open het ge-
sprek aangingen, verdienen een 
groot compliment. 
Of het nou collega’s waren, op-

leidingen of gezondheidszorg, 
eenieder kon meepraten met en 
over de doelgroep. De klap met 
de hamer kwam toen ik me besef-
te dat er vanuit alle gemeentelij-
ke instanties en verenigingen die 
in onze gemeente werkzaam zijn 
met jeugd, en die te maken heb-
ben met het beleid uitstippelen, 
begeleiding of faciliteren in onze 
gemeente unaniem niemand aan-
wezig was. Middels deze krant, 
de plaatselijke radio en het ge-
meenschapsblad met daarnaast 
verstuurde uitnodigingen en fol-
ders in alle vier de kernen kon 
het niet zo zijn dat men het niet 
wist. Ik begrijp dat veel mensen 
die met jeugd werken denken 
dat ze van de problematiek alles 
weten, waardoor ze hun hoofd in 
het zand steken en geen interesse 
tonen. Wederom kan ik u verze-
keren dat zij ongelijk hadden en 
dat deze bijeenkomst uniek was 
en is in onze regio zeker voor 

belanghebbende organisaties die 
staan voor de opvoeding en ge-
zondheid van onze kinderen dit 
een gemiste kans is geweest om 
hier aan deel te nemen. 
Teleurgesteld in de wetenschap 
dat professionals ondertussen 
weten wat onze vrijwilligers doen, 
wil ik het woord schandelijk niet 
gebruiken maar schamen doe ik 
me wel voor deze instanties. Boos 
omdat de jeugd en vrijwilligers 
niet serieus zijn genomen maar 
blij en voldaan omdat onze jon-
geren bereid waren om hun erva-
ringen te delen met de aanwezige 
mensen. Welk excuus er hieraan 
ook ten grondslag ligt; een feit 
blijft dat ze niet aanwezig waren 
bij zo een belangrijk onderwerp. 
Ik schrijf dit niet om iemand te 
kwetsen maar om mensen bewust 
te maken over de belangrijkheid 
van het gekozen onderwerp.

Ad de Hoon, voorzitter CENDRA

LEZERSPODIUM ‘Wan gezever. Nee, Gij!’

Tonpraoter Jan Strik in Ons Tejater

Lieshout - Jan Strik staat bekend als de 
meest aansprekende tonpraoter uit het 
Zuiden. Met zijn creaties heeft hij dui-
zenden vermaakt, laten rollen van het 
lachen en in alle dorpen en steden in 
Brabant opgetreden. Sinds enkele jaren 
heeft hij het roer omgegooid. Hij treedt 
minder op, maar zijn hart blijft bij de 
lach!

Hij organiseert avonden met een aantal 
collega’s (hij zoekt de besten van het 
seizoen uit) en presenteert die avond 
op zijn eigen, kenmerkende manier. 
Natuurlijk laat hij ook iets van zichzelf 
horen. Misschien komen ‘Wit sneetje 
en de deven zwergen’ wel voorbij. Dat 
blijft een verrassing. Zoals gezegd zoekt 
Jan de beste collega’s van het seizoen 
uit voor deze avond. En Ons Tejater is 
heel tevreden met zijn programma.  

De avond ziet er als volgt uit: 20.30 uur 
Opening door Jan Strik, gevolgd door 
Hans Keeris. Dan komt Frans Bevers. 
In de pauze, waar Ons Tejater u een 
drankje aanbiedt op uw kaartje, kunt 
u even bijkomen. Na de pauze volgen 
Duo Vreemd en de avond wordt afge-
sloten met Berry Knapen. Namen om 
van te smullen. En als u om ongeveer 
23.30 uur met buikpijn de zaal weer uit 
mag, is er altijd nog de sfeer en de ge-
zelligheid in het Dorpshuis in Lieshout 
waar u met genoegen nog een drankje 
kunt nemen tot in de kleine uurtjes. Dit 
keer natuurlijk wel op eigen kosten.

Kom een keer onbedaarlijk lachen, op 
zaterdag 9 april, om 20.30 uur in het 
Dorpshuis in Lieshout. De entrée be-
draagt €12,50, inclusief consumptie. 
Zie ook www.vierbinden.nl/onstejater. 
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Eens in de zoveel tijd spot je ze weer: 
nieuwe schoenen, ruige broeken of 
fl itsende T-shirts. De keendjes zijn 
weer naar de stad geweest. Het valt 
op, ineens is er een wit object onder-
aan de enkels te spotten of bespeur 
je geen ‘water in de kelder’ aan het 
eind van de broekspijp, maar sluit 
deze nauwgezet aan op de vale 
roze sokjes van 3 jaar oud. Nieuwe 
shirts vallen ook prima op. Helder 
van kleur, fl inke grote opvallende 
opdruk en een zelfverzekerd koppie 
er bovenuit stekend, wachtend op de 
bewonderenswaardige klanken van 
collega-leerlingen. 
Het kan trouwens nog sterker. Er zijn 
ook leerlingen die er wel heel erg de 
nadruk op leggen naar de stad te zijn 
geweest en daar iets nieuws hebben 
mogen uitzoeken. Leerlingen die zo 
verguld zijn met hun nieuwe outfi t 
dat ze iedereen, maar dan ook echt 
iedereen willen laten meejoelen in 
hun vreugde van dat nieuwe shirt of 
die nieuwe jeans of wat dan ook. Zo 
ook ons Willeke. Een blonde dame 
met een ontwapenende glimlach 
die verzot is op het lezen van boe-
ken. Willeke stapt elke ochtend dap-
per het schoolplein op. De handen 
ontspannen in de zakken van haar 
jas gestoken, het snoetje gericht op 
datgene wat er om haar heen ge-
beurt en kijkers die zelfverzekerd 
het observerende rondje doen om 
bekenden te spotten. Met diezelfde 
bekenden loopt ze zodra de zoe-
mer geklonken heeft de school in. 
Ze hangt haar grijswitte jas aan het 
haakje en stapt langs de mees en de 
juf met een vriendelijk goedemorgen 
de klas binnen. Zouden ze merken 
dat ik een nieuw shirt aan heb? Ge-
spannen spitst ze haar oren, luiste-
rend naar eventuele complimenteuze 
opmerkingen over haar nieuwe tof-
fe shirt. Alert op reacties neemt ze 
plaats op haar stoel, trekt haar laatje 
open en zoekt haar boek waar ze zo 
meteen met veel plezier verder in zal 
gaan lezen, maar …..
‘Eeej Willeke, heb jij een nieuw shirt 

aan?’, roept Pieter die achter haar 
zit. Willeke draait zich om en zegt: 
‘Ja, cool hè!?’ Pieter knikt van wel, 
maar aan zijn gezicht kan Wille-
ke zien dat er meer aan de hand is. 
Vertwijfeld kijkt ze hem aan: ‘Wat 
is er, je lacht zo!?’ ‘Inderdaad’, zegt 
hij. ‘Je hebt het prijskaartje er nog 
aanhangen!’ Met een ruk schiet Wil-
lekes rechterhand naar haar hals en 
warempel, daar zit ie nog, het kaartje 
met de barcode en de prijs erop. Met 
een lichtrode kleur op haar wangen 
wandelt ze richting de la met scharen 
om daar het kaartje er toch maar af 
te knippen. Klasgenoten vinden het 
wel een komisch tafereel en lachen 
haar toe, zelf kan ze er gelukkig ook 
om lachen net als de meester die 
haar maar even helpt met het verwij-
deren van het labeltje. 

Nu speelde dit bovenstaande zich af 
in de herfst. Het is nu lente en een 
hernieuwd moment voor uitbreiding 
van de kledingkast. Zo ook bij Wil-
leke die wederom na het weekend 
in nieuwe kledij de klas binnenstap-
te. En als een heus deja vu-moment 
was er alweer een labeltje zichtbaar. 
Nu was het de juf die de eer had 
de nieuwigheid uit de hals van het 
T-shirt te knippen. ‘Het zal niet meer 
gebeuren, 
denk ik!’

Mees Joost

Naar de stad geweest

gebeuren, 
denk ik!’

Mees Joost

denk ik!’

Mees Joost

COLUMN

Teken-schilderlessen voor kinderen                            

Inschrijven voor kinder-
vakantieweek Mariahout

  

 Studieresultaten 
verbeteren? 

 

Jong - LEREN  

 

Werkt! 
 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 

 

Altijd begeleiding op maat 

Italiaanse vluchtelingen zoeken plek in 
Beek en Donk!
Beek en Donk - Italiaanse familie 
moet vluchten voor de Italiaanse 
Maffia en zoekt onderdak in Beek en 
Donk. Afgelopen weekend heeft kin-
dervakantiewerk Hiep-Hoi uit goede 
bronnen vernomen dat deze zomer 
de Italiaanse Familie Spagettini zich 
vestigt in Beek en Donk.

Deze familie bestaat uit vader, moeder, 
2 dochters, een zoon, opa en oma en 
een oudtante. Stichting Kindervakantie-
werk Beek en Donk biedt de helpende 
hand. Hiep-Hoi is druk bezig met het 
zoeken van een geschikt onderkomen 
voor deze familie. Daarom willen ze de 
ouders en kinderen uit Beek en Donk 
vragen om zoveel mogelijk spullen die 

je doen denken aan Italië te verzamelen.

De familie Spagettini gaat zich hierdoor 
in Beek en Donk beter thuis voelen om-
dat ze dan toch een beetje Italië om zich 
heen hebben. Hou De MooiLaarbeek-
Krant goed in de gaten, Hiep-Hoi geeft 
zo spoedig mogelijk meer informatie 
vrij.

Mariahout – Ouders kunnen hun 
kinderen weer inschrijven voor de 
kindervakantieweek in Mariahout. 

Het thema voor de kindervakantie-
week is Jungle en wordt gehouden 
van maandag 29 augustus tot en 
met vrijdag 2 september. Aanmelden 
hiervoor kan op woensdag 13 april 
tussen 8.30 en 10.30 uur of tussen 
18.00 en 20.00 uur in de kantine van 
het Buurthuis terecht. 

Beek en Donk - De kunstenares Hasna 
Rezgui geeft al jaren lessen aan vol-
wassenen en kinderen. Door het enor-
me succes heeft ze besloten om op 
woensdagmiddag ook lessen te geven 
aan kinderen in het ontmoetingscen-
trum te Beek en Donk.

De docente is van plan om met ver-
schillende technieken te werken, zoals 
potloten, houtskool , vetkrijt, pastel, 
aquarel, acryl en olieverf. De cursus 
start vanaf 11 mei van 14.00 tot 15.00 
uur en van 15.30 tot 16.30 uur in het 
ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
De kosten zijn €20,00 per 4 lessen (ex-
clusief materialen).

Heeft uw kind belangstelling voor een 
cursus tekenen en schilderen, stuur per 
mail (hasnakunst@outlook.com) uw 
voorkeur aan tijd. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 30 april. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Henrie Bouwmans van stichting ViER-
BINDEN, tel. 0492-328800. 

Betekenisvol leren in restaurant 'De Driehoek'
Aarle-Rixtel - Als afsluiting van het the-
ma 'Hotel-restaurant' in de onderbouw, 
is de hal van obs De Driehoek in Aar-
le-Rixtel, omgetoverd tot een restaurant. 

Ouders kunnen reserveren voor 2 perso-
nen. De kinderen maken zelf de gerech-
ten, dekken de tafels en zijn de obers in 
het restaurant. Na afloop van het heer-
lijke eten krijgen de kinderen een ober 
diploma en betalen de ouders in kusjes.

 Twee Laarbekenaren winnen CoCo Awards 

Alle prijswinnaars van de CoCo Awards. Boven vlnr: Dave Janssen, Bas van de Weijenberg, 
Sten van Grunsven, Lisa Willemsen, Daan Hendriks (Beek en Donk), Dewi Siroen. Onder 
vlnr: Jan-Willem Woolderink, Joey van de Burgt (Mariahout) en Lucien Renette.

Gemert/Laarbeek - Maar liefst ne-
gen leerlingen van het Commanderij 
College hebben dinsdag een CoCo 
Award ontvangen waarmee zij hun 
talent verder kunnen ontwikkelen. De 
leerlingen hebben ieder een bijzonder 
talent. Twee prijzen werden aan Laar-
bekenaren uitgereikt. Daan Hendriks 
uit Beek en Donk ontving een CoCo 
Award voor zijn ict-talent. Joey van de 
Burgt uit Mariahout kreeg een award 
voor zijn drumkwaliteiten. 

Talenten stimuleren
Het Commanderij College stimuleert 
talent en helpt haar leerlingen daar 
graag bij. Daarom zijn de CoCo Awards 
vier jaar geleden in het leven geroepen. 
Leerlingen van alle locaties konden zich 
ook dit jaar weer inschrijven. Leerlingen 
stuurden hun portfolio in door middel 

van filmpjes, foto’s en hun motivatie. 
Een vakkundige jury boog zich de af-
gelopen weken over alle inzendingen.

Negen awards 
Uiteindelijk hebben negen leerlingen 
een CoCo Award ontvangen. Carla 
Grootjen, bestuurder van het Com-
manderij College, is trots op de leer-
lingen: “Het is niet niks om jezelf in 
de schijnwerpers te zetten en je hoofd 
boven het maaiveld uit te steken. Ik 
ben dan ook trots op alle deelnemers 
die hun talenten durven te laten zien”, 
sprak ze tijdens de uitreiking op locatie 
havo/vwo.

Andere jaren werden de prijzen uit-
gereikt tijdens een grote show. De 
uitreiking vond dit jaar plaats in een 
kleinere setting waarbij leerlingen 

persoonlijk in het zonnetje zijn gezet. 
Familie, vrienden en mentoren waren 
erbij om de prijswinnaars te zien stra-
len. “We merkten dat sommige leerlin-
gen het niet fijn vonden om een groot 
podium te bestijgen. Daarom hebben 
we dit jaar gekozen voor een kleinere 
prijsuitreiking, in een wat huiselijkere 
setting. Het belangrijkste doel van de 
CoCo Awards is immers het stimuleren 
van talent, dat is ook dit jaar weer ge-
slaagd”, aldus Grootjen.

Prijzen 
Daan Hendriks wint twee meeloopda-
gen op de IT-afdeling van de interna-
tionale onderneming Kingspan/Unidek 
en een sollicitaitegesprek op de ICT-af-
deling van het Commanderij College. 
Joey van de Burgt wint een workshop 
van de bekende drummer Rob Snijders 



Donderdag 7 april 201628 

Lieshout - De honderdste editie van 
het ledenblad van Seniorenvereniging/
KBO Lieshout verscheen afgelopen 
week in een heel nieuw jasje. Na ne-
gen jaar was het tijd voor vernieuwing. 

Tijdens de drukbezochte Inloop van 
dinsdag 5 april presenteerde voorzitter 
Willem Damen het priKBOrd nieuwe 
stijl. De layout oogt frisser, enkele pa-
gina’s zijn in kolommen verdeeld en er 
is een overzichtelijke indeling van de 
rubrieken. Ook wordt er meer gebruik 
gemaakt van beeldmateriaal. Logo’s, 
icoontjes en fotomateriaal laten in een 
oogopslag zien waar het artikel over 
gaat. Dat alles in een prettig leesbaar 
lettertype op lichtglanzend papier. De 
kopij gaat digitaal naar de drukker en 
het blad komt geniet bij de vereniging 
terug. Een hele vooruitgang, want tot 
nu toe werd het geprint en met de hand 
geniet. Een werkje waar vrijwilligers 
heel wat uren aan kwijt waren. 

“We hebben er lang en serieus naar 
gekeken”, zegt Willem Damen bij de 

presentatie. “Vooral Theo Pardoel en 
Jan van Zuijlen hebben hun schouders 
eronder gezet.” Hij roept de leden op 
om zelf ook met ideeën voor het blad 
te komen. “Een nieuwe rubriek bijvoor-
beeld of zelf een stukje schrijven.” Veel 
dank is de vereniging verschuldigd aan 
Theo Pardoel, die jarenlang het printen 
van het priKBOrd heeft verzorgd. 

De wekelijkse Inloop is vanaf het begin 
van de zomertijd ook weer ’s avonds. 
De tijden zijn iedere dinsdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur en dinsdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. Loop 
eens binnen en maak kennis met een 
dynamische seniorenvereniging. U bent 
van harte welkom.

Theo Pardoel (l) en Willem Damen met het nieuwe priKBOrd

Fotograaf: Ton op den Buijs

Vernieuwd ledenblad seniorenvereniging/KBO Lieshout 

AANBIEDINGEN
GELDIG OP DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG

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

4 Gepaneerde schnitzels € 5,00   
Berliner   100 gram € 1,00   
Gebraden gehakt 100 gram € 1,00   
Snijworst   100 gram   € 1,00   

Dé barbecue- en reepjespanspecialist
informeer naar de mogelijkheden

4 Hamburgers + 4 gehaktballen
€5,00

GELDIG OP MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG

Geranium- en potgrondactie Scouting Beek en Donk
Beek en Donk – De scouts van Scouting 
Beek en Donk komen op zaterdag 16 
april tussen 10.00 en 16.00 uur langs 
de deuren van Beek en Donk om gerani-
ums en potgrond te verkopen. De eerste 
voorbereidingen zijn al getroffen en de 
scouts kunnen niet wachten om zich in 
te zetten voor hun club!

