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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Beek en Donk – Een aantal gemeen-
ten ging Laarbeek voor om anders 
om te gaan met afval. Met duur-
zaamheid hoog in het vaandel startte 
de gemeente dinsdag met de proef 
‘Voorbeemd afvalloos’. Doel: 40% 
minder restafval, goed voor milieu 
én portemonnee. Na 4 oktober wordt 
bekeken of de geteste manier van in-
zamelen wel, niet, of in aangepaste 
vorm wordt doorgevoerd in Laarbeek.
 
Voorbeemd: ‘inzamelproof’?
Als het goed is, heeft elke bewoner 
van ‘De Voorbeemd’ in de afgelopen 
periode een envelop met informatie 
over de afvalproef in de brievenbus 
gevonden. Leden van de klankbord-
groep ‘De Voorbeemd’ zijn druk in de 
weer geweest om deze huis-aan-huis 
te verspreiden bij zeshonderd huishou-
dens. “Zij zijn goede ambassadeurs 
voor de wijk. Al vanaf het begin be-
trokken en met volop waardevolle 
en positieve inbreng voor de aanpak 
van de inzamelproef”, aldus wethou-
der Frans van Zeeland. “Samen met 

welzijnsinstelling ViERBINDEN vormen 
zij het oog en oor in de wijk. “Met 
de proef test de gemeente een ander 
inzamelsysteem, dat het makkelijk 
maakt om herbruikbaar afval aan te 
bieden. Als we immers aan de voor-
kant uitsorteren, kunnen we stoffen 
hergebruiken. Een goed voorbeeld zijn 
plastic zakken waarvan weer plastic 
wordt gemaakt”, aldus Van Zeeland. 
“En het is uiteindelijk restafval dat 
bepaalt hoeveel er betaald moet wor-
den”, legt hij uit. 

Alle zak(k)en op een rijtje
Er zijn nu pmd-zakken voor plastic, 
metaal en drankkartons, die gra-
tis af te halen zijn bij het gemeente-
huis. Daarnaast is er een rode tarief-
zak voor restafval. Deze zakken zijn 
verkrijgbaar bij de PLUS-supermarkt 
aan het Piet van Thielplein. In een 
zak mag maximaal drie kilo restaf-
val. Een rol van vijf stuks kost vijf 
euro. Het is wel de bedoeling dat ie-
der huishouden de grijze container 
bewaart. “Wellicht is het een handige 
plek voor de rode afvalzak”, oppert de 
wethouder. Alle afvalsoorten worden 

één keer in de twee weken opgehaald. 
De ene week worden het gft-afval 
(groene kliko) en de pmd-zak opge-
haald, de andere week restafval en 
oud papier. Morgen, vrijdag 10 april, 
worden voor het eerst de zakken met 
restafval opgehaald. 

Al het afval… verzamelen!
Bij dertig speciale inzamelplekken in 
de wijk wordt het afval opgehaald. Bij 
deze inzamelplekken zijn grijze kroon-
ringen geplaatst aan de lantaarnpalen. 
De afvalzakken en pmd-zakken moe-
ten hieraan opgehangen worden. Gft-
containers en oud papier worden hier 
op de grond gezet. “Hiermee worden 
ook de vervoersbewegingen in de wijk 
beperkt. Verder scheelt het dat de zak-
ken, net als in Nuenen en in Helmond, 
op hoogte worden gehangen”, vertelt 
Van Zeeland. Jaap Wijdenes, buurtbe-
woner en lid van de klankbordgroep, 
verwacht dat bewoners misschien 
moeten wennen aan de nieuwe situ-
atie. “Voor het grootste deel is dat 
koudwatervrees, angst voor het on-
bekende. Maar wie weet, brengt 
het bewoners ook dichterbij elkaar. 

Misschien op het moment dat jij voor 
de buurman, die dat niet goed kan, de 
afvalzak wegbrengt. Overigens moet 
het wel duidelijk zijn dat de gemeente 
de eindverantwoordelijkheid draagt 
van deze proef.”

Inzet wordt beloond
Als dank voor de inzet van de bewo-
ners van ‘De Voorbeemd’ wordt het 
bespaarde bedrag aan het eind van 
de afvalproef aan de wijk geschonken. 
In welke vorm dit gebeurt, is nog niet 
duidelijk, maar ideeën zijn hiervoor 
welkom bij de gemeente. Dat geldt 
ook voor eventuele opmerkingen van 
bewoners over de afvalproef. 

Meer weten?
Op www.laarbeek.nl/afvalproef is 
meer informatie te vinden over de 
proef, de namen van de leden van 
de klankbordgroep en de afval-
kalender. De eerste stappen naar 
een afvalloos Laarbeek lijken hier-
mee gemaakt. Aanmelden kan bij 
Annie Beekmans, Dr. Timmerslaan 
63 in Beek en Donk of via de mail 
annie.beekmans@gmail.com.  
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Gemeente Laarbeek start afvalproef in wijk ‘De Voorbeemd’ 

Al 350 inschrijvingen voor het kleurrijkste evenement van Laarbeek 
Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – Op zaterdag 9 mei is 
Laarbeek tijdelijk de kleurrijkste ge-
meente van Nederland. Er wordt op 
die dag volop met kleurenpoeders ge-
strooid. Zowel tijdens de run die ’s mid-
dags plaatsvindt als tijdens het grootse 
kleurenfeest ’s avonds in feesttent. Al 
350 personen hebben zich ingeschreven 
voor het hardlopen en/of wandelen ’s 
middags. 

Color Fun!
De naam van dit nieuwe Laarbeekse eve-
nement is Color Fun! ’s Middags kun je 
deelnemen aan een route van 2,5 of 5 
kilometer. Je kunt kiezen om dit wande-
lend te doen, maar je kunt ook hardlo-
pen. Tijdens de route word je bestrooid 
met kleurenpoeders. Ria Tijssen, pr Color 
Fun!, vertelt: “Er is van alles te doen 
op en vanaf het evenemententerrein in 
Beek en Donk. Op de route staan diverse 
blaaskapellen. Het is dus leuk om ergens 
te gaan staan kijken, maar het is ook leuk 
om naar het evenemententerrein zelf te 
komen. Daar komt een feest-DJ, staan 
luchtkussens, kraampjes, et cetera. Een 
kleurrijk spektakel voor iedereen!” 

Lees verder over Color Fun! op pagina 3.

 

Deze week ingesloten:
Jos Martens en Zn.

Verspreiding in Lieshout, Mariahout, 
Boerdonk en buitengebieden Aarle-

Rixtel + Beek en Donk
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DE HAVENWEG

De Havenweg dankt natuurlijk zijn naam aan de haven aan het Wilhelminaka-
naal. Dat geeft al meteen aan dat de naam Havenweg niet ouder kan zijn dan 
het Wilhelminakanaal. Ooit was deze zijstraat van de Molenstraat de hoofdweg 
naar Stiphout. Het was weliswaar een zandpad, maar het voerde via het Hof 
rechtstreeks naar Stiphout en het was er altijd druk. Dat werd anders toen begin 
twintigste eeuw plannen ontstonden voor de aanleg van een kanaal. Dat kanaal 
zou deze Stiphoutseweg dwars doorsnijden. Niet zo’n ramp dachten de inwo-
ners van Lieshout die veelvuldig gebruik maakten van deze weg. Er komt immers 
een brug op die plaats. Maar dat pakte anders uit. Er moest bezuinigd worden 
en binnen de gemeentegrenzen zouden geen vier maar slechts drie bruggen 
komen. Twee vaste bruggen, één richting Aarle-Rixtel en één richting Eindho-
ven. Bovendien zou er in het Achterbosch een ophaalbrug komen. Er was nog 
even wat ophef, maar uiteindelijk kwam de brug in de Stiphoutseweg er niet. De 
Havenweg, zoals de naam voortaan luidde, liep tot aan het kanaal en wie naar 
Stiphout moest, die moest een eind om. De Havenweg werd dus een stuk rusti-
ger. Toen De Akker werd aangelegd, werd die straat ontsloten via de Havenweg, 
en ook het voet- en fietsverkeer naar de Sporthal loopt via de Havenweg. Lies-
houts oudste huis, het Herenhuis van o.a. de familie Bout, ligt aan deze rustige 
weg. De haven aan het kanaal wordt nu veel gebruikt door Bavaria. Vroeger, ten 
tijde van de aanleg, was er de loswal voor de Boerenbond en werd er havengeld 
betaald. In de volksmond werd de loswal vroeger “’t Hoofje” genoemd en in 
de zomermaanden was het er druk met zwemmers. Lieshout heeft dus een zeer 
bescheiden haven, bereikbaar via een al even bescheiden Havenweg. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heem-
kundekring ’t Hof van 
Liessent

Bron: Het Wilhelmina-
kanaal van Jos Bekx

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

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

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

Onze koffi etafels 
richten we helemaal in 

naar uw wensen

Zowel mogelijk in ons 
sfeervolle restaurant 

als op locatie

Mooi Dier
Op zoek...

Lieve boerenfox Puck is op zoek naar een mensenmaatje! Dit aanhankelijke 
hondje houdt van gezelschap en komt graag bij je in huis wonen. In de opvang 
staat Puck te trappelen van ongeduld om met de wandelvrijwilligers naar het 
bos te gaan. Van enthousiasme trekt hij in het begin van de wandeling even 

flink aan de riem, maar al snel wordt dit minder en geniet Puck van het buiten 
zijn en het snuffelen en speuren. 

Hij krijgt graag eventjes de tijd om nieuwe mensen te leren kennen, maar merkt 
hij dat je graag vrienden met hem wilt worden, dan komt hij heel dicht bij je 

zitten om lekker geknuffeld en aangehaald te worden. 
Denkt u dat u voor Puck de geschikte match zou kunnen zijn, neem dan 

contact op met onze opvang om kennis te komen maken met lieve Puck, tel: 
0492-381490, www.voorstegrootel.nl

Naam:        Puck
Leeftijd:     7 jaarOp zoek...

Lieve boerenfox Puck is op zoek naar een mensenmaatje! Dit aanhankelijke 

Leeftijd:     7 jaarLeeftijd:     7 jaar

Het oudste huis dat ligt aan de Havenweg 
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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

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert
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Pro Ecclesia et Pontifi ce voor Piet van de Ven
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Voor zijn vele vrijwilligers-
werk voor de katholieke kerk ontving 
dirigent Piet van de Ven afgelopen 
zondag een pauselijke erkenning 
voor zijn diensten.

Kers op de taart
Al diverse keren had Piet een onder-
scheiding ontvangen voor zijn inzet 
voor de gemeenschap, maar deze 
blijk van waardering van de paus is 
toch wel heel bijzonder. “De kers op 

de taart”, zo drukt Piet het uit. Vanaf 
2012 tot nu is hij dirigent èn organist 
van het kerkkoor van Lieshout. “Het 
zijn nog maar 12 leden”, vertelt Piet, 
“maar die koester ik. Aanwas komt er 
niet en zo lang als ik kan probeer ik de 
oude gregoriaanse gezangen te laten 
klinken.” 

Organist
Zijn werkzame leven stond in het te-
ken van het onderwijs. Piet heeft 40 
jaar voor de klas gestaan in Limburg 
en Gemert, waarvan het langste 
op de Michaelschool in Gemert. Hij 

voelt zich bevoorrecht orgel te mo-
gen spelen op het mooie orgel in de 
Lieshoutse kerk. Dit zogenaamde 
‘Pels-orgel’ werd ontworpen in sa-
menwerking met Floris van der Putt, 
oud-pastoor van Lieshout. In zijn tijd 
was dit een belangrijke Brabantse 
musicus en componist. Piet roemt de 
kwaliteit en de omvang van het in-
strument.

Een leven lang
Piet is vanaf zijn jeugd al betrokken 
geweest bij het werk in de kerk. Op 
7-jarige leeftijd begon hij als misdie-
naar-acoliet. Dit hield hij 15 jaar vol. 
Toen volgde een 11 jaar durende 
loopbaan bij Jong Nederland als vaan-
drig. Zijn werk bestond voornamelijk 
aan het wekelijks activiteiten organi-
seren voor een groep van 20 jongens. 
Ook voor het regelen van een zomer-
kamp draaide Piet zijn hand niet om. 
Ondertussen was hij lid geworden 
van het kerkkoor en dat is hij nu nog 
steeds. In zijn toespraak haalde pastor 
Wester aan, dat het al de zoveelste 
keer was, dat Piet in de bloemetjes 
was gezet. Op 4 december 2014 ont-
ving hij al eens de gouden draagspeld 
van Gregorius vanwege zijn 50-jarig 
lidmaatschap van het koor. Vanuit zijn 
werk gaf Piet muziekles aan zijn klas-
sen en dat resulteerde er ook in, dat hij 
werd gevraagd voor koorbegeleiding 
in Lieshout. Meer dan 25 jaar was 
Piet organist bij het kerkkoor en het 
jeugdkoor ‘De Bellefleurtjes’. Omdat 
hij organist was wisten ze hem te vin-
den, als er begeleiding nodig was bij 
uitvaartdiensten in de hele regio. Zijn 
vrouw Gerda ontving van de secreta-
ris van het kerkbestuur een mooie bos 
bloemen als dank voor haar steun aan 
Piet.

Feestavond
Het middagprogramma vindt plaats 
tussen 15.00 en 19.00 uur. Meteen 
hierna start het avondprogramma in 
de feesttent. Dit duurt tot 23.00 uur. 
Toegang hiervoor is gratis, waardoor 
je dus ook naar binnen kunt als je niet 
met het loopgedeelte hebt meegedaan. 
“Maar trek niet je beste kleren aan, 
want ook tijdens deze avond vloeien er 
rijkelijk kleurenpoeders door de zaal”, 
vult Ria aan. “Het leukste is als je iets 
wits aantrekt, dat zorgt natuurlijk voor 
het leukste effect. De kleurenpoeders 
zijn van biologisch afbreekbaar maïs-
zetmeel. Het gaat daarom (grotendeels) 
uit je kleren, maar helemaal kunnen wij 
niet garanderen. Dit is op eigen risico.” 

Prijswinnaars
Op het moment hebben al 350 mensen 
zich ingeschreven voor het hardlopen 
en/of wandelen. De organisatie ver-
wacht dat dit aantal op gaat lopen tus-
sen de 750 en 1000 personen. Iedereen 
die zich voor 7 april heeft ingeschreven, 
maakte kans op twee zondagkaartjes 
voor WiSH Outdoor. Ria: “Deze kaart-
jes gaan naar Anne Vogels uit Beek en 
Donk en Joyce Bolwerk uit Schijndel. Zij 
winnen allebei twee keer twee zondag-
kaartjes en ontvangen persoonlijk een 
mailtje van ons hierover.” 

Vrijwilligers
Wil jij Color Fun! op een andere en toch 
leuke manier meemaken? Dat kan!  Je 
kunt je namelijk opgeven als vrijwilliger. 
Denk bijvoorbeeld aan het helpen bij 
de finish/start, kleurenpoeders gooien 
op de deelnemers, het verkeer regelen, 
sfeerbeheer op het evenemententer-
rein, meehelpen met op- en afbouwen 
en nog veel meer! Je kunt je alleen op-
geven, maar ook gezellig met vrienden, 
vriendinnen, klasgenoten of familie. 
Dat kun je aangeven tijdens het aan-
melden. “Wil je ons helpen? Stuur dan 
een mailtje naar info@colorfunlaarbeek.
nl. Je krijgt dan van ons een formulier 
toegestuurd. Daarop staat precies wat 
de mogelijkheden zijn”, besluit Ria. 

Inschrijven
Wil jij meedoen aan Color Fun! maar 
heb je je nog niet ingeschreven? Doe 
dit dan snel! Ga naar de website www.
colorfunlaarbeek.nl. Op deze website 
vind je alle informatie en kun je je ook 
inschrijven. Deelname kost 15 euro per 
persoon. Hiervan gaat 5 euro naar het 
goede doel. Je kunt zelf kiezen aan 
welke Laarbeekse vereniging of stich-
ting je dit geld gunt. Schrijf je je liever 
via een inschrijfpunt? Dan kan dit bij 
De MooiLaarbeekKrant (Heuvelplein 3, 
Beek en Donk), De Vier Seizoenen (Piet 
van Thielplein, Beek en Donk), DIO 

Drogist Mark (Dorpsstraat, Lieshout), 
De Pelgrim (Mariastraat, Mariahout) en 
Cafetaria Le Patat (Dorpsstraat, Aarle-
Rixtel). 

* Benieuwd naar de routes? Kijk dan 
op pagina 32 in deze krant of op www.
colorfunlaarbeek.nl

Piet van de Ven vol trots met zijn pauselijke onderscheiding 

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

Vervolg voorpagina

Inwoners maken zich op voor het meest kleurrijke evenement van Laarbeek

Voor meer informatie bel:  06-22393678 / 06-14683545

TE HUUR IN AARLE-RIXTEL

• 3 slaapkamers

• Huurprijs: € 850,00 p/m

• met 1 ruime slaapkamer 

• Huurprijs: € 575,00 p/m

• 34 m2 

• Huurprijs € 175,00 p/m

• 155 m2 

• Huurprijs € 408,00 
               excl. BTW p/m

Woonhuis Appartement Bedrijfsruimte Kantoor/opslagruimte 
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Tuincentrumdenheikant.nl

Bedankje voor de Paasgaven

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging

KBO Lieshout actief in april

ViERBINDEN start ontbijt- en lunchservice

Aarle-Rixtel - Namens de vrijwilligers 
willen Annie Jacobs en Jeanne Gijsbers 
alle parochianen, familie Biemans van 
Streekwinkel Croy, Frans v.d. Heuvel 

groente en fruit, Eierhandel Verbruggen 
en Biscuitfabriek Jeurgens hartelijk 
danken voor de gulle gaven tijdens de 
Paasgaven op Witte Donderdag.

De vrijwilligers hebben er 50 prachtige 
fruitschalen van kunnen maken voor 
zieke en eenzame mede-parochianen in 
Aarle-Rixtel.

Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
op vrijdag 10 april een kienavond met 
mooie prijzen en een jackpot.

Het kienen wordt gehouden in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof 
in Lieshout en is voor iedereen 
toegankelijk. De avond begint om 

20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.00 uur.

Lieshout - In de tweede helft van april 
heeft Seniorenvereniging KBO Lieshout 
weer een aantal fijne activiteiten op het 
programma. Voor elk wat wils. 

Driebanden Biljart Toernooi
Van maandag 13 tot en met zaterdag 
25 april houdt KBO biljartclub Nooit 
Volleerd een driebanden biljart toernooi. 
De wedstrijden worden op drie tafels in 
het Dorpshuis van Lieshout gespeeld. 
Iedereen is welkom om een kijkje te ko-
men nemen. De wedstrijden beginnen 
om 13.00 uur. De finales worden op za-
terdag 25 april vanaf 14.00 uur gespeeld. 

Edah museum
Dinsdag 14 april staat een excursie naar 
het Edah museum in Helmond op het 

programma. Meer dan honderd jaren 
distributie in levensmiddelen worden 
hier gepresenteerd. Het bezoek duurt 
ruim twee uur. Om 14.00 uur worden de 
deelnemers verwacht. 

Bridgedrive
Dit jaar viert Seniorenvereniging KBO 
Lieshout het 60-jarig bestaan. Het hele 
jaar door zijn er activiteiten rondom dit 
jubileum. Op dinsdagmiddag 28 april is 
er van half 2 tot vijf uur een Jubileum 
Bridgedrive in de Grote Zaal  van het 
Dorpshuis. De KBO bridgeclub en de 
Lieshoutse bridgeclub Poort van Binderen 
tekenen voor de organisatie. Iedereen 
kan gratis meedoen. Er zijn enkele leuke 
prijsjes te winnen. Inschrijven kan zo-
wel als paar als individueel. bij de eigen 

bridgeclub of bij de Inloop. Het kan ook 
via de mail: kbolieshout@gmail.com.  
Graag uw naam en van de bridgepartner 
vermelden, of vermeld dat u individueel 
inschrijft. De inschrijving eindigt op vrij-
dag 24 april. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de Inloop. De Inloop is iedere dinsdag-
morgen van tien uur tot half twaalf in het 
Dorpshuis. U bent hier van harte welkom 
met vragen over van alles, om u op te 
geven voor een van de KBO activiteiten 
of zomaar voor de gezelligheid.

Laarbeek - ViERBINDEN breidt haar maal-
tijdvoorziening uit met een ontbijt- en 
lunchservice. Dit doen ze in samenwer-
king met ‘de Maaltijdservice’ uit Venray 
en ‘t Verswarenhuys uit Beek en Donk. 

Senioren die gebruik maken van de 
maaltijdvoorzienig van ViERBINDEN, of 
die dit in de toekomst gaan doen, kun-
nen vanaf 27 april gebruik gaan maken 

van deze nieuwe dienst. Deze bood-
schappendienst is alleen mogelijk in 
combinatie met de maaltijden.

Om aan deze nieuwe service 
Laarbeekbreed bekendheid te geven 
houden zij een informatiemarkt op don-
derdag  23 april aanstaande tussen 17.00 
en 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
te Beek en Donk, Otterweg 29. De 

Maaltijdservice, ‘t Verswarenhuys en 
ViERBINDEN zijn aanwezig om u te laten 
zien en proeven wat zij te bieden heb-
ben. Zij verwennen u met veel lekker-
nijen. Alle belangstellende inwoners van 
Laarbeek zijn op deze informatiemarkt 
welkom om kennis te komen maken met 
deze nieuwe service en de maaltijdvoor-
zienig in zijn algemeenheid. Dus kom 
kijken en proeven. Zij staan voor u klaar. 

Zaterdag 11 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intentie in deze viering voor: Marinus van Alphen 
(mged), Jo Raaijmakers, Jan Dekkers.

Zondag 12 april

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk van Duppen 
(koperpoetsploeg), Overleden ouders van 
Boheemen–van Grieken, Piet en Maria Coolen–
Martens, Martien van der Linden, Wim Strik (par), 
Christien van der Asdonk–Kuijpers (par), Ben Sibon 
(Zonnebloem), Familie Martens–Brouwers en Frans 
Martens, Jo Houben, Overleden ouders Jansen-
Bens, zoon Tinie en dochter Antonette, Overleden 
ouders Kweens-de Hoon, Jan Hendrix (trouwdag), 
Voor vervolgde christenen in Irak, Tot welzijn van 
de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch 
(mged), Hendricus Verkuijlen (Fund), Hélène Slaats-
Lammers, Kees en Miet van den Hurk-de Groot, 
Jan van Rooi.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Rinie van den Heuvel 
en overleden familieleden, Johannes Swinkels en 
Allegonda Dirks de echtgenote, Toon Dora en 
Grada Verbakel, Frans en Nolda Verhagen, Ger 
Swinkels-Verschuren, Mien van den Elsen en over-
leden familieleden, Anna en Liza Raaijmakers, Mien 
Rooijakkers.

Maandag 13 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 14 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 15 april

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 16 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Vrijdag 17 april 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas, Sjaan van der Aa-van den Tillaar

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
 11 t/m 17 april 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Parochie Zalige pater Eustachius van 
Lieshout bedankt iedereen die bijgedragen 
heeft aan het succes van hun voedselin-

zameling. Zij zijn erg blij dat de voedselactie 
een groot succes is geweest. Dankzij de hulp 
van de Laarbeekse inwoners hebben zij 50 
gezinnen een extraatje kunnen geven met 

Pasen.

Advertorial

Cursus Mindfulness

ZO JE DENKT, ZO BEN JE
EN DAT HEEFT BETREKKING OP ALLES IN JE LEVEN

•  Rust, ontspanning en bewustwording
•  Bewust worden van het hier en nu
•  Een goede ademtechniek aanleren
•  Je hoofd leegmaken
•  Jezelf leren ontspannen, ervaren wat dat met je lichaam doet

8 bijeenkomsten start op donderdagavond 16 april 2015 te Lieshout. 
Begeleiders: psychotherapeute Paula Smits-Franke en holistisch 

therapeut Bart Nijland. Voor verdere informatie en/of aanmelding 
graag Paula Smits-Franke bellen 0499-423588 of 06-22956843.

Voor meer informatie zie ook www.centrumhelena.nl
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag

Pink Lady       per kilo  1.99

Pitloze Druiven  500 gram 1.99

Hollandse Tomaten   500 gram 

             0.99
Bleekselderij per stuk   0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Roerbak Speciaal

1 + 1 Gratis

per doos

1.99 

HOLLANDSE AARDBEIEN

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Ruim een maand 
lang dompelden de 260 kinderen 
van Basisschool Het Klokhuis uit 
Beek en Donk in de wereld van 
Theater Artemis met het kunst-
project ‘De kinderen die alles we-
ten’. In 11 middagen probeerden 
de kinderen antwoorden te vinden 
op vragen als: Waar komen we 

vandaan? Waar gaan we naartoe? 
En wat doen we met de tijd daar 
tussenin?

In 10 werkgroepen – onder lei-
ding van 10 kunstenaars – gingen 
de kinderen ieder hun antwoord 
geven op bovenstaande vragen. 
Schrijver Eric Alink bundelde de 
verhalen van de kinderen tot een 
eigen scheppingsverhaal. Het 

project ‘De kinderen die alles we-
ten’ werd vervolgens afgelopen 
donderdag afgesloten met een 
grootse optocht vanuit de basis-
school naar Kasteel Eyckenlust in 
Beek en Donk. De kinderen droe-
gen beelden, kostuums, zongen 
liederen en liepen op een door hen 
afgesproken manier. Allemaal af-
spraken die tot stand zijn gekomen 
in de afgelopen weken. 

Mooi slot kunstproject Het Klokhuis ‘De kinderen die alles weten’ 

VOORDELIGE 
VERSWAREN

Bij 't Verswarenhuys kunt u terecht voor de lekkerste verswaren die 

ook nog eens zeer voordelig zijn! Zo hebben we ook deze week weer: 

diverse Voordelige Verswaren!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

INDISCHE BALLETJES

Vers uit eigen grill!

500 gram 495

FRIET MET FRIKANDEL

40 Frikandellen + GRATIS 2,5 kilo friet

DOOS, 40X85 GRAM 995
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Lid van:

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% tot 30 juni 
2015 en geniet snel van 
uw nieuwe badkamer.

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

Extra ingang gerealiseerd 
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel – Om de bewoners van nieuwbouw-
plan Zonnetij, gelegen aan hoek Molenstraat 
– Heindertweg en achterzijde kerkhof, moge-
lijkheid te bieden via een korte en gemakke-
lijke manier het kerkhof te bezoeken, heeft de 
parochie ‘Onze Lieve Vrouw Presentatie’ sinds 
kort aan de achterkant van het kerkhof een extra 
ingang gerealiseerd. Kerkhofbeheerder Marty 
van Bommel (56) heeft, samen met de andere 
vrijwilligers die het kerkhof onderhouden, me-
nig uur gestoken in de realisatie van dit project.

Zonnetij
“In 2007 heeft het kerkbestuur bijna 400m2 
grond gekocht van de gemeente om het kerk-
hof uit te breiden”, vertelt de Aarlese kerkhof-
beheerder. “Daarmee werd meteen de afspraak 
gemaakt dat dit nieuwe deel ommuurd mocht 
worden. De rest van het kerkhof is ook om-
muurd. Tegelijkertijd kregen we toestemming 
om aan de achterzijde een poort te maken. Ons 
idee was een looppoort te realiseren tussen het 
kerkhof en Zonnetij. Dit idee hadden we inge-
bracht met de realisatie van dat nieuwbouw-
plan. De gedachte daarachter was dat de 
bewoners van Zonnetij op deze manier 
gemakkelijk het kerkhof konden be-
zoeken. Daar ligt vaak een partner 
of naast familielid.”

Werkzaamheden 
De daadwerkelijke realisatie van het plan laat 
nog even op zich wachten. De koop wordt de-
finitief in 2013, het nieuwe gedeelte ommuurd 
in 2014, de nieuwe poort gehangen in 2015. Er 
breken drukke tijden aan voor de kerkhofvrijwil-
ligers. Marty, die naast vele andere kerkhofbe

“We wilden een looppoort 
realiseren tussen Zonnetij 

en het kerkhof, zodat 
de bewoners van het 
zorgcomplex op deze 
manier makkelijk het 

kerkhof konden bezoeken” 

heerderstaken ook fungeert als contactpersoon 
tussen parochiebestuur en de tien kerkhofvrijwil-
ligers, legt uit: “Wat we niet zelf kunnen, zoals 
het bouwen van een muur, hebben we natuur-
lijk uitbesteed. Dat moet goed zijn, het is voor 
de eeuwigheid. Alles wat we wel kunnen, doen 
we zelf.” Zo verrichten de vrijwilligers egalisa-
tiewerkzaamheden, vullen zij de muur aan met 
zand en leggen zij enkele nieuwe watertap-

punten aan. De gemeente realiseert onder-
tussen een benodigde aansluiting voor 

vrachtverkeer. De beheerder vervolgt: 
“Alles bij elkaar heeft het vrij lang ge-

duurd. Gelukkig hebben we dit alles 
nog kunnen realiseren vóór de fusie 

met de Laarbeekse parochies.”

Nieuwe ingang 
Sinds enkele weken, na 

het plaatsen van een 
smeed i j ze ren 

plan. De gedachte daarachter was dat de 
bewoners van Zonnetij op deze manier 
gemakkelijk het kerkhof konden be-
zoeken. Daar ligt vaak een partner 
of naast familielid.”

tiewerkzaamheden, vullen zij de muur aan met 
zand en leggen zij enkele nieuwe watertap-

punten aan. De gemeente realiseert onder-
tussen een benodigde aansluiting voor 

vrachtverkeer. De beheerder vervolgt: 
“Alles bij elkaar heeft het vrij lang ge-

duurd. Gelukkig hebben we dit alles 
nog kunnen realiseren vóór de fusie 

met de Laarbeekse parochies.”

Nieuwe ingang 
Sinds enkele weken, na 

het plaatsen van een 
smeed i j ze ren 

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

ACTIE:
Volledige badkamer 
(showroommodel)
(douchecabine, sproeier, 
toilet, wastafel, spiegel/
kastje & handdoekhaken) 

van € 3.659,-

voor

€ 1.500,-

Voor een project in Beek en Donk 
zijn wij op zoek naar:

Werktijden:
maandag-woensdag-vrijdag vanaf 17.30 u.

Goede beheersing van de 
Nederlandse taal is een vereiste.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk:
Postbus 499
5700 AL Helmond

Schoonmaak
medewerksters

Werktijden:
maandag-woensdag-vrijdag vanaf 17.30 u.

Goede beheersing van de 
Nederlandse taal is een vereiste.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk:
Postbus 499
5700 AL Helmond
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Lid van:

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% tot 30 juni 
2015 en geniet snel van 
uw nieuwe badkamer.

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

bij kerkhof Aarle-Rixtel

poort, is het kerkhof via de nieuwe achteringang 
toegankelijk. Over het ontwerp van deze poort is 
volgens Marty goed nagedacht: “Andre Gevers 
heeft de poort vrijwillig ontworpen. De poort be-
staat uit spijlen en een dicht vlak. Door de spij-
len kun je het kerkhof zien liggen maar door het 
dichte vlak is het niet al te confronterend. Je ziet 
niet meteen alle graven liggen.”  

Marty: “Ik doe dit 
vrijwilligerswerk voor de 
inwoners van ons dorp. 
De nieuwe ingang is een 

aanwinst voor 
Aarle-Rixtel” 

De nieuwe ingang is, evenals de bestaande ingang 
aan de voorkant van het kerkhof, alleen overdag 
geopend. “Volgens de wet moet het kerkhof 
’s nachts gesloten zijn”, legt de beheerder uit: 

“De poort aan de voorkant wordt dagelijks ge-
opend en gesloten door Jan van Ganzenwinkel, 
aan de achterkant door Wim Schepers en familie 
van de Heijden.” 

Aanwinst 
Marty, die een warm hart heeft voor 
zijn dorp, is blij met het resultaat: “Ik 
doe dit vrijwilligerswerk voor de in-
woners van Aarle-Rixtel. De nieuwe 
ingang is een aanwinst voor ons dorp. 
Bij de Heemkamer kun je zien wat 
alle mensen hebben gepresteerd 
en hier kun je de mensen zien 
liggen die al die prestaties heb-
ben verricht. Het is een stuk 
geschiedenis.”

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Betonblokken nodig?

• Formaat 260x70x100cm 
(LxBxH)

• Gewicht 4100kg
• Stapelbaar en voorzien  

van tand en groef

Bouwcenter Swinkels  |  Deensehoek 8, Lieshout 
T 0499-42 58 55  |  www.bouwcenterswinkels.nl

GEZOCHT: OPROEPKRACHT CHAUFFEUR (M/V)  
Voor besturen betonmixer (c-rijbewijs). 

Inmiddels met pensioen? Voor ons geen probleem!

•

•
•

NU SLECHTS

€50
PER STUK!
Prijs bij afhalen en excl. btw

Betonblokken_a5_swinkels.indd   1 10-03-15   11:28
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Woordzoeker
ABONNEE

ADELLIJK

BARBECUE

COSMETISCH

DAARENTEGEN

DICHTSTBIJZIJND

DIEET

GUERRILLA

HARTSTIKKE

HEPATITIS

IMPRESARIO

INTERVIEW

KANGOEROE

KROKUS

LITTEKEN

MACARONI

MONNIKEN

PORTEMONNEE

PRODUCT

PYJAMA

RECHTSZAAK

SPERZIEBOON

TRUKENDOOS

UITTREKSEL

VACATURE

VERRASSING

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

DICHTSTBIJZIJND DAARENTEGEN PORTEMONNEE
SPERZIEBOON COSMETISCH HARTSTIKKE
IMPRESARIO RECHTSZAAK TRUKENDOOS
UITTREKSEL VERRASSING GUERRILLA
HEPATITIS INTERVIEW KANGOEROE
ADELLIJK BARBECUE LITTEKEN
MACARONI MONNIKEN VACATURE
ABONNEE PRODUCT KROKUS
PYJAMA DIEET

Brood van ’t Verswarenhuys is Mooi Gezond! Brood is een goede manier van voedingsvezels, vitamines (vooral 
B-vitamines), mineralen (ijzer, magnesium, kalium en jodium) en koolhydraten binnen te krijgen. Doordat brood 
veel koolhydraten, een klein beetje eiwit en weinig vet bevat, is brood een belangrijke leverancier van energie voor 
ons lichaam. ‘t Verswarenhuys verkoopt een ruim assortiment brood van Echte Bakker 
Vedder. Elke week, maandag t/m donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) 
voor € 6,99! Daarnaast verkoopt ‘t Verswarenhuys ook Steenoven broodjes, 
altijd 8 stuks voor € 2,99, gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen. ‘t 
Verswarenhuys, eten van vandaag. 

MOOI GEZOND Dagvers van Vedder en uit eigen oven!

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar: Annie van Lankveld

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Willemien Kanters

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuHard

9 1 5

6 5 7 1

2 8

8 6 3 2

7 8

7 5 9 1

4 3

2 3 6 4

9 4 1

Puzzle #92396

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

de razende reporter

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

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

Heerlijke souffl é van varkensvlees en appel

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Deeg:
• 75 gr boter
• Snufje zout
• 3 el melk
• 3 el water
• 250 gr bloem
Vulling:
• 500 gr schnitzel
• 2 el olie
• 100 gr sjalot
• 2 appels
• 1 kg aardappel
• Peper en zout
• Salie (vers of gedroogd)
• 1 ei
• 1,25 dl 

bouillon van en 
vleesbouillonblokje

Deeg:
Verhit in een pan boter, zout, melk en water. Roer de bloem erdoor 
zodat er een bal ontstaat. Laat deze 30 minuten rusten.

Vulling:
Het vlees in blokjes snijden. De sjalot schoonmaken en in ringetjes 
snijden. De appels schillen en schoonmaken en in blokjes snijden. De 
aardappels schillen en in plakjes snijden. Bak in een grote pan het vlees 
in olie goudbruin. Voeg de in stukken gesneden sjalot, aardappel en 
appel toe. Bak alles even mee en breng goed op smaak met peper 
en zout. Vet een ovenschaal of een tulband goed in en verdeel er het 
mengsel over. Bestrooi het mengsel met salie en giet er de bouillon bij. 
Rol het deeg uit op het aanrecht met behulp van wat bloem. Rol het 
vervolgens uit tot deze net over de ovenschaal komt. Plaats het deeg 
over het mengsel als een deksel en besmeer met een los geklopt eitje. 
Bak de soufflé af op 200°c. circa 1 uur. 

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Bedrijf:  TRIA Fietsen
In gesprek met: Eigenaar Koen Schrama
Locatie:  Papenhoef 21, Lieshout

Redacteur:  Martien van den Heuvel 

In 2011 opende Koen Schrama zijn fietsenwinkel 
TRIA Fietsen in Lieshout. In 2012 vond een uitbrei-
ding voor gebruikte fietsen plaats. In 2013 werd 
Koen verkozen tot ‘Starter van het jaar’. En in 2014 
volgde een verdubbeling van het bedrijf. Nu zijn 
de openingstijden sinds april aangepast (open op 
maandag en doordeweeks tot 20.00 uur) om nog 
beter aan te sluiten op de wensen van de klant. 
Hoog tijd voor een kop koffie! 

Fietsen is ervaren
“Ons motto is: luister naar je klant en dan word je 
misschien de beste winkel”, begint Koen zijn ver-
haal. “Wij proberen een totaalpakket te bieden en 
als onze klanten de fietsen ervaren hebben en ze zijn 
tevreden dan zijn wij dat ook. Bij ons is het ook mo-
gelijk om een elektrische fiets eerst voor langere tijd 
uit te proberen zodat de klanten de tijd hebben om 
de juiste aankoop te doen.” En om de hedendaagse 
drukke klanten nog beter tegemoet te komen zijn 
de openingsuren sinds april verlengd. “De winkel is 
nu doordeweeks geopend tot acht uur ’s avonds. 
Op maandag vanaf 13.00 uur en dan van dinsdag 
tot en met zaterdag vanaf half negen ’s morgens, 
zodat iedereen voor en na zijn werk de fiets kan af-
leveren voor service en reparatie of kan ophalen.”

De laatste ontwikkelingen op fietsgebied blijven 
belangrijk
“Naast een goede service zijn kwaliteit en de 
nieuwste snufjes uitermate belangrijk. Wij bieden 
onze klanten bemiddeling bij garantie en een goede 
dienstverlening, maar wij zorgen ook dat we in onze 
winkel en werkplaats de nieuwste ontwikkelingen 
volgen, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische 
fietsen. Wij blijven steeds cursussen en bijscholing 

volgen. En natuurlijk zorgen we voor de beste kwa-
liteit voor onze fietsen. Zoals de Gazelle Ultimate. 
Dat is werkelijk het neusje van de zalm, met onder 
andere de beste remmen, het lichtste materiaal.” 
Maar klanten kunnen ook bij TRIA Fietsen terecht 
voor onderdelen of accessoires, voor een tweede-
handsfiets of een reparatie in de eigen werkplaats.

Wat bieden jullie de klanten nog meer?
“Uit onderzoek onder de mensen in Laarbeek is 
gebleken dat er vraag was naar sportieve fietskle-
ding in Laarbeek. Wij bieden die kleding nu in onze 
winkel aan. We gaan waarschijnlijk in de nabije 

toekomst ook een samenwerking aan op het ge-
bied van sportproducten om de klanten nog beter 
van dienst te kunnen zijn”, vertelt Koen. Daarnaast 
staan de klanten steeds centraal. “Vanaf nu zijn we 
voortaan ook op maandag open en hebben we een 
haal- en brengservice voor fietsen. En binnenkort 
stellen we onze winkel digitaal open via Google 
Streetview, zodat mensen op de computer een kijkje 
kunnen nemen in onze winkel. Boven in de winkel 
hebben we een presentatieruimte voor clinics over 
bijvoorbeeld bandenadvies, voedingsadvies en der-
gelijke. En onze klanten kunnen binnenkort op onze 
social media ook filmpjes van onze tevreden klanten 

zien. Zoals een klant die met een van onze fietsen 
een fietstocht in Nieuw-Zeeland gaat doen en alles 
zal filmen. Het komt er uiteindelijk op neer, dat onze 
klanten zorgeloos moeten kunnen fietsen op een 
fiets die het beste bij hen past.”

Kijk voor meer informatie over TRIA Fietsen op 
de website www.TRIAfietsen.nl of bel naar 0499-
425360.

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...  TRIA FIETSEN
Eigenaar Koen Schrama met een van de elektrische fietsen van het merk Gazelle

Voortaan ook op maandag open en 

doordeweeks tot 20.00 uur!

ANWB Streetwise op bezoek bij De Muldershof in Beek en Donk

Scheuren op een elektrische step en een echte auto besturen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - De leerlingen van 
basisschool De Muldershof konden 
donderdag kennismaken met het 
lesprogramma ‘Streetwise’ van de 
ANWB. Gedurende een educatieve 
dag leren kinderen waarom het zo 
belangrijk is, dat er regels zijn in het 
verkeer.

Ontstaan
De ANWB (Algemene Nederlandse 
Wielrijders Bond) ziet voor zichzelf 
een grote rol weggelegd als het gaat 
om kinderen en verkeersveiligheid. 
Sinds 2006 bestaat daarom het pro-
gramma ‘Streetwise’, waarbij in één 
dag de basisschoolleerlingen op een 
speelse manier kennismaken met het 
verkeer. Er zijn zes teams, die in to-
taal jaarlijks 960 scholen bedienen. 
De lessen worden voor een groot 

gedeelte gesubsidieerd door de ge-
meente Laarbeek. Dit is nodig want 
voor de scholen zelf zijn de kosten 
van deze aansprekende maar dure 
lessen, niet te dragen. Instructeur 
Henk Michels vertelt: “Op dit mo-
ment loopt er een pilot voor een 
programma in het Voortgezet 
Onderwijs. In 2016 zullen de eerste 
vervolgscholen van dit aanbod ge-
bruik kunnen maken. Dit zal veelal 
met behulp van digitale hulpmidde-
len vorm krijgen”.

De lagere groepen
De kinderen van groep 1 en 2 zitten 
keurig op een rijtje langs een ‘weg’ in 
de speelzaal. Handpop Jip, ‘bestuurd’ 
door Heidi, vertelt de kinderen waar 
ze op moeten letten bij het overste-
ken. Klasgenootjes spelen auto en de 
kinderen lopen over het namaakze-
brapad. Groep 3 en 4 gaan een stap 

verder en oefenen het oversteken 
tussen twee geparkeerde, manshoge 
opblaasauto’s. Er wordt hen geleerd, 
dat ze eerst moeten kijken of er ie-
mand in de auto(’s) zit. Daarna kun-
nen ze op een veilige plaats gaan 
staan om de weg te overzien. In 
deze groepen krijgen leerlingen ook 
een ogentest. Er zijn al kinderen, die 
de raad kregen eens een test te laten 
doen bij een oogarts.

De bovenbouw
De groepen 5 en 6 hebben een heel 
spannende les. Ze mogen als extra 
bestuurder mee in een auto. Ze heb-
ben een heus rempedaal, waarmee 
ze zelf de auto kunnen afremmen. 
Onder leiding van een instructrice 
mogen leerlingen zelf ervaren, dat 
een auto nog erg ver doorschiet, 
nadat je op de rem trapt. De leerlin-
gen van groep 7 en 8 krijgen vooral 

les op hun eigen fiets. Het gaat om 
behendigheid en fietsen met een 
zware rugtas om. Het vrienden-
groepje Maud Veldkamp, Joelle de 
Groot, Nova van Dommelen en 
Eline van der Aa vindt alles interes-
sant. “De remtest met de eigen fiets 
is wel leuk”, vertelt Maud, “maar 

het lastigste onderdeel is het fietsen 
met een zware rugtas”. Omdat Fady 
Toumas jarig is mag hij uit de klas van 
meneer Eric als eerste een parcours 
afleggen op een snelle elektrische 
step. Als een volleerd coureur ‘vliegt’ 
hij rond en stapt met een rood hoofd 
van de spanning weer terug in de rij.

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

Omo of Sunil 
wasmiddel

pak 798/1330 gram
fl acon 700-1500 ml.

Daily Fresh maaltijdsalades
alle soorten
schaal 350-

450 gram

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.
Bijv: 2 fl acons Omo klein & krachtig color à 700 ml.

van 13.08 voor 6.54
Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.