Assortiment
Het assortiment bestaat dit jaar uit zak-
ken potgrond van 40 liter en hang- en 
staande geraniums in de kleuren rood en 
roze. 

Bestelling plaatsen
Omdat het voor de Scouts helaas niet 
mogelijk is om langs alle deuren van 
Beek en Donk te gaan of als zij u net niet 
thuis treffen, is het mogelijk om vooraf 
een vrijblijvende bestelling te plaatsen. 
Dit kan door een mail te sturen naar 
actie@scoutingbeekendonk.nl. Vermeld 
hierin uw adres, het aantal zakken pot-
grond en/of geraniums en dan komen de 
Scouts het op vrijdagavond 15 april bij u 
thuisbezorgen. De betaling vindt plaats 
tijdens het afleveren van de bestelling.

Opbrengst actie
De opbrengst van deze actie komt 
volledig ten goede aan de jeugdle-
den van Scouting Beek en Donk. Zij 
gaan hier allerlei leuke scoutingacti-
viteiten van doen tijdens het zomer-
kamp en de clubdagen.

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

Mariahout – De basisschoolkinderen 
sluiten op zaterdag 9 en zondag 10 
april, van binnen en buiten Laarbeek, 
een creatief seizoen af. Kunstenaars 
‘in de dop’ exposeren in een tentoon-
stelling hun werk. Jonge acteurs en 
actrices zetten op het podium van het 
Buurthuis hun ‘beste beentje voor’ 
in de toneelvoorstelling ‘Het lelijke 
eendje’.  Het Buurthuis in Mariahout 
wordt één weekend het cultureel cen-
trum van Laarbeek.

Creatieve kinderen
Ongeveer twintig kinderen bezochten 
afgelopen jaar het Kinderatelier van 
Helmie Segboer. Op maandag en dins-
dag na school staan bij haar de deuren 
open om creatief aan de slag te gaan. 
Dit jaar stond de cursus die ze gaf in het 
teken van ‘landschappen’. De kinderen 
maakten kennis met allerlei technieken 
en werkten onder andere met aquarel-
verf, ecoline, pastelkrijt en plakkaatverf.  
Maar er werd niet alleen gewerkt op het 
platte vlak; Er werd gebeeldhouwd in 

speksteen, gegoten met gips en geboet-
seerd met papier-maché. In het weekend 
van 9 en 10 april zijn de werkstukken 
van de kinderen in het Buurthuis in Ma-
riahout te bewonderen.

Theaterkunsten
Hoe beweeg je je op het toneel? Hoe 
kun je bepaalde emoties uitbeelden? 
Hoe gebruik je je stem? Tijdens een 
toneelcursus kregen jonge acteurs en 
actrices allerlei theatertechnieken aan-
geleerd. De eerste twaalf weken werden 
er veel improvisatie-opdrachten gedaan. 
Na de kerstvakantie werd een echt to-
neelstuk voorbereid. Welke afspraken 
zijn er op toneel en hoe leer je een tekst? 
Hoe moet je bepaalde zinnen uitspreken 
en onthouden?  In het door Michelle van 
Daalhoff bewerkte sprookje ‘Het lelijke 
eendje’ kunnen alle cursisten laten zien 
wat ze de afgelopen maanden geleerd 
hebben. In het komische toneelstuk zie 
je hoe het zielige jonge eendje uitein-
delijk een mooie zwaan blijkt te zijn. De 
jonge cursisten zetten allemaal hun bes-
te beentje voor.

Interesse om te komen kijken?
Dat kan, op zaterdag 9 april, ten-
toonstelling 15.30 tot 19.30 uur, to-
neelvoorstelling 18.30 uur. Zondag 
10 april, tentoonstelling 12.30 tot 
15.30 uur, toneelvoorstelling 14.30 
uur. Tentoonstelling is gratis, toneel-
voorstelling €1,50 entree. Kijk op 
www.toneelverenigingmariahout.nl 
voor meer informatie of mail 
atelier@hsegboer.nl. 

Foto van de repetitie

Schilderij van Lieke KnaapenSchilderij van Lieke Knaapen

Buurthuis Mariahout voor één weekend het cultureel centrum van Laarbeek

Tentoonstelling Kinderatelier en voorstelling 
'Het lelijke eendje'
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Vogelwerkgroep de Ortolaan wandelt in de 
Grotelse Heide

Een mannetje roodborsttapuit, een van de vogels 
die tijdens deze wandeling gespot kunnen worden

Fotograaf: Leo van den Heuvel Laarbeek - Het IVN Laarbeek houdt 
op 10 april een wandeling in de Ru-
weeuwsels, die in het teken van het 
voorjaar staat. Gidsen van het IVN 
verzorgen deze wandeling.

De Ruweeuwsels vormen een gebied 
met grote ecologische waarde. Het 
scoort hoog voor onder meer hoge-
re planten, mossen, paddenstoelen, 
vlinders, mollusken en vogels. In het 
voorjaar is het zeer bekend vanwege 
de weelderige bloei van bosanemo-
nen en speenkruid, die dan hele tapij-
ten kunnen vormen. Ook zijn er vaak 

allerlei bijzondere dieren te zien, o.a. 
vogels zoals de zwarte specht. Het 
gebeurt wel eens dat mensen die ’s 
morgens in de Grotelse Hei de zwarte 
specht hebben gezien, deze ’s-mid-
dags in de Ruweeuwsels opnieuw 
waarnemen. Maar dan moet je de 
tijd hebben om zowel de ochtend-
wandeling als de middagwandeling 
van het IVN mee te maken op deze 
10e april. De wandeling in de Ru-
weeuwsels begint om 14.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. De wande-
ling begint bij de brug van Sluis 5 aan 
het Achterbosch te Lieshout. 

Laarbeek - De eerste vogelwandeling 
van het seizoen begint op zondag 10 
april om 8.00 uur. Deze wordt ver-
zorgd door de Vogelwerkgroep de 
Ortolaan van het IVN Laarbeek. De 
wandeling duurt ongeveer twee uur. 
De start van deze wandeling is bij het 
bekende restaurant/café Grotels Hof 
vanaf de parkeerplaats, die langs Gro-
tels Hof ligt, adres: Grotel 5 te Bakel.  

Het is spannend, welke vogels terug 
zijn uit Afrika of Zuid-Europa. Zijn 
de tjiftjaf, de witte kwikstaart, de 
boomleeuwerik, de boompieper, de 
fitis , de roodborsttapuit, de zwartkop 
en/of de gekraagde roodstaart terug? 
In het naaldbos kan men misschien 
goudhaantjes, zwarte mezen, kuifme-
zen en matkopmezen zien. Nog spe-
cialer zijn de open vlakten, die er hier 
en daar in de Grotelse heide zijn. Op 
deze open vlakten met hier en daar 
bomen kunnen boomleeuwerik of 
boompieper zitten. Of is er kans, dat je 
de vijfde van Beethoven hoort, nl. het 
liedje van de geelgors. Ook de grote 
lijster, de zanglijster en de heggenmus 
kunnen zich laten horen. In sommige 
plasjes zit wel eens de dodaars. In het 
bos is er kans op vier soorten spechten, 
de grote bonte, de groene, de zwar-
te, en zelfs de kleine bonte. Zelfs de 
in Nederland oprukkende, maar nog 
zeer zeldzame, middelste bonte is niet 
helemaal uitgesloten, en dan zitten 
er vijf soorten spechten. Van boven 
kijken de slechtvalken in de Mortelse 
toren op de wandelaars neer. Over de 
hele wereld zijn deze beelden te zien. 

Als de wandeling langs de Snelle Loop 
gaat, zijn er misschien ook watervogels 
te zien. Zeker is niks bij een vogelwan-
deling, alles is een verrassing. Behalve 
van de vogels is er van het schitterende 
landschap te genieten. De open gebie-
den en de bosgebieden wisselen elkaar 

af en geven het landschap een exoti-
sche tint. Door dit alles heen stroomt 
de Esperloop, een authentieke heide-
beek met steile oevers en schoon en 
ijzerrijk water met kans op de ijsvogel. 
Ook de zeldzame dotterbloem is nu in 
bloei en goed te zien. 

Wandeling in Ruweeuwsels 

Een bosanemoon, een van de natuurfenomenen 
waarom de Ruweeuwsels beroemd zijn geworden

Fotograaf: Jowan Iven

Aarle-Rixtel – De band ‘Op Zoek Naar 
Johan’ treedt zondag 17 april op in het 
Kouwenbergs kerkje. Verder houdt het 
Kouwenbergs kerkje op zondag 1 mei en 
Hemelvaartsdag 5 mei weer de jaarlijkse 
boekenmarkt.

Optreden ‘Op Zoek Naar Johan’
De band ‘Op Zoek Naar Johan’ treedt 
op zondag 17 april op in het Kouwen-
bergs kerkje. Aanvang is 14.30 uur. Zie 
www.kouwenbergskerkje.nl voor meer 
informatie.

Boekenmarkt
De boekenmarkt keert dit jaar terug 
op zondag 1 mei en op donderdag 
5 mei. Voor de boekenmarkt wor-
den boeken ingezameld. Mensen 
die boeken willen schenken, kun-
nen dat doen op maandag 18 en op 
maandag 25 april tussen 19.00 en 
21.00 uur. Binnen Laarbeek kunnen 
de boeken ook opgehaald worden. 
Bel hiervoor naar tel. 0492-381851.

Optreden en boekenmarkt in 
Kouwenbergs kerkje

Aarle-Rixtel – Op initiatief van de 
heemkundekring wordt op maandag 
11 april om 20.00 uur een lezing ge-
geven in zaal van Bracht. Deze lezing 
wordt gegeven door Johan Hendriks, 
met als titel: ‘Zichtbare voorouders, 
begravingen onder heuvels’. 

Neanderthalers zijn de eerste mensen 
waarvan men weet dat ze hun overle-
denen begroeven. Er is meer bekend 
over begrafenispraktijken vanaf het 
moment dat de jagers overgingen op 
landbouw en veeteelt. In West-Euro-
pa is dat ongeveer 7500 jaar geleden. 
Er werden heuvels op de begravingen 
opgeworpen. De constructie van het 
graf varieerde naar gelang van tijd, 
regio en voorhanden materialen. 

In de bronstijd werden de graven 
weer wat kleiner omdat crematies in 
zwang kwamen. De Romeinen be-
groeven hun crematies vaak onder 

grafheuvels, maar zij kenden ook an-
dere vormen zoals grafpijlers en sar-
cofagen. In de vijfde eeuw kwamen 
hier de lijkbegravingen weer terug 
onder grafheuvels. 

Johan Hendriks levert over al deze 
zaken en nog veel meer een boeien-
de presentatie. Iedereen is van harte 
welkom op deze avond. Niet-leden 
betalen een kleine bijdrage van €2,50. 

Lezing Heemkundekring door Johan Hendriks

'Zichtbare voorouders, begravingen onder heuvels’

Aarle-Rixtel - In Boxtel vond zater-
dag 2 april de hartencontactdag Oost 
Noord Brabant plaats. Dit is een bij-
eenkomst voor alle vrijwilligers die 
voor de Hartstichting actief zijn in 
plaatselijke comités. Het thema van 
deze bijeenkomst was: ‘Nederland 
een 6-minutenzone’ (speerpunt van de 
Hartstichting).

Er werd een presentatie gegeven over 
wetenschappelijk onderzoek naar een 
plotselinge hartstilstand, gevolgd door 
een gesprek met diverse betrokkenen 

over reanimatie. Het toepassen van 
reanimatie, het ondergaan daarvan en 
‘de rest van je leven’. 

Na deze presentatie werden de jubila-
rissen in het zonnetje gezet. Een van de 
jubilarissen was Jo Kicken uit Aarle-Rix-
tel. Hij ontving het ‘Robijnen Hart’ 
omdat hij reeds 40 jaar actief is voor 
het Comité Hartstichting Aarle-Rixtel. 
Jarenlang was hij voorzitter van dit co-
mité. Jo, namens comité Hartstichting 
afdeling Aarle-Rixtel van harte gefelici-
teerd met deze onderscheiding.  

Jo Kicken ontvangt 'Robijnen Hart'

Oberkrainer muziek bij ‘Bij van Dijk’
Aarle-Rixtel - Op de eerste mooie 
lentedag van het jaar hebben lief-
hebbers van de Oberkrainer mu-
ziek hun weg gevonden naar ‘Bij 
van Dijk’. In de zaal bij dit gezelli-
ge Aarlese café heeft Oberkrainer 
Ensemble Nizozemska op zondag 
3 april een middag vol Oberkrainer 
muziek gebracht.

Zelden waren alle generaties zo goed 
vertegenwoordigd als dit jaar: de jong-
ste jeugd van enkele jaren oud genoot 
samen met de ouders en grootouders 
van gezellige, goede muziek. Het was 
treffend dat juist de senior van het 
gezelschap met 91 jaren, het goede 
voorbeeld moest geven door de dans-
vloer op te zoeken.

Zoals gewoonlijk bij Nizozemska wer-
den voor het merendeel titels van 
Slavko Avsenik gespeeld. De grond-
legger en bedenker van deze muziek, 
die vorig jaar op 85-jarige leeftijd 
overleed. Daarnaast waren nummers 
van de Alpenoberkrainer, Miro Klinc, 
Igor in Zlati Zvoki en zelfs van Nizo-
zemska zelf te horen.

Omroep Kontakt heeft opnamen 
gemaakt van deze middag die deze 
dagen op de lokale tv-zender te zien 
zullen zijn. Een groot compliment aan 
de vriendelijke mensen van ‘Bij van 
Dijk’ die voor een gastvrije warme 
ontvangst hebben gezorgd. 

Wilt u op de hoogte blijven van optre-
dens van Nizozemska, volg hen dan op 
Facebook, of via hun webpage ‘www.
nizozemska.nl’. U kunt ook een mailtje 
sturen naar Info@nizozemska.nl en u 
hoeft geen optreden te missen.Oberkrainer Ensemble Nizozemska
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MooiBoerdonk
1-4 overwinning op bezoek bij Nederwetten

RKSV Boerdonk kan weer juichen
Boerdonk - Nederwetten was zondag 
de tegenstander van Boerdonk en 
daar moest de ommekeer maar plaats-
vinden. Het negatieve van de laatste 
weken moest plaats maken voor wat 
positiefs. En dat lukte, het was een de-
gelijke wedstrijd van Boerdonk, en dan 
kan de voetbalkenner er heus wel wat 
op aan te merken hebben ‘so what’, 
maar ze hadden weer gewonnen. 

De start zag er voor beide teams goed 
uit, binnen vijf minuten had Nederwet-
ten al de lat geraakt met een prachtige 
kopbal, maar Boerdonk rammelde ook 
aan de poort. In de 10e minuut werd er 
op het middenveld balverlies geleden 
door Nederwetten, en in de omscha-
keling was het Daan Dortmans die de 
0-1 liet aantekenen. Dat was wel en-
kele weken geleden dat men juichende 
spelers zag van Boerdonk 1. De achter-
hoede van Boerdonk zag er vandaag 
degelijk uit onder leiding van Sietze 
Penninx, samen met Luke v.d. Doelen 
hadden ze het centrum aardig onder 
controle. De backs Geert Biemans en 
William Verhoeven, konden zelfs mee 
opstomen om de spitsen te ondersteu-
nen. Zeker na de 0-2 van Tim van Alp-
hen, die als een duiveltje uit een doos 
plotseling achter de verdedigers van 

Nederwetten, uit kwam en de 0-2 in 
de touwen joeg. Er volgden nog wat 
kleine kansjes van enkele Boerdonk 
spelers, Roy Swinkels zag zijn vrije trap 
gestopt worden en Paul van Alphen 
had een volley die meer verdiend had. 
Boerdonk had op het einde van de eer-
ste helft de zaakjes goed op orde en 
kon vrijuit voetballen. Door prima druk 
te zetten op het middenveld van Wil-
lem van der Heijden en Ted Villier werd 
de doelman van Nederwetten tot een 
fout gedwongen en kon Daan Dort-
mans profiteren 0-3 met de rust. 

In de tweede helft een gespeelde wed-
strijd. Nederwetten probeerde nog wel 
maar had de hoop in het kleedlokaal 
gelaten. De 0-4 (wat een luxe) werd uit 
een vrije trap door Sietze Penninx, ge-
maakt op de punt van het 16 meterge-
bied, verwachte iedereen een voorzet, 
zo ook de keeper, maar Sietze trapte 
de bal, geplaatst bij de eerste paal bin-
nen. De prima keepende Erik v.d. Bosch 
moest toch een tegentreffer incasseren, 
uit een strafschop werd er de 1-4 ge-
maakt al zat Erik er wel heel dicht bij 
om de bal te stoppen. Eindelijk weer 
drie punten, volgende week zijn ze vrij 
kunnen ze twee weken lang genieten 
van deze overwinning.

Situatie uit de wedstrijd Nederwetten-Boerdonk

Toos van de Tillaart winnaar kaartavonden
Boerdonk - Na 14 speelavonden, 
waar zo’n 3000 spelletjes rikken 
zijn gespeeld, is Toos van de Tillaart 
met afstand de rikkampioen gewor-
den. De kaartavonden werden ge-
organiseerd door RKSV Boerdonk. 
Het stond voor de laatste avond al 
vast dat zij dit jaar zou winnen. 

De plaatsen 2 en 3 stonden nog 
open. En het was Martien Biemans 
die op de laatste avond Teun van de 
Tillaart nog versloeg en zo beslag 
legde op de 2e plaats. De prijzen 
werden uitgereikt door dorpsraad 
voorzitter Albert Dortmans. De rik-
commissie had weer voor prachtige 
prijzen gezorgd zodat er weer vele 
mensen met een groot of klein prijs-

je naar huis gingen, zo ook Jolanda 
Opheij die de poedelprijs in ont-
vangst mocht nemen. De datums 
voor het nieuwe seizoen zijn: 27 

september, 11 en 25 oktober, 8 en 
22 november, 6 en 20 december, 
3,17 en 31 januari, 14 februari, 7, 
14 en 28 maart.

Vlnr: Martien Biemans, Toos van de Tillaart en Teun van de Tillaart

Bijeenkomst in gemeenschapshuis Den Hazenpot

Leuk wonen in Boerdonk
Boerdonk - Betaalbaar wonen met rust 
en ruimte, dat is wonen in Boerdonk! 
Nieuwbouwproject ‘t Veldje, midden 
in het centrum van Boerdonk, maakt 
het mogelijk. Het project biedt moge-
lijkheden voor zowel starters als voor 
huurders.

Met een historisch lage rente is het 
vandaag de dag erg interessant om een 
huis te kopen. Doordat de invulling van 
project ‘t Veldje nog niet vast ligt, zijn 
er mogelijkheden voor iedereen. Denk 
hierbij aan een twee-onder-een-kapwo-

ning, een rijwoning of een vrijstaande 
woning. Bij de uitwerking van het plan 
wordt vooral gekeken naar de wensen 
en behoeften van potentiële kopers.

Liever huren? Ook dat is mogelijk. Kies 
je voor huren, dan kies je voor flexibi-
liteit. Je kunt op elk moment de huur 
opzeggen en bent niet verantwoordelijk 
voor onderhoud en reparaties, terwijl 
je wél in een nieuwbouwhuis woont! 
Daarnaast kun je als huurder in aanmer-
king komen voor huurtoeslag.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Kom dan vrijblijvend kennismaken op 
14 april in Den Hazenpot in Boerdonk.
Tijdens deze bijeenkomst informeren 
wij u over alle mogelijkheden met be-
trekking tot koopwoningen binnen het 
project. Area vertelt je graag meer over 
de mogelijkheden rondom huren in 
Boerdonk. Ten slotte is een financiering 
instelling aanwezig om je inzicht te ge-
ven in je financiële mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats in gemeen-
schapshuis Den Hazenpot aan de Pas-
toor van Schijndelstraat 37 in Boerdonk. 
Je bent welkom vanaf 19.45 uur. Het 
programma begint om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit:

1. Welkomstwoord door de Dorpsraad 
Boerdonk
2. Informatie en mogelijkheden over 
project ’t Veldje door de projectontwik-
kelaar
3. Informatie over huren door Area
4. Informatie over  financieringsmoge-
lijkheden door de bank
5. Ruimte voor vragen en Speeddates
6. Afsluiting door de Dorpsraad Boer-
donk

Laat het weten dat je komt, het 
liefst voor 7 april. Graag per mail 
(dorpsraad@boerdonk.nl). Ze zien je 
graag op 14 april in Boerdonk!

Waarschuw elkaar bij verdachte omstandigheden

Heel Boerdonk in buurtwhatsapp
Boerdonk - Sinds vorig jaar be-
staat er in Boerdonk een Buurt 
Informatie Netwerk waarvan de 
leden maandelijks een terugkop-
peling ontvangen via de wijkagent 
van hetgeen er in hun dorp en 
omgeving is voorgevallen. Door 
verschillende mensen werd er 
gevraagd om een buurt whatsap-
pgroep op te starten naast het be-
staande BIN netwerk.

De dorpsraad heeft de huidige co-
ordinatoren van de BIN, Jet van de 
Vossenberg en Mart Timmers, be-
reid gevonden om ook het beheer 
van de whatsapp groep op zich te 
nemen. En sinds afgelopen maart 
is deze whatsappgroep actief on-
der de naam BIN Boerdonk. 

Met de telefoonapplicatie 
WhatsApp kunnen buurtbewoners 
elkaar waarschuwen bij verdach-
te omstandigheden en eventueel 
gezamenlijk besluiten contact op 
te nemen met de politie. Doel is 
te zorgen voor meer ogen en oren 
voor de politie en andere toezicht-
houders, die niet overal kunnen 
zijn. 

Elke willekeurige verdachte situatie 
is zeer informatief voor de straat 
en de eventueel omliggende wijk. 
Maar sommige situaties zijn infor-
matief voor heel Boerdonk, zoals 
bijvoorbeeld bij colporteurs of een 
golf aan inbraken. Het delen van 
berichten via de telefoonapplicatie 
WhatsApp is snel en eenvoudig. 
Het gebruik van de whatsapp-
groep, hopelijk met een groot aan-
tal inwoners van Boerdonk, heeft 
als doel binnen zeer korte tijd een 
zo groot mogelijk aantal inwoners 
van de nodige informatie te voor-
zien.

Inwoners van Boerdonk die zich 

willen aanmelden kunnen dit doen 
door een mailtje te sturen naar 
bin@boerdonk.nl met hun naam 
en 06-nummer. De coördinato-
ren zullen uw mobiele nummer 
toevoegen aan de groep. Als een 
deelnemer ermee wil stoppen, kan 
die zichzelf uit de groep verwijde-
ren.

Een buurtwhatsapp is een van de 
activiteiten die bewoners zelf kun-
nen ondernemen om hun buurt 
veiliger te maken. Zo’n burgerini-
tiatief dient als moderne vorm van 
buurtwacht. 

In- & verkoop, onderhoud van personenauto’s 
en bedrijfsauto’s/ campers tot 3500 kg

Beekerheide 24a Beek en Donk
0492-463 432 | mail@jacobsautos.nl

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

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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Sportend Laarbeek
paardensport

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

Beek en Donk - Op de boerderij van haar 
ouders spreken we met Kimberly Loos 
over haar passie voor paardrijden en al-
les wat daarbij hoort. 

Opgroeien op de boerderij met altijd 
paarden om haar heen, maakte haar tot 
paardenliefhebster. Dat daar ook wed-
strijd rijden bij zou horen was nog niet 
zo vanzelfsprekend als het lijkt. Op drie-
jarige leeftijd kreeg Kimberly een Shet-
landpony (Snuitje) van haar ouders. Die 
vonden het leuk om haar daar in hun 
achtertuin op te zien rondrijden. Kimber-
ly zelf zegt daarover: “Ik vond het vooral 
een beetje spannend in het begin.”

Wanneer kwam de fascinatie dan voor 
het paardrijden en het wedstrijd rijden?
“Vanaf dat ik mijn shetlandpony had, be-
gon ik het steeds leuker te vinden. Niet 
alleen om te rijden maar vooral om met 
de pony’s om te gaan. Het verzorgen en 
de band die je krijgt met zo’n dier. Op 
mijn zesde begon ik met de bixie wed-
strijden. Dat zijn wedstrijden waar vooral 
het plezier vooropstaat.” 

Tien jaar nadat ze begon met de Bixie 
wedstrijden maakt Kimberly de overstap 
naar paarden. De steun en begeleiding 
van haar ouders maken het haar moge-
lijk om te doen wat ze leuk vindt. Het 
talent dat ze bleek te hebben en dat ze 
met hard werken verder ontwikkelde, 
brengt haar op het punt dat ze aan de 

vooravond staat van een mogelijk 
langdurige carrière in de paarden-
sport. Ze rijdt nu pony’s en paarden, 
omdat ze met haar trouwe pony July 
nog een tijdje wil doorgaan. Kimber-
ly straalt helemaal als ze vertelt dat 
ze met July 1.30 meter gesprongen 
heeft op internationaal niveau. “Ik 
vind het wel fijn dat ik nog een tijd 
met July kan rijden. July wil altijd 
werken en heeft een apart karakter 
wat haar zo speciaal maakt. Bij de 
pony’s rijden is op dit moment nog 
leuker dan bij de paarden. De com-
petitie bij de paarden is groter en 
onevenwichtiger. Daar rijd je tussen 
de professionals als amateur en dat 
maakt het lastiger.”

Kimberly heeft verschillende pony’s 
gehad in de loop der tijd, en die 
hebben gelukkig allen een fijne 
nieuwe ruiter gevonden. “Het is al-
leen niet zo gemakkelijk om steeds 
afscheid te moeten nemen van pony’s 
waar je zo’n hechte band mee hebt op-
gebouwd en die zo goed voor je hebben 
gepresteerd”, vertelt Kimberly. Haar 
paard Katinka, waar ze wedstrijden mee 
rijdt, is nog jong (zes jaar oud) en moet 
nog veel leren. “Kimberly heeft feeling 
voor paarden”, zegt vader trots.  Wat hij 
daarmee bedoelt, wordt snel duidelijk. 
Paarden en pony’s die door anderen niet 
gereden kunnen worden omdat ze kuren 
hebben, weet Kimberly zover te krijgen 
dat er goed mee gewerkt en gereden 
kan worden. De trainingen een keer 
per week in Asten bij Rob Heijligers en 
in Dalfsen bij Niels Nanning (1 keer per 

maand) geven haar voldoende stof om 
zich thuis verder te scholen en te 

ontwikkelen. 

Waar ligt jouw am-
bitie in deze sport 
Kimberly? 
“Dat weet ik nog 
niet zo goed. 
Wedstrijden rijden 
natuurlijk, maar 
of ik het als hobby 

houd of mijn werk 
ervan maak weet ik 

nog niet. Bij de paarden 
wordt dit wel 

moeilijker 
omdat

 je rijdt 
tegen 

professionals. Paarden zijn tussen het 10e 
en 15e jaar op hun best. Katinka is nog 
jong dus moet zich nog ontwikkelen, net 
als ikzelf. Daar wil ik me voorlopig op 
focussen.” Na elke wedstrijd worden de 
video-opnames die vader en/of moeder 
maken geanalyseerd. Kimberly is dan de-
gene die precies de vinger op de zere plek 
weet te leggen en elke fout genadeloos 
blootlegt. Zo verbetert zij zichzelf steeds 
verder. Die spiegel houdt zij zichzelf door-
lopend voor. Kimberly volgt de opleiding 
Marketing, Communicatie en Evenemen-
ten op niveau 4 aan het Summa College. 
Hierna wil ze nog een hbo-opleiding gaan 
doen. 

Kun je school goed combineren met jouw 
passie voor het paardrijden?
“Ja dat wel. Maar soms is het lastig. Ik 
ben nogal perfectionistisch en dat is wel 
eens vervelend.” Moeder beaamt dit: 
“Kimberly gaat altijd voor 110% anders 
is ze niet tevreden. Op school wil ze ook 
liever een 10 dan een 9. Ze legt de lat erg 
hoog voor zichzelf.”

Wat zou je met je opleiding kunnen en 
willen doen, in combinatie met je sport?
“Het organiseren van  een evenement 
als Indoor Brabant lijkt me wel gaaf. Dat 
soort dingen zou ik wel willen doen. Maar 
voorlopig ben ik nog aan het kijken wat 
ik na het Summa voor een hbo-opleiding 
ga doen. Ik moet nog eens kijken wat het 
beste aansluit en waar ik het meeste mee 
kan doen.”  

Het leven van Kimberly draait zoals u be-
grijpt om PAARDEN.
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Kimberly Loos met het oog op de toekomst
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wielersport

44e Wielerjeugdvijfdaagse van 
Lieshout - Mariahout
Lieshout/Mariahout - Binnenkort is het 
weer zover. Van 18 tot en met 22 april 
houdt het Comité wielerjeugdvijfdaag-
se wederom een fietsvijfdaagse voor 
de jeugd van Lieshout en Mariahout. 

Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en van de 
basisschool ( groep 1 t/m 8) kunnen hier 
aan deelnemen. Evenals voorgaande 
jaren kan men deelnemen op gewone 
fietsen, crossfietsen en mountainbikes 
maar niet op racefietsen. De allerklein-
sten, (groep 0 t/m 3 jaar) kunnen deel-
nemen op een skelter, step, driewieler 
e.d. en rijden op een verkleind parcours, 
waarbij de ouders de kinderen kunnen 
begeleiden. Groep 0 (instromers) en 
4-jarigen rijden met de groep jongste 
jongens of jongste meisjes mee. Iede-
re avond wordt om ca. 18.45 uur be-
gonnen op het parcours dat gevormd 
wordt door de Floreffestraat, Hertog 
Janstraat, Coolhof en Balduinstraat. 
Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie.

Op vrijdag vindt de finale plaats en 
krijgt iedereen een leuke prijs voor de 
prestatie die tijdens deze week geleverd 
is. Natuurlijk zijn er dit jaar weer veel 
bekers en bloemen te winnen. Aan de 
wielervijfdaagse is wederom een kleur-
wedstrijd verbonden met mooie prijzen. 
De kleurplaat dient tevens als inschrijf-
formulier en kan op school of op onder-
staand adres worden ingeleverd. Heb 
je dit voor 1 april gedaan dan kom je 
met je naam in het programmaboekje 
te staan. De prijzen van de kleurwed-
strijd worden op school uitgereikt. Dus 
jongens en meisjes, doe mee. De orga-
nisatie wil graag dat de deelnemers 15 
minuten voor zijn/haar wedstrijd aan-
wezig zijn.

Elke dag starten de wielerrondes om 
18.45 uur en de laatste ronde is om-
streeks 19.40 uur. Op vrijdag start de 
laatste ronde om 20.25 uur. 

Patrick Verbakel Brabants Kampioen

Aarle-Rixtel - Het Brabants Kam-
pioenschap eventing werd zondag 
3 april verreden in Etten-Leur. Pa-
trick Verbakel kwam aan start met 
Coconut Girl in de klasse Z. 

Als eerst werd het dressuur onder-
deel verreden, waarbij Patrick de 
eerste plek wist te bemachtigen. 
Tijdens het springonderdeel viel er 
helaas een balk. Vervolgens wist 
hij tijdens de cross alle hindernissen 
foutloos te trotseren, maar was net 
een paar seconden buiten de tijd. 
Overall had hij de beste score en 
werd Patrick met Coconut Girl uit-
geroepen tot Brabants Kampioen 
klasse Z!

Patrick Verbakel in actie met 'Coconut Girl'

Beek en Donk - In december 2015 kwam 
visvereniging Het Geduld in contact met 
Stichting Duikteam Laarbeek. Dit is een 
nieuwe stichting in Beek en Donk en be-
staat uit een aantal enthousiaste duik-
fanaten die hen aanboden om eens in de 
visvijver te duiken om te kijken hoe de 
toestand onder water is.

Natuurlijk zegt de hengelsportvereniging 
dan meteen ja, ook omdat er volgens 
hen de afgelopen 40 jaar niemand on-
der water in de vijver is geweest behalve 
dan die ene keer dat iemand met een 
tractor onder water is gegaan, wat ook 
niet werkte. Afgelopen zaterdag heeft 
het duikteam met maar liefst 4 duikers 
de hele vijver afgespeurd, daar waren ze 
toch enkele uurtjes mee bezig.

De oogst is te zien op de foto. Helaas is 
de zonnebril van Mari Vereijken, die hier-
voor speciaal naar de vijver was geko-
men niet gevonden. "En 't was echt een 
dure,” aldus Mari. Ook weten ze nu waar 
Geest Harrie woont in de vijver, dit blijft 

echter een geheim. De conclusie van het 
duikteam is dat het water en de bodem 
mooi schoon zijn afgezien van afgeval-

len bladeren langs de kant, de bodem is 
mooi hard. Oftewel de vijver is in prima 
conditie en er zit heel veel grote vis.

vissen Duikteam Laarbeek maakt 
visvijver schoon

Vlnr:  Maik, Peter, Harrie en René, leden van Stichting Duikteam Laarbeek

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

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

Calibrachoa
“Millionbells”. Bloeit de hele zomer, 
verkrijgbaar in div. kleuren. 
ø 20 cm in 12 cm pot.
€ 1,99 p/stuk

Het mooiste groen

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

Cadeaubon

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

Cadeaubon
Cadeaubon
Cadeaubon

Alsjeblieft,

je cadeaubon voor

Dit cadeau komt altijd uit!

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

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
TuincaféDeze aanbiedingen zijn geldig 

van 6 t/m 12 april 2016

Vensterbank
Tomaat!