W 16 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 april 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Calvé
pindakaas

pot 350 gram

Botermalse 
varkenshaas
500 gram

7.49

Gebakken ham
van onze versafdeling

100 gram

1.99

Witte minipuntjes
zak 10 stuks

1.45

Robinsons fruitshoot

Hellmann’s mayonaise
alle soorten

2.77/2.80

Derlon douchegel 
of crème douche

alle soorten

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% 
korting. Bijv: 3 pakken Robinsons 
fruitshoot aardbei & framboos

van 4.11 voor 2.74

Bij aankoop van 2 artikelen 50% 
korting. Bijv: 2 fl acons Derlon 
douchegel sport 2-in-1 à 300 ml. 

van 2.64 voor 1.32

Bij aankoop van 2 potten 50% korting. Bijv: 2 potten Calvé pindakaas van 3.78 voor 1.89

Bijvoorbeeld: Daily Fresh maaltijdsalade Italiaanse kip, 

schaal à 400 gram van 4.19 voor 3.19

1+1
GRATIS

1.69

1+1
GRATIS

1.990.99

4.49
kilo 8.98

2+1
GRATIS

1 EURO
KORTING

1+1
GRATIS
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Laatst zit ik bij de tandarts. Mond 
wijd open gespreid, lippen op volle 
spanning. Een stuk of wat vingers 
wroetend tussen mijn witte ivoren 
paaltjes, bijgestaan door scherpe 
pinnen en een irritant knisperend 
waterafzuigslangetje. De lucht ruikt 
naar fluor en oplosmiddelen. De pijn 
is bijna niet te harden totdat ik vanuit 
mijn kwetsbare situatie in twee grote 
helderbruine kijkers staar. Bellen, 
stromende beekjes, gevulde koeken, 
stroopwafels, vuurwerk, kriebels over 
mijn hele lijf. Het is altijd lente in de 
ogen van de tandartsassistente. Het 
leed verdwijnt als sneeuw voor de zon. 
Logisch, het is lente. De koude periode 
is voorbij en de enige groente die ons 
kan laten huilen wanneer de winter 
voorbij is, is de lente-ui. De bomen 
worden weer veel groener door de 
prille blaadjes aan de takken, langzaam 
maar zeker wordt het warmer. Heerlijk, 
ik kan nu al genieten van wat er nog 
komen gaat. Lente. Dikke jassen uit, 
opwaaiende jurkjes aan. Heel anders 
dan de Arabische Lente met haar golf 
van opstanden protesten en revoluties 
in de Arabische wereld. Nog geen vijf 
jaar geleden. Nu steekt een waterig 
zonnetje met z’n kop net boven de 
heldere wolken uit. Zoals bekend 
verondersteld mag worden betekent 
een nieuwe lente een nieuw geluid. 
De kanarie neemt dat erg letterlijk. Het 
zangcentrum in de hersenen van een 
kanarie krimpt elk jaar, om vervolgens 
in de lente weer aan te groeien. 
Daardoor verrast de kanarie ons elk 
voorjaar met een nieuw liedje. Mooi 

hè. Spring is in the air. Why should I? 
Ik heb ook wel eens iets vreemds 
meegemaakt tijdens de lente. Het is 
namelijk de perfecte tijd om verliefd 
te worden. Ik zit op een terrasje te 
genieten van een welverdiend fris 
blond schuimend biertje wanneer aan 
het tafeltje naast me een werkelijk 
schitterende dame komt zitten. Goed 
gevormd bovenlichaam, slanke lange 
benen, lange mahoniekleurige lokken 
en een schoonheidspukkel vlak bij 
haar slaap. Ik raak aan de praat 
met haar, dan zegt ze plots dat ze 
helderziend is. Vanaf dit moment 
is het oppassen geblazen. Het is 
dan goed om over iets banaals 
als over het weer te beginnen. 
Ik hang een beetje nonchalant 
achterover in de comfortabele 
terrasstoel en zeg: “Prachtig 
weer hè, heerlijk die 
lentegeur.” Spontaan 
komt ze lichtelijk 
voorovergebogen naar 
me toe en tussen de volle 
rode lippen ontspruit zich de 
prachtige volzin: “Inderdaad, 
het doet me denken aan de 
lente van 2024.”
Gevoelstemperaturen van 
seizoenen zijn relatief. Aan de 
evenaar wordt lente echt niet als 
fijn ervaren, ze trekken een extra trui 
aan. Wanneer een eskimo zijn hoofd 
buiten de iglo steekt en op de 
thermometer kijkt zegt hij net zo 
vlot: “Gelukkig, min 20 graden, 
de lente hangt in de lucht.”

Lente Volgens P. Skauwe
COLUMN

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

Veldhuis & Kemper in Openluchttheater Mariahout

Dorpsraad Beek en Donk nodigt buurtverenigingen uit

Mariahout - Alles of niets. Nu of nooit. 
De dood, of de gladiolen! Op zaterdag 
6 juni vullen Veldhuis & Kemper het 
theaterpodium met briljante woord-
grappen, scherpe dialogen en razend 
knappe typeringen. Met hun nieuwe 
voorstelling ‘Of de gladiolen’ zuigen 
deze behendige entertainers je moei-
teloos in hun belevenissen.

Er zijn van die momenten in je leven 
dat het er op aankomt: hobbel je voort 
over het veilige pad of neem je een 
onverwachte afslag? Ga je voor een 
zacht briesje of voor een frisse wind? 
Veldhuis & Kemper zijn bij dat keu-
zemoment aanbeland. In ‘Of de gla-
diolen’ trekken ze totaal verschillende 

conclusies. Maar over één ding zijn 
de heren het eens: zelfs als je het fout 
doet, doe het dan goed! 

‘Ja lieverd, ik kan het wel met je eens 
zijn, maar dan zouden we allebei on-
gelijk hebben.’ 

Remco Veldhuis en Richard Kemper 
trekken al jaren volle zalen met scher-
pe cabaretprogramma’s, waarin ze hun 
eigen geworstel laten zien om anderen 
te troosten. Twee mannen, een piano, 
en een stevige dosis vrolijke reflectie 
op onze huidige tijd. Álles passeert de 
revue, van hun avonturen op second-
love.nl tot de appelstroopvrije zone in 
hun huiskamer.

De chemie tussen Veldhuis & Kemper 
hapert geen seconde. Sterker nog: de 
mannen zijn tijdgeestiger, muzikaler en 
hilarischer dan ooit. Da’s niet niks. Dat 
is alles! Kom niet nooit. Kom nu! Of 
de gladiolen!

Kaartverkoop
Of de gladiolen is op zaterdag 6 
juni om 20.30 uur te zien in het 
Openluchttheater. Wil je deze 
avond niet missen? Wees er dan 
snel bij! Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.oltm.nl of via de verkoop-
adressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. Beleef 
meer!

Beek en Donk – De Dorpsraad van Beek 
en Donk wil graag alle buurtverenigin-
gen uitnodigen voor een informatieve 
bijeenkomst op dinsdag 21 april, om 
20.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg 29 te Beek en Donk.

Waarom?
De Dorpsraad is al ruim 4 jaar bezig 
om zich in te zetten voor het wel en 
wee van de burgers en leefomstan-
digheden van Beek en Donk. Een aan-
tal mooie initiatieven, zoals het AED 
Project, de Buurtbus, jeugdwerk de 
Boemerang, Schoonmaakproject met 
ORO, werkgroep Verkeersveiligheid, 
het Muziektuinproject en Zoutstrooi-
sneeuwproject bij ouderen hebben zich 
vanuit hier ontwikkeld.

Ogen en oren
De Dorpsraad heeft het gevoel er steeds 
meer voor Beek en Donk te kunnen zijn, 
temeer omdat zij vanuit de gemeente 
Laarbeek deze erkenning krijgen en ook 
steeds meer burgers bij hen aankloppen. 
De gemeente ziet de Dorpsraad meer als 
de ‘oren en ogen’ van Beek en Donk.

De Dorpsraad is trots op eerder genoem-
de ontwikkelingen maar vinden juist dat 
de buurtverenigingen de oren en ogen 
van Beek en Donk moeten zijn. Daarom 
lijkt hen nu de tijd rijp om met alle buurt-
verenigingen te praten over hoe de sa-
menwerkingen tussen de buurtverenigin-
gen en Dorpsraad kan worden verbeterd. 

Bijeenkomst
Graag zouden ze dan ook met de buurt-
verenigingen van gedachten willen 

wisselen en de buurtverenigingen vra-
gen om met enkele (bestuurs-)leden 
naar deze bijeenkomst te komen. De 
Dorpsraad wil starten met een kennis-
makingsrondje, waarbij ze graag willen 
horen hoeveel leden uw buurtvereniging 
telt, welke activiteiten er worden georga-
niseerd en of er vaste ontmoetingsplaat-
sen zijn, etc. Daarna wordt er bekeken of 
de Dorpsraad en uw buurtvereniging iets 
voor elkaar kunnen betekenen.

De bijeenkomst wordt uiterlijk om 22.00 
uur beëindigt met een drankje. Graag 
hoort de Dorpsraad voor 15 april of 
en met hoeveel persoon uw buurtver-
eniging aanwezig is. Voor meer infor-
matie kun je terecht bij de voorzitter 
van de Dorpsraad Beek en Donk, Wies 
Rooijakkers, tel. 06-53713320 of mail 
wrooijakkers@onsbrabantnet.nl.  

Vrijwilligers gezocht voor 
maatjesproject
Laarbeek - Een maatje kan 
op allerlei manieren helpen. 
Bijvoorbeeld door een bezoek 
thuis te brengen of door samen 
op stap te gaan, sporten, naar 
de film, fietsen, wandelen, kof-
fie drinken, spelletje doen of een 
hobby uitoefenen. Het maatje-
sproject van ViERBINDEN is op 
zoek naar vrijwilligers voor het 
maatjesproject.

Voor een 80-jarige man uit Aarle-
Rixtel is het maatjesproject op 
zoek naar een maatje die het 
leuk vindt om samen met hem te 
wandelen en eventueel een bood-
schap te doen. 

Er wordt een maatje gezocht voor 
een 53-jarige man uit Beek en 
Donk. Hij zoekt iemand die met 
hem naar buiten wil om te gaan 
wandelen of gewoon om te buur-
ten. Meneer zit in een rolstoel.

Voor 3 stoere jongens tussen de 
21 en 28 jaar oud met een beper-
king zijn we op naar 3 maatjes. 
De jongens zoeken iemand die 
bijvoorbeeld mee naar de kroeg 

wil, een uitje naar de bioscoop wil 
maken, spelletjes spelen, enz. 

Tevens is het maatjesproject voor 
een enthousiaste 12-jarige jon-
gen uit Beek en Donk op zoek 
naar een jongen/man die samen 
met hem wil gaan fietsen, vissen 
of gezellig naar de speeltuin wil 
gaan. 

Voor een 68-jarige vrouw uit 
Aarle-Rixtel zoekt het maatjes-
project een maatje die gezellig-
heid kan bieden. Samen buurten, 
wandelen, terrasje pikken, enz. 

Voor meer informatie over deze 
vacature(s) graag contact op-
nemen met het maatjesproject 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk, telefoonnummer: 
0492-328807. 
Of mailen naar: 
sdkoning@vierbinden.nl.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Wie weet waar dit is? 

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

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen. Een tweetal goede 
antwoorden:

Het antwoord op de foto is Van Tiel Draadnagels, nu huize Java.

Met vriendelijk groet Henri Kanters

In 1898 kocht Piet van Thiel en Zonen een leegstaande margarinefabriek aan de 
Kanaaldijk in Beek. In die fabriek was ook enige tijd een machinale klompenfa-
briek gevestigd geweest. De Van Thiels gaven aan deze fabriek de naam JAVA 
FABRIEK, omdat daarin namelijk alleen producten werden vervaardigd bestemd 
voor de export naar ons voormalig Nederlands-Indië. Het is deze fabriek die 
op de foto staat afgebeeld. De foto 
is waarschijnlijk genomen rond 1905. 
Deze informatie vond ik in het door 
de Heemkundekring Beek en Donk 
uitgeven boek van Janus van Assel-
donk: Verwaaide Vertelsels.
 
Met vriendelijke groeten,
 Jan van de Vossenberg

Historische beelden

voor de export naar ons voormalig Nederlands-Indië. Het is deze fabriek die 
op de foto staat afgebeeld. De foto 
is waarschijnlijk genomen rond 1905. 
Deze informatie vond ik in het door 
de Heemkundekring Beek en Donk 
uitgeven boek van Janus van Assel-

    

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

Wandeling en lezing bij het IVN
Laarbeek – Het IVN Laarbeek houdt 
zondag 12 april een wandeling in de 
Ruweeuwsels, die in het teken van 
het voorjaar staan. 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 bosanemonen 
en speenkruid, die dan hele tapijten 
kunnen vormen. De wandeling in de 
Ruweeuwsels begint om 10.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. De wande-
ling begint bij de brug van Sluis 5 aan 
het Achterbosch te Lieshout. 

Op 16 april houdt het IVN verder een 

lezing met een beamerpresentatie over 
‘Wilde planten als groente en genees-
kruid’. Om 20.00 uur begint deze in 
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel. 
De presentatie wordt verzorgd door 
de voorzitter van de Vereniging voor 
Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT) 
uit Gemert, Ido Cranen. Een aantal 
ouderen kunnen zich het nog herin-
neren: de Schapenzuring in de berm 
met een fris zuur blaadje, heerlijk in je 
mond op een warme zomerdag. Maar 
de natuur in de directe omgeving 
Laarbeek heeft veel meer wilde plan-
ten in de aanbieding waarmee je kunt 
koken en waarvan een groot deel ook 
nog medicinaal werkt. Het verhaal van 
Cranen gaat over veel: een soep met 
Zevenblad, salade met Kraailook, klo-
ven en Smeerwortel, jeuk en Viooltjes, 
zenuwpijn en St. Janskruid …. en nog 

veel meer. In de lezing wordt ingegaan 
waarom planten een werking hebben 
die mensen zo goed van pas komen. 

Onze dagelijkse kost bestaat uit plan-
ten die oorspronkelijk komen uit zon-
nige Mediterrane landen en het nabije 
Oosten. Geen wonder dat er zoveel 
gif en kunstmest wordt gebruikt in 
ons natte landje. Men realiseert zich 
vaak niet dat wat wij onkruid noemen 
blijkt heel bruikbaar in de keuken en 
in de huisapotheek als eerste hulp-
middel. Dat groeit prima zonder gif 
en kunstmest. VELT-Gemert heeft er 
vijfentwintig jaar ervaring mee die zij 
graag wil delen. En dan kan het niet 
anders dat je de natuur aan huis nog 
meer gaat waarderen. Dus er zijn weer 
twee boeiende evenementen in het 
verschiet van het IVN Laarbeek.

Een foto van de bosanemonen in de Ruweeuwsels

Fotograaf: Jowan Iven
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Op 8 april Koen 25 jaar 
(Halve Abraham). 
Gefeliciteerd!

Spanje krijgt om de paar jaar te maken 
met een Gota-Fria. Dit weersverschijn-
sel betekent letterlijk: koude douche of 
koude druppel. Dan valt de regen in 
klotsen tegelijk, zo´n beetje álle regen 
uit Laarbeek van een heel jaar. Een Go-
ta-Fria komt in het najaar, is van korte 
duur en gebeurt als de warme Middel-
landse-zeelucht botst met de afkoelen-
de Atlantische-oceaanlucht. Deze zeer 
hevige regenval gaat gepaard met een 
bijbehorende storm. Toen ik in Lliber 
kwam wonen had ik er over gehoord 
maar ik had nimmer kunnen vermoe-
den wat het precies inhield… tót het 
me overkwam! 
De Jalónrivier waaraan ik woon staat 
nagenoeg altijd droog. Maar na twee 
dagen en nachten ononderbroken re-
gen kolkte het water aan mij voorbij, 
stroomde over het naastgelegen zand-
paadje en nam het hele zandpaadje 
inclusief auto´s, caravans en vuilnisbak-
ken mee de Middellandse zee in. De 
Montañyeta (berg) waarop ik woon 
veranderde in een complete waterval 
en het lieflijke riviertje werd een alles 
verslindend monster. Mijn landgoed 
ligt ruim twee meter hoger dan het 
zandpaadje langs de rivier maar mijn 
amandelbomen stonden half in het 
stromende water! Daardoor dreven 
mijn  terracottapotten de zee in en de 
houten poort hing nog maar aan een 
scharnier vast. Elektriciteit en water 

vielen uit en ik was bang van de alles 
vernietigende storm. Ik wist niet wat 
me overkwam. 
Toen de regen ophield kon ik de scha-
de opnemen. Het leek alsof er een 
bom ontploft was in oorlogsgebied. 
De poort had ik nog, maar die was zo 
krom als een sikkelmaan. Liep ik door 
de kromme poort, dan stond ik meteen 
in de rivier. Het zandpad was compléét 
verdwenen en ik zag de onderkant van 
de rioleringsbuizen. Niet te geloven, 
maar de Jalónrivier was ánders in het 
landschap komen liggen. Ik had wa-
rempel een strandje voor de oprit ge-
kregen! Zoveel kracht heeft woest wa-
ter. De Policia-Local kwam informeren 
hoe het mij verging, de Burgemeester 
kwam op bezoek en dorpsgenoten 
kwamen sinaasappels brengen en zelf-
gebakken cake. De hele dorpsgemeen-
schap leefde met me mee waardoor ik 
me een-met-hen voelde. 
Na het inslaan van wat boodschappen 
liep ik met een rugzak vol levensmidde-
len balancerend over de modderige ri-
oleringsbuizen. In iedere hand een vijf-
literfles drinkwater. Nagestaard door 
ramptoeristen donderde ik met mijn 
hele hebben-en-houwen de modderige 
drek in. Zeiknat tot aan mijn string be-
gon ik ontzettend te huilen. Ik vond het 
even hélemaal niet meer zo leuk. Was 
ik daarom nou naar dat warme Spanje 
geëmigreerd? Tot ik dacht: “Wat zit ik 

hier nou eigenlijk te doen!” Soppend in 
mijn rubberlaarzen liep ik droef kijkend 
naar huis waar ik werd opgevangen 
met een warme omhelzing en een kus 
op mijn wipneus. Mijn landgoed werd 
tot rampgebied verklaard, dat was het 
positieve ervan. Alles werd door het 
rampenfonds in no-time gerenoveerd. 
Eind-goed-al-goed. Adios!

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

Luchtpost

spanje

Gota-Fria

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gwenn Gilsing 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
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Evenement
of

Zakelijke bijeenkomst

daphnevanleuken.com
Meer info:

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

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

AANGEBODEN

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493
Haal de Brabantse Sfeermakers in huis 
voor een gegarandeerd sfeervol feest! 
Kijk voor meer info en sfeerimpressies op 
www.brabantsesfeermakers.nl of bel 0413-
764747

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

Ik ben 9 jaar en hou van wielen wisselen. 
Samen met papa kom ik aan de deur 
zomerwielen wisselen. €10,-  06-15615206

GEVONDEN
Sleutelbosje (4 sleutels) gevonden langs het 
kanaal bij Beekerheide. Af te halen bij kan-
toor MooiLaarbeek

Roodzwarte babydrager gevonden  van 
het merk ‘Baby Bjorn’ op 2 april bij 
kasteel Eyckenlust. Tel. 0492-462669

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed, zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306

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

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

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

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

Gevraagd: iemand die peuter-/kleutervier-
ingen muzikaal wil begeleiden op gitaar/
keyboard. 4x per jaar, 30 minuten. meer 
info, tel. 06-12225387

Alleenstaande man (40 jr.) zoekt woonruimte
 in Laarbeek of omgeving. Tel. 0492-
463386

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: Meidenfi ets 26” en 28”, tevens 2 
kinderfi etsjes 12”. Bvd. Tel. 06-58842046, 
Mail: giel.r@live.nl

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

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsappara-
tuur? Voor €50 huurt u een complete set. 
Geïnteresseerd? Tel. 06-41538601 of mail 
dj.imm@live.nl

Kapteijns Partyverhuur voor al uw 
feesten & evenementen. Zie onze website 
www.kapteijnspartyverhuur.nl of bel 0413-
764747 Ook voor al uw dranken! 

TE KOOP

Te koop: jonge bruine legkippen, volle-
dig ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-
13894215 

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleur-
en/soorten. Grote voorraad, scherpe 
meeneemprijs. Vanaf €0,25 p. tegel. Duin-
weg 17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag 
en zondag gesloten

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

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

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

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

Aluminium jaloezie, beige, afm. 
180x140cm (HxB), blad 25mm. Nieuwprijs 
€37,95. Vraagprijs €15,00. Als nieuw. Tel. 
06-40021424

Elektrische kantenmaaier (cirkelmaaier) zo 
goed als nieuw, €25,00. Tel. 06-40021424

Koffi ezetapparaat Philip HD7751 , Grind 
& Brew. Maakt koffi e van verse bonen. 
Z.g.a.n. en in originele verpakking. Nieuw-
prijs €149. Koopprijs €65. Tel. 0492-
462695

Wereldbol met verlichting (NL)  omtrek 54 
cm. €12,50. Judopak maat 170 zo goed 
als nieuw, €20. Tel. 06-13453125/0492-
463979

Bobike fi etsstoel voor met scherm en blok 
€25. Bobike fi etsstoel achter met bevesti-
gingsset erbij €30. In uitstekende staat. Tel. 
06-30936291

Kuip- en perkplanten, staande geraniums 
gehele seizoen 0,99 p.st. Aardbei-, sla- an-
dijvie- en diverse koolsoortplanten, laven-
del. a.s. Zondag open. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk zuid 7b, Sint-Oedenrode.

Planttijd: vaste planten, coniferen, 
heesters, fruit-, laan- en parkbomen, haag-
beuken, ligusters, laurier. Buxus en taxus in 
alle maten. a.s. Zondag open. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b, Sint-
Oedenrode.06-53756565
.

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

Trouwring en zegelring verloren op 1e 
Paasdag, omgeving Lieshout, tussen de 
Wolwever en Kerk. Tel. 0499-422595

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

Gefeliciteerd
Martin!

VACATURE
Full-time gemotiveerde 
1e of 2e Autotechnicus.

*0492-529343*  Boran@kuijtenauto.nl  

Autobedrijf Kuijten Helmond
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OPEN DAGEN 
zaterdag 11 april en zondag 12 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

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Unieke Minimax-expositie in de 
Heemkamer

Benefi et voor de Nacht van de 
Vluchteling

Beek en Donk - In de Heemkamer is in het 
weekend van 11 en 12 april een expositie te 
zien rondom de Beek en Donkse radiofabriek 
Minimax en oprichter Cor Thijssens. Een 
unieke gelegenheid om radiotoestellen, ac-
cessoires én het kunstzinnige werk van Cor 
Thijssens te komen bekijken.

Cor Thijssens kwam in contact met het fe-
nomeen radio door zijn contacten met Tinus 
Swinkels (‘Tinuske de Köster’) uit Lieshout die 
kort na WO I met de ontvangst van radiosig-
nalen experimenteerde en verder ook actief 
was als de eerste fotograaf in Lieshout. Na 
de HBS volgde Cor de opleiding tot marco-
nist in Rotterdam en deed daar ook ervaring 
op met de bouw van radio-ontvangers. Nog 
tijdens deze opleiding bouwde hij zijn eerste 
radiotoestel. Zijn eerste afnemer in april 1921 
was de toenmalige burgemeester van Aarle-
Rixtel, A.E. Albers Pistorius. Cor Thijssens 
bouwde dus al radio’s, voordat Philips zich (in 
1927) hiermee ging bezighouden. 

Na de vervulling van zijn dienstplicht in 
1924 zette hij in zijn ouderlijk huis aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk een radiofa-
briekje op. Hij werd hierbij met raad en daad 
bijgestaan door Piet van Thiel, kleinzoon van 
de oprichter van het Van Thiel-concern. De 
zaken gingen zo voorspoedig dat hij personeel 
in dienst moest nemen. Na een paar jaar bleek 
de ruimte te klein en eind 1928 verhuisde hij 
zijn fabriek van Minimax-radiotoestellen naar 

Veghel, waar een grote ruimte beschikbaar 
was. De malaise in de radiobranche en de 
concurrentie van de grote merken dwongen 
Cor Thijssens er in 1934 uiteindelijk toe zijn 
avontuur met Minimax te beëindigen.

De expositie is samengesteld door Gidi 
Verheijen, lid van de NVHR (Nederlandse 
Vereniging voor de Historie van de Radio) 
en auteur van boeken en artikelen over de 
geschiedenis van de radio, radiomerken, ra-
diofabrikanten en radiotoestellen. Hij heeft in 
de afgelopen paar jaar de geschiedenis van 
het radiomerk Minimax en zijn grondlegger 
onderzocht. Daarbij heeft hij in verzamelin-
gen en radiomusea, verspreid over het hele 
land, Minimax-toestellen aangetroffen van 
8 verschillende modellen. Al deze modellen, 
waarvan één werkend, zijn eenmalig op de 
expositie bij elkaar te zien. Tevens worden 
accessoires getoond. Ook zijn er foto’s (ge-
maakt door Tinus Swinkels) van veel door Cor 
Thijssens vervaardigde producten te zien.

De expositie wordt, met medewerking van 
de NVHR, gehouden in de Heemkamer 
van Heemkundekring ‘De Lange Vonder’, 
Parklaan 5, Beek en Donk op zaterdag 11 
april van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 12 
april van 11.00 tot 17.00 uur. Ook op don-
derdag 16 april kan de tentoonstelling nog 
bezocht worden tussen 20.00 en 22.00 uur. 
De entree is gratis.

Beek en Donk - Er lijkt geen eind aan te 
komen. Niet alleen benadert Peter Ronkes 
Agerbeek zijn hele netwerk om geld bij elkaar 
te krassen voor de Nacht van de Vluchteling; 
daaromheen verzint hij ook activiteiten. Zo 
ook op zondag 26 april.

Bevriende muzikanten
Peter: “In mijn vriendenkring wordt al ver-
zucht dat je me beter niet kunt kennen.  Maar 
toch zorgt de één voor gratis faciliteiten, 
draagt een ander adressenbestanden aan, 
enz. De mensen waar we het nu over heb-
ben, gaan gratis muziek maken.” Gratis mu-
ziek? En daar gaan Syrische vluchtelingen hun 
maag mee vullen?

Spelen om te eten
“Beslist! Tim van Asten bijvoorbeeld ken ik al 
jaren. Hij is een gevierd muzikant. Dus stond 
hij bovenaan mijn lijstje toen ik dacht over 
een benefietconcert. Hij speelt onder meer in 
Transito, een groep die heel speels muziek uit 
warme streken speelt. Verschillende andere 
muzikanten wilden ook meedoen, maar ken-
nelijk heb ik met de datum iets ongemakke-
lijks voor de agenda’s uitgezocht.”

Hoe ongemakkelijk kan een datum zijn?
Peter kijkt of hij die vraag zag aankomen. 
“Zo’n concert moet natuurlijk ergens worden 
gehouden en op zondagen zijn veel ruim-
tes niet beschikbaar. Toen ik dat voorlegde 

aan Jan van Meelis, verscheen er een grijns 
op zijn gezicht. Of ik iets tegen een heel di-
vers publiek had? En of het per se een ge-
bouw moest zijn? Jan vertelde dat 26 april de 
Muziektuinpodiumconcerten weer beginnen. 
Het leek hem wel aardig de laatste sessie aan 
Transito en ‘de Nacht’ toe te wijzen.”

Met de pet rond
Maar hoe vraag je geld bij een gratis buiten-
concert? “Tsja, dat ben ik nog aan het ver-
zinnen. Het gevarieerde publiek is natuurlijk 
een grote plus. Nu nog iets dat mensen willen 
hebben en waar ze graag voor betalen. Maar 
zelfs als dat niet lukt, kunnen we nog altijd 
met de pet rond. Een paar vriendinnen of vrij-
willigers die dit lezen, zijn vast wel bereid te 
helpen. Maken we iets ludieks van. En verder 
mag ik toch wel rekenen op de ruimhartig-
heid van de gemiddelde Laarbekenaren?”

Muziektuin 15.00 uur
Dus op 26 april is het te doen in de 
Muziektuin? Peter: “Inderdaad. Maar het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat mensen zich 
daartoe beperken. Wie daar is, draagt in de 
eerste plaats iets bij voor de heerlijke muziek. 
Op www.nachtvandevluchteling.nl/peterron-
kesagerbeek is nu al informatie te lezen en 
kan een bijdrage worden overgemaakt. Wie 
mee wil spelen of dan wil helpen, mailt naar 
info@petertbd.nl.” 

Op deze foto is het pand te zien met de voormalige woning van Cor Thijssens en de radiofabriek 
aan het Heuvelplein. Tegenwoordig is het in gebruik als resp. kapsalon en groentewinkel
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Voordelige bloemen

4 STUKS PER STUK

4 STUKS 4 STUKS

1.5 KG

2.99
v   van 3.09

1.39
v   van 1.45

0.89
v   van 0.99

1.59
v   van 1.69

2.69
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

500 G

2.192.19

Ham-kaascroissants Cantaloupe

Australische 
Chardonnay 

Jalapeño cheeseburger

Hollandse 
Elstar appelen

Gehakt-
balletjes

Mini
mozzarella
bolletjes

10 T/M 12 APRIL10 T/M 12 APRIL10 T/M 12 APRIL
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

600 g
Procureurlapjes Piri Piri

Hollandse 
paprika mix

Verse
olijven

Lengte 40 cm, 
max. 22 stelen 
of lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen*

Lengte 40 cm, 
max. 9 stelen.

Tulpen*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*Geldig t/m 12 april. 

PRIJSVERLAGINGEN

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Redacteur:  Dieuwke Kommerij 

Toneelgroep ‘De Vriendenkring’ uit 
Lieshout speelde in maart dit jaar voor 
ruim 1800 bezoekers succesvol de klucht 
‘De verloofde van mijn vrouw’. Negen 
avonden waarop volop gelachen werd. 
De MooiLaarbeekKrant sprak een aantal 
mensen die aan de wieg stonden van ‘De 
Vriendenkring’ in 1989. Aan het woord 
zijn: Ton van den Baar, Ineke Spijkers en 
Karel Huygens. 

Zilveruitjes en augurken
In de kroeg van Karel, ‘De Koekoek’ in 
Lieshout, ontstond eind jaren ’80 het 
idee bij Paul Beniers, Ad Donkers, Karel 
Huygens en Ton van den Baar om een to-
neelvereniging op te richten. Maar liefst 
twintig mensen meldden zich na een 
oproep om lid te worden. De vereniging 
kreeg de naam ‘De Vriendenkring’, ver-
noemd naar een eerdere toneelclub, die in 
de jaren ’50 in Lieshout bestond. Als Ton, 
Ineke en Karel herinneringen ophalen uit 
die tijd valt op, - door glimmende ogen en 
enthousiaste verhalen - met hoeveel ple-
zier en saamhorigheid dit gepaard ging. 
Ton vertelt: “Wij wisten niets van toneel-
spelen. Door mijn ervaring met de eind-
musical van groep 8 werd ik tot regisseur 
van de vereniging gebombardeerd. De 

klucht ‘Zilveruitjes en augurken’ van D.J. 
Eggengoor, kregen wij tijdens onze eerste 
vergadering van Lenny Segboer toege-
speeld. We wisten zelfs niet dat we daar-
voor gebruiksrechten moesten betalen en 
zijn gewoon begonnen! Later hebben we 
dit snel geregeld hoor”, voegt Ton gerust-

stellend toe. 

‘t Was echt ouwehoeren
“Er waren repetities bij waarbij we hele-
maal niet tot spelen kwamen. Dan werd 
er alleen maar geouwehoerd en gelachen 
en rolden we ’s ochtends om drie uur de 
kroeg uit”, vertelt Ineke. “En we bleven, 
tot in de voorstellingen aan toe, elkaar 
proberen van ‘de wap’ te spelen”, vult 
Karel aan. Bij de tweede uitvoering had-
den we bijvoorbeeld echte jonge jenever 
in de glaasjes gedaan voor Paul Beniers. 
Dus toen hij dat dronk, riep hij na elke slok 
verbouwereerd: ’t Is echte, het is echte!’” 
“Of die keer dat Paul Beniers en Karel in 
marstempo, keihard dus, ‘Slaap kindje 
slaap’ zongen”, vertelt Ton. “We moes-
ten wachten tot het publiek uitgelachen 
was, voordat we verder konden spelen. 
Of toen Toon Christiaens zogenaamd zijn 
arm gebroken had. Hij had mij betrok-
ken in het complot en ik had ondertussen 
heel serieus met Ineke geoefend hoe zij 
flauw moest vallen om de arm van Toon 
te ontzien. Staat hij daar opeens zonder 
gips om zijn arm … “ Karel vertelt: “Of die 
keer met souffleuse Tonny van den Baar. 
Ik was compleet mijn tekst kwijt en keek 
haar hulpeloos aan, waarop zij fluisterde: 
‘Fout!’ Ja, dát wist ik zelf ook wel!”, gnif-
felt Karel. 

1989-2015
Een aantal mensen die vanaf het aller-
eerste uur - dus al zesentwintig jaar! - bij 
‘De Vriendenkring’ hoort, zijn: Antoinette 
van Loosdregt, Doortje Tillemans en Ineke 
Spijkers. “Dat komt omdat het gewoon zo 
leuk is en door de onderlinge verbonden-
heid”, legt Ineke uit. Door andere werk-
zaamheden zijn Ton en Karel, na respec-
tievelijk vijf en zes jaar, gestopt. “Het is 
fantastisch dat ‘De Vriendenkring’ tot zo-
iets moois heeft kunnen uitgroeien”, zeg-
gen Ton en Karel in koor. De verwachting 
is dat de tienduizenden bezoekers in al die 

jaren dit volledig beamen. 

dE StaRt vaN TonEeLveReNigInG dE vRiEndEnKriNGdE StaRt vaN TonEeLveReNigInG dE vRiEndEnKriNGdE StaRt vaN TonEeLveReNigInG dE vRiEndEnKriNG

‘t Was echt ouwehoeren

jaren dit volledig beamen. 

dEze weEk:

Vlnr. Ton van den Baar, Ineke Spijkers en Karel Huygens
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 april 2015

Rhododendron “Dwerg”

Onze nieuwe tuinmeubel-collectie is binnen!

KoffieboeketOrchideeën actie!

Lavendel “Hidcote”

Deze wintervaste dwerg soorten 
worden max tot 50 cm hoog. 
20 cm hoog in 15 cm pot. Van € 5.99

Tomaat  
van 6.99 nu € 4.99
Paprika  
van 6.99 nu € 4.99
Komkommer  
van 8.99 nu € 6.99
Courgette  
van 8.99 nu € 6.99

Deze week op al onze tuinmeubels

Voordelig op de koffie of gewoon 
lekker zelf in de vaas. Van € 5.99

Deze week hebben wij een extra 
groot assortiment exclusieve 
orchideeën voor de echte liefhebber 
en om het nog mooier te maken, 
deze week alle soorten en maten

Heerlijk geurend en goed winterhard. 
17 cm hoog in 12 cm pot. €1.99 p/stuk

Weekvoordeel

*

nu

€3.99

2de 

Halve
Prijs*

Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 april 2015Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 april 2015Deze aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 14 april 2015

15%
KORTING

**

nu

€3.99

Je eigen moestuin 
op de vensterbank

17 cm hoog in 12 cm pot. 

1 + 1 
GRATIS

Lavendel “Hidcote”

lekker zelf in de vaas. 
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Biezenweg 2a ,Beek en Donk
Tel.: 0492-461310, www.tuincentrumdebiezen.nl

facebook.com/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Koffie met gebak € 1.99

Inloopspreekuur
Orchideeëndokter

Zaterdag 11 april & zondag 12 april
brengt de dokter een bezoek aan ons tuincentrum. 

Hij kan u alles vertellen en geneest en/of verpot 
gratis uw orchidee!

LEZERSPODIUM
Fabeltje! Of toch niet? Lezing/presentatie Aarlese Heem-

kundekring ‘Altijd en eeuwig Rome’

Alzheimer Café: ‘Wegwijs in juridische en 
fi nanciële aspecten’

Stel je voor…. er is een wereldje naast 
die van ons, waar jonge mensen hun ei-
gen regels bepalen, waar het natuurlijk 
is om uitdagingen aan te gaan, die in de 
normale wereld niet geaccepteerd wor-
den. Vaak moet men om in deze wereld 
welkom te zijn proeven van bekwaam-
heid afleggen, waarvoor wij normaliter 
gestraft zouden worden. Ook is het 
normaal dat personen die stimulerende 
middelen gebruiken of andere idealen 
vrije toegang hebben bij de vele groe-
pen die in deze wereld rond zwerven. 
Middels moderne media zijn deze groe-
pen zeer vlug op de hoogte van nade-
rend gevaar zoals politie of  buurtbriga-
diers. Natuurlijk is het van belang dat 
men zich sociaal kan gedragen in bijzijn 
van ouderen, zodat deze geen argwaan 

krijgen. Maar gelukkig heeft deze ge-
meenschap genoeg ruimte in hun leef-
gebied waar ze niet gestoord worden, 
omdat de mensen uit de gewone we-
reld meestal niets met ze te maken wil 
hebben. Gelukkig voor deze gemeen-
schap vind de meerderheid van de be-
volking dat het een verantwoordelijk-
heid is van de ouders of opvoeders. 
Steeds meer jongeren nemen deel aan 
deze gemeenschap, omdat ze (wat nor-
maal is) deel uit willen maken van hun 
eigen leeftijdsgroep.  Is dit een fabeltje 
of doen wij normale burgers genoeg 
om deze jongeren in ons midden een 
plaats te geven, waar ze kunnen soci-
aliseren met de rest van de gemeen-
schap? Is het de verantwoording van 
volwassenen, ons of de jeugd om deze 

doelgroep een goede opvoeding te ge-
ven? Ik vraag mij af of de ouders en 
begeleiders blij zijn met het feit dat ze 
kinderen, die dadelijk de lagere school 
verlaten in deze wereld mogen laten 
opgroeien? Of doen wij volwassenen 
al genoeg voor deze groep mensen die 
zelf nog niet kunnen overzien wat goed 
is voor hun toekomst? Waar is de plaats 
in onze gemeenschap? Waar mogen 
mensen van tussen de 10 en 19 jaar 
samen komen, om sociaal met elkaar 
om te gaan? En waar kwaadwillende 
partijen het moeilijk hebben om deze 
groep mensen te benaderen?

Een bezorgde vrijwilliger,
Ad de Hoon 

Helmond/Laarbeek - Het komt vaak voor 
dat iemand met dementie steeds meer 
een beroep moet doen op de partner, fa-
milie of naasten. De kans neemt toe dat 
deze persoon afhankelijk wordt van ande-
ren voor huishoudelijk werk, verzorging 
of financiële zaken. 

Als dit moeilijk wordt of niet meer lukt, wie 
behartigt dan de belangen van diegene  met 
dementie?  Op welke manier kun je wensen 
en behoeften laten vastleggen? Wat zijn de 
mogelijkheden en bij wie kun je terecht met 
deze vragen?  Wat houden volmacht, be-
wind voering en levenstestament in?

Zoek je antwoord op een van deze vragen 
of heb je andere vragen over juridische of 
financiële zaken rondom dementie? Wil je 
contact met lotgenoten, ervaringsdeskundi-
gen, mantelzorgers of gewoon kennis ma-
ken in een ongedwongen sfeer? Kom dan 
op donderdag  16 april naar het Alzheimer 
café, alwaar Bianca Palm en Barbara van 
Dommelen, beiden kandidaat-notaris bij 
Gerrits & Van Gulick notarissen, te gast zijn 
om te praten over het thema ‘wegwijs in ju-
ridische en financiële aspecten’. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, 

in welke vorm dan ook, te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kunt u lotge-
noten ontmoeten, informatie krijgen en 
ervaringen delen. Elke derde donderdag-
avond van de maand in Zorginstelling 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout 
in Helmond. Als u een bezoek wilt brengen 
aan het Alzheimer Café kunt u op 16 april 
zonder aanmelding vooraf langskomen. 
De entree is gratis. Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee, het programma start om 19.30 uur. 
Na de inleiding is er tijd voor een drankje. 
Daarna kunt u vragen stellen en in discus-
sie gaan. Rond 21.00 uur, na de afsluiting, 
is er gelegenheid om nog iets te drinken en 
na te praten. Het Alzheimer Café sluit om 
21.30 uur. 

Als u vooraf vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Lies van Houtem, Stichting 
LEVgroep Leven & Verbinden, telefoon 
0492-598989 (tijdens kantooruren).

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl

Aarle-Rixtel – In zaal van Bracht wordt 
op maandag 13 april een lezing gege-
ven door dhr. Ton Spamer. Het thema 
is dit keer: ‘Altijd en eeuwig Rome’. 

De lezing geeft een verrassend beeld 
van een Rome dat velen niet kennen. 
De bekende oudheden komen aan 
bod, maar niet op de gebruikelijke 
manier. Dank zij de nieuwste opgra-
vingen en ontdekkingen en vooral de 
nieuwste informatietechnieken herrijst 
het beroemde Forum. Ruïnes krijgen 
hun uiterlijk terug en de bouw van het 
Colosseum kan op de voet worden ge-
volgd. Ook is te zien hoe het enorme 
zonnedak werd opgehesen om het pu-
bliek wat schaduw te bezorgen. Met 
een drone, een onbemand vliegtuigje, 
wordt een rondvlucht gemaakt waarbij 
de pracht van de keizerstad zichtbaar 
wordt. Er wordt rondgewandeld door 
enkele gebouwen. En dan blijken er 
naast het bekende Forum ook nog 5 
andere keizerfora te zijn, ook allemaal 
virtueel in oude pracht hersteld.

Terug in de tegenwoordige tijd blijkt er 
een tweede Colosseum te bestaan, zij 

het ook vierkant. Daarvoor moet een 
bezoek worden gebracht aan de op-
merkelijke wijk EUR, gebouwd ter gele-
genheid van de Wereldtentoonstelling 
1942 die nooit is doorgegaan. De 
Basilica van Maxentius heeft gefunc-
tioneerd als een station in New York. 
Er worden natuurlijk ook wat kerken 
bezocht met schitterende marmervloe-
ren en fraaie parken. Ondergronds zijn 
er bijzondere graven die absoluut be-
zocht moeten worden, zoals het graf 
van Petrus. Er zijn musea die alleen 
al een reis naar Rome waard zijn. Het 
eeuwige Rome heeft altijd verrassin-
gen in petto. Álle bijzonderheden van 
het Vaticaan zou een lezing apart ver-
gen, maar hij gaat wel in op enkele zeer 
aparte bijzonderheden van dit stadje, 
o.a. de St. Pieter. En voor diegene die 
nog een reis naar Rome overwegen, 
kunnen hier een voorproefje zien van 
wat Rome allemaal te bieden heeft. Er 
wordt ook toeristische informatie ver-
trekt o.a. over het openbaar vervoer. 
De lezing/presentatie begint om 20.00 
uur. Niet-leden Entree: €2,50, leden 
hebben gratis toegang.
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Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Ouders vertellen…

Het unieke van Daltononderwijs
Beek en Donk - Welke school gaan 
we kiezen voor ons kind? Een aantal 
jaar geleden stonden wij ook voor 
deze keus. Beek en Donk heeft goed 
onderwijs op alle scholen. Kies dus 
voor een school die het beste bij jou 
en je kind past.

Warme ontvangst
Wat ons als eerste opviel aan ’t 
Otterke was de kleine gezellige school 
met een hartelijk team. Je voelt je er 
als kind èn ouder welkom. Een eerste 
indruk die voor ons belangrijk was. 
De onderwijsvorm Dalton was voor 
ons op dat moment niet zo belangrijk. 
Later beseften we dat deze vorm van 
onderwijs kinderen laat opbloeien en 
bij ieder kind past.

Daltononderwijs
De hectische maatschappij vraagt veel 
van mensen. Omgaan met verant-
woordelijkheden en samenwerken. 
Deze vaardigheden vormen belangrij-
ke pijlers binnen het Daltononderwijs. 
Niet alleen leerstof is belangrijk, maar 
ook inzicht in het proces waar je mee 
bezig bent. Heb ik mijn werk af? Hoe 
heb ik het gedaan? Hoe kan ik dit werk 
de volgende keer beter doen? Moet ik 
misschien met iemand samenwerken 
of heb ik iemands hulp nodig? 
Daltononderwijs geeft kinderen vrij-
heid om te kiezen. Zeker geen ‘vrijheid 
blijheid’.  Kinderen zijn verantwoorde-
lijk voor hun werk en worden daar ook 
op aangesproken. Samenwerken met 
verschillende kinderen, plannen wan-
neer er tijd is om een taak af te ma-
ken en of  je hulp nodig hebt van je 
maatje. Spelenderwijs, met vallen en 
opstaan, doen onze kinderen ervarin-
gen op.
Naarmate onze kinderen ouder wor-
den merken wij dat de manier van 

werken ze leert zelfstandig te zijn. 
Kinderen leren plannen en leren om-
gaan met fouten die hierin gemaakt 
worden. Een kind blijft een kind, maar 
leert zichzelf beter kennen en krijgt 
begeleiding in het ontdekken van zijn 
eigen capaciteiten. 

‘De juf vertrouwt mij want de juf zorgt 
ervoor dat ik het gevoel heb dat ik het 
zelf kan.’
(uitspraak kind uit groep 5 van ‘t 
Otterke)

Betrokken ouders
Onze kinderen zijn vertrouwd met 

het krijgen van verantwoordelijkheid. 
Als ouders kunnen wij het ontwik-
kelen van zelfstandigheid en plan-
nen alleen maar toejuichen. Ouders 
en school staan nauw met elkaar 
in contact. Binnen de school wordt 
ouders om hun mening gevraagd. 
Onderwijs is een samenwerking tus-
sen ouders, kinderen en leerkrachten. 
Op Daltonbasisschool ’t Otterke blij-
ven ook ouders mee in ontwikkeling. 
Mocht u interesse hebben, kijk op 
de website www.otterke.nl, loop een 
keer binnen en ervaar het onderwijs 
en de rustige werksfeer.

Advertorial

Een rollator op de invalide parkeerplaats van het Buurthuis in Mariahout. 
Dat is toch wel heel letterlijk genomen!