35 cm hoog 
in 15 cm pot
van € 7,99

35 cm hoog 
in 15 cm pot
van € 7,99

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

Iedere zondag 
geopend 

van 12.00 tot 17:00 uur RozenRozen
1e kwaliteit
10 takken 

van € 3,50

verkrijgbaar in div. kleuren.
ø 20 cm in 12 cm pot.
€ 1,99 p/stuk

nu

€1.99
1 + 1 
GRATIS

Klimplanten
Plant ze nu!
Zeer groot 
assortiment,
60 cm hoog

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Struikmargriet
ø 45 cm 
in 19 cm pot
van € 8,99

StruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargrietStruikmargriet
ø 45 cm 
in 19 cm pot
van € 8,99

nu

€3.99

nu

€4.99
nu

€4.99

65 cm hoog 
in 15 cm pot
van € 9,95

Vensterbank
Komkommer!

nu

€6.99

Vensterbank
Paprika!
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Lieshout - Onder zonnige omstandig-
heden heeft ELI in Elsendorp de plaat-
selijke voetbalclub met 1-3 verslagen 
en de kleine kans op het spelen van 
nacompetitie in stand gehouden. Dat 
gebeurde in een wedstrijd, die twee 
uiteenlopende helften kende. 

In de 1e helft en vooral dan in de eerste 
20 minuten was ELI heer en meester. 
Met heel goed aanvallend spel werd 
Elsendorp op eigen helft vastgezet. 
Dat leverde vele uitstekende doelkan-
sen op, maar deze werden stuk voor 
stuk gemist.  Zo miste Bram Donkers 
een dot van een kans door alleen voor 
de doelman de bal naast te schieten en 
schoot hij in goede positie de bal nog 
over. Ook Aaron Hurkx had voor de 
openingstreffer kunnen tekenen, maar 
zijn schot werd op het laatste moment 
nog geblokkeerd. Een minuut later liet 
Stijn Donkers eveneens een uitsteken-
de doelkans onbenut door naast te 
schieten. In de 20e minuut viel dan 
toch de al lang verwachtte 0-1. Het 
was Bram Donkers, die een fraai doel-
punt liet noteren door de bal hoog bij 
de 2e paal binnen te schieten. Hierna 
lieten de Blauwwitten de teugels iets 
vieren. De toeschouwers moesten 

dan ook tot de 37e minuut wachten 
voor de 0-2 gescoord werd. Het was 
opnieuw Bram Donkers, die een afge-
meten voorzet van Stijn Donkers vanaf 
de rechterflank bekeken binnen tikte. 
Kort voor rust kwam er van de thuis-
club voor het eerst enige dreiging bij 
twee corners. Aan ELI-zijde had een 
goed schot van Patrick Swinkels bijna 
succes. 

Na de theepauze leek de wedstrijd 
direct beslist. Direct na de aftrap ver-
stuurde de gedreven Roel van Mook 
een afgemeten strakke bal naar Stijn 
Donkers. Deze bedacht zich geen mo-
ment en schoot de bal strak bij de 2e 
paal binnen. Na 8 (!) seconden in de 
2e helft werd de 0-3 gescoord. Direct 
hierna hadden Roel van Mook en Joost 
van der Tol bijna succes met afstands-
schoten, maar direct hierna kantelde 
de wedstrijd helemaal. Elsendorp gooi-
de fysieke en duelkracht in de strijd. 
Roel van Mook moest bloedend het 
veld verlaten en ook aanvoerder Bas 
Hollanders merkte, dat de mouwen 
opgestroopt werden. Dit had al na 
een uur spelen succes. Jordy de Vries 
scoorde met een mooie boogbal over 

doelman Robin Evers de 1-3. Nadat 
David da Silva na liet om de score 
namens ELI te verhogen was Kuipers 
bij een corner dichtbij de aansluitings-
treffer, maar hij kopte over. Even later 
miste ook van Deursen een grote kans, 
waardoor verder onheil voor ELI werd 
voorkomen. Elsendorp bleef hierna 
wel de bovenliggende partij, omdat 
de ELI-spelers zich veelvuldig lieten af-
troeven in de duels en elkaar moeilijk 

meer wisten te vinden. Grote doelkan-
sen bleven echter uit, waardoor uitein-
delijk de 1-3 eindstand werd bereikt en 
ELI 3 punten kan bijschrijven. 

Zondag speelt ELI de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen de nummer twee 
VOW, dat Mariahout met 3-0 klop 
gaf. Wil ELI nog meedoen aan de na-
competitie dan moet dit duel gewon-
nen worden. 

Ik heb een missie: iedereen in Neder-
land begrijpt zijn of haar testament! 
Zaterdag kwam er een echtpaar op mijn 
spreekuur. Zij maken zich zorgen over 
wat er gebeurt na overlijden. Zij hebben 
een testament maar begrijpen niet wat 
daar in staat. De notaris had het wel 
uitgelegd, maar dat zijn ze inmiddels 
alweer vergeten.  Ook willen zij weten 
wat zij nu moeten doen. Een nieuw tes-
tament maken? Gaan schenken? En zo 
ja, moeten zij dan hun huis schenken? 
En wat betekent die hoge eigen zorgbij-
drage? Moeten zij hun huis dan opeten? 

Ik zeg het nog eens: deze vragen 
kunnen pas worden beantwoord na 
een uitgebreide schriftelijke uitwer-
king en berekening van de situatie na 
overlijden. 
Een enkel gesprek dat resulteert in een 
onbegrijpelijk (concept) testament vol-
staat natuurlijk volstrekt niet! 
Gedoe bij de afwikkeling van de nala-
tenschap kan pas worden voorkomen 
wanneer u precies weet wat er gebeurt 
na overlijden. Pas dan kunt u gericht 
maatregelen treffen. 
MijnTestamentadvies; u ontvangt een 
advies, een naslagwerk en een leidraad 
na overlijden in één. Voor een vaste lage 
prijs, ongeacht het aantal gemaakte uren 
én service aan huis. Met korting van de 
notaris, zodat u per saldo niet eens veel 
duurder uit bent! 
Belt u mij voor een vrijblijvend gesprek 
of bezoekt u mijn inloopspreekuur in 
Beek en Donk in het uitvaartcentrum 
van Elly de Groof aan de Oranjelaan 
54 van 14.30 tot 15.30 
uur in de even weken 
en de oneven weken 
in Deurne aan de 
Derpsestraat 1d. 

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! 
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de regio
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van A tot Z

voetbal Winst voor ELI op bezoek bij Elsendorp: 1-3

ELI zet alles op alles voor nacompetitie

De ongelukkige Roel van Mook tussen 2 Elsendorp spelers in

Eli-jeugd neemt het tegen elkaar op in voetbalspel

Luuk Staadegaard wint FIFA16 toernooi

Rood-witten onderuit bij hekkensluiter: 3-0

Beschamende nederlaag voor ASV'33

Vlnr: Stan de Laat (3e), Luuk Staadegaard (winnaar) en Lars Gilsing (2e). 

Lieshout – Overdag werd er op het veld 
gevoetbald maar zaterdagavond 2 april 
was de Eli-kantine omgebouwd voor het 
FIFA16 toernooi. De Eli-jeugd kon zich 
de hele avond uitleven met het FIFA16 
voetbalspel. Dit keer geen ouders die 
riepen dat ze nu lang genoeg achter 
de spelcomputer hadden gezeten: de 8 
Playstation computers waren continue 
in bedrijf.

Voor sommigen was het even wen-
nen om voetbal te spelen met duim en 
wijsvinger. Anderen bleken achter de 
computer toch net iets beter te kunnen 
voetballen dan op het veld. Dit keer geen 
rode wangen van het rennen maar van 
de spanning achter het beeldscherm. De 
deelnemers kozen hun geliefde voetbal-
club waarbij Barcelona, Real Madrid en 
Bayern München duidelijk favoriet wa-

ren. Met de console goed vastgeklemd in 
de bezwete handen werd op het scherpst 
van de snede gestreden om iedere bal. 
Afstandsschoten, slimme steekpasses en 
zelfs prachtige reddingen van de keeper, 
het werd allemaal vertoond. Naarmate 
de avond vorderde werd het duidelijk 
welke deelnemers dit spelletje vaker had-
den gespeeld.

Na de poulewedstrijden streden 8 fina-
listen om een plaats in de halve finale. 
De strijd om de 3e en 4e plaats werd ge-
wonnen door Stan de Laat (Real Madrid) 
die Yuri Aalders (Barcelona) in de verlen-
ging aftroefde. De finale ging tussen Lars 
Gilsing (ook Barcelona) en Luuk Staade-
gaard (Bayern München). Het werd een 
spannende strijd die na verlenging en uit-
eindelijk strafschoppen werd gewonnen 
door B2-speler Luuk Staadegaard. Hij 

ontving uit handen van initiatiefneemster 
Ingrid Opsteen de kampioensbeker.

Aarle-Rixtel - ASV’33 verliest in een dra-
matisch slechte wedstrijd met liefst 3-0 
van hekkensluiter HVV. Wellicht zat de 
10-0 thuisoverwinning tegen HVV nog 
tussen de oren en dachten de spelers 
‘een makkie te hebben’. Hierdoor speel-
de ASV slap en ongeïnspireerd.

Toch waren in de beginfase de beste kan-
sen voor ASV’33. Na tien minuten schoot 
Ronnie Heymans een vrije trap net over 
de kruising. Enkele minuten later beland-
de een inzet van Thijs van Uden, na een 
vrije trap van Dennis Verbakel, op de lat. 
Na een kwartier kwam Nick Hendriks vrij 
voor de keeper, maar deze kon de bal 
tot corner verwerken. Nadat de bal, na 
een uitbraak van HVV, net over het doel 
werd geschoten, kreeg Ronnie Heymans 
een goede schietkans. De keeper van 
HVV tikte de bal echter over het doel. 
Deze kans blijkt achteraf een van de laat-
ste wapenfeiten van ASV’33 te zijn. 

Na ruim 20 minuten schiet een aanvaller 
van HVV de bal net naast het doel, maar 
enkele minuten later scoort HVV dan 
toch de openingstreffer. De volgende 
aanval van HVV levert weer een goede 
kans op, maar de bal gaat net naast het 
doel. Even later komt ASV ’33 goed weg; 
een vrije trap van HVV gaat via de lat 
over het doel. Vlak voor rust gebeurt aan 
de andere kant van het veld nagenoeg 
hetzelfde. Een prima genomen vrije trap 

van Ronnie Heymans gaat via de paal 
over de achterlijn.

De Aarlese toeschouwers hoopten dat 
ASV’33 na de rust weer orde op za-
ken zou stellen. Dit bleek echter ijdele 
hoop, want hoewel ASV wel een (licht) 
veldoverwicht had, wist het in de tweede 
helft niets meer te creëren. HVV zakte 
ver terug en speelde op de counter. Na 
70 minuten leverde een uitbraak van 
HVV bijna een doelpunt op, maar de bal 
werd door keeper Marnic van Rosmalen 
nog net over het doel getikt. Twee minu-
ten later was het wel raak. De linkerspits 
van HVV brak door op links. Zijn voorzet 

werd door de volledig vrijstaande rech-
terspits binnengetikt. Even later scoorde 
HVV zelfs de 3-0. 

In het laatste kwartier gebeurde er wei-
nig meer. Op de uitslag valt dan ook niets 
af te dingen; HVV wint verdiend met 3-0 
van ASV’33.

De opstelling: Marnic van Rosmalen; 
Robbert Mol, Bart Wilms, Gerben Rende-
ring, Sander van de Waarsenburg; Teun 
van Asten, Mark Smits, Dennis Verbakel; 
Thijs van Uden, Ronnie Heymans, Nick 
Hendriks (Michiel van der Steen).

Vrije trap voor ASV'33, helaas wisten ze niet te scoren
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Marianen moeten zich richten op plaats 3/4

VV Mariahout verliest van concurrent VOW

2-0 verlies brengt Sparta'25 terug in degradatiezone

Duur puntenverlies voor Sparta'25

Twee nieuwe spelers voor groen-witten

Spartaan Freek Schoones 
naar King UniversityMariahout - Op een slecht bespeelbaar 

veld in Zijtaart liet VOW zien over meer 
routine te beschikken. Iedere aanval van 
Mariahout werd zonder of met een lichte 
overtreding gepareerd. VOW profiteerde 
optimaal van slordigheden van Mariahout. 

In de 28e minuut kwam VOW door slecht 
uitverdedigen van de Mariahout-defen-
sie op 1-0. Stan v.d. Linden was de doel-
puntenmaker. Hierna ging Mariahout 
beter spelen maar doelman en tevens 

uitblinker van VOW, Niek van Zutphen, 
hield zijn doel schoon. VOW scoorde net 
voor rust de 2-0 na een prachtige aanval. 
Pim van Riel liet zowel Serge van Hout als 
Rob Wagemans kansloos en zette voor 
op René van Zutphen die de bal makke-
lijk binnen kon lopen. 

Na rust ging Mariahout aanvallender 
spelen en dat leidde tot enkele mogelijk-
heden. Mariahout kreeg vier vrije trap-
pen op 18 meter van het doel maar pro-

fiteerde niet. VOW daarentegen wel. In 
de 62e minuut scoorde Rick v.d. Linden 
de 3-0. VOW kwam hierna niet meer in 
de problemen en de zeer goed leidende 
scheidsrechter Vissers maakte na 90 mi-
nuten een eind aan deze wedstrijd. 

Mariahout moet zich gaan richten op de 
plaatsen 3 of 4 welke hoogstwaarschijn-
lijk recht geven op nacompetitie. De ach-
tervolgers Brandevoort en RKGSV ruiken 
echter hun kansen.

Beek en Donk - Vooraf was het belang 
van deze wedstrijd zeer duidelijk. Win-
nen bij het lager geklasseerde Real Lunet 
uit Vught en Sparta’25 zou een klein ga-
tje slaan met de onderste regionen.  

In een matige maar sportieve wedstrijd 
ging Real Lunet uiteindelijk beter met 
de kansen om. Sparta’25 begon wat af-
wachtend aan de wedstrijd en ging vanaf 
de 25ste minuut pas echt voetballen. Dit 

leidde dan ook direct tot een aantal grote 
kansen maar geen ervan werd verzilverd. 
Met de brilstand gingen beide ploegen 
rusten.

In de 66ste minuut viel het eerste doel-
punt van de wedstrijd in het voordeel 
van de thuisploeg. Dit toch wel tegen de 
verhoudingen in. Met deze domper leek 
het vertrouwen weg te zijn bij Sparta’25 
en via een countergoal kwam Real Lunet 

vervolgens op een 2-0 voorsprong. Een 
gelijkspel was terecht geweest maar de 
minst slordige van de dag ging er toch 
met drie punten vandoor. 

Door de winst van de directe concurren-
ten ODC en Mierlo-Hout zakt Sparta’25 
2 plaatsen en staat het nu op de 11e plek, 
wat nacompetitie betekend. Maar alles is 
nog mogelijk, zelfs rechtstreekse degrada-
tie, maar daar gaat niemand vanuit.

Beek en Donk - Freek Schoones gaat 
Sparta'25 aan het einde van het sei-
zoen verlaten voor een studie/voet-
balavontuur in de USA. Hij gaat stu-
deren aan King University in Bristol 
Tennessee.

Tegelijk gaat hij daar in het college-
team voetballen dat speelt op het één 
na hoogste collegeniveau in de USA. 
Sparta’25 wenst hem veel succes. Een 
uitgebreid verhaal is te lezen op www.
Sparta25.nl. 

Tegenover het vertrek van Freek 
Schoones staat de komst van Robert 
van Lankvelt en Robin Knap. Beide 
komen over van RKVV Keldonk. Al-
lebei hebben ze een verleden bij on-

der andere 
Helmond 
Sport. 
Sparta'25 
wenst 
ook hen 
veel suc-
ces.

Beek en Donk – De Mini-F en de 
Spartaantjes van Sparta’25, mogen 
op zaterdag 16 april een vriendje of 
vriendinnetje meenemen naar de we-
kelijkse training. 

Zo kunnen kinderen die nog niet be-
kend zijn met voetballen ook een keer 

vrijblijvend kennis maken met deze 
sport. Elk jaar is dit een leuke happe-
ning. Maar heb jij nog geen vriendjes 
voetballen bij Sparta, kom dan ook ge-
rust eens kijken op deze dag. Om 9.15 
uur starten de activiteiten. 

Freek Schoones

Vriendjes- en vriendinnetjes-
dag bij Sparta’25

OBC neemt de punten mee naar huis: 78-88

Heren 1 verliest na twee verlengingen

basketbal

Lieshout - BC Lieshout Heren 1 nam 
het afgelopen weekend op tegen 
OBC uit Oss, de nummer 4 van de 
competitie. In het eerste kwart nam 
Lieshout een kleine voorsprong door 
goede afstandsschoten. Stand: 21-
17. In het tweede kwart wisten de 
bezoekers op gelijke hoogte te ko-
men tot 36-36 bij rust. 

In de tweede helft bleef de wedstrijd 
in evenwicht. Met nog 10 seconden 
op de klok mocht Lieshout de bal 
innemen bij een gelijke stand van 
63-63. De laatste kans in de officiële 
speeltijd werd echter gemist, waar-
door de wedstrijd moest worden ver-
lengd met 5 minuten. Lieshout nam 
weer een kleine voorsprong, maar 
kon deze niet vasthouden. De verlen-
ging eindigde opnieuw in een gelijke 
stand en dus was een tweede verlen-
ging nodig om de uiteindelijke win-
naar te bepalen. In de tweede verlen-
ging waren de bezoekers scherper in 
de afronding en was de pijp leeg bij 
Lieshout. OBC ging met de punten 
naar huis in een eindstand van 78-88. 
Helaas als zo vaak dit seizoen speelde 
Lieshout goed, maar bleef het zonder 
punten achter.

Jongens Onder 14-1 wint zware 
wedstrijd in Berlicum
Jongens onder 14-1 reisde zaterdag 
met slechts 6 spelers af naar Berlicum. 
In de beginfase speelde de Lieshoutse 
jongens snel en scherp wat leidde tot 
voorsprong van 6 – 14. De thuisploeg 

beet echter van zich af en kroop in 
het tweede kwart dichterbij naar 
een ruststand van 23 – 27. Berlicum 
kwam ook sterk uit de kleedkamer en 
nam in het derde kwart een 42 – 38 
voorsprong. In het vierde kwart was 
Lieshout wakker geschud. Er werd 
met beleving verdedigd en er werd 
weinig meer weggegeven. Met nog 
4 minuten te spelen was de stand 48-
48. Lieshout nam het initiatief in han-
den en besliste de wedstrijd 51 – 57. 
Een zwaar bevochten overwinning.

Gemengd Onder 10 wint nipt van 
Octopus uit Vught
Zaterdag speelde Gemengd Onder 
10 tegen Octopus uit Vught. De eer-
dere ontmoeting werd ruim gewon-
nen door Lieshout, dus deze wed-
strijd leek een formaliteit. In de eerste 
periode scoorde Lieshout gemakkelijk 
en nam een 13-4 voorsprong. Vlak 
voor rust werd het spel van Lieshout 
minder scherp en werden verdedi-
gend ruimtes weggegeven. Hierdoor 
kon Octopus terug komen tot 17-16 
bij rust.

Aan het begin dan de tweede helft 
nam Lieshout het initiatief en liep we-
derom uit naar 27-18. Maar het team 
verslapte opnieuw en Octopus bracht 
het verschil terug tot één punt: 29-
26. Door verschillende rake schoten 
van Loth bleef Lieshout aan de goede 
kant van de score en werd de wed-
strijd nipt gewonnen met 32-31.

biljarten 3e plaats voor Mari van Oorschot

Open Mortelse Libre kampioenschappen

Vlnr: Ad Verbruggen, Sjaak van Lankveld en Mari van Oorschot

De Mortel/Laarbeek – Ook in Laarbeek 
heeft men gehoord over de ‘Open Mor-
telse Libre kampioenschappen’. Gijs 
Verbruggen, Hans van de Ligt en Mari 
van Oorschot hadden zich ingeschreven.

Voor Gijs verliep het dit jaar niet zo soe-
pel, zowel individueel als in de teamron-
de werd de finaledag niet gehaald. Ook 
voor Hans stopte het voor de halve fina-
les individueel. 

Mari behaalde wel de halve finales en 
ging de strijd aan met Leo Graat, Sjaak 
van Lankveld en Ad Verbruggen. Leo en 
Mari speelden om de 3e en 4e plek, welke 
door Mari gewonnen werd. De winst van 
de 1e plaats ging naar Ad Verbruggen, 
Sjaak kwam enkele caramboles tekort.

boksen Cursus verdedigend aanvallen in 
boksschool

Laarbeek - Een 12-tal avontuurlijke 
creatief en bijzonder sportieve dames 
zijn vijf weken te gast geweest bij de 
Laarbeekse boksschool. Een prach-
tige groep van jonge moeders uit 
het kerkdorp Mariahout kregen een 
spoedcursus verdedigend aanvallen.

Op de juiste en beslissende momenten 
gericht slaan en trappen uit een hoog ge-
sloten dekking. Ook voor conditie werd 
er op hoog niveau gewerkt. Tot weder-
zijdse tevredenheid een terugkerende 
training. Een uitdaging voor iedere spor-
ter van elke categorie leeftijd en gewicht. 

Fysiek conditie en een goede begelei-
ding staan bij de boksschool hoog in het 
vaandel. Iedereen is welkom, bel voor 
meer info naar Riny Heesakkers (Boks-
club Laarbeek) op tel. 06-50495414.

Sparta'25 F4 kampioen

Beek en Donk - Het F4 team van Spar-
ta’25 is afgelopen zaterdag kampioen 
geworden. Een geweldige prestatie 
van deze jongens en meisje.

Het team bestaat uit Bente Vereijken, 
Kai Raaijmakers, Niek Boot, Daan Wich, 
Oskar Deicki, Willem van de Ven, Rois 
Smits, Luuk Sniekers, Siem Wilbers. 

Dit superteam staat onder leiding 
van:Harm Smits, Seraf Vereijken en 
Rens Wilbers. Heel hartelijk gefelici-
teerd en geniet van jullie overwinning!

De spelertjes van Sparta'25 F4 vieren samen het kampioenschap

Spaar onze advertenties, bij 10 
verschillende: 10% korting bij uw 

aankoop. Niet op afgeprijsde artikelen

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

Nieuw binnen...

Prima Donna Oriëntal night!
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Anniek van Leuken HBB-kampioen C-klasse

BC Mixed 4 sleept titel binnen
badminton

Mixed 4 met vlnr: Bas van Lieshout, Anniek van Leuken, 
Jeroen Lutterman, Evelien Kuijpers en Bas Fransen. 

Beek en Donk/Helmond – Het zat 
er al een tijdje aan te komen, maar 
op woensdag 30 maart heeft Bad-
mintonclub Mixed de eerste kam-
pioen van dit seizoen mogen hul-
digen. Team Mixed 4 heeft het hele 
seizoen de ranglijst aangevoerd en 
is meer dan terecht kampioen ge-
worden in de tweede klasse van 
de Helmondse Badminton Bond 
(HBB). 

Afgelopen weekend waren ook 
de HBB-senioren kampioenschap-
pen. Daar werd Anniek van Leu-

ken in een zeer spannende finale 
HBB-kampioen in de C-klasse.

Kampioen zonder te spelen
Dat het team van Mixed 4 kampioen 
zou worden stond vooraf wel vast. 
Ze hadden voldoende aan twee wed-
strijdpunten om niet meer ingehaald te 
kunnen worden. De wedstrijd begon 
echter anders dan gepland. Eén van de 
tegenstanders was vlak voor de wed-
strijd door zijn rug gegaan. Hij kon niet 
meer meespelen. Hierdoor vervielen er 
drie partijen met als gevolg dat Mixed 
4 kampioen was nog voordat er een 

shuttle was geslagen. Een kleine anti-
climax, maar achteraf waren de teamle-
den van Mixed 4 er niet minder blij mee. 
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 
een eenvoudige 8-0 overwinning. Een 
stand die Jeroen, Anniek, Evelien, Bas 
en Bas dit seizoen al vaker op het for-
mulier hadden gekregen. Met nog één 
wedstrijd te spelen zijn ze niet meer in 
te halen door de concurrentie. Volgend 
seizoen mogen ze in een hogere klasse 
hun kwaliteiten laten zien.

Anniek van Leuken pakt ook HBB-titel
Op zondag 3 april werden in sporthal 
Suytkade in Helmond de jaarlijkse 
HBB-kampioenschappen voor senioren 
gehouden. In de C-klasse deden de 
meeste spelers van BC Mixed mee. De 
goede vorm die Anniek van Leuken al 
het hele seizoen laat zien had ze afgelo-
pen zondag meegenomen naar het toer-
nooi. In de C-klasse won ze de titel door 
in de finale een spannende drie setter 
naar zich toe te trekken. Samen met Evi 
van Rixtel werd ze ook HBB-kampioen 
in de Damesdubbel C-klasse. 

Einde seizoen nadert
De meeste competitieteams hoeven 
nog maar één wedstrijd te spelen. Dan 
zit het seizoen 2015-2016 er al weer 
op. Voor drie teams lonkt er nog een 
kampioenschap; twee seniorenteams en 
één jeugdteam. Daarnaast kan er nog 
één team bekerkampioen worden. Of 
al deze successen werkelijkheid worden 
zal nog moeten blijken, maar de voor-
uitzichten zijn goed.

Voor meer informatie en foto’s kijk je op 
www.bcmixed.nl en volg je de vereni-
ging op Facebook, Instagram en twitter. Uw Hypotheekrente aanpassen?

Nieuwe hypotheek afsluiten?

    Vraag ons advies,
ook voor uw bestaande

    hypotheek!

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

Winst en gelijkspel voor BCL-M1/Sportpoint Gemert

Midweekteam Badminton Club Lieshout blijft 
in spoor koploper

Lieshout - BCL-M1/Sportpoint Gemert 
blijft in het spoor van de koploper in de 
vierde klasse, poule 1. Het team heeft 
in een rechtstreekse confrontatie met 
koploper BC Oirschot-M1 niet kunnen 
winnen en blijft dus in het kielzog van 
de koploper. Ook de winst (6-2) te-
gen het lager geklasseerde BC Schijn-
del-M1 heeft het eerste midweekteam 
van Badminton Club Lieshout niet 
voldoende geholpen om de kopposi-
tie over te nemen. De uitslagen van de 
nog komende wedstrijden zijn daarom 
beslissend.

BCL-M1/Sportpoint Gemert – BC Oir-
schot-M1: 4-4
De thuiswedstrijd van BCL-M1/Sport-
point Gemert tegen het midweekteam 
van BC Oirschot was een érg belangrij-
ke. Beide teams voeren immers de rang-
lijst aan van de eerste poule van deze 
4de klasse en het enige verschil tussen 
beide teams is het aantal gewonnen 
games. Daarin gaat het Oirschotse team 
vóór het Lieshoutse team: om die reden 
zou er écht gewonnen moeten wor-
den. Het was daarom erg jammer én 
vervelend dat het Lieshoutse team juist 
tijdens deze wedstrijd geplaagd werd 
door de lastige blessures van Walter van 
Leuken (die slechts twee wedstrijden 
speelde), Stan van Vijfeijken (die hele-
maal niet mee kon spelen) en Karin van 
den Biggelaar (die alleen een singlepartij 
kon spelen). Daar tegenover stond dat 
de dames van de Oirschotse tegenstan-
der erg sterk waren. Corine Holweg 
probeerde het nog in haar singlepartij 
als eerste dame: zij kwam zelfs tot een 
derde set, maar verloor uiteindelijk met 
16-21. Karin van den Biggelaar kwam, 
als tweede dame, zover niet. Tegen de 
ijzersterke Angelique Louwers kon zij, 
mede door haar blessure, niet genoeg 
inbrengen en zij verloor dan ook met 

duidelijke cijfers. Dat Richard Essers als 
eerste heer wél won van Peer van Lies-
hout compenseerde dit verlies weer. En, 
(ster)invaller Bert Scheepers deed het 
ook goed. Hij won met 21-14 en 21-15 
van Frans van Seggelen, waardoor de 
damesverliezen gecompenseerd waren. 
Walter van Leuken speelde samen met 
Richard Essers de herendubbelpartij: die 
werd gewonnen. Helaas moesten de da-
mes, in de damesdubbel-partij, opnieuw 
hun meerdere erkennen in de Oirschot-
se dames, waardoor de tussenstand 
weer gelijkgetrokken werd. Ook in de 
afsluitende mixpartijen kon BCL-M1/
Sportpoint Gemert het verschil niet ma-
ken. Richard Essers en Corine Holweg 
wonnen hun partij. Ine Schipperheijn, 
die ook al inviel, kon samen met een 
niet geheel fitte Walter van Leuken he-
laas niet winnen, waardoor de partij in 
een terecht gelijkspel eindigde.

BCL-M1/Sportpoint Gemert – BC 
Schijndel-M1: 6-2
Met een ‘redelijk hersteld team’ heeft 

BCL-M1/Sportpoint Gemert met 6-2 
van BC Schijndel-M1 gewonnen. Walter 
van Leuken en Stan van Vijfeijken verlo-
ren de herendubbel-partij met een ma-
rathonscore van 15-21, 22-20 en 24-26 
na een enerverende en heel prachtige 
wedstrijd. Corine Holweg en Karin van 
den Biggelaar hadden niet zo veel tijd 
nodig: zij wonnen met speels gemak. 
Ook de singelpartijen werden zo door 
de dames gewonnen. Deze keer waren 
zij immers wél de bovenliggende par-
tij. Ook Walter van Leuken en Richard 
Esers wonnen overigens hun singlepar-
tij, waardoor de wedstrijd al gewonnen 
was, voordat de mixpartijen gespeeld 
werden. In die mixpartijen lieten Karin 
van den Biggelaar en Stan van Vijfeijken 
zich weer eens van hun beste kant zien: 
zij wonnen met 21-12 en 23-21. Ri-
chard Essers en Corine Holweg konden 
dat niet nadoen (het liep gewoon niet, 
deze keer) waardoor de eindstand van 
6-2 op de borden kwam.

BCL-M1/Sportpoint Gemert met Corine Holweg, Karin van den 
Biggelaar, Walter van Leuken, Richard Essers en Stan van Vijfeijken

Binnendeuren met glas in lood?
Op zoek naar binnendeuren, architraven of deurbeslag? Bij Bouwcenter Swinkels 

vindt u precies wat u zoekt...en meer! Laat onze showroom u inspireren en 
adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren huis nodig heeft. 

Keukens, badkamers, tegels, deuren... U kiest, wij ontzorgen!

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Mark van Melick HBB-
kampioen 2016

Aarle-Rixtel - De jaarlijkse kampioen-
schappen van de Helmondse Badmin-
tonbond gehouden werden zondag 3 
april gehouden. Namens BC Ganze-
veer speelden Sander van den Hemel 
en Johan Manders in klasse 2 mee en 
Oskar Martens en Mark van Melick in 
klasse 1.

Door het samenvoegen van de he-
rendubbel klassen kwam het zover 
dat Mark en Oskar tegen Sander en 
Johan speelden voor de eerste plek in 
het eindklassement. Hoewel Mark en 
Oskar deze partij wonnen, wisten zij 
niet of het saldo voldoende was om 
een koppel uit Eindhoven te verslaan. 
Pas bij de prijsuitreiking werd duidelijk 
dat ze voldoende gepresteerd hadden 
en met de eerste prijs naar huis gingen.

In het enkelspel behaalden Mark en 
Oskar (met enig geluk) de halve fina-
les, waar zij het tegen de finale favo-
rieten uit Gemert moesten opnemen. 

De tegenstander van Oskar moest 
halverwege de 2e set met kramp op-
geven, waardoor Oskar in de finale 
stond. Mark had een zware halve fi-
nale, tegen de kampioen van 2015. Na 
de eerste set verloren te hebben won 
hij de tweede in de verlenging (25-23) 
waarna hij in de 3e set de wedstrijd 
van hoogstaand niveau naar zich toe 
kon trekken.

Dit zorgde ervoor dat er geschiede-
nis geschreven zou worden. Voor het 
eerst zou een lid van BC Ganzeveer 
HBB-kampioen worden. Na een span-
nende 1e set, die Mark met 21-19 
won, was de energie van Oskar op en 
moest hij ook de 2e set afstaan.

Mark van Melick mag zich komend 
jaar HBB-kampioen noemen en de 
wisselbeker volgend jaar verdedigen. 
Heren, proficiat met jullie prijzen!
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korfbal

Mariahout – De tweede helft van 
de veldcompetitie startte afgelopen 
weekend. Senioren 1, gesponsord 
door Auto Corsten, is er in de zaal in 
geslaagd om zich te handhaven in de 
Overgangsklasse. Voor de veldcom-
petitie geldt hetzelfde doel, handha-
ving in de Overgangsklasse. 

Zondag kwam Lottum op bezoek in 
Mariahout. De rood-witte dames van 
Flamingo’s leken in eerste instantie 
een relatief makkelijke overwinning 
binnen te gaan slepen en noteerden 
een 5-1 ruststand op het scorebord. 
De wedstrijd verliep echter zeer moei-
zaam en het vaandelteam maakte het 
zichzelf lastig door in het tempo van 
Lottum mee te gaan en zelf de vele 
opgelegde kansen niet af te werken. 
Waar Flamingo’s de kansen liet liggen, 
zag de bezoekende ploeg een aantal 
keren de bal door de korf vallen en 
kwam de score steeds dichter bij elkaar 
te liggen. In de slotfase werd het spel 

steeds onrustiger en het werd onzeker 
of Flamingo’s de punten in Mariahout 
ging houden. Uiteindelijk slaagde Se-
nioren 1 er op het nippertje in om een 
7-6 voorsprong in stand te houden en 
daarmee was de overwinning een feit. 
Flamingo’s bezet de vijfde positie op 
de ranglijst en gaat op zondag 10 april 
op bezoek in Diessen bij DSV, de huidi-
ge nummer twee.