Met vriendelijke groet, Mari van de Rijt 

Mooi Gespot

In gesprek met: General Manager Jeroen Adriaans
Locatie:            De Stater 20, Lieshout 

Redacteur:       Iris Savenije

Jeroen Adriaans oprichter van Bamigo was op zoek 
naar een nieuwe uitdaging in de marketing. Bij zijn 
nieuwe baan als marketeer bij een grote webwinkel 
kreeg hij de mogelijkheid om voor zichzelf te begin-
nen. Zo is Bamigo geboren. Bamigo is een nieuw 
merk onderkleding en, zoals de naam al een beetje 
weggeeft, is de onderkleding van bamboe gemaakt. 
Het textiel van de toekomst, volgens het bedrijf. 
Bamboe is namelijk duurzaam, zit erg comfortabel 
en is ook nog eens anti-transpirerend.

Hoe kwam je op het idee om Bamigo te beginnen?
“Toen ik voor mezelf kon beginnen, zijn we op zoek 
gegaan naar iets nieuws. We wilden een voor ons 
compleet onbekende markt gaan aanboren. We zijn 
op zoek gegaan naar alledaagse problemen waar ie-
dereen tegenaan loopt. Dit is bijvoorbeeld transpire-
ren. Toen we in aanraking kwamen met kleding van 
bamboe bleek dit een ideale oplossing te bieden.”

Dan kom je terecht in een wereldje waar je nog niets 
van weet. Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik ben naar bestaande kledingmerken van bamboe 
gaan kijken. Wat kan ik verbeteren om ons te onder-
scheiden van andere aanbieders? Ik kwam tot de con-
clusie dat we ons moesten gaan richten op de kwa-
liteit en de afwerking van onze T-shirts, boxershorts 
en sokken. Ik was natuurlijk onbekend in de textiel 
business en daardoor was het in het begin moeilijk om 
de juiste mensen te bereiken. Met hulp van personen 
die bij grote merken gewerkt hebben, is het design 
van Bamigo uiteindelijk bepaald.”

Waarom zouden mensen bamboekleding van Bamigo 
moeten dragen?
“Bamboe is een duurzaam product. Het gaat lang 
mee en is 100% afbreekbaar. Daarnaast is de stof an-
ti-transpirerend Vandaar ook de slogan ‘NO SWEAT 

Bamigo, die dus bij Bamigo een dubbele betekenis 
heeft. Het ventileert en absorbeert beter dan andere 
kleding. Om mezelf te overtuigen ben ik met een 
vriend anderhalf uur in een set onderkleding gaan 
squashen. Geen zweetvlek te zien, je voelt dat het 
vocht heeft opgenomen maar je ziet geen kringen. 
Onze onderkleding beschikt ook over thermo control. 
Dit betekent dat het in de zomer zorgt dat je het 3 ºC 
koeler hebt en in de winter 3 ºC warmer.”

Wat heeft Bamigo wat andere merken in bamboekle-
ding niet hebben?
“Aangezien ik nieuw was in de textielindustrie, ben 
ik eerst op zoek gegaan naar de belangrijke eigen-
schappen van onderkleding. Ik heb daarvoor allerlei 
verschillende merken aangeschaft en ben deze gaan 
testen. Zo kon ik me storen aan alle contouren en 
stiksels die niet goed afgewerkt waren. Ook waren 
shirts vaak te kort, waardoor het uit de broek gaat 
onder een overhemd. Dat is natuurlijk niet praktisch. 
De kleine dingen maken het verschil. Dat maakt het 
merk uniek. Het voelt aan als een tweede huid.”

Jullie hebben nu alleen een mannenlijn. Staat er nog 
meer op de planning?
“Er staat nog veel meer op de planning. Op dit mo-
ment biedt Bamigo T-shirts met een ronde en een 
V-hals in de kleuren zwart en wit, zes kleuren boxers 
en drie kleuren sokken. We zijn momenteel bezig met 
het verder uitbreiden van ons assortiment. Zodra het 
herenassortiment compleet is, willen we nog een da-
meslijn gaan toevoegen.”

Bamigo bevindt zich op de Stater 20 in Lieshout. 
Voor extra informatie kunt u altijd bellen naar  
020 261 17 88 of mailen naar info@bamigo.com. Of 
kijk gewoon even op de website: www.bamigo.com.

Jeroen Adriaans

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...  BAMIGO
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Nu ook voor u beschikbaar: chat met uw bank. 
Bezoek onze website rabobank.nl/peelnoord voor meer informatie. 

Een aandeel in elkaar

Bezoekadres:
Ridderplein 7 Gemert
Koppelstraat 91 Beek en Donk

Telefonisch contact:
Bel met onze adviseurs Bedrijven: 0492 - 39 19 40
Bel met onze adviseurs Particulieren: 0492 - 39 19 19

Online:
www.rabobank.nl/peelnoord
www.facebook.nl/rabobank

Conny

José

Wendy Wilanda

Christel Daniëlle Dorien Angelique Monique

Rianne

Astrid

Wadii

Gewoon een goed gesprek 
met een vertrouwde stem

Uw Rabobank is nauw betrokken

Al onze 188 medewerkers staan voor u klaar en 
helpen u graag met al uw zakelijke en particuliere 
bankzaken. Eenvoudige of moeilijke vraag? 
Bij ons heeft u altijd een echte deskundige 
binnen uw bereik. 

Ook met onze 15 geldautomaten zijn we 
altijd dicht bij u in de buurt. Kent u een andere 
partij die zo breed een aandeel heeft in uw en 
onze gemeenschap? We ondersteunen uw 
vereniging, stichting of initiatief om samen 
onze regio levendig en prettig te houden. 
Wij verwelkomen u graag op onze kantoren 
in Gemert en Beek en Donk.

Onze adviseurs 
Bedrijven staan 
voor u klaar!

PEF-008015_1161_Advertentie_Goedgesprek_A3_V03.indd   1 01-04-15   10:00
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Open Huizen Dag 28 maart 2015; nat maar succesvol! 
Vele eigenaren van in Laarbeek te 
koop staande woningen hadden 
zich perfect voorbereid op de Open 
Huizen Dag  van zaterdag 28 maart. 
Garages waren opgeruimd, gazons 
gemaaid, borders geschoffeld en kin-
derslaapkamers geordend. Natuurlijk 
waren er ook enkele, onvermijdelijke 
appeltaarten gebakken. Niets stond 
een succesvolle dag in de weg. Al 
vrij snel diende de eerste kijkers zich 
aan. Bij bijna alle in Laarbeek te koop 
staande woningen zijn één of meer-
dere kijkers geweest.

Makelaar Drieke van den Hurk van 
Van den Hurk Makelaars onderschrijft 
het succes. “We zijn niet ontevreden, 
ook bij woningen in het duurdere seg-
ment zijn meerdere kijkers geweest.” 
Ook makelaar Paul Stienen van Van 
den Berk & Kerkhof Makelaars en 
Taxateurs deelt die mening. “Op een 
enkele woning na hadden alle wonin-
gen kijkers, dat is mooi. Er zijn meer-
dere woningen verkocht naar aan-
leiding van de Open Huizen Dag.” 
Makelaar Perry Jacobs van Trieling & 
Jacobs Makelaars - Taxateurs merkt 
ook op dat de markt aantrekt. 

“Er worden meer woningen ver-
kocht.” De huidige hypotheekrente 
en nog steeds gunstige woningprijzen 
verklaren volgens Perry de toename 
en het succes van de Open Huizen 
Dag. Hij voegt eraan toe: “Een beetje 
regen of slecht weer spoelt dat niet 
weg.”

Kortom: een succesvolle dag! Heeft 
u tijdens de Open Huizen Dag een 
leuke woning gezien? Ook als aan-
koopmakelaar kunnen de makelaars 
iets voor u betekenen.

Van den Hurk
Makelaars o.z.

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. 
Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijs-

winnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
of geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor 
(Heuvelplein 3 in Beek en Donk). De winnaar krijgt 
per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 11: Rotonde provinciale weg Lieshout

Weet jij waar deze foto van is? 
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Winnaar: Rianne Verbrugge

Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er 
is nog veel meer. Mensen verza-
melen de meest bijzondere dingen, 
ook in ons Mooi(e) Laarbeek. Op 
zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Mien 
Slaats. Mien woont Grotenhof 19 
in Lieshout. Vol trots vertelt Mien 
over haar prachtige  verzameling 
parfumflesjes.

(Klein)kinderen en parfumflesjes
Mien en haar man Ben ontvangen 
De MooiLaarbeekKrant gastvrij, 
met koffie en koek. Mien is 67 en 
Ben 65. Ze hebben twee kinderen 
en vijf kleinkinderen. “Onze kinde-
ren en kleinkinderen zijn eigenlijk 
onze allergrootste hobby”, zegt 
Mien. “Daarnaast spaar ik parfum-
flesjes.” En ze wijst op twee grote 
vitrinekasten in de kamer, die daar 
helemaal mee gevuld zijn. 

40 jaar geleden 
De verzameling is zo’n 40 jaar gele-
den begonnen met één flesje. “Een 
leuk verhaal”, zo gaat Mien gezellig 
verder: “Een tante van Ben gaf mij 
een parfumflesje, dat ze gekregen 
had van haar eerste vrijer. Het was 

parfum van een duur Frans merk, 
Parfum Espace Cheramy de Paris, 
in een mooi kogelvormig flesje. Kijk 
hier heb ik het nog! Ik vond dat 
flesje prachtig en ging op zoek naar 
nog meer van zulke mooie flesjes.” 
De verzameling is ondertussen ge-
groeid naar zo’n 3000 verschillen-
de parfumflesje. En tante en haar 
vrijer? “Die maakte het uit en is 
haar hele leven vrijgezel gebleven”, 
lacht Mien. “Sund van d’n dure 
parfum”, voegt Ben er nog aan toe.

Parfum voor ‘rijke – en arme stinkerds’
Parfum is duur en eigenlijk alleen 
weggelegd voor ‘rijke stinkerds’, 
zegt Mien. Er is volgens haar een 
tijd geweest dat mensen het onge-
zond vonden om zich te wassen. Ze 
deden dat liefst zo min mogelijk. 
“Onder die wijde hoepelrokken van 
de dames, kon het dan behoorlijk 
gaan ‘broeien’”, vertelt Mien. “De 
dames probeerden de kwade geu-
ren te verdrijven door lapjes stof, 
gedrenkt in parfum, onder hun 
kleren te dragen.” Heren hadden 
hetzelfde probleem, maar maakten 
zich daar niet zo druk over. De ver-
zameling van Mien straalt daarom 
in kleur en vorm, een en al vrou-
welijkheid uit. Veel glitter, zilver- of 
goudkleurige letters, pastelkleuren, 
de kleur roze, ronde vormen. “Dure 
merken zijn Chanel, Nina Ricci en 

Coty. ‘Arme stinkerds’ moesten 
zich tevreden stellen met Boldoot 
of 4711”, aldus Mien. 

Miniatuurflesjes
“Miniatuurflesjes kreeg je vroeger 
bij het kopen van een fles parfum”, 
zegt Mien. De zuurgraad van de 
huid moet immers passen bij de 
gekochte parfum, anders gaat het 
zelfs stinken. Zo kon je de parfum 
thuis eerst uitproberen. Het re-
sultaat was wel dat er ontelbare 
mooie flesjes in omloop kwamen. 
Sommige mensen gingen ze sparen.
 
Echte verzamelaar 
Ben en Mien vinden dat echte ver-
zamelaars niet zomaar complete 
verzamelingen zouden moeten op-
kopen. Dat vinden zij geen echte 
verzamelaars. Zelf reisden ze met 
veel plezier heel Nederland af en 
kochten op die manier voor een 
habbekrats hun enorme verzame-
ling bij elkaar op vlooienmarkten en 
beurzen.

Oproep
Mochten er lezers zijn die de ver-
zameling van Mien zouden kunnen 
aanvullen met een mooi miniatuur-
flesje dan kunnen die contact opne-
men met Mien Slaats, Grotenhof 19 
Lieshout, Tel: 0499-422211.

Mooi Laarbeek Verzamelt...
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had van haar eerste vrijer. Het was 

Informatieavond over maag- en darmklachten bij oMase

Lezing over het bestaan van Mariahout

Mariahout - Het landelijk bevolkingson-
derzoek naar darmkanker is vanaf januari 
2014 van start gegaan. De invoering hier-
van betekent dat Nederlanders tussen de 
55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep 
krijgen om ontlasting in te leveren. 

Naar aanleiding van de invoering van 
dit onderzoek houdt de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het Wit-
Gele Kruis samen met oMase, op 

woensdag 15 april, een informatieavond 
over maag- en darmklachten.

Dokter B. Haarhuis, MDL-arts Bernhoven 
Ziekenhuis zal deze avond verzorgen. Hij 
vertelt over het hele maag- en darmka-
naal, met allerlei klachten, spijsverterings-
problemen, verstopping, slechte stoel-
gang, diarree, poliepen, maagklachten, 
brandend maagzuur, kortom: alledaagse 
klachten over mogelijke aandoeningen. 

Wat kun je doen om bepaalde proble-
men te voorkomen? Wanneer moet je 
ermee naar een dokter? Welke darm-
ziekten zijn er? Hij zal ook informatie ge-
ven over darmkanker en over het bevol-
kingsonderzoek naar dikke darmkanker. 
Hoe en wat kan er behandeld worden, 
enz. De avond begint om 20.00 uur in 
het Buurthuis in Mariahout en is gratis 
toegankelijk voor iedereen, ook voor 
mannen.

Mariahout – In het Buurthuis van 
Mariahout wordt op donderdag 16 
april om 20.00 uur een lezing gege-
ven over het bestaan van Mariahout. 

De parochie Mariahout is van 
1933. Op oude kaarten komt de 

naam Mariahout nog niet voor, wel 
Ginderdoor. Ginderdoor is al oud, het 
was een zogenaamd kapelgehucht. De 
kapel van Ginderdoor is in 1815 afge-
broken, en met de stenen is in Lieshout 
het veldwachtershuisje gebouwd, wat 
inmiddels ook al verdwenen is. Tijdens 

de lezing krijgt men foto’s te zien over 
het ontstaan van Mariahout, de bouw 
van de kerk en de grot. Tijdens de le-
zing is er ook een kleine tentoonstel-
ling in de zaal. Na de pauze krijgt u 
een film te zien over Mariahout, waar 
een klein dorp, groot in kan zijn.  
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 190, 5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en 
moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schrif-
telijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voor-
lopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek 
om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Eyeon B.V. voor het organiseren van een hardloopwedstrijd ‘EyeOn Nightrun’ die gehou-

den wordt rond Kasteel Croy in Aarle-Rixtel op vrijdag 22 mei 2015 van 20.00 tot 23.00 
uur (verzonden 31 maart 2015),

• BZET De Bosduvels voor het organiseren van een fietsspektakel in Mariahout op zondag 
31 mei 2015 van 7.30 tot 15.00 uur (verzonden 31 maart 2015),

• Buurtvereniging de Vijver voor het organiseren van de Laarbeekse wandeltochten op za-
terdag 6 juni en zondag 7 juni 2015 telkens van 7.00 tot 17.00 uur (verzonden 31 maart 
2015),

• Stichting De Teugelders van Ganzendonck voor het houden van het muzikaal waterspek-
takel op zaterdag 27 juni 2015 van 19.00 tot 1.00 uur en spelactiviteiten aan de water-
kant en in het water op zondag 28 juni 2015 van 13.00 tot 20.00 uur. Beide evenementen 
worden georganiseerd in en langs de Zuid-Willemsvaart tussen het brugwachtershuisje 
en het 1e woonhuis aan de Dijkstraat in Beek en Donk (verzonden 31 maart 2015).

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

Ontwerpbestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel als 
ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een herbestemming van 
de cultuurhistorische boerderij tot woning en ook in het realiseren van een bed en 
breakfastvoorziening en camping.
Het ontwerpbestemmingsplan Croylaan 4a, Aarle-Rixtel met de bijbehorende stukken 
ligt van dinsdag 7 april tot en met dinsdag 19 mei 2015 voor iedereen ter inzage bij de 
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. De stukken zijn ook digitaal raadpleeg-
baar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke 
plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.
nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPARCroylaan4a-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven 
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrek-
king heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt.

Vaststelling wijzigingsplan Gemertseweg 26, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat op 24 maart 2015 het wijzigingsplan Gemertseweg 
26, Beek en Donk is vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in een vergroting van het 
agrarische bouwblok voor de realisering van een bedrijfsloods. In het kader van de 
gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling wordt ook aan een gedeelte van het 
perceel een natuurbestemming toegekend. Een en ander geschiedt middels toepas-
sing van de in de artikelen 3.4.2 en 40.1 genoemde wijzigingsbepalingen van het be-
stemmingsplan Buitengebied.
Het wijzigingsplan Gemertseweg 26, Beek en Donk met de bijbehorende stukken lig-
gen van dinsdag 7 april tot en met dinsdag 19 mei 2015 voor iedereen ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het wijzigingsplan is ook digitaal te 
raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruim-
telijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijke-
plannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPWBDGemertseweg26-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het be-
roep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig 
zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en 
wethouders kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Vaststelling bestemmingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 19 maart 2015 het bestem-
mingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk heeft vastgesteld. Het bestem-
mingsplan voorziet in de realisering van een woning in de achtertuin van het perceel 
Dokter Timmerslaan 15 in Beek en Donk.
Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan vast-
gesteld.
Het bestemmingsplan Woning Pater Vogelsstraat, Beek en Donk met de bijbehorende 
stukken ligt van dinsdag 7 april tot en met dinsdag 19 mei 2015 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is 
ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en 
leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDPaterVogelsstr-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het be-
roep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig 
zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft 
gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in 
staat is geweest.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Start afvalproef Voorbeemd
• Verenigingen en vrijwilligers ruimen 20 kuub zwerfvuil in Laarbeek!
• Weer volop gebouwd in De Beekse Akkers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee 
maandagavonden extra geopend. De laatste van die twee is op maandag 13 april. U 
kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak inplannen.

Wijziging Drank- en Horecavergunning aan ’t café van Lieshout, Dorpsstraat 58 Lieshout 
De burgemeester heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor ’t café van Lies-
hout, Dorpsstraat 58 in Lieshout. Verzonden 30 maart 2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat door 
de gemeenteraad op 19 maart 2015 de 1e wijziging Legesverordening 2015 is vast-
gesteld.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 20 maart 2015. De datum van 
ingang van heffing van deze belastingen is 20 maart 2015. De verordening ligt ter 
inzage op de afdeling onderhoud en middelen. Iedereen kan tegen betaling van de 
verschuldigde leges een kopie krijgen van genoemd besluit. Wijziging van deze ver-
ordening was vooral noodzakelijk om per 20 maart 2015 die tarieven in rekening te 
kunnen brengen die voortvloeien uit de gewijzigde paspoortwet.

LAARBEEK – De lente is officieel begonnen. Nu komt de tijd dat we weer per fiets 
of wandelend de vrije natuur ingaan én ook de motoren worden van stal gehaald. 
Het is óók de tijd dat de vogels gaan broeden en het wild haar jongen gaat werpen 
en zogen. Helaas storen de mensen daarbij, bewust of onbewust, de dieren bij deze 
intensieve taken. 

Crossmotoren
Het bos is verboden gebied voor motorcrossers! En toch zijn in deze extra kwetsbare 
tijd voor flora en fauna, vooral crossmotoren verstorende factoren voor het drach-
tige reewild en de broedende vogels. Rond de maand mei worden de reekalfjes ge-
boren. Als de reegeiten worden gestoord bij hun verzorgende taken schieten ze vaak 
de weg op en worden slachtoffer van het snelverkeer. De pasgeboren kalfjes blijven 
dan alleen achter en zijn ten dode opgeschreven. De milieupolitie controleert juist 
in deze tijd extra op motorcrossers in het buitengebied!

Loslopende honden
Minder voor de hand liggend, maar ongeveer even schadelijk voor de meestal ver-
scholen dieren, zijn de wandelaars met loslopende honden. Ook het los laten lopen 
van honden is niet toegestaan! Houd honden aan de lijn! Ook hierop zal de milieu-
politie extra controleren.

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

Op vrijdag 10 april komt burgemeester Ronnes aan het woord. 

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

Bezwaarschriften Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

Kort nieuws

Extra maandagavonden open

Drank- en Horecawet

Motorcrossen in de bossen is verboden!

Gemeente actueel

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Vaststelling 1e wijziging Legesverordening 
2015



Donderdag 9 april 2015 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern   Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Zuid-Willemsvaart / Wilhelminakanaal  Laarbeek      23-03-2015        plaatsen van zes 
    historische borden
Hermelijnstraat 100      Beek en Donk  27-03-2015   bouwen van opslag 
   ruimte/nachthok
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.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelo-
pen jaren prachtige plaatjes in Laar-
beek.

Spechtenbos

Op het moment van schrijven van dit 
stukje zit ik met troebele ogen naar het 
scherm te kijken. Geveld door de griep 
die al een tijdje in het land heerst en me 
toch nog bij mijn nekvel heeft gegre-
pen. 

In de week voor Pasen zat ik al te be-
denken dat het weer bijna de tijd voor 
de bosanemoontjes zou zijn en als het 
weer mee zou werken wilde ik hiervoor 
op pad gaan.

Een mooie plek hiervoor in Laarbeek is 
de Ruweeuwsels in Lieshout, een van 
de weinige plekken waar ze ieder voor-
jaar te bewonderen zijn. Helaas gooide 
de griep dus roet in het eten, maar mis-
schien krijg ik toch nog wel een kans. Ik 
kwam op Facebook al prachtige foto’s 
tegen van Jowan Iven die ook lid is van 
fotoclub Kieknou van het IVN. Hij had 
de bosanemoontjes al prachtig vastge-
legd en vertelde dat hij tijdens het foto-
graferen maar liefst 4 spechtensoorten 
had gezien en gehoord. 

De Ruweeuwsels staan dan ook bekend 
als een echt spechtenbos door het vele 
oude en dode hout wat voor deze vo-
gels een eldorado is. 

Alweer een stukje van ons Mooie Laar-
beek waar volop te genieten is van wat 
er groeit, bloeit en leeft!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Spechtenbos, Ruweeuwsels Lieshout 

Een boompje opze� en...
Naam: Wim Weijers Locatie: Eykenlust Naam: Wim Weijers Locatie: Eykenlust Naam: Wim Weijers Locatie: Eykenlust Naam: Wim Weijers Locatie: Eykenlust 

De Eik van Eykenlust
Natuurliefhebber Wim Weijers probeert mensen te triggeren om 
naar buiten te gaan. De Eik van landgoed Eykenlust, doet zijn 
naam eer aan.
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Iets doen voor elkaar!.nl

Voor de 56 leden van de Scouting 
Lieshout-Mariahout is het bestuur op 
zoek naar enthousiaste begeleiders. 
Door de sterke groei van het afgelopen 
jaar is extra ondersteuning wel nodig. 