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur 
en uitkomend in de reserve Over-
gangsklasse, maakte ook een goede 
start op het veld. Zij speelden een hele 
goede wedstrijd en legde in de eerste 
helft de basis voor de overwinning, 
ruststand 6-1. In de tweede helft stond 
de verdediging als een huis en was de 
aanval lekker op dreef. Met goed uit-
gespeelde aanvallen werd uiteindelijk 
met 15-6 gewonnen van VVO uit Ha-
pert.

Nipte 7-6 overwinning voor korfbalsters

Goede start veldcompetitie voor 
Flamingo's

Manon van Eijndhoven in balbezit namens Flamingo's

Fotograaf: Ine Coolen

handbal 23-12 overwinning op VESPO bezorgt handballers titel

Bedo Heren 4 behaalt kampioenschap
Het kampioensteam van Bedo Heren 4. Staand: Mari v/d Heijden (coach), Rudy Kanters, Alexander Brullemans, 
Henri Kanters, Stefan Vogels, Matthieu van Bree, Rogier van Sambeek, Roland Bolk, Jan Vogels, Dirk Vereijken, 
Ronald van Gemert. Hurkend: Jan Manders, Willem Leenders, Christian van Hoof, John Matheeuwsen

Beek en Donk – Voor Bedo Heren 4 
was afgelopen zondag de grote dag. 
De eerste wedstrijd in de competitie 
in oktober werd verloren bij Apollo. 
Daarna werd winst na winst binnenge-
haald. Tegen alle tegenstanders wer-
den overtuigende winsten geboekt, 
ook tegen Acritas en White Demons, 
welke de belangrijkste concurrenten 
zouden blijken. 

Doordat White Demons verloren had 
bij Acritas stond Bedo voor het nieuwe 
jaar met twee punten bovenaan. De 
tweede competitiehelft startte goed. 
Op Apollo werd sportieve wraak ge-
nomen. In Beek en Donk hadden de 
mannen uit Son geen schijn van kans. 
Tegen White Demons werd verloren, 
waardoor de competitie weer open lag. 
Door de overtuigende resultaten had 
Bedo echter veruit een beter doelsal-

do. Alles was dus nog steeds in eigen 
hand. Tegen Acritas werd een zekere 
zege nog bijna weggegeven. Bedo zag 
een grote voorsprong smelten tot twee 
doelpunten, maar uiteindelijk werd de 
winst binnengehaald. Daarna volgden 
nog drie wedstrijden tegen tegenstan-
ders uit de onderste regionen. 

De laatste, VESPO uit Venhorst, wacht-
te afgelopen zondag. Een groot publiek 
was komen opdagen voor deze histo-
rische dag. De wedstrijd in Venhorst 
was fysiek hard geweest. Bedo leek 
gespannen. Wellicht speelden de ze-
nuwen mee. Bedo kwam niet goed uit 
de startblokken. Er werd weliswaar een 
voorsprong genomen, maar Bedo kon 
door de vele gemiste kansen niet uit-
lopen. Pas op het einde van de eerste 
helft kon een klein gat van drie doel-
punten geslagen worden. Bedo eindig-

de de helft met een man meer. 

In de rust werd nog eens vermanend 
toegesproken door de coaches. Daarna 
kwam Bedo vlammend uit de startblok-
ken. Binnen de kortste keren was de 
marge verdubbeld en de wedstrijd ei-
genlijk gelopen. VESPO werd ruim tien 
minuten op nul doelpunten gehouden 
totdat ze eindelijk weer het net wisten 
te vinden. Bedo gaf de wedstrijd echter 
niet meer af. Met 23-12 werd het kam-
pioenschap behaald. Er volgde vele fe-
licitaties van het aanwezige publiek en 
een klein feestje. Op de platte kar re-
den de heren vervolgens door Beek en 
Donk. Na een stop bij Omroep Kontakt 
werd het victorieuze gezelschap afge-
zet bij Café Thuis waar de dag werd 
afgesloten met een BBQ. Bedo Heren 4 
bedankt alle supporters voor hun aan-
wezigheid.

WOENSDAG 6 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00   

Woezel en Pip: 
14:00

Robinson Crusoe 3D: 
13:15

Rokjesdag: 
20:00

London has Fallen: 
15:45

Eddie the Eagle: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:45

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

DONDERDAG 7 APRIL 2016

The Huntsman 3D 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

VRIJDAG 8 APRIL 2016 

Alvin and the Chipmunks: 16:00 

Zootropolis: 
16:00  

Rokjesdag: 
19:00 21:30

London has Fallen: 
22:00

Eddie the Eagle: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 19:00 21:30

Batman VS Superman 3D: 18:45

The Huntsman 3D: 
16:00 19:00 21:45 

ZATERDAG 9 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:15 15:30

Rokjesdag: 
19:00 21:30

London has Fallen: 
22:00

Eddie the Eagle: 
19:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 21:30

Batman VS Superman 3D: 18:45

The Huntsman 3D: 
19:00 21:45 

ZONDAG 10 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:15 15:30

Rokjesdag: 
15:45 19:45

Eddie the Eagle: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:30

The Huntsman 3D: 
19:30

MAANDAG 11 APRIL 2016

The Huntsman: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

 
DINSDAG 12 APRIL 2016

The Huntsman: 
19:45

Batman VS Superman 3D: 19:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle 
20:00

WOENSDAG 13 APRIL 2016

Alvin and the Chipmunks: 13:45 16:00 

Zootropolis: 
13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00

Kung Fu Panda 3D: 
13:30 15:45

Rokjesdag: 
20:00

Eddie the Eagle: 
20:00

The Divergent Series: Allegiant: 15:45 

Batman VS Superman 3D: 19:45

The Huntsman 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

GIRLS 
NIGHT!

20 APRIL:

APRIL
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

HEROPENING HELMOND
NIEUWE SHOWROOM 2.000M2 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
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handboogschieten

Schutters strijd in vrede leveren geweldige prestatie

Strijd in Vrede beste van Neder-
land in de strijd om NHB Beker
Beek en Donk - Bij VZOD in Zeelst 
werd zondag 3 april de finale verscho-
ten van het NHB Bekertoernooi. Het 
compoundteam en het recurveteam 
van Strijd in Vrede hadden zich hier-
voor weten te plaatsen. 

Helaas kon door omstandigheden 
geen volwaardig compoundteam wor-
den afgevaardigd. Gelukkig kon het 
recurveteam wel schieten in dezelf-
de sterke samenstelling als tijdens de 
eerdere wedstrijden in de strijd om de 
NHB Beker.

Bas van den Berg, Jolanda van der 
Kruijs, Martijn Peters en Wietse Aar-
den gingen de strijd aan tegen teams 
uit Amersfoort, Almere, Zoetermeer, 
Oudenbosch, Leende, Boekel, en Hun-
sel. Alle teams zouden 1 wedstrijd te-
gen elkaar schieten. Elke wedstrijd be-
staat uit 5 games en in elk game schiet 
het team 4 pijlen. Per game wordt de 
totaalscore vergeleken met de tegen-

stander en een hogere score levert 2 
gamepunten op en een gelijke score 
1 punt. Je kunt dus met 10-0 winnen 
van je tegenstander en bij winst krijg 
je twee wedstrijdpunten. Als alle wed-
strijden geschoten zijn, wint het team 
met de meeste matchpunten.

En verrassend of niet voor schietend 
Nederland Strijd in Vrede won de NHB 
Beker met 12 matchpunten. Ze ver-
loren van Boekel met 1-9 maar alle 
andere wedstrijden werden met ver-
ve gewonnen. Met 10-0 van Amers-
foort, met 6-4 van Almere, met 8-2 
van Leende, met 7-3 van Hunsel, met 
10-0 van Zoetermeer en met 7-3 van 
Florebith.

Bas, Jolanda, Martijn en Wietse mogen 
trots zijn op hun prestatie en heel Strijd 
in Vrede is trots op deze toppers. Je 
wordt niet zomaar eventjes het beste 
viertal van Nederland in de strijd om 
de NHB Beker.

Vlnr: Wietse Aarden, Bas van den Berg, Martijn Peters en Jolanda van der Kruijs

Runnersclub actief bij Airport-run en Marathon Rotterdam

Vijf jubilarissen bij Runnersclub Lieshout

hardlopen

Lieshout - Op de jaarvergadering van 
Runnersclub Lieshout werden 2 jubi-
larissen gehuldigd voor hun 25-jarig 
lidmaatschap. Jan van Erp en Guus 
Bruijstens ontvingen uit handen van 
voorzitter Hans Janssen een cadeau-
check. Ria van Wanrooij, Anja Ver-
brugge en Jos Konings waren niet op 
deze vergadering aanwezig en nemen 
later de cadeaucheck in ontvangst. 

Bij de bestuursverkiezing werden John 
Pennings en Peter Verhagen bij accla-
matie herkozen, omdat geen tegen-
kandidaten zich gemeld hadden. Na 
de pauze gaf Marianne van Erp een 
boeiende presentatie over het effect 
van mentale factoren in de sport.

Airport-run
Als ware vertegenwoordigers van Run-
nersclub Lieshout hebben Mireille de 
Ridder en Twan Sterken meegedaan 
aan de Airport-Run in Eindhoven. Voor 
het toegestroomde publiek waren de 
weersgoden goed gezind, voor de lo-
pers was het al aan de warme kant. 
Desalniettemin finishte Mireille de 
Ridder op de 5 km in een knappe tijd 
van 32:43 net boven haar persoonlijk 
record. Twan Sterken liep weer een 
sterke wedstrijd op de 13,4 km. Met 
een gemiddelde van 12,53 km/u en 
een netto eindtijd van 1:04:02, was hij 
bijna 3 minuten sneller dan vorig jaar.

Marathon Rotterdam
Coen Sanders en Dennis van de Meu-
lengraaf nemen zondag deel aan de 
marathon van Rotterdam. Beide gaan 

voor een persoonlijk record, dat be-
tekend dat er rond de 3:20 gelopen 
moet worden. Nu maar hopen dat de 
weergoden hun gunstig gezind zijn. 

Voor de overige RCL-atleten staat de 
Molenbroektrimloop in Gemert op het 
programma.

De jubilarissen Jan van Erp (l) en Guus Bruijstens (r)

Aarle-Rixtel - Voor de competitie-
spelers van tafeltennisvereniging 
ATTC’77 was het niet zo’n goede 
week. Alleen het eerste en vijfde se-
niorenteam wisten te winnen. 

Heren 1 speelde thuis tegen Budilia 1, 
met de sterk spelende Kevin Vervaet 
uit België. Hij won achtereenvolgens 
van William Vlamings, Jean Paul Kan-
ters en Bart Boetzkes. Ook de dubbel 
van William en Bart werd verloren. De 
overige wedstrijden werden gewon-
nen wat de eindstand op 6-4 bracht. 
Concurrent voor het kampioenschap 
Een en Twintig 1 uit Beek en Donk liet 
ook punten liggen waarmee de voor-
sprong vergroot werd naar 7 punten.

Het vijfde herenteam, dat met Unicum 
7 in een spannende strijd om het kam-
pioenschap verwikkeld is, speelde uit 
bij degradatiekandidaat Veldhoven 17. 
Stephan Vergroesen verloor de eerste 

wedstrijd, maar Vincent Braak maakte 
meteen gelijk. Vervolgens verloor Je-
roen Doensen en werd met het dubbel 
de stand weer gelijkgetrokken. Nadat 
Stephan zijn tweede wedstrijd verlo-
ren had, was er een opleving voor de 
heren uit Aarle-Rixtel en liepen ze uit 
naar een 6-3 voorsprong. Vincent ver-
loor helaas de laatste wedstrijd. Door-
dat Unicum ook met 6-4 won, blijft de 
voorsprong twee punten.

Het tweede jeugdteam speelde thuis 
tegen Bergeijk 2, die ze bij winst voor-
bij kunnen gaan. Yven Swinkels begon 
en verloor van Renske van der Heijden. 
Liam Sangers en Max Hermans won-
nen beiden hun eerste wedstrijd. De 
dubbel was weer voor Bergeijk. Ver-
volgens wonnen Liam, Max en Yven 
ieder nog één wedstrijd, met een ge-
lijkspel als resultaat.

Alleen het 1e en 5e seniorenteam winnen

Mindere week voor ATTC'77

tafeltennis

volleybal

Verlies concurrent zorgt voor vervroegd kampioenschap

Next/Bedovo Dames 1 kronen zich tot kampioen

De dames van Bedovo vieren de titel uitbundig

Beek en Donk - Waar Next/Bedovo 
Dames 1 dacht op zaterdag 2 april 
kampioen te kunnen worden, gooide 
een teleurstellend verlies van concur-
rent HLB/van Daal roet in het eten 
waardoor de dames op een ongezelli-
ge woensdagavond al kampioen wer-
den. 

Toch kon dit het feest niet drukken en 
afgelopen zaterdag werd in de auto’s 
onderweg naar Zaltbommel al gefeest 
en in de kleedkamer voor de wedstrijd 
was het al heel gezellig. 

Daarnaast kon het team op de support 
rekenen van een grote groep publiek 
meegereisd met de dames om het 
kampioenschap te vieren. Waar het 
publiek de eerste set kon genieten 
van ijzersterk spel van Next/Bedovo 

Dames 1 met knallende aanvallen en 
sterke services bleek dit spel de rest 
van de wedstrijd niet vastgehouden 
te kunnen worden. Op enkele sterke 
rally’s na in de volgende sets was het 
spel middelmatig en zakelijk. Maar 
ook dit kon uiteindelijk de sfeer niet 
drukken en na een staande receptie in 
de sporthal in Zaltbommel, cadeaus in 
ontvangst nemen en champagnefles-
sen ontkurken werd het kampioens-
feest uitbundig gevierd in Café Thuis. 
CHUMBAWAMBA 2.0, misschien wel 
onderweg naar de 3.0.

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Café Thuis/Bedovo Heren 1 had op 2 
april maar 1 doel, zo snel mogelijk 5 
punten meenemen vanuit Nuenen en 
door naar het kampioenschapsfeest 
van Bedovo Dames 1. Dat Nuvo’68 

graag aan dat plan wou meewerken 
bleek snel duidelijk toen Bart Delpeut 
na 5 minuten zelf maar besloot om de 
muziekinstallatie aan te zetten.  Een 
echte wedstrijd zou het nooit worden. 
Met wat servicedruk werd het voor 
Nuvo’68 al snel te moeilijk om de bal 
nog moeilijk over het net te spelen. 
Wanneer dit lukte was de verdediging 
van Bedovo attent genoeg om deze 
bal op te vangen en zelf een bal tegen 
de grond te slaan. In de tweede set liet 
Jaap Derks zich van zijn beste kant zien 
door ballen buiten de lijnen op te dui-
ken om er nog enigszins een rally van 
te maken. Na een korte achterstand in 
de derde set wist Café Thuis/Bedovo 
Heren 1 zonder kleerscheuren en zon-
der setverlies de wedstrijd uit te spelen.
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 9 april
16.15 Sparta'25 Veteranen - VOW Veteranen
18.45 ASV'33 E1 - Sparta'25 E1G
18.30 Boekel Sport E6 - Sparta'25 E6G
09.15 Spartaantjes - Training
15.00 Volharding A1 - Sparta'25 A1
14.30 Sparta'25 B1 - Mierlo Hout B2
14.30 Sparta'25 B2 - Someren B2
15.00 Nijnsel B2G - Sparta'25 B3
14.30 SJVV B2 - Sparta'25 B4
11.30 Sparta'25 C1 - Rhode C1G
12.15 Mierlo Hout C3 - Sparta'25 C2
13.00 Sparta'25 C3 - Venhorst C2
13.00 Sparta'25 D1 - ZSV D1
11.30 Sparta'25 D2 - Blauw Geel'38 D6
11.45 Boekel Sport D3G - Sparta'25 D3
11.30 Sparta'25 D5 - SCMH D1
10.15 Sparta'25 E1G - FC de Rakt E1
09.30 WEC E1 - Sparta'25 E2
09.15 Sparta'25 E4 - Rhode E9G
10.30 Boekel Sport E3G - Sparta'25 E5
09.15 Sparta'25 E6G - WEC E4G
09.15 Sparta'25 E7G - SSE E3
11.00 Boerdonk F1 - Sparta'25 F1
10.30 Sparta'25 F2 - SPV F1G
10.00 HVV Helmond F1 - Sparta'25 F3
08.30 S.V. Brandevoort F6 - Sparta'25 F4
09.00 Deurne F6 - Sparta'25 F5G
10.30 Sparta'25 F6 - ZSV F6
10.30 Sparta'25 F7 - Rhode F12
11.30 Schijndel MB2 - Sparta'25 MB1
09.15 Sparta'25 F Mini - Wedstrijdjes
Zondag 10 april 
14.30 Sparta'25 1 - EVVC 1
11.30 IVO 2 - Sparta'25 2
12.00 Boskant 2 - Sparta'25 3
12.00 Stiphout Vooruit 3 - Sparta'25 4
10.00 Sparta'25 5 - Heeswijk 4
10.00 Sparta'25 6 - Blauw Geel'38 8
12.00 Sparta'25 7 - Blauw Geel'38 9
12.00 Oranje Zwart 3 - Sparta'25 8
10.00 ASV'33 5 - Sparta'25 9
11.00 Sparta'25 VR1 - NLC'03 VR1
Uitslagen 2-3 april 
Senioren
Real Lunet 1 - Sparta'25 1  2 - 0
Sparta'25 2 - Deurne 3  1 - 1
SC Helmondia 2 - Sparta'25 3  10 - 1
Sparta'25 4 - Mierlo Hout 4  3 - 2
Irene 2 - Sparta'25 5  2 - 1
Erp 4 - Sparta'25 6  2 - 0
Sparta'25 7 - Schijndel 6 1 1 - 0
S.V. Brandevoort 2 - Sparta'25 8  5 - 0
Sparta'25 9 - MVC 4  2 - 2
Nooit Gedacht VR2 - Sparta'25 VR1 7 - 2
SCMH Veteranen - Sparta'25 Veteranen 2 - 2
Junioren 
Bruheze A1 - Sparta'25 A1  1 - 6
Sparta'25 A2 - Boekel Sport A2  3 - 2
Sparta'25 B1 - MVC'19 B1  5 - 0
Handel B1 - Sparta'25 B2  1 - 3
Sparta'25 B3 - ASV'33 B3  11 - 0
Sparta'25 B4 - NWC B4  1 - 2
Deurne C1 - Sparta'25 C1  1 - 2
Sparta'25 C2 - Stiphout Vooruit C2 0 - 3
Boekel Sport C3 - Sparta'25 C3  8 - 1
Nooit Gedacht D1G - Sparta'25 D1 0 - 1
Gemert D4 - Sparta'25 D2  3 - 2
Sparta'25 D3 - Handel D1  0 - 10
Sparta'25 D4 - Avanti'31 D4  4 - 1
Boekel Sport D5G - Sparta'25 D5 1 - 2
Sparta'25 E1G - JVC Cuijk E1  2 - 3
Sparta'25 E3 - Mariahout E2G 2 - 5
Boekel Sport E7G - Sparta'25 E4 0 - 4
Sparta'25 E5 - Gemert E4  7 - 3
Mariahout E3G - Sparta'25 E6G 4 - 4
SJVV E7G - Sparta'25 E7G  0 - 13
Sparta'25 F1 - Mariahout F1G 4 - 2
S.V. Brandevoort F4 - Sparta'25 F2 1 - 0
ELI F4G - Sparta'25 F5G  1 - 0
Schijndel F7 - Sparta'25 F7  0 - 1
Sparta'25 G1 - Wittenhorst G1G 5 - 2
ASV’33
Programma Jeugd
Zaterdag 9 april
14.30 Mierlo Hout A2 – ASV'33 A1
15.00 ASV'33 A2 – Erp A2
15.00 ASV'33 B1 – Irene B1
15.00 ASV'33 B3 – Mierlo Hout B3
12.30 ASV'33 C1 – Bruheze C1
12.30 ASV'33 C2G – Mifano C2
12.30 ASV'33 D1G – Liessel D1
12.15 Mierlo Hout D6G – ASV'33 D2
10.30 ASV'33 E1 – Olympia'18 E1
11.00 Bavos E2 – ASV'33 E2G
10.30 ASV'33 E3G – MULO E7

09.00 Mierlo Hout E7 – ASV'33 E5G
09.15 Lierop F1 – ASV'33 F1
09.15 ASV'33 F2 – MVC F1G
09.30 Mifano F2 – ASV'33 F3G
09.15 ASV'33 F4 – Liessel F2G
09.15 ASV'33 F5G – Bruheze F5
Woensdag 13 april
19:00 ASV'33 A1 – Mariahout A1
18:45 ASV'33 E1 – Erp E1
Programma Veteranen
Zaterdag 9 april
16:30 Helmondia – ASV'33
Programma Senioren
Zondag 10 april
14:30 ASV'33 1 – Leunen 1
11:30 ASV'33 2 – Someren 4
11:30 ASV'33 3 – NWC 6
10:00 ASV'33 5 – Sparta'25 9
10:00 RKVV Keldonk VR1 –  ASV'33 VR1
9:45 Volharding VR3 – ASV'33 VR2
Uitslagen Jeugd
Woensdag 30 maart
ASV'33 B1 – SJVV B1  2-0
Zaterdag 2 april
Oranje Zwart  A1 – ASV'33 A1 3-2
ASV'33 A2 – NWC A3  3-4
Milheezer Boys B1 – ASV'33 B1 1-0
ASV'33 B2 – SPV B1  2-2
Sparta'25 B3 – ASV'33 B3  11-0
Olympia'18 C1 – ASV'33 C1  0-1
ASV'33 C2G – Griendts/Helenav. C1 3-2
NWC D4 – ASV'33 D1G   1-1
ASV'33 D2 – Rood Wit'62 D4  2-4
Volharding E1 – ASV'33 E1  2-6
ASV'33 E2G – S.V. Brandevoort E6 2-8
Bruheze E3 – ASV'33 E3G  1-1
ASV'33 E5G – Mifano E5  2-2
ASV'33 F1 – MULO F2   10-1
MULO F5 – ASV'33 F2   5-7
Bruheze F3 – ASV'33 F3G  1-0
ASV'33 F5G – MULO F6   1-4
Uitslagen Veteranen
Zaterdag 2 april
ASV'33 – Gastteam  5-2
Uitslagen Senioren
Zondag 3 april
HVV Helmond 1 – ASV'33 1  3-0
ZSV 2 - ASV'33 2   3-0
Liessel 2 – ASV'33 3  7-0
ASV'33 4 – MULO 3  2-3
Handel 3 – ASV'33 5  2-1
ASV'33 VR1 – Bruheze VR1  2- 3
ASV'33 VR2 – Ysselst./Venray VR1 12-0
ELI
Zaterdag 2 april 
ELI B1 -  MVC B1    4 - 0
ELI C2 -  Boerdonk C1G   1 - 3
ELI D2 -  Milheezer Boys D2G  4 - 3
ELI E2 -  Schijndel/DE WIT E6G 9 - 3
ELI F1G - Schijndel/DE WIT F3 8 - 0 
ELI F4G -  Sparta'25 F5G   1 - 0
ELI F5 -  SC Helmondia F4   0 - 1
Mierlo Hout B3 - ELI B2   5 - 2
Handel C1G - ELI C1G    6 - 2
Gemert D2 - ELI D1    5 - 1
Schijndel/DE WIT E3 - ELI E1G 8 - 1
Mifano F3 - ELI F2G    0 - 1
 SC Helmondia F3 - ELI F3   0 - 1
Zondag 3 april 
Elsendorp 1 - ELI 1    1 - 3
Avanti ’31  3 -ELI 2    2 - 2
Rood Wit ’62  3 - ELI 3   0 - 0
ELI 4 - Nijnsel/TVE 4    2 - 4
ELI 5 - Heeswijk 6    3 - 1
ELI 6 - Ollandia 3    5 - 1
Berghem Sport Vr 1 - ELI Vr 1  1 - 2 
Zaterdag 9 april 
14.30 ELI A1 - VOW A1
14.30 ELI B1 - Rood Wit'62 B3
13.00 ELI C1G - ST Fiducia/Elsendorp C1
13.00 ELI D1 - Blauw Geel'38/JUMBO D4
10.30 ELI E2 - Rhode E10G
09.30 ELI F3 - Rood Wit'62 F5
14.45 Erp B3 - ELI B2
11.45 Gemert C6 - ELI C2
10.30 Rood Wit'62 D4 - ELI D2
09.30 Avanti'31 E2 - ELI E1G
10.15 Blauw Geel'38/JUMBO F2 - ELI F1G
 09.00 Rood Wit'62 F8 - ELI F5
Veteranen
17.00 ELI - Mierlo Hout
Zondag 10 april 
14.30 ELI 1 - VOW 1
11.30 ELI 2 - DVG 3
11.00 ELI 3 - NWC 5
11.00 Boekel Sport 8 - ELI 4
10.00 Boekel Sport 9 - ELI 5
11.00 DVG 6 - ELI 6
11.00 ELI Vr 1 - EVVC vr 1

Woensdag 13 april 
19.00 EC B1 - ELI B1
Donderdag 14 april 
19.00 ELI C1 - Irene C1 
VV Mariahout
Zondag 3 april 
VOW 1 - Mariahout 1        3 - 0
WEC 4 - Mariahout 4         1 - 0
Rhode 3 - Mariahout 2        3 - 0
Mariahout 5 - Bavos 6        3 - 0
Blauw Geel'38/JUMBO  1 - 3 
Mariahout 6      7 - 1
Zaterdag 2 april 
Neerkandia A1 - Mariahout A1 1 - 1
ONDO B1 - Mariahout B1      4 - 0
Mariahout A2 - Mierlo Hout A3    2 - 3
Boekel Sport C4 - Mariahout C2 1 - 3
Liessel C1 - Mariahout C1       2 - 5
Mariahout D1 - Bruheze D4     4 - 1
Mariahout E3 - Sparta'25 E6  4 - 4
Sparta'25 F1 - Mariahout F1 4 - 2
Mariahout E1 - Rhode E2 1 - 9
Irene F2 - Mariahout F3  1 - 0
Mariahout F4 - Rood Wit'62 F7 0 - 1
Mariahout F2 - RKVV Keldonk F1 0 - 1
Sparta'25 E3 - Mariahout E2 2 - 5
Erp E5 - Mariahout E4        4 - 5
Donderdag 31 maart 
Mariahout 6 - Rhode 10        5 - 3
UDI'19/Beter Bed C2 - Mariahout C1 1 – 5
Donderdag 7 april 
19.30 Mariahout VR1 - 
Nijnsel/TVE Reclame VR2
Zaterdag 9 april 
10.30 Mariahout E2 - WEC E2
10.30 Rhode E8 - Mariahout E3
14.30 Mariahout A1 - MULO A2
10.00 Mariahout F1 - SC Helmondia F1
14.30 Mariahout B1 - Olympia Boys B1
10.15 Blauw Geel'38/JUMBO F10 
- Mariahout F2
09.30 Boekel Sport F6 - Mariahout F3
13.00 RKPVV C1 - Mariahout C1
10.00 Mariahout F4 - SJVV F4
13.00 Mariahout C2 - Rhode C2
11.30 NWC D5 - Mariahout D1
10.30 Someren E2 - Mariahout E1
Zondag 10 april 
10.00 Avesteyn 5 - Mariahout 4
10.00 Erp 8 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - RKVV Keldonk 5
11.00 Mariahout VR1 - Erp VR2
14.30 Mariahout 1 - Fiducia 1
11.30 Mariahout 2 - SC Helmondia 2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 2 en 3 april 
PupE2 – Be Quick   6 – 0 
PupE1 – Avanti (S)   6 – 10 
HBSV – PupD2     7 – 1 
PupD1- Corridor    1 – 3 
AspC2 – Corridor   2 – 9 
AspC1 – Rooi    4 – 12 
Sen 3 – De Kangoeroe 2   6 – 4 
Sen 2 – VVO 2    15 – 6 
Sen 1 – Lottum 1    7 – 6 
Programma 
Zaterdag 9 april
Sportpark Mariahout
09.30 PupF1 – Rooi
Sportpark Schijndel
10.00 Celeritas (S) – PupE1
10.00 Celeritas (S) – AspC1 
Sportpark Erp
10.30 De Korfrakkers – PupE2
Sportpark Nistelrode
11.00 Prinses Irene – PupD1
Sportpark Schaijk
14.15 Emos – AspC2
Zondag 10 april
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers 6 – Sen 3
Sportpark Millingen aan de Rijn 
11.15 ODIO 2 – Sen 2 
Sportpark Diessen
13.00 DSV 1 – Sen 1 
Woensdag 13 april
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Flash MW2
Sportpark Son en Breugel
19.30 Corridor R1 – R1 

volleybal
Bedovo
Nuvo'68 MC 2 - Bedovo MC 1: 
4-0. (25-17, 25-20, 25-17, 25-23)

Energo/Flip Schoonmaak MA 1 - 
Bedovo MA 1: 2-3. (18-25, 25-22, 
17-25, 25-14, 14-16)
Nuvo'68 HS 2 - Bedovo HS 1: 0-4. 
(17-25, 13-25, 11-25, 20-25)
Phoenix DS 1 - Bedovo DS 1: 1-3. 
(05-25, 25-22, 16-25, 12-25)
Uitslagen recreanten
Slagerij Brouwers - Biemans Accoun-
tants: 0-3. (17-25,12-25,22-25)
Electro Wim vd Broek - Bedovo 
DR3: 1-2. (25-20,23-25,24-25)

basketbal
BC Lieshout
Uitslagen
Attacus Meisjes U16 1   BC 
LIESHOUT Meisjes U16 1  48 - 50
High Five Mix U12 3   BC LIESHOUT 
Mix U12 2   14 - 71
The Black Eagles Mix U12 3 BC 
LIESHOUT Mix U12 1   30 - 44
BC LIESHOUT Mix U14 2 Bladel 
Gemengd U14 1    39 - 33
BC LIESHOUT Dames 2  Achilles 
'71 Dames 2     53 - 46
Fanatics '71 Heren U20 1  BC 
LIESHOUT Heren U20 1   81 - 32

handbal
Bedo
Uitslagen
Swift E2 – Bedo E-jeugd      40-4
H.C.B. ’92 D1 – Bedo D-jeugd 16-0
Bedo Heren C-jeugd – Swift C1 29-25
Habo’95 DC1 – KPJ Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd  11-3
M.H.V. ’81 HS2 – Bedo Heren 3 31-29
Bedo Dames 1 – Swift DS2     23-18
Lido/De Vlinders DS1 – Bedo 
Dames 2     29-4
Bedo Heren 4 – VESPO HS1 23-12
Bedo Heren 2 – Saturnus HS1 27-41
Zaterdag 2 april
D’n Ekker, Beek en Donk
09.00 Bedo E-jeugd – MBDE/De Sprint E2 
10.00 Bedo D-jeugd – Groesbeeks Glorie D2 
Aoreven, Heythuysen
13.40 VIOS HC2 – Bedo Heren C-jeugd 
Hal Naestenbest, Best
20.15 Aristos DS2 – Bedo Dames 1 
Zondag 3 april
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren 3 – H.C.G. HS1 
11.10 Bedo Dames 2 – H.C.G. DS1 
13.10 KPJ Beek en Donk/Bedo 
Dames C-jeugd – Acritas DC1 
Molenbroek, Gemert
13.45 Tremeg HS1 – Bedo Heren 1 

tafeltennis
ATTC’77
ATTC’77 1 – Budilia 1   6-4
ATTC’77 2 – Budilia 3   4-6
ATTC’77 3 – MTTV’72 3   3-7
Veldhoven 17 – ATTC’77 5  4-6
ATTC’77 jeugd 1 – Bergeijk 1  1-9
ATTC’77 jeugd 2 – Bergeijk 2  5-5

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen vrijdag 1 april
Mark van de Burgt – Richard van Deursen 2-0
Arie van de Burgt – Philip Oosthoek  3-0
Jan van Grinsven – Arie van de Burgt  3-0
Philip Oosthoek – Jan van Grinsven  0-3
Stand per 1 april
1.Geert-Jan Otten    20-47
2. Dennis van Dommelen   20-40
3. Bart Jansen    21-38
4. Philip Oosthoek    20-37
5. Arie van de Burgt    22-36
Biljartclub 't Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 4 april 
Gerrit van Osch - Hans van der Ligt   2-0
Leo van Griensven - Henk Mastbroek  0-2
Tonny de Louw - Ad de Koning   2-0
Henk v d Vegt - Lambert van Bree  0-2
Harrie Poulisse - Antoon Rooijakkers   0-2
Herman v d Boom - Jan Hesselmans 2-0
Antoon Smits - Cor Verschuren   0-2
Antoon Rooijakkers - Huub Biemans  2-0
Harrie Bouwmans - Frits Wilbers  2-0
Piet Goossens- Bennie Beerens   2-0
Willie Vorstenbosch - Joop Kerkhof  2-0