Scouting Lieshout-Mariahout bestaat uit 
vier speltakken; de bevers (4 tot 7 jaar), 
welpen (tot 11 jaar), scouts (tot 15 jaar) en 
de explorers (vanaf 15 jaar).

De bevers ontdekken spelenderwijs en 
met veel fantasie de wereld om zich heen. 
Onder begeleiding spelen en knutselen ze 
en maken ze kennis met de Scouting. 

De welpen leren op een veilige manier de 
basistechnieken: omgaan met de natuur, 
kampvuur maken, knopen en pionieren. 
Onder begeleiding leven zij zich uit in de 
natuur en werken ze meer in teamverband. 

Het programma van de scouts diept 
vaardigheden en kennis uit omtrent veilig-
heid en verantwoordelijkheid. Strategie en 
samenwerking zijn hier cruciaal. Ze leren 
snel vuur maken, koken, tenten bouwen 
en pionieren een loopbrug of tafel. Ze 

Denkers en doeners bij Scouting 
Lieshout-Mariahout

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten
nemen zelfstandig deel aan programma’s 
en challenges. 

De explorers leren zelfstandig activiteiten 
te organiseren, zoals opkomsten, uitjes 
en deelnames aan internationale kampen 
of uitwisselingen. Als hulpleiding bij de 
andere speltakken kunnen zij ervaring 
opdoen bij het begeleiden van groepen.

Gezamenlijke activiteiten
Er worden ook gezamenlijke opkomsten 
gehouden. “Want dat is ook heel belangrijk”, 
aldus groepsbegeleider Jessie Aalders. 
“De groepen zijn in principe gescheiden, 
maar ze leren elkaar door het jaar heen 
kennen. Bijvoorbeeld bij het kamp, de 
Baden Powell-dag, met Carnaval en Kerst. 
En als ze elkaar wat beter kennen, wordt 
het overvliegen van de ene groep naar de 
volgende ook een stuk gemakkelijker.”

Leiders 
En dat allemaal onder het toeziend oog 
van een enthousiaste groep leiders op 
woensdag, vrijdag en zaterdag op het 
eigen Scouting-terrein aan de Herendijk 
tussen Lieshout en Mariahout. Zoals Marc 
Janssen het zegt: “Ik werk in Maastricht, 
dus ik moet vrijdag om half vier vertrekken 
om hier op tijd te kunnen zijn. Zelfs al wil 

de Koning mij om vijf uur spreken, dan zal 
hij na het weekend terug moeten komen. 
Na een werkweek is er niks leuker dan bij 
de Scouting leiding te geven aan een groep 
enthousiaste kinderen. En het is ook heel 
dankbaar werk. Laatst moest ik een tijdje 
naar het buitenland en als je dan terug-
komt, dan vragen ze allemaal waar ik al die 
tijd was.”

Interesse?
Interesse om ook leiding te geven bij 
Scouting Lieshout-Mariahout? Voor meer 
informatie over de Scouting kunt u contact 
opnemen met groepsbegeleider Jessie  
Aalders via 06 41 946 418.

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Gevraagd

Zorghoeve de Malbergh in Beek en Donk is 
op zoek naar een vrijwilliger die verstand van 
zaken heeft wat betreft het inzaaien, uitplant-
en, oogsten en bijhouden van een moestuin 
en dit ook voor zijn/haar rekening wil nemen

Gevraagd

Wie kan en wil meehelpen een stuk-
je voortuin te verharden om fi etsen te 
plaatsen? Het is bij appartementencom-
plex De Oever aan de Hermelijnstraat/
Otterweg in Beek en Donk

Gevraagd

Muziekcentrum Het Anker is op zoek 
naar een groepje (2-6) vrijwilligers die 
de poetsploeg voor Muziekcentrum Het 
Anker willen vormen.

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

OOK ADVERTEREN IN

LAAT HET ONS WETEN!

Paaseieren zoeken met 
Buurtvereniging RCCH

Advertorial

Laarbeek - ‘Change people’s life 
through movement’. Onder dit mot-
to zet de stichting Dance for Health 
samen met Fysiotherapie en Training 
Kemps-Rijf zich in om de kwaliteit 
van leven, in het bijzonder dat van 
mensen met Parkinson, te verbeteren 
door middel van dans waar mensen 
zich beter en vrijer gaan bewegen. 

Het is een ideale manier om de wereld 
om je heen even te vergeten en nieu-
we mensen te leren kennen. Dansen 
geeft energie en stimuleert de creativi-
teit. Daarnaast draagt het natuurlijk bij 
aan het verbeteren van de mobiliteit. 

Woensdag 25 maart 2015 was er een 
workshop gegeven aan 25 Parkinson 
patiënten onder begeleiding van de 
Geriatrie fysiotherapeuten van Kemps-
Rijf en een dansdocent van de stich-
ting.

Tijdens de workshop worden verschil-
lende dansbewegingen gecombineerd 
uit modern dans, klassiek ballet en 

improvisatie. Het gaat om een creatief 
proces waar plezier, ontmoeting, ont-
plooiing en hernieuwd vertrouwen in 
het eigen lichaam net zo belangrijk zijn 
als de beweging zelf. Bij voldoende in-
teresse vindt deze vorm van bewegen 
regelmatig plaats.

Voor meer informatie;
Fysiotherapie en Training Kemps-Rijf
0492-382120
www.fysiokempsrijf.nl

Dance for Health & Parkinson 

Mariahout – De kinderen van 
Buurtvereniging RCCH hebben op 1e 
Paasdag naar paaseieren gezocht op 
de trimbaan in Mariahout.

In het zonnetje met een heuse paas-
haas werden de 3 speciale gouden ei-
eren gevonden door Guusje, Sjoerd en 
het trio Maud, Amy en Ilse.
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De Bijzondere Vrijwilliger
Redacteur: Louke Kreemers

Deze week: Piet van de Graef
Vrijwilligerswerk: Repair Café en sociale 
alarmering van ViERBINDEN

Tijdens zijn loopbaan heeft Piet van de Graef al-
tijd in de techniek gewerkt en dus besloot hij ook 
na zijn pensioen als vrijwilliger in de technische 
sector te blijven. Eens per maand repareert hij 
kleine elektrische apparaten in het Repair Café 
en voor de Sociale Alarmering bij ViERBINDEN 
hangt hij elektronische kastjes op bij ouderen. 
“Je blijft toch bezig en een beetje onder de 
mensen.”

Techniek 
Twee jaar geleden ging Piet met pensioen. 
“Toen dacht ik: ik kan hier wel de hele dag 
naar buiten gaan koekeloeren, maar dat is ook 
niets”, vertelt hij. Hij werkte jaren bij Philips en 
techniek sprak hem erg aan. “Mensen kwamen 
soms met kapotte apparaten naar mij toe en dan 

probeerde ik ze te maken. Geen wasmachines, 
dat is te groot maar bijvoorbeeld een waterkoker 
of scheerapparaat kan ik best maken.” Hij stuitte 
toen op een advertentie voor het Repair Café. 
Via ViERBINDEN werd hij doorverwezen naar 
de Dorpsraad van Lieshout, die het café organi-
seert. “We zijn met een team van tien vrijwil-
ligers. Zes daarvan repareren de apparatuur”, 
vertelt Piet enthousiast. “Dus de kleine ap-
paraten. Het leuke is dat mensen er zelf bijzitten 
als je het maakt en dus leer je de mensen ook 
hoe ze zelf hun apparaat moeten maken. Dat 
is ook het doel van het café, dat mensen zelf 
dingen leren te repareren. Wij doen dan toeval-
lig de elektronische apparaten, maar er is ook 
een vrijwilliger die kleding herstelt en zelfs een 
meubelmaker. We hebben ook iemand die kle-
ine fi etsreparaties uitvoert. We doen wel alleen 
kleine dingen, dus bijvoorbeeld de stekker van 
een strijkijzer vervangen. We gaan niet het ding 
helemaal opnieuw in elkaar zetten.” 

Sociale alarmering 
Naast zijn werk bij het Repair Café is Piet ook 
werkzaam bij de sociale alarmering vanuit Vi-
ERBINDEN. “Het houdt in dat we met vijf vri-
jwilligers, verdeeld over de vier kernen van 
Laarbeek, bij mensen met een beperking alar-
mapparaten plaatsen”, legt Piet uit. “Ze moeten 
dan een halszender omhangen en als er iets in 
huis gebeurt, bijvoorbeeld ze vallen, en ze druk-
ken dan op het knopje op die zender dan wordt 
er met dat kastje een telefonische verbinding 
met de alarmcentrale gemaakt. Deze centrale 
kan dan door de luidspreker van het apparaat 
vragen wat er is gebeurd en kan zo met de per-
soon communiceren. Wij plaatsen die kastjes, 
zorgen voor het onderhoud en proberen storin-
gen te verhelpen. Je bent daarmee iets minder 
onder de mensen als bij het Repair Café, maar 
mensen zijn wel heel dankbaar en dat is natuur-
lijk heel fi jn.”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
Grootse ‘Van alles wa’ markt/veiling

Cursisten tentoonstelling Atelier Helmie 
Segboer

Bakel/Laarbeek - Een grote ‘Van alles wa’ 
markt c.q. veiling wordt gehouden op het 
terrein van – en in het voormalige restau-
rant van St. Jozefsheil te Bakel op zater-
dag 18 april van 11.00 tot 16.00 uur.

Te koop worden aangeboden o.a. kan-
toormeubilair, allerlei woonaccessoires, 
kantoorbenodigdheden, diverse schoon-
maakmaterialen en huishoudelijke ge-
bruiksvoorwerpen, glas- en servieswerk. 
Eigenlijk te veel om op te noemen. Er is 
ook koffie, thee, frisdrank, etc. te verkrij-
gen tegen een vergoeding en ook wor-
den er lekkere wafels gebakken en te 
koop aangeboden. De totale opbrengst 
van deze markt komt ten goede aan de 
Kenya Classic en de stichting Roparun uit 
Laarbeek.

De Kenya Classic is een sponsorfietstocht 
door Kenya om sponsorgeld te verwerven 
ten gunste van Amref Flying Doctors en le-
vert daarmee een bijdrage aan een betere 
gezondheidszorg in Afrika. 

De Roparun (Rotterdam-Parijs, maar van-
af 2004 loopt de route andersom) is de 
langste non-stop estafetteloop ter wereld 
en is ongeveer 520 kilometer lang, wordt 
gehouden in het Pinksterweekend en 
heeft als doel zoveel mogelijk geld bijeen 
te brengen voor de palliatieve zorg voor 
mensen met kanker.

Enkele verpleegkundigen van de Zorgboog 
(Anja Manders, Kenya Classic, en Francie 
Maas, Roparun),  nemen deel aan deze 
sportieve uitdagingen en hebben de ge-
weldige medewerking van de Zorgboog 
gekregen om dit evenement te organiseren.

Mariahout - In het atelier van Helmie 
Segboer  kunnen geïnteresseerden op 
zondag 12 april tussen 11.00 en 15.00 
uur komen kijken naar de cursistenten-
toonstelling.

Tijdens de tentoonstelling worden kunst-
werken getoond die het afgelopen cur-
susjaar gemaakt zijn. In het kinderatelier is 
dit jaar gewerkt rond het thema ‘kunste-
naars’. De kunstwerken van de jeugd en 
volwassenen zijn onder leiding van Helmie 
gemaakt door deels les opdrachten en een 
deels vrije opdrachten, zodat ook de zoek-
tocht naar eigen creativiteit gestimuleerd 
word.

Het atelier van Helmie Segboer is gelegen 
aan de   in Mariahout. Iedereen is van har-
te welkom.

MAALTIJDSERVICE

Welzijnsinstelling ViERBINDEN breidt 
haar maaltijdvoorziening uit met een 
ontbijt- en lunchservice. Dit doen zij in 
samenwerking met De Maaltijdservice 
uit Venray en ’t Verswarenhuys uit Beek 
en Donk. Vanaf 27 april kunnen senioren 
gebruik gaan maken van deze nieuwe 
dienst. 

Uitbreiding 
Al jaren levert ViERBINDEN maaltijden 
aan senioren. Dit doen zij zowel op loca-
tie, waar de senioren op een gezamenlijk 
eetpunt de maaltijd nuttigen, als aan huis. 
Marie-Louise Wijnen, verantwoordelijk 
voor de maaltijdservice vanuit ViERBIN-
DEN, vertelt: “Iedere week krijgen de 
maaltijdgebruikers die hun maaltijden 
thuisbezorgd krijgen een lijst waarop zij 
in kunnen vullen wat zij willen eten. Ze 
hebben keuze uit 75 verschillende menu-
samenstellingen van koelversmaaltijden. 
Dit zijn maaltijden, die gemakkelijk in de 
magnetron opgewarmd moeten worden. 
Deze maaltijden worden geleverd door De 
Maaltijdservice uit Venray. Zij zijn hierin 
gespecialiseerd. Deelnemers hieraan zijn 
erg enthousiast hierover.” 

Vanaf 27 april krijgen de deelnemende se-
nioren die koelversmaaltijden aan huis krij-
gen daarom niet alleen een lijst voor het 
warme eten, maar ook nog een aparte be-
stellijst, waarop zij ontbijt en lunch kunnen 
bestellen. “Deze lijst is gevuld met artike-
len die nodig zijn voor de broodmaaltijden. 

Ook levensmiddelen, die als aanvulling 
kunnen dienen op de warme maaltijd-
voorziening of als tussendoortje, staan op 
die bestellijst”, aldus Marie-Louise.  

Veranderingen maatschappij 
De veranderingen in de zorg, leiden ertoe 
dat mensen steeds langer – al dan niet 
noodgedwongen - zelfstandig thuis blijven 
wonen. “Met de ontbijt- en lunchservice 
willen wij op deze veranderingen in de 
samenleving - de komst van de participa-
tiemaatschappij - inspelen”, legt Marie-
Louise uit. “Mensen kunnen niet meer 
altijd zelf voor hun eten zorgen. Met onze 
ontbijt- en lunchservice kunnen we zorgen 
voor gezonde, goede maaltijden en de 
mantelzorgers worden wat meer ontlast.”

Idee 
’t Verswarenhuys klopte zelf aan bij ViER-
BINDEN met dit idee. Na een paar brain-
stormsessies tussen ViERBINDEN, De 
Maaltijdservice en ’t Verswarenhuys werd 
het idee concreet en is het verder uitge-
werkt. Roland van de Laarschot van ‘t 
Verswarenhuys vertelt: “Wij waren aan 
het onderzoeken of wij verse maaltijden 
konden bereiden en bezorgen. Het idee 
van de ontbijt- en lunchmaaltijden sloot 
naadloos aan op onze plannen, maar ook 
op wat wij kunnen. Wij werken met veel 
gevarieerde, verse producten. Daarnaast 
kunnen wij kleine hoeveelheden aanbie-
den, zoals halve onsjes of een paar stuks 
verschillend fruit. Mensen kunnen op deze 

manier niet alleen gezonde warme maal-
tijden nuttigen, maar ook gevarieerd en 
goed ontbijten en lunchen.” 

Puur eten en drinken  
Stefan de Mol, manager bij De Maaltijdser-
vice, vult aan: “Het is niet zo dat mensen 
hun complete boodschappen bij ons kun-
nen bestellen. De focus ligt echt op eten 
en drinken. Wie gebruik wil maken van de 
ontbijt- en lunchservice dient dit in combi-
natie te doen met de koelversmaaltijden, 
die huis-aan-huis bezorgd worden. De 
prijzen van ’t Verswarenhuys zijn gelijk aan 
hun winkelprijzen. Je dient minimaal twee 
maaltijden per week af te nemen en het 
minimale besteedbedrag voor de ontbijt- 
en lunchservice is €7,50 per bestelling. De 
maaltijden worden door de vrijwilligers van 
ViERBINDEN gratis thuisbezorgd.” 

Informatiemarkt 
“Wij willen alle Laarbeekse belangstellenden 
graag uitnodigen om kennis te maken met 
de maaltijdservice en de producten van de 
boodschappendienst. Kom kijken en proe-
ven, wie weet komt het voor nu of in de 
toekomst van pas!”, aldus de drie samen-
werkende partijen. 
De informatiemarkt vindt plaats op donder-
dag 23 april in het Ontmoetingscentrum. 
U bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Voor aanvragen van of meer informatie over 
de maaltijdenvoorzieningen kunt u ook con-
tact opnemen met ViERBINDEN via 0492-
328800 of via stichting@vierbinden.nl.

Vanaf eind april wordt de maaltijdservice van 
ViERBINDEN uitgebreid met een ontbijt- en lunchservice

ViERBINDEN.NL

Maaltijdvoorziening ViERBINDEN uitgebreid met ontbijt- en lunchservice 
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

   

Cruse
Merlot Pays D’Oc of 
Chardonnay vin 
de France
fl es 750 ml
4.99
Prijs per fl es 2.50

Iglo 
gepaneerde vis 
alle varianten
pak 150-560 gram
1.34-4.39
Prijs per stuk vanaf 0.67

Kippenbouten
naturel of gekruid
voordeelpak 
1000 gram
3.49-3.99    
Prijs per voordeelpak vanaf 1.74

   

OP=OP

111+++111
Merlot Pays D’Oc of 

111+++111

van Jan Linders

Fricandeau aan het 
stuk of in lapjes
voordeelpak 
1000 gram 
8.49-9.49
Prijs per voordeelpak vanaf 4.24

50%50%50%50%50%50%Fricandeau aan het 

Prijs per voordeelpak vanaf 4.24

50%50%50% 50%50%50%50%50%50%50%50%50%

Hand-
sinaasappels
1 kilo
1.99
Prijs per kilo 1.00

50%50%50%50%50%50%50%50%50%

Voor 10-12 personen

50%50%50%50%50%50%50%50%50%
Korengoud
Abrikozenvlaai
per stuk
5.79
Prijs per stuk 2.90

Jan Linders 
belegen kaas 48+ 
aan het stuk
stuk 500 gram
5.75
Prijs per stuk 2.88

*1
+1
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www.janlinders.nlActies geldig t/m 
zondag 12 april 2015
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Bedrijf:             Bed & Breakfast Rixtels Landhoeve 
In gesprek met: Berry de Greef & Caroline van Waard
Locatie:           Asdonkseweg 5, Aarle-Rixtel

Redacteur:        Martien van den Heuvel
Fotograaf:        Liesbeth van Boxtel

Vanaf 11 april staan Berry de Greef (van De Greef Textiel uit Stiphout) en 
zijn vriendin Caroline van Waard klaar in hun nieuwe Bed & Breakfast 
aan de Asdonkseweg in Aarle-Rixtel. Hoog tijd voor een kop koffie.

Hoe vindt iemand uit Enschede haar weg naar de Heikant?
“Het idee voor de B&B kwam van mijn vriendin Caroline. Zij komt 
oorspronkelijk uit Enschede en had al langer de wens om een bed & 
breakfast te openen. En toen ze een keer een weekend in Aarle-Rixtel 
was, was ze direct verknocht aan de mooie omgeving en landschap-
pen, en is het idee verder ontwikkeld”, aldus Berry. “Wij kenden elkaar 
zakelijk omdat we allebei in textiel handelden, maar na verloop van tijd 
ging het steeds minder over textiel, maar steeds meer over onze toe-
komst in Aarle-Rixtel. En zeg nu zelf, wie zou hier niet willen wonen? 
De vriendelijke mensen, de prachtige omgeving, de gastvrijheid. Die 
zijn ongeëvenaard”,  voegt Caroline met een glimlach toe. 

En toen zetten jullie de grote stap.
Na de voorbereidende werken kan de wens van Caroline op 11 april in 
vervulling gaan, en openen de deuren van Rixtels Landhoeve. Mede 
dankzij de hulp van zoon Rens de Greef, die als architect in opleiding 
de plannen tekende en broer John van Waard, die de website heeft 
gebouwd. En als Berry met gepaste trots de gastenverblijven toont, 
wordt het vanzelf duidelijk dat toeristen en bezoekers zonder enige 
twijfel een aangename slaapplaats zullen vinden bij de B&B Rixtels 
Landhoeve. “We hebben vier tweepersoonskamers met alle moderne
luxe, zoals televisie, koelkast en waterkoker. Uiteraard heeft ook iedere 
kamer zijn eigen badkamer met eigen wc. En dat in het mooie lan-
delijke kader van de Heikant. Er zijn ook terrasjes en een gemeen-
schappelijke ruimte voor het ontbijt. Sinds Caroline hier in Aarle-Rixtel 
woont, bezorgt ze in het buitengebied De MooiLaarbeekKrant, zo-
dat ze alle mooie en bijzondere plaatsjes kent voor als toeristen willen 
weten wat er hier in de buurt allemaal te doen is.”

Wat kunnen bezoekers verwachten?
Dat er in de buurt van de Heikant genoeg te doen is voor toeristen 

en dagjesmensen is wel duidelijk: er zijn verschillende fietsroutes, 
je kunt er eindeloos wandelen door de wonderschone bossen en 
natuurgebieden en langs de visvijver. En bovendien zijn er in de 
buurt verschillende goede restaurants en horecagelegenheden. 
“En dat is nog niet alles. In de nabije toekomst komt er in de wei 
bij onze B&B een jeu-de-boules-baan. Daar kunnen dan toernooi-
tjes worden georganiseerd. Daarnaast kunnen groepen mensen in 
onze ruime en luxueus ingerichte kelderruimte onder het gasten-
verblijf terecht voor bijvoorbeeld vergaderingen of bedrijfsuitjes. 

Alles is er mogelijk, van bloemschikken tot familieavonden”, 
vertelt een enthousiaste Caroline van Waard. Zoals de gastvrouw 
het samenvat: “Het is de bedoeling dat onze gasten zich in een 
prachtige omgeving in een ongedwongen sfeer thuis voelen. Dat 
iedereen het hier op de mooie Heikant naar zijn zin heeft en zich 
welkom voelt.” 

Ga voor meer informatie over de nieuwe B&B Rixtels Landhoeve 
naar: www.rixtels-landhoeve.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 HET VOETLICHT...  BED & BREAKFAST RIXTELS LANDHOEVE

Betreft: Open brief van voormalig 
burgemeester Ubachs d.d. 26-03-2015
Nee, meneer Ubachs, zo komt 
u er niet van af. Een beetje de 
zielenpoot uithangen en nog 
steeds de schuld van uw disfunc-
tioneren bij anderen leggen. Uw 
citaat: “de teleurstelling die ik 
heb opgelopen in politici die ik 
vertrouwd heb” doet voor mij de 
deur dicht. U hebt van deze affai-
re niets geleerd. Bent u daar wel 
toe in staat? Mentaliteit en her-
sens heeft een mens nodig om 
eigen fouten in te zien. Beschikt 

u daarover in voldoende mate? 
De spiegel voor uw verdere leven 
zou de vraag kunnen zijn: Wie 
heeft de kluit meerdere malen 
belazerd, die politici of was er 
een ander? Denk daar maar eens 
over na. Kunt u dat? Het juiste 
antwoord zal u beslist verder hel-
pen in uw droeve bestaan, een 
zielig verhaal in de lokale krant 
zeker niet.

J.M. Houben, Lieshout

LEZERSPODIUMSteun Top Team Huibers voor de Alpe D’HuZes 

Beek en Donk – Het Top Team Huibers 
gaat, evenals vorig jaar, weer de Alpe 
d’Huzes beklimmen. Dit jaar hebben zij 
bandjes en sleutelhangers laten druk-
ken voor de verkoop om het donatiebe-
drag nog hoger te krijgen. 

Het team staat nu op €16.088,29. Ieder 
heeft zijn eigen streefbedrag en daar zijn 
ze nog niet aan. Nu heeft het team dus 
bandjes en sleutelhangers die op zoek 
zijn naar een nieuwe eigenaar. Dus wil 
je het Top Team Huibers steunen, koop 
dan een bandje of sleutelhanger! Je 
mag zelf het bedrag kiezen. Je mag zelf 
kiezen welke donatie je schenkt voor 
het bandje of de sleutelhanger. De op-
brengst gaat naar het goede doel KWF. 
Deze bandjes en sleutelhangers zijn te 
verkrijgen bij De MooiLaarbeekKrant, 
Heuvelplein 3 (tijdens kantooruren) of 
aan de Schoolstraat 27 in Beek en Donk. 
Meer informatie over het team is te vin-
den op facebook.com/TopTeamHuibers.

Veel belangstelling voor Klokkengieterij 
Aarle-Rixtel - De openstelling van de 
Aarlese klokkengieterij op 2e Paasdag 
trok veel belangstellenden. Met name 
de monumentale houtgestookte oven 
maakte veel indruk. Ook de uitleg 
van de gidsen van Heemkundekring 
Bathold van Heessel over de geschie-
denis van de klokkengieterij en het 
gehele productieproces ging erin als 
koek. 

Eigenaar Frank Fritsen heeft gezorgd 
voor een prachtig professioneel model 
aan de hand waarvan het productie-
proces in beeld wordt gebracht. Zoals 
bekend heeft de klokkengieterij haar 
productieproces vorig jaar overgedra-
gen aan Eijsbouts in Asten. Niettemin 
kan men nog steeds deze monumen-
tale klokkengieterij bewonderen op 
elke zondag in de maanden april en 
mei. De klokkengieterij is geopend van 
14.00 tot 17.00 uur.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids Zonnig terras,prachtig uitzicht!
Originele

pannenkoeken!

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

VRIJDAG 10 APRIL

Lieshouts talent gaat 
voor WK Dart Tour
Monique Schellekens-Thom Coppens
Guney Chevenna-Duo NL
Eric Baghuis-Rick Krete-Marcel Akone
Wendy Chevenna-Christo
Carlos Donkers

Aanvang 20.00 uurENTREE €5,00

Kaartverkoop via Oranjebar en Carlos Donkers

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

Vrijdag 24 april
Artiestenavond (Nederlands- en Engelstalig)

Zaterdag 25 april
Darttoernooi, aanvang 20.00 uur)

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

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

Mooi UIT in Laarbeek

Geranium- en potgrondactie 
Scouting Beek en Donk

‘16 Dollars’ naar de fi nale Battle of the tribute bands

Foto van een eerder gehouden zomerkamp

Beek en Donk - De Scouts van 
Scouting Beek en Donk komen zater-
dag 18 april tussen 10.00 en 16.00 
uur, langs de deuren van Beek en 
Donk om geraniums en potgrond te 
verkopen. 

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

Niet sjouwen met zware zakken pot-
grond of geraniums
Het is voor hen helaas niet mogelijk 
om langs alle deuren te gaan. Als u er 
zeker van wilt zijn dat uw zware zak-
ken potgrond en of geraniums gratis 
thuis bezorgd worden, is het mogelijk 

om vooraf een vrijblijvende bestelling 
per mail actie@scoutingbeekendonk.nl 
te plaatsen. Vermeld hierin uw adres, 
het aantal zakken potgrond en of ge-
raniums en dan komen zij deze al op 
vrijdagavond 17 april bij u thuis be-
zorgen. Zo loopt u niet het risico dat 
de scouts u mislopen en kunt u op za-
terdag ochtend de geraniums al in uw 
tuin plaatsen. De betaling vind plaats 
tijdens het afleveren van de bestelling.

De opbrengst van deze actie komt vol-
ledig ten goede aan de jeugdleden van 
Scouting Beek en Donk, ze gaan hier 
allerlei leuke scoutingactiviteiten van 
doen tijdens het zomerkamp en de 
clubdagen.

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

Lieshout - De Lieshoutse band ‘16 
Dollars’ is een Volbeat tribute band. 
Volbeat is een rockband, bekend van 
een aantal hits in de top 40 en vooral 
van vele festivals in binnen- en bui-
tenland.

De band 16 Dollars hebben al meer-
dere optredens op hun naam staan. 
Op dit moment zijn zij volop bezig 
zich voor te bereiden op de grote fi-
nale van de landelijke wedstrijd: Battle 
of the tribute bands. Enkele maan-
den geleden hadden zij zich al inge-
schreven en konden ze niet meedoen 

omdat er teveel inschrijvingen wa-
ren. 16 Dollars waren toen uiteraard 
teleurgesteld. De kwartfinales wer-
den gehouden in de Cacaofabriek in 
Helmond. Er was een band die op het 
laatste moment afhaakte. 16 Dollars 
werd gebeld of zij wilden invallen. 
Door deze kwartfinale behaalden zij 
de publieksprijs en waren zo door naar 
de halve finales. Bij de halve finale in  
de Pul in Uden deden er 5 tributes 
bands mee. Hier kreeg de Lieshoutse 
band de gecombineerde jury/pu-
blieksprijs en behaalde daarmee een 
finale ticket. 

De grote finale wordt gehouden op 
18 april in de DRU cultuurfabriek 
in Ulft. Samen met 5 andere tribute 
bands strijd 16 Dollars om een eer-
ste plaats en daarmee diverse optre-
dens op festivals, een clubtour en een 
professionele videoclip. De ban heeft 
een kampeerterrein geregeld op 500 
meter van de DRU cultuurfabriek. Zij 
hopen dat er zoveel mogelijk fans 
en andere geïnteresseerden met hen 
mee gaan voor support tijdens de 
finale, maar natuurlijk ook voor de 
gezelligheid. 

Finale ticket met vlnr. Frank de Groot (gitaar), Pim Schram (gitaar/zang), 
Goran Bek (bas) en onder in het midden Maikel Wagelmans (drums)
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Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

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

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

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

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

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

voor familie
verenigingen
bedrijfsuitje

zondag 12 april

open dagopen dagopen dag
10.00 - 16.00 uur

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

Mooi UIT in Laarbeek

Harmonie O&U presenteert: ‘Lentewind’

Harmonie St. Cecilia uit Mheer

Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning verwelkomt 
op zaterdag 19 april het orkest van 
Harmonie St. Cecilia uit Mheer voor een 
uitwisselingsconcert in Muziekcentrum 
‘t Anker in Beek en Donk. Dit concert is 
getiteld ‘Lentewind’. 

Het concert heeft een bijzonder tintje, 
omdat beide orkesten onder leiding 
staan van dirigent Fried Dobbelstein. 
Met het harmonieorkest van O&U 
zal hij nog eenmaal het concourspro-
gramma ten gehore brengen. Hiermee 

behaalde O&U afgelopen november 
een spectaculair resultaat: eerste prijs 
met lof en weekendwinnaar van het 
concours. De eerste stukken die ge-
speeld zullen worden, zijn Divertimento 
van Oliver Waespi en Angels in the 
Architecture van Frank Ticheli. Dit con-
coursprogramma wordt aangevuld met 
Danza Sinfonica van James Barnes, 
een werk met veel Spaanse invloeden. 
Het harmonieorkest uit Mheer, waar 
Fried Dobbelstein al meer dan 25 jaar 
de muzikale leiding heeft, speelt on-
der andere de werken Machu Picchu 

van de Japanse componist Yagisawa, 
Malaguena van Lecuona en Songs 
from the Catskills van Johan de Meij. 
Bij elkaar een zeer divers en aangenaam 
muzikaal programma, uitgevoerd door 
twee orkesten van hoog niveau. 

Kaarten voor dit concert zijn te koop 
bij Bloematelier De 4 Seizoenen en te-
lefonisch te bestellen via 0492-450480 
(secretaris O&U). Tevens zijn ze voor 
aanvang van het concert te koop aan 
de kassa van ‘t Anker voor €7,50 per 
stuk. Het concert begint om 14.30 uur.

Sint Servatius gilde houdt 
vlooienmarkt
Lieshout – Het Sint Servatius gilde 
houdt zondag 12 april voor de 20e 
keer een grote vlooienmarkt. Deze 
wordt gehouden in de manege van 
Lieshout. 

Net als voorgaande jaren wordt de 
manege weer omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar weer van 
alles wordt aangeboden. Dus zoekt u 
een onderdeeltje, een boek, wilt u uw 

verzameling uitbreiden of zoek je een 
leuk kastje of stoel, kom dan zoeken 
op deze vlooienmarkt. Voor de verza-
melaar het walhalla van het zuiden. 
Het hele jaar hebben leden van het 
gilde spullen ingezameld en op soort 
gesorteerd.

De manege vindt u aan de provinciale 
weg 26 in Lieshout de vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Voor de 60e keer Beekse 
vlooienmarkt
Beek en Donk – Buurtvereniging De 
Eendracht houdt zondag 19 april 
van 11.00 tot 15.00 uur hun 60e 
vlooienmarkt. Deze vindt plaats 
binnen en buiten bij buurthuis 
De Schuurherd, gelegen aan het 
Heuvelplein. 

Voor de 60e  keer organiseren zij 
een vlooienmarkt oude stijl. Dus 
geen handelaren, nee de wakkere 
handelaar komt het bij hen kopen, 
want het is nergens goedkoper. Er 
is veel heel veel goed spul. Het zijn 
dan ook uitsluitend zelf verzamelde 

spullen die door een zestigtal le-
den te koop worden aangeboden. 
Een vlooienmarkt die telkens dan 
ook Honderden kooplustigen trekt. 
Bezoekers van andere jaren weten 
het, Voor de echte koopjes moet 
je op de Beekse vlooienmarkt zijn. 
Voor inlichtingen kan men terecht bij 
Mari Vereijken, mail marivereijken@
hetnet.nl, Heuvelplein 32 te Beek en 
Donk. Tel. 0492-462017.

De opbrengst komt ten goede aan 
de vele jeugdactiviteiten van de 
buurtvereniging. 

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen



Donderdag 9 april 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Soms kun je maar beter het zekere 
voor het onzekere nemen. Want 
met een pijnlijke schouder, knie 
of achillespees is het oppassen 
geblazen. “Met echografie kun je 
de spieren, pezen en gewrichten 
tegen het licht houden,” vertellen 
fysiotherapeuten Theo Kemps en 
Bas Keursten. “Dan zie je zo wat nog 
wél en wat niét meer kan.”

Ho, geen risico
Een hardloper die door een blessure, 
bv een spierscheur, uit de running 

is geweest, wil het liefst weer 
verder gaan waar hij gebleven is. 
Voetballers die weer bijna fit zijn, 
staan te trappelen om de wei in te 
gaan. Maar hoe verloopt het herstel? 
Zit er schot in? Is het verantwoord 
om er weer vol tegenaan te gaan? 
“Echografie maakt veel duidelijk,” 
zegt Theo Kemps. “Het laat zien 
hoe schouders en knieën bewegen, 
en wat de conditie van spieren en 
pezen is. En dan kun je verantwoord  
beslissen of je weer wel of niet gaat 
sporten.”

Gerichte aanpak
Bas Keursten: “Met echografie 
kun je als het ware binnen in het 
lichaam kijken. En als patiënt kijk je 
mee op het beeldscherm. Dat werkt 
verhelderend. Zij kunnen spieren 
en gewrichten vergelijken: spieren 
en gewrichten die goed zijn en die 
waaraan iets mankeert. Echografie 
is een hulpmiddel. Het helpt je om 
nauwkeurig de pijnlijke plaatsen in 
beeld te brengen. Daardoor kun je 
een betere diagnose stellen en een 

gerichte behandeling geven. Sneller 
en efficiënter.”

“Echogra� e is er niet 
alleen voor sporters. 

Het is er voor iedereen 
die iets aan spieren of 

gewrichten heeft.“

Verkalkte spieren
Theo Kemps: “Echografie is er niet 
alleen voor sporters. Het is er voor 
iedereen die iets aan spieren of 
gewrichten heeft. Bobbeltjes op de 
knie, een cyste, ontsteking… Is het 
onschuldig of minder onschuldig? 
Een echo geeft uitkomst, ook bij 
zere plekjes die maar niet over 
willen gaan. Die komen best vaak 
voor. De kans is redelijk aanwezig 
dat je te maken hebt met verkalking 
van spieren. Met een echo weet je 
precies waar die verkalking zit.”

Los trillen
Bas Keursten: “Laten we er geen 

doekjes om winden. Kalk in 
de spieren is geen pretje. De 
knobbeltjes en de bobbeltjes doen 
pijn. Ronduit onaangenaam. Hoe je 
verkalkte spieren weer ontkalkt? 
Met shockwave. Deze wave werkt 
met geluidsgolven en hiermee 
tril je de kalk kapot. Spieren die 
niet elastisch zijn maak je weer 
soepel. Ook kalkophoping in pezen 
en banden zoals bij hielspoor 
zijn  heel goed te behandelen met 
shockwave. Verder zijn klachten 
zoals peesontstekingen en littekens 
in knie, schouder en tennisarm 
goed te behandelen met deze 
methode. Shockwave is afgeleid van 
de niersteenvergruizer. Het werkt 
volgens het zelfde principe. Maar 
dan voor verkalkte spieren, pezen en 
banden. ”

Pijn, verdwijn!
Wat heeft shockwave als behandeling 
om het lijf? Theo Kemps: “Eerst 
brengen we met een echografie 
pijnlijke lichaamsdelen in beeld. 
Precisiewerk. Daarna kunnen we 

gericht de geluidsgolven richten. Dat 
kan pijn doen. Frequentie en druk van 
de geluidsgolven stellen we in tot een 
verdraagbare dosering. Een kwestie 
van aftasten. Een behandeling duurt 
zo’n vijf minuten per keer. Na drie tot 
vier behandelingen ben je doorgaans 
van je pijn af.” 

“Echografie helpt je om pijnlijke 
pezen, spieren en gewrichten 
nauwkeurig in beeld te brengen. In 
combinatie met shockwave kun je 
vervolgens gericht verkalkte spieren 
weer soepel maken. Kemps en Rijf is 
in de regio de enige praktijk die deze 
combinatie aanbiedt.”

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Echografie en shockwave
Een machtige combinatie bij pijnlijke spieren en gewrichten
 

Bas Keursten

Theo Kemps

DESKUNDIG ADVIES IN DE GROOTSTE HARDLOOP- EN 
WANDELSPECIAALZAAK VAN NEDERLAND!
Stationsstraat 137, Horst a/d Maas, 077-3987100
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Tien over één op maandagmiddag. De 
monotone zoemer gaat, de maandag-
middagshow staat op het punt van be-
ginnen. Mijn jeugd, 24 koppen sterk, 
staat al keurig te wachten bij de gele 
paaltjes; de verzamelplek voordat men 
zichzelf enthousiast de touwen inhijst, 
een ongeluk springt over houten kas-
ten en verwoed kracht uitoefent tijdens 
een robbertje stoeien. Het sleutelmeis-
je heeft het koord met daaraan een 
collectie sleutels die sinds de jaren 80 
niet meer is ververst. Eén daarvan, een 
druppel wordt dat ding genoemd, is 
bedoeld om het gymnastieklokaal te 
openen en te ontdoen van het kabaal 
wat zich alarm noemt. Meestal gaat dit 
goed, soms ook niet, maar dat is een 
ander verhaal. Deze editie speelt zich 
af in de gymzaal. 

Bij binnenkomst splitst het vrouwelijk 
geslacht zich van het mannelijke. In 
de voorbestemde kleedkamers wor-
den de tassen geleegd en komen de 
vers uitgewassen gymkledingstukken 
tevoorschijn. Druk buurtend ontdoet 
men zich van de spijkerbroeken. Goed 
te zien is dat de slungeljongens behoo-
rlijk wat ‘water in de kelder’ hebben. 
Ook de truien worden uitgetrokken. 
Over het hoofd. Eenieder een andere 
tactiek, waarbij een aantal haarzakjes 
het niet overleeft. Na enkele ‘schiet 
eens opjes’ druppelen de boys ge-
moedelijk de gymzaal binnen; Jaap in 
zijn hempje en Mitchell in zijn zwarte 
panter outfi t. De meiden betreden wat 
drukker beppend de gymarena, maar 
niet alvorens het toilet met een bezoek 
vereerd te hebben, wat op deze leef-
tijd nooit meer individueel gebeurt. 
Monique en Plien zijn al geleegd. Zij 
hebben hun fl itsende stappers nog wel 
in de hand, aangezien zij de gewoonte 
hebben deze pas in de zaal aan te trek-
ken. ‘Daar zijn we weer’, vrolijken de 
twee. 

Een kwintet andere meiden ziet de 
warming uppende jongens argwanend 
aan en besluiten dat er eerst nog 
even gesproken moet worden over de 
laatste nieuwtjes op ‘sixpackgebied’. 

‘Gaan de dames ook starten met hun 
lichaamsoefeningen, mogelijkerwijs 
stimuleer je zo ook je eigen buikspier-
groei’, galt het plots door de ruimte. 
En ook de dames galopperen naar de 
overkant, voor het oog, dat wel.

Inmiddels bevindt iedereen zich in de 
zaal en wordt er op het onpedago-
gische fl uitje geblazen. Het gehele 
atletenensemble wordt gedirigeerd 
naar de gele lijn. Beweeglijk en met 
een dosis gezonde energie wacht men 
op wat komen gaat. Eerst een tikspel, 
waarbij men 2 keer 2 tikkers moet 
zien te passeren. Schijnbewegingen 
volgen, hoogstaande tikmanoeuvres  
leiden tot slakende gilletjes, want ‘ik 
ben niet geraakt, hoor’. Totdat een 
luide bots leidt tot een enorme stilte. 
Jan is zowaar tegen zijn collega-tikker 
Arnold geknotst en heeft daar, zo te 
zien, ontzettend veel last van. Beiden 
liggen op de grond. Arnold staat snel 
weer op, blijkt wat dizzy, maar her-
vindt zich al vrij snel. Jan daarentegen 
wordt overeind geholpen en nadat hij 
zijn handen voor zijn neus weg heeft 
gehaald wordt de schade opgemaakt. 
Oei, het gezichtsuitsteeksel heeft een 
afwijking naar rechts gekregen, een 
breuk. Ai! Verdriet, troostende woor-
den van Willem en snel naar het ziek-
enhuis. Dat is wel even schrikken ge-
blazen. ‘Tsja, meestal gaat het goed, 
mees, maar soms ook niet!’

(Gelukkig is het met de neus van Jan 
alweer een stukkie beter. Net als het 
hoofd van Ar-
nold.)

Mees 
Joost 

Meestal gaat het goed, maar soms ook niet
COLUMN

Met opa en oma naar het verkeersexamen 

Un Bietje Brabants nieuwe stijl

Mariahout - Eenbes Brede School 
Bernadette houdt, samen met Veilig 
Verkeer Nederland, een schriftelijk 
verkeersexamen voor opa’s en oma’s 
op donderdag 16 april. Samen met 
de kleinkinderen  kunnen de opa’s en 
oma’s hun kennis van verkeer toetsen. 
Het VVN schriftelijk verkeersexamen 
is één van de bekendste en langst-
lopende projecten van Veilig Verkeer 
Nederland.

VVN Verkeersexamen
Veel opa’s en oma’s hebben vroeger 
al het verkeersexamen gedaan. Lang 

geleden toen het verkeer heel anders 
was. Maar hoe is het nu met de ver-
keerskennis van opa’s en oma’s? De 
kleinkinderen groeien op met het ver-
keer van nu, waarin ze hen leren dat 
verkeer gevaarlijk is en dat er goed 
opgelet moet worden. Hoe leuk is het 
om samen met opa en oma het ver-
keersexamen te doen. Voor opa’s en 
oma’s meteen een goede manier om 
de verkeerskennis op te frissen en iets 
leuks te doen met  de kleinkinderen.

Samen leren!
De kinderen sturen uitnodigingen naar 

opa en oma en vragen of opa en oma 
mee willen  doen met het verkeersexa-
men. De school stimuleert de kinderen 
om samen met opa of oma te leren. 
Hiervoor kunnen ze gebruik maken 
van de VVN praktisch verkeersexamen 
app. De kinderen en opa en oma ma-
ken hetzelfde schriftelijke verkeersexa-
men op hetzelfde moment. Natuurlijk 
in dezelfde ruimte. Het is voor de 
kinderen natuurlijk wel een belangrijk 
moment. Net zoals de kinderen ont-
vangen ook de opa’s en oma’s hun 
verkeersdiploma.

Aarle-Rixtel/Lieshout/Gemert - Un 
Bietje Brabants is een orkest dat cir-
ca 8 jaar bestaat en afkomstig is uit 
Aarle-Rixtel, Lieshout en Gemert.

Vanaf april treden zij op met een ver-
nieuwd repertoire, zowel dialect als 

ouwe gouwe Nederlandstalige num-
mers van onder andere Heikrekels, 
Rocco Granata, enz. Er kan en mag 
geluisterd worden maar natuur-
lijk mag er ook gedanst worden. 
Een onvervalst repertoire van be-
kende Nederlandstalige nummers, 

afgewisseld met eigen liedjes in het 
dialect.

Zondag 19 april zijn zij te beluisteren 
en te zien in Wijkhuis De Fonkel aan 
de Prins Karelstraat 131 in Helmond. 
De middag begint om 14.00 uur. 

Vorstenbosch - Ieder mens is 
uniek. Ik vind het fascinerend hoe 
verschillend mensen verouderen, 
om daar grip op te krijgen en de 
klok terug te draaien of het proces 
te remmen. En zo begon ik jaren 
geleden mijn zoektocht naar re-
sultaatgerichte behandelingen en  
mogelijkheden voor een mooiere 
en gezonde huid en dito lichaam. 
Scholing, ervaring en inzichten 
hebben me veel geleerd.