Biek Klaasen - Jaspert Swinkels   0-2
Henk Meerwijk - Antoon van Osch  0-2
Jaspert Swinkels - Frits Tak    0-2
Hans de Jager - Biek Klaasen    0-2
Henk Meerwijk - Jaspert Swinkels  0-2
Rinie van den Elsen - Frits Tak  2-0
Uitslagen dinsdag 5 april 
Tonny de Louw - Martien Swinkels  2-0
Joop Vereijken - Guus van de Elsen  2-0
Hans Wagelmans - Gerrit van Osch  2-0
Jan Verbakel - Ad Barten    0-2
Henk v d Bergh - Henk Verhappen  0-2
Frits Wilbers - Jan Hesselmans   2-0
Jan van Neerven - Harrie Poulisse  2-0
Cor van den Berg - Lou Muller   2-0
Theo van Rossum - Marinus Steegs  2-0
Wim Swinkels- Jan Hesselmans   0-2
Henk Jansen - Antoon Maas    2-0
Theo Spierings - Bert van de Vorst  0-2
Jan van Hout - Mari Verbakel   0-2
Leo Migchels - Pieter Rooijackers  2-0
Theo Spierings - Albert Kluijtmans  0-2
Antoon Wagemans - Henk Meerwijk  0-2 
Piet v Zeeland - Tonnie Raaijmakers  2-0
Bert van Wanrooij - Evert Baring 2-0
Stand na 5 april
A Klasse
1  Guus van de Elsen    28 – 41 
2  Tonny de Louw   27 – 38 
3  Joop Vereijken   29 – 35 
B Klasse
1  Cor van den Berg   28 – 44
2  Harrie Bouwmans   29 – 39
3  Lou Muller    29 – 36
C Klasse
1  Leo Migchels    26 – 34
2  Piet Goossens   26 – 34
3  Mari Verbakel   26 – 33
D Klasse
1  Fons van der Linden   30 – 41
2  Frits Tak    30 - 38
3  Mari Vereijken   30 - 36

bridgen
Bridgeclub 't Koppeltje
Uitslag woensdag 30 maart
A-lijn   
1. Antoinette – Ton  65,47%
2. Helma - Joke   61,48%
3. José – Jan        60,52%
B-lijn   
1. Nellie - Annie   62,50%
2. Lien  - Hanny    61,61%
3. Corry -  Fia      59,40% 
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 30 maart
1. Corry en Cecile   64,58%
2/3. Marian en Leny   58,33%
2/3. Wil en Trees  58,33%
4. Riky en Jan    57,99%
5. Nettie en Arno   56,25%
6. Erik en Cellie   54,17%
7. Joop en Marian   51,04%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk voor 
meer info op www.poortvanbinderen.nl.
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 31 maart
1.Marie Louise en Kori          60,00%
2.Jan en Maria                        57,50%                                                                                                                                 
2.Jan en Ans                            57,50%
4.Leni en Marianne                55,50%
4.Tonnie en Jan                      54,50%
De volgende is zitting op 
donderdag 7 april om 19.30 uur in 
het Dorpshuis Lieshout. 
Bridgeclub ‘t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 5 april
1 Coor en Nellie   69,17%
2 Antionette en Maria  57,50%
3 Bernadette en Diny  57,08%
4 Nellie en Lien   55,83%
5 Marjan en lilian   52,50%

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen dinsdag 5 april
1-0 Zjon v.d. Laar -  André Bergman
1-0 Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen
Johnny v.d. Laarschot -  Chris van Laarhoven
0-1 Harrie v.d. Laar  - Albert van Empel
½-½ Hein van Bree  - Jef Verhagen  
Programma 12 april
Aloys Wijffelaars - Willy Constant   
Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen    
Hein v. Bree - Dirk-Jan Gloudemans
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OPEN DAGEN 
zaterdag 9 april en zondag 10 april 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

wipschieten Matige wedstrijd 
voor Laarbeekse 
schutters

Laarbeek - In Someren Eind vond op 
zondag 3 april bij het Sint Lamber-
tusgilde de 3e kringwedstrijd van het 
Brabants wipschieten plaats. Het weer 
was hen goed gezind, met 20 graden 
op de thermometer was het dan ook 
goed vertoeven op schietterrein ‘De 
Kolenboer’ in Someren-Eind.

Op dit, voor de schutters lastige schiet-
terrein, viel het niet mee om in de prij-
zen te vallen en uiteindelijk bleven de 
schutters van de gildes uit Laarbeek op 
4 prijzen steken. Goen Vorstenbosch 
van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout 
behaalde de 3e prijs op het onderdeel 
‘personeel’, op datzelfde onderdeel 
wist Henk van der Velden Van het 
Onze Lieve Vrouwegilde uit Aarle-Rix-

tel de 5e prijs te veroveren.

Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve 
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel wist de 
6e prijs op het onderdeel vrije hand 
te bemachtigen, daar waar Bert Vor-
stenbosch van het Sint Servatiusgilde 
uit Lieshout het beter deed bij de ‘vrije 
hand’ en de 3e prijs opeiste.

De volgende kringwedstrijd wordt ge-
houden op zondag 10 april bij het Sint 
Leonardusgilde in Beek en Donk op 
schietterrein ‘t Wipke. Daar proberen 
de schutters van de 5 Laarbeekse gildes 
weer om zich in de prijzen te schieten.

Survivalles en kampioenschappen 
bij zwemvereniging

zwemmen

Beek en Donk - Op een normale 
donderdagavond wordt er binnen de 
zwemvereniging op een leuke en ac-
tieve manier toegewerkt naar het be-
halen van het zwem ABC, maar ook 
wordt er hard geoefend voor de ver-
schillende zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s na het zwem ABC, zoals zwem-
vaardigheid I, II en III, snorkelen of 
survival. 

Maar er is ook ruimte om op ontspan-
nen of meer actieve wijze baantjes te 
zwemmen. Dit alles gebeurd binnen 
een echt verenigingsgevoel, waarbij 
plezier in het uitoefenen van de zwem-
sport voorop staat. Op donderdag-
avond 24 maart stond de zwemavond 
van zwemvereniging Beek en Donk in 
het teken van een survivals en de jaar-
lijkse clubkampioenschappen. 

Alle zwemmers die nog niet in het be-
zit zijn van een zwemdiploma gingen 
tijdens de survivals in het water om 
daar kennis te maken met survival. 
Op een speelse manier worden diverse 
elementen van het survivalzwemmen 
toegepast. Survival vormt een belang-
rijk onderdeel binnen het zwem ACB. 
De zwemmers droegen naast badkle-
ding ook een ‘t- shirt om het echte sur-
vivalgevoel mee te maken. 
Ruim 60 zwemmers volgden een par-
cours door het zwembad waarbij ze 
het bad inglijden via een mat, op ver-
schillende manieren over een volgende 
mat heen gaan (rollen, glijden, klaute-
ren, springen), ringen opduiken, van 
pilon naar pilon drijven, boven komen 
in een ‘wak’ en drijven met behulp van 
ballonnen. Daarmee was het rondje 

klaar en begon het opnieuw. De kin-
deren hebben genoten van deze leuke, 
leerzame en vermoeiende les. 

Aansluitend op de survivals werden de 
jaarlijkse clubkampioenschappen ge-
organiseerd. Alle zwemmers met een 
zwemdiploma mochten hieraan deel-
nemen. 

Tijdens de clubkampioenschappen 
hebben de zwemmers, verdeeld in 
leeftijdscategorieën, een sportieve 
strijd geleverd tijdens drie series: de 
schoolslag, de rugslag en de vrije slag. 
De zwemmers onder de 12 jaar zwom-
men elke serie 25 meter en de zwem-
mers boven de 12 jaar zwommen elke 
serie 50 meter. 
Onder grote belangstelling van fami-
lie, vrienden en clubgenoten hebben 
alle zwemmers hun uiterste best ge-
daan om elke serie zo snel mogelijk 
te zwemmen. Met luid applaus voor 
ieders prestatie volgde daarna de prijs-
uitreiking waarbij de spanning van de 
gezichten was af te lezen, zowel bij de 
zwemmers als toeschouwers.

De winnaars in de verschillende leef-
tijdscategorieën zijn:

Meisjes t/m 8 jaar:
1. Senna Murray 2. Dineke Penninx 
3. Janne Donkers

Jongens t/m 8 jaar:
1. Leko van den Eijnden

Meisjes t/m 10 jaar:
1. Nina van den Boogaard 2. Jolijn van 
de Kerkhof 3. Sarah Donkers

Jongens t/m 10 jaar:
1. Ties Kortleever 2. Karsten Broeders 
3. Daan van de Rijt

Meisjes t/m 12 jaar:
1. Mirte Hocks 2. Jasmijn Verhagen 3. 
Rilana Jurgens

Jongens t/m 12 jaar:
1. Thijmen Broeders 2. Jaremy Aarts 3. 
Geertjan van de Kerkhof

Meisjes t/m 14 jaar:
1. Lisa van Melis 2. Valery Jurgens

Meisjes t/m 18 jaar: 
1. Jessica Vogels

Heren 18+:
1. Tim van de Aa 2. Frank Penninx 3. 
Bas van Esch

Uiteindelijk mogen de volgende perso-
nen zich clubkampioen 2016 noemen:
In de categorie t/m 12 jaar: Myrthe 
Hocks en Thijmen Broeders en in de 
categorie 13+: Lisa van Melis en Tim 
van de Aa. 

Mede dankzij de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers die geholpen hebben 
bij de tijdwaarneming of op een andere 
manier een bijdrage hebben geleverd 
en niet te vergeten het enthousiaste 
publiek was het een succesvolle avond.

Voor meer informatie, volg (en 
like) hen op Facebook of via de 
website: www.facebook.com/
zwemverenigingbeekendonk en  
www.zwemverenigingbeekendonk.nl.

zaalvoetbal

Nummer 2 verslagen in rechtstreeks duel 

Titel in de A-klasse voor 
Café-Zaal De Tapperij
Beek en Donk - Het kampioenschap is 
gespeeld, de winnaar in de A-klasse is 
bekend. Café-Zaal De Tapperij, behaal-
de, net als vorig seizoen, de titel. In een 
onderling duel met de nummer 2, Lin-
deboom Accuntants & Belastingsadvi-
seurs, was een puntendeling voldoen-
de, maar De Tapperij kroonde zich in 
stijl tot kampioen. Het werd 4-2. 

Op die zege viel niet heel veel af te din-
gen. De voornemens van Lindeboom 
konden na 10 minuten al de prullenbak 
in. Op dat moment leidde De Tapperij 
met 2-0. T. Kluytmans kon tot tweemaal 
toe nog wel de achterstand verkleinen, 
maar C. van den Bogaard breidde die-
zelfde stand tot twee keer toe weer uit. 
De 4-2 zege betekende de beslissing in 
de A-klasse met nog één speelronde te 
gaan.

Rijwielhandel van den Berg wilde deze 
avond de slechte reeks van de laatste 
weken doorbreken door Heesakkers 
Administratie & Advieskantoor op een 
nederlaag te trakteren. Dat zou ook 
betekenen dat het tot op 2 punten zou 
kunnen komen, maar niets was minder 
waar. Heesakkers liet dit deze avond 
niet gebeuren en trok zelf aan het lang-
ste eind. Met een 4-0 voorsprong wer-
den de laatste 10 minuten comfortabel 
bereikt, waarna nog over en weer de 
doelman werd gepasseerd. Met de in 
goede vorm verkerende N. Yahou als 
smaakmaker won Heesakkers dit duel 
me 6-3. Zij hebben zodoende nog uit-
zicht op de 4e plek, daar waar Van den 
Berg FC Van de Burgt nog angstvallig in 
de gaten moet houden.

Want FC van de Burgt was dichtbij een 
3e overwinning op rij. Sevenmiles.nl/ 
Café-Zaal Dave van de Burgt leidde na 
20 minuten speeltijd wel met 3-0, maar 
liet de karaktervoetballers van FC van 
de Burgt wel heel dichtbij komen in de 
uiterste slotfase. Het werd nog span-
nend toen M. van Vijfeijken met nog 25 
secondes te spelen de aansluitingstreffer 
tegen de touwen joeg. Verder dan dat 
liet Sevenmiles het niet komen. De 3-2 
overwinning voor Sevenmiles beteken-
de dat de 3e plek in de eindrangschik-
king een feit was. Een nette prestatie. 
FC van de Burgt zal zich keurig gaan 
handhaven in de koningsklasse van het 
WAC. En wie weet, een plekje hoger 
dan dat het nu staat.  

Het enige duel in de B-klasse werd een 
heus spektakel deze avond. Lang zag 
het er naar uit dat BrabantTent einde-
lijk het negatieve juk van de serie ne-
derlagen van zich af kon gaan gooien. 
DHVM nam nog wel de voorsprong, 
maar het kwartier erna mocht Brabant-
Tent vijfmaal de handen in de lucht 
gooien. DHVM, zoals wel vaker de ach-
tervolger, liet zich daardoor niet van de 
wijs brengen en gek genoeg, 7 minuten 
later, stond het met 6-5 voor! De we-
reld op z’n kop in sporthal D’n Ekker in 
dit duel tussen de nummers 6 en 7 uit 
de B-klasse. Helaas voor DHVM bleek 
het niet genoeg voor de 3e 3-punter 
van dit seizoen, aangezien J. Krol met 
zijn 2e doelpunt namens BrabantTent de 
gelijkmaker tegen de touwen joeg. Een 
puntendeling in dit doelpuntrijke potje.

tennis Mix&Match toernooi bij TV 't Slotje

Beek en Donk - Het Mix&Match toer-
nooi viel zondag samen met een van 
de zonnigste dagen tot nu toe in dit 
jaar. Het Mix&Match dubbel event 
is voor alle jeugdleden van 10 tot en 
met 17 jaar. De indeling van de wed-
strijden wordt geheim gehouden, 
waardoor er die middag leuke/unieke 
dubbel/mix partijen ontstaan. 

Er worden in totaal 4 speelrondes van 
40 minuten gespeeld. De aanmeldin-
gen voor dit evenement bleven op af-
gelopen jaar een beetje achter maar 
toch mocht de organisatie 15 enthou-
siaste junioren welkom heten met hun 
supporters. Na het kennismaken en de 
speelrondes bekeken te hebben wer-
den de eerste punten geslagen op de 
met zonovergoten tennisbanen van tv 
't Slotje. Ook de supporters 'mixte en 
matchten' goed met elkaar waardoor 
er onder de spelers en supporters een 
gezellige sfeer ontstond. 

Na 2 speelrondes werd een kleine 
pauze ingelast en had Monique uit-
gepakt met gezonde fruitspiezen en 
groentendippers. De laatste speel-
ronde werd door middel van 'lootjes 
trekken' ingedeeld, waardoor er we-
derom verrassende mixen en dubbels 
ontstonden. Tijdens de prijsuitreiking 
werd duidelijk dat ze 3 eerste plaatsen 
te verdelen hadden en 12 2de plaat-
sen! 

1ste plaats: 
Senna Willemsen, Swen van Steen-
bergen en Meike Lahaije 

2de plaats: 
Maaike Jongmans, Isa Spierings, Roy 
Willemsen, Collin Houdijk, Mandy Ha-
braken, Simon v.d. Avoird, Timon van 
Steenbergen, Julian Bekx, Wouter v.d. 
Avoird, Fleur Kool, Daphne Graat en 
Teun Lammers. 

Iedereen ging met een heuse oorkon-
de naar huis voor boven het bed of in 
de prijzenkast! Wat een topdag was dit 
Mix&Matchtoernooi! Iedereen bedankt 
voor deelname, de helpende handen, 
aanmoedigen en aanwezigheid. Hou 
zondag 4 september vrij in de agenda 
voor het Junior/Senior toernooi.
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Donderdag 7 april
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, De groof 
Uitvaartverzorging, Oranjelaan 54, 
Beek en Donk

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

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

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

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

Expositie Schilderijen en Mixed 
Media (t/m 17 april)
14.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Heuvelplein 8, Beek en Donk

Hunt and Hide tocht
14.00 uur, Centrum Lieshout

Kleurrijke Expositie Elly Verrijt en 
Nina Verhoeven
14.00 - 17.00 uur, 't Oude Raadhuis, 
Heuvelplein 8, Beek en Donk

Afsluitingsvoorstelling 't Lelijke 
eendje (jeugdtoneel)
18.30 uur, Buurthuis Mariahout

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

Zondag 10 april
Vogelwandeling van vogelwerkgroep 
Ortolaan (IVN Laarbeek)
8.00 uur, parkeerplaats Grotels hof, 
Grotel 5, Bakel

Kermis Aarle-Rixtel
Heuveltje, Aarle-Rixtel

Voege voorjaarswandeling 
Ruweeuwsels
14.00 uur, Vertrek vanaf brug sluis 5, 
Achterbos, Lieshout

Afsluitingsvoorstelling 't Lelijke 
eendje (jeugdtoneel)
14.30 uur, Buurthuis Mariahout

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

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

Lezing grafheuvels en andere 
begrafenisrituelen
20.00 uur, Zaal Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

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

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

Lotgenotencontactavond Autisme
19.30 uur, Franciscushof, Lieshout

Concert de Ouwe Hap 
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

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

Vrijdag 15 april
Bootcamp voor scholieren
14.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Zaterdag 16 april
Geranium en potgrond actie Scouting 
Beek en Donk
10.00 - 16.00 uur, Beek en Donk

Sponsordiner voor ROPARUN
19.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

Zondag 17 april
Lage Banden Judotoernooi
9.30 uur, Sporthal D'n Ekker, 
Beek en Donk

Mini workshops leren masseren 
rug&nek regio
10.00 uur, Basicfl ow, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

43e Jeugdwielerronde van Lieshout
12.00 - 17.30 uur, Burg. 
Mostermanslaan, Lieshout

Concert topband 'Op zoek naar Johan'
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Aspergefeest Croy
10.00 - 17.00 uur, Landgoed Croy,
Aarle-Rixtel

Maandag 18 april
44e Wielerjeugdvijfdaagse Lieshout 
t/m 22 apr.
18.30 uur, Floreffestraat, Lieshout

Dinsdag 19 april
Ontspanningsmiddag De 
Zonnebloem Beek en Donk
13.30 uur, Herberg 't Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 20 april
Bloemenverkoop Korfbal Vereniging 
Flamingo's
13.00 - 21.00 uur, Mariahout

Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)