Mijn passie voor anti-aging heeft 
ertoe geleid dat we onlangs een 
compleet nieuw concept heb-
ben ontwikkeld.  Een concept van 
duurzame verbetering, waarbij we 
de krachten van de hedendaagse 
technologie, hoogwaardige me-
disch/ cosmetische producten en 
onze behandelwijze gebundeld 
hebben. 

Vandaag de dag nemen we af-
scheid van ‘de schoonheidssalon’ 
en  gaan we het aanbod vereen-
voudigen en verduidelijken en staat 
Medi Spa Annelies voor  anti-aging 
kennis, advies en behandelingcen-
trum voor verbetering van huid en 
lichaam. 

Door deze nieuwe opzet gaan we 
ook geen ‘gewone’ schoonheids-
behandelingen meer geven, maar 
juist behandelingen inzetten om 
een doel te bereiken. Daar gaan 
we samen naar toe werken. Met 
samen bedoelen we dan ook dat 
de klant thuis meewerkt  om dit 
doel te realiseren.  Wij beloven op 
onze beurt dat wij heel innovatief 
zijn  en technieken in huis halen om 
de klant niet alleen tevreden, maar 
heel blij de deur uit te zien gaan. 
Daarom maken wij de keuze om 
ons hier volledig op te gaan richten.

Behandelingen en advies op maat, 
eigentijds en persoonlijk en met 
aantoonbare resultaten. De klant 
hoeft het wiel niet zelf uit te vinden, 
wij denken met hem/haar mee, zo 
klein of groot als hij of zij wil.

PRIMEUR!
Om ons aanbod compleet te ma-
ken hebben we de allernieuwste 
laser van Alma in huis gehaald. Wij 
zijn heel trots dat wij als eerste in 
Nederland de compleet vernieuw-
de  versie in handen krijgen. Een 
primeur omdat Alma Laser wereld-
leider is op het gebied van laser en 
IPL, omdat het FDA en CE gekeurd 

is, omdat het als eerste innovaties 
op de markt brengt én in de beste 
klinieken wereldwijd staat. 

Nieuwe oplossingen dienen zich 
aan  van huidverjonging/ -verbete-
ring die voorheen  slechts mogelijk 
waren door chirurgie. Lunch time 
faceliften en definitief ontharen in 
de zomer zijn nu mogelijk, ook bij 
lichtere haren en een gebruinde 
huid.  Met de nieuwe apparatuur 
kunnen we onmiddellijke resultaten 
bereiken met effecten op lange ter-
mijn, omdat ze invloed hebben op 
de diepste lagen van de huid waar 
weefsels worden gestimuleerd en 
opgebouwd. Laser behandelingen 
maken het mogelijk om gerichte 
behandelingen uit te voeren voor 
diverse huidproblemen. Bovendien 
geven de behandelingen steeds 
minder of zelfs helemaal geen 
down time, pijn of vervelende bij-
werkingen. Dit zijn exact de rede-
nen waarom de laser zo populair is 
geworden voor gezichtsbehande-
lingen, die resulteren  in een zicht-
bare verjonging of verbetering van 
de huid.
 
U bent van harte welkom voor een 
gratis huidanalyse en advies!

Medi Spa Annelies zet in op duurzame verbetering

Hondstraat 10
Vorstenbosch
0413-343674
info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl

HEUVELPLEIN 10C - BEEK EN DONK
(ACHTER DE LINDEBOOM)

0492-517593 WWW.SHOES4YOULAARBEEK.NL

APRIL OUTLET MAAND
SUPER SALE

KINDERSCHOENEN VANAF € 29.00

50%KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE*

DAMES- / HEREN & KINDERSCHOENEN

*NIEUWE COLLECTIE UITGEZONDERD

Advertorial

Het orkest Un Bietje Brabants
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MooiLaarbeekkrant

MooiBoerdonk
Witte Gij Ut komt er weer aan

Bestuurskamer RKSV Boerdonk 
opgefleurd 

CV de Zandhazen verrast mensen met 
verstandelijke beperking

Verrassende winnaar kaartseizoen RKSV Boerdonk

Boerdonk - De vragen staan in de 
steigers. De sponsors zijn aangezegd. 
De eerste inschrijvingen zijn binnen. 
Kortom: Erp, Keldonk en Boerdonk 
maken zich zachtjesaan weer op voor 
Witte Gij Ut. De dorpsquiz vindt dit 
jaar op zaterdag 27 juni plaats.

Het kan de komende weken niemand 
ontgaan: de witte geit duikt weer op in 
het straatbeeld. Zo zullen de uithang-
borden weer komen te staan bij een 
aantal winkels, komen er grote driepo-
ten met banners in de dorpen te staan, 
worden er posters verspreid en zullen 
we ook in de media wat prominenter 
van ons laten horen. Alles om u maar 
weer duidelijk te maken dat u zich 
weer kunt inschrijven. Overigens zult 
u niet het eerste team zijn dat zich in-
schrijft: zo’n 25 teams gingen u al voor. 
Zij hebben de eerste tip al binnen en 
een hele kleine voorsprong op u. Maar 
niet getreurd: schrijf u snel in en u ont-
vangt een tweede tip. 

Bij 400 likes verdubbelen we de prij-
zenpot
Zorg sowieso dat u de Facebookpagina 
even liked: bij 400 likes wordt het 
prijzengeld verdubbeld. Dat betekent 
dat het inschrijfgeld nagenoeg ook de 
volledige prijzenpot wordt. Vorig jaar 
moesten daar nog wat kosten vanaf om 
de zaak rond te krijgen, dit jaar kan de 
organisatie het ‘gat’ waarschijnlijk met 
sponsors dichtmaken. Inschrijven kost 
€10,00 per team. Hoe meer teams, hoe 
groter de prijzenpot; en hoe groter het 

bedrag dat naar een goed doel gaat!

De vragen: nog moeilijker?
Nou, nee. Laten we dat maar niet 
doen. Vorig jaar hebben we heel goede 
feedback van de deelnemende teams 
gekregen. Daar proberen we dit jaar 
nadrukkelijk wat mee te doen. Al blijft 
dat natuurlijk lastig. De een vond de 
quiz te moeilijk, voor de ander had hij 
best nog wat moeilijker gemogen. De 
uitdaging is om de gemene deler te 
vinden en een quiz samen te stellen die 
voor iedereen leuk is.

Uitbreiding van de commissie
De commissie, die verantwoordelijk is 
voor de organisatie van de quiz, is uit-
gebreid. Henri van Alphen had eerder 
al aangegeven te stoppen. Zijn plaats 
wordt ingenomen door Kristel van 
Duijnhoven uit Erp en Jeroen van den 
Acker uit Keldonk. Ziet u hen – of een 
van de andere leden – de komende 
tijd op verdachte plekken, al dan niet 
met camera, houd ze in de smiezen. 
Misschien geven ze onbedoeld een 
hint.

Inschrijven kan via www.wittegijut-
kwis.nl. Na betaling van het inschrijf-
geld ben je zeker van deelname. 

Boerdonk - De bestuurskamer van 
RKSV Boerdonk is opgefleurd met het 
logo van de voetbalvereniging. Hier 

heeft Janneke Kuipers voor gezorgd. 
Loop gerust eens binnen om naar het 
resultaat te kijken.

Boerdonk - Carnavalsvereniging de 
Zandhazen is vooral rond carnavalstijd 
erg in the picture. Met het vieren van 
carnaval samen met Boerdonk tracht 
ze voor iedereen een toegevoegde 
waarde te leveren. Zo ook voor men-
sen met een verstandelijke beperking.  
En dus werd er een commissie samen-
gesteld die deze taak graag op zich 
nam om een onvergetelijke dag te or-
ganiseren in samenwerking met Sport 
en Spelboerderij Leekzicht.

Tweede Paasdag was het dan zover. 
Willem van de Akker, in het bezit van 
enkele Amerikaanse auto’s, werd ge-
vraagd of hij meer van die prachtige 
auto’s kon regelen. Willem regelde 
maar liefst 20 van die grote sleeën. Bij 
Leekzicht werden ze vol trots door de 
chauffeurs voor de koeienstal gepar-
keerd. De nieuwe koeien van Leekzicht 
voelden zich binnen enkele minu-
ten helemaal thuis in Boerdonk! En 
de groep van 18 jongens en meisjes, 

dames en heren, stond de auto’s, ge-
spannen van de zenuwen op te wach-
ten. Na het eten van enkele brood-
jes werd er aan de hoofdgasten een, 
speciaal ontworpen shirt uitgereikt en 
mocht iedereen samen met de mee-
gekomen familie en begeleiders een 
prachtig opgepoetste slee uitkiezen om 
daarmee een rondrit te maken. Binnen 
no-time zat iedereen parmantig voorin 
zijn slee te stralen en de auto te be-
wonderen. De rit ging via een toeris-
tische route naar Griendtsveen, waar 
een pitstop werd gehouden om de be-
nen te strekken en natuurlijk voor een 
lekker drankje. Daarna zwabberde ie-
dereen weer in zijn slee, via een prach-
tige route, richting Boerdonk. Maar 
eerst wilden alle trotse wagenbezitters 
samen met alle trotse deelnemers en 
organisatoren op de foto als aanden-
ken aan deze onvergetelijke dag. Bij de 
Sligro op het parkeerterrein werden de 
prachtige auto’s uitgestald voor het fo-
tomoment. Hierna snel naar Leekzicht, 

want iedereen had natuurlijk flink hon-
ger gekregen van deze prachtige mid-
dag. Er stond dan ook flink wat friet 
en snacks op iedereen te wachten en 
men kon er geen genoeg van krijgen. 
Als klap op de vuurpijl kwamen daar 
ook nog 2 heuse Paashazen iedereen 
verrassen met een chocolade paas-
haas. Moe maar voldaan, kon iedereen 
daarna tevreden naar huis na een zeer 
geslaagde middag en zeker voor her-
haling vatbaar. 

CV de Zandhazen wil bij deze nog-
maals haar dank uiten aan alle chauf-
feurs/eigenaars van alle schitterende 
auto’s die belangeloos deze groep 
mensen een geweldige middag heb-
ben bezorgd.

Wil je graag wat foto’s zien? Kijk dan 
op www.cvdezandhazen.nl. Het was 
‘skon’, zo ‘skon’.

Boerdonk - Het was de laatste 
kaartavond bij RKSV Boerdonk erg 
spannend wie er zou gaan winnen. 
Jan van Deursen, die bijna het hele 
kaartseizoen bovenaan stond, had 
11 punten voorsprong op de num-
mer 2, Jan van de Vossenberg. De 
overwinning lag dus voor het grij-
pen.

Het liep echter geheel anders. Jan 
van de Vossenberg haalde de volle 15 
punten en zo kwam Jan van Deursen 
op het einde vijf punten tekort om te 
winnen. Jan van de Vossenberg heeft 
slechts 1 keer bovenaan gestaan, op 
de eindstreep. Adrie Biemans ging 
met de poedelprijs naar huis. Jan, 
proficiat namens de kaartcommissie 
en alle deelnemers. 

De volgende sponsoren maak-
te deze kaartavonden mogelijk: 
Biemans hout en parketvloeren, Van 
de Rijt Eierhandel, Van de Akker 
Rijwielhandel, Van de Tillaart Slagerij, 
Van de Berg Rijwielhandel en Kanters 
Albert Heijn. 

De volgende kaartavond is op 29 sep-
tember, zet dit alvast in uw agenda. 

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Basis- en Luxe behandelingen 
% Make-up workshops
% Visagie
% Gelnagellak        
% Microdermabrasie behandelingen
% Dermashaping behandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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MooiLaarbeekkrant
Sint Servatius Gilde brengt Vendelhulde aan 
Jan Corsten

Rotary doneert €20.000 voor projecten

Yammas jeugd maakt kennis met rolstoelbasketbal

Repair Café Laarbeek

Medische beslissingen rondom 
het levenseinde

Expositie Laarbeekse kunstenaren 
in Breugel

Rommelmarkt Buurtvereniging De Regt

Kwartet Gilbert in Kouwenbergs kerkje

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout bracht zaterdag 4 april 
een vendelhulde aan hun zeer 
gewaardeerd lid Jan Corsten uit 
Mariahout. Jan, al jaren lid van het 
gilde, mocht uit handen van wet-
houder Theo Briels een koninklijke 
onderscheiding in ontvangst nemen, 
voor zijn jarenlange inzet bij harmo-
nie Sint Cecilia uit Lieshout. 

Jan is 30 jaar commissaris van de 
harmonie, ook is hij 28 jaar bestuurs-
lid en 26 jaar bestuurslid in de acti-
viteitencommissie. Ook is Jan een 

van de oprichters van blaaskapel de 
Grottendorfers uit Mariahout. Deze 
kapel, die ontstaan is uit alleen maar 
leken op muziekgebied, is onder lei-
ding van Piet Dienders uitgegroeid 
tot een clubje muzikanten die de 
sterren van de hemel blazen. Jan 
blaast er zelf ook zijn partij in mee 
met de tuba.

Het Gilde wenst Jan en familie van 
harte proficiat met deze wel ver-
diende onderscheiding. Het vol-
gend weekend is het Gilde ook 
weer in touw, dan staat de jaarlijkse 

vlooienmarkt op het programma. 
Deze vlooienmarkt, die elk jaar ge-
houden wordt in de manege te 
Lieshout, mag gerekend worden als 
een van de grootste markten van 
Brabant. Omdat alle kramen bezet 
zijn door Gildeleden en vrienden van 
het Gilde, dus geen handelaren, is 
deze qua prijzen een van de goed-
koopste in de regio. Ook is het een 
plek waar vele vrienden elkaar tref-
fen. Dus heb je tijd tussen 9.30 en 
14.00 uur, laat je dan zondag zien bij 
de manege.

Laarbeek - Na de toekenning voor 
twaalf lokale projecten in januari van 
dit jaar ontvangen twee maanden la-
ter opnieuw 17 projecten financiële 
ondersteuning. In de maand maart 
zijn 17 van de 24 ingediende aan-
vragen goedgekeurd. De projecten 
die ondersteuning hebben ontvangen 
variëren van de Progeria Family Circle 
tot de Kledingbank Laarbeek.

De bijdrage die de Rotaryclub uitkeert 
varieert van €250 aan Outdoor Anders 
voor de organisatie van een kennisma-
kingsdag voor mensen met een beper-
king tot €2.500 voor de opstart van de 
Zorg-coöperatie Gemert. De gehele lijst 
van instellingen die een bijdrage ont-
vangen is als volgt: Jeugdnatuurwacht 
afd Bakel, Milheeze, De Rips, Progeria 
Family Circle, Repaircafe Laarbeek, 

Beek en Donks Gemengd Koor, Kinder 
Vakantie Werk Gemert, Kledingbank 
Laarbeek, Scouting Lieshout-
Mariahout, Zorg coöperatie Gemert, 
Jubileumcommissie KBO Lieshout, De 
Groene Heerlijckheid, Outdoor Anders, 
Carnabeats, Jeugdtoneel Carroussel ju-
bileumuitvoering, Harmonie St. Cecilia 
Lieshout-Mariahout, Contactgroep 
Laarbeek e.o., Toneelvereniging ’t Gat 
en Family for all.

Een aantal aanvragen die afgelopen 
periode zijn ingediend zijn nog in be-
handeling. Rotary zet zich zoveel mo-
gelijk in om projecten te voorzien van 
een kleine financiële injectie. Deze ser-
viceclub verwerft haar middelen met 
de uitvoering van fondswervende ac-
tiviteiten en middels een bijdrage van 
WiSH Outdoor.

Er zijn ook aanvragen die geen onder-
steuning ontvangen. Dit komt omdat 
Rotary geen financiële bijdrage geeft 
aan de organisatie van feesten of aan 
projecten die zelf ook weer geld aan 
het werven zijn voor andere goede 
doelen. Ondanks het feit dat de mid-
delen voor donaties voor het seizoen 
2014 – 2015 nagenoeg besteed zijn, 
zoekt Rotary nog steeds naar lokale 
projecten om hen te kunnen onder-
steunen. Het gaat om activiteiten die 
direct in de eigen regio worden uit-
gevoerd. Verenigingen en activitei-
ten die ondersteuning zoeken bij de 
Rotaryclub kunnen een email sturen 
naar secretariaatclubgbl@gmail.com 
of Rotaryleden aanspreken. Meer in-
formatie is ook te vinden op www.ro-
tary.nl/gemertbeekdonklieshout.

Mariahout - Op vrijdag 27 maart was 
er wederom een drukbezochte soos-/
sportavond voor de jeugd van Yammas 
uit Mariahout.

Op deze  avond heeft  dhr. Huub 
Knubben van BOBA-aangepaste sporten 
les gegeven in rolstoelbasketbal. Hij liet 
de Yammas jeugd ervaren hoe het is om 
te leven met een beperking. Maar vooral 
dat je ondanks een beperking nog veel 
kan doen, ook al zijn hier hulpmiddelen bij 
nodig.  Op deze avond werd rolstoelbas-
ketbal gespeeld, in partijen van 5 tegen 5. 

Er werd  zeer fanatiek en fel gestreden. 
Diegene die zich op een andere manier 
wilden vermaken, konden  tafeltennissen 
of als DJ kunsten laten horen vanachter 
de discotheek. Het was weer een gevari-
eerde en geslaagde Yammas-avond.

Op vrijdag 10 april aanstaande gaat 
Yammas kegelen. Opgeven kan via 
www.yammas.nl.

Jan Corsten met zijn vrouw Toos omringd door Gildebroeders

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout  
houdt woensdag 15 april het maan-
delijkse Repair Café. In het Dorpshuis 
Lieshout draait het dan allemaal om 
repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 en 16.00 uur staan diverse vak-
lieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche  apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, ne-
men van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies… Alles wat 
niet meer werkt is welkom en maakt 
kans op een geslaagde reparatie. De 
vaklui in het Repair Café weten bijna 
altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooit men ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repare-
ren kan leiden tot hele leuke contac-
ten in de buurt. Maar bovenal wil de 
Dorpsraad met het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. 

Lieshout - Onder deze titel houdt het 
Wit-gele Kruis Lieshout-Mariahout 
op woensdag 22 april een lezing. 
Deze avond vindt plaats in de grote 
zaal van het Dorpshuis te Lieshout en 
begint om 20.15 uur, aansluitend aan 
de jaarvergadering van het Wit-gele 
Kruis, welke om 19.30 uur van start 
gaat.

De lezing zal worden verzorgd door 
Dr. P.E. Polak, die als cardioloog is ver-
bonden aan het St. Anna ziekenhuis 
in Geldrop. De heer Polak is tevens 
voorzitter van de Medisch Ethische 
Commissie van het ziekenhuis en au-
teur van het niet reanimeren beleid 
en euthanasieprotocollen. De bijeen-
komst is er op gericht om duidelijk-
heid te geven over de zorg in de laat-
ste levensfase, zoals het achterwege 

laten of staken van behandelingen en 
de wijze waarop met pijnbestrijding 
wordt omgegaan. Tevens komen ac-
tieve levensbeëindiging en palliatieve 
sedatie aan de orde.

Na de pauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen en het uitwisselen 
van gedachten met de heer Polak. 
Desgewenst kunnen vragen nu reeds 
schriftelijk worden ingediend via het 
contactformulier op www.wit-ge-
lekruis.nl. Naar eigen keuze kunt u om 
19.30 uur bij de jaarvergadering reeds 
aanwezig zijn of om 20.00 uur vóór 
aanvang van de lezing. De agenda van 
de jaarvergadering, kunt u met bijbe-
horende stukken inzien op de site van 
het Wit-gele Kruis. De toegang van de 
avond is gratis.

Breugel/Laarbeek - Meer dan 30 le-
den van het beeldhouwerscollectief 
‘De Vresselse Beeldhouwers’ expose-
ren het werk dat zij in de afgelopen 
twee jaar gemaakt hebben. De groep 
is reeds 15 jaar actief in Breugel en 
kent geschoolde kunstenaars , autodi-
dacten en beginners, zo ook personen 
uit Laarbeek. 

Tijdens de expositie kan men met de 
exposanten van gedachte wisselen 
over hun drijfveren. Ook zullen enkele 
beeldhouwers daadwerkelijk aan het 

werk zijn. Het is de dames en heren 
vooral te doen om de presentatie van 
hun creatieve resultaten, een aantal 
beelden zal te koop zijn. Nabij de lo-
catie zal ook een aantal schilders ex-
poseren.

De expositie wordt  op zaterdag 18 en 
zondag 19 april van 11.00 tot 17.00 
uur gehouden aan de Vresselseweg 
69 te Breugel en is duidelijk met bor-
den aangegeven. De ervaring leert dat 
deze gezellige tentoonstelling met gra-
tis toegang veel belangstelling trekt.

Beek en Donk - Buurtvereniging de 
Regt uit Beek en Donk houdt op zon-
dag 17 mei een gezellige rommel-
markt op het Molenveld in Beek en 
Donk. 

Behalve het snuffelen tussen aller-
lei mooie spulletjes, kunt u ook iets 

lekkers eten en drinken op een knus 
terrasje. Van 10.00 tot 16.00 uur bent 
u van harte welkom! De toegang is 
gratis. U kunt nog een kraam huren. 
Voor meer informatie hierover kunt u 
bellen naar tel. 06-11344704 of mail 
naar bvderegt@gmail.com.

Aarle-Rixtel - Tijdens NL-doet is er 
een eerste begin gemaakt aan het op-
knappen van de achterwand van het 
Kouwenbergs kerkje. Inmiddels wor-
den de werkzaamheden voortgezet 
en krijgt ook de westelijke muur een 
opknapbeurt. Ondertussen krijgt ook 
het interieur van de consistorie een 
facelift. 

De onkosten worden voor een belang-
rijk deel gefinancierd uit de opbreng-
sten van onder andere burgerlijke 
huwelijken en de  talloze unieke mu-
ziekconcerten. Zo kunt u zondag ge-
nieten van een optreden van het kwar-
tet Gilbert, dat een eigen repertoire 

ten gehore brengt. Mooie ingetogen 
Engelstalige chansons, gecomponeerd 
door Erik van Dijck. Kleine verhalen 
met teksten van de Londense Janet 
Gilbert in haar moedertaal. Vaak heel 
persoonlijk, maar gezongen, blijken 
ze toch universeel en herkenbaar. Erik 
van Dijck begeleidt de zang met piano 
en gitaar. Celliste en violiste Maaike 
Zwaan vlecht lijnen onder de compo-
sities en Kees de Wit ondersteunt met 
percussie.

Het concert begint zondag om 14.30 
uur. De entree bedraagt €5,00. Kaartjes 
kunnen ook worden gereserveerd via 
tel. 0492-382943.
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ColorFun! 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

Hardlopen of wandelen
2,5 of 5 km

Color Run!

Voor meer informatie:
www.colorfunlaarbeek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Meld je nu aan via:

van 19.00 tot 23.00 uur 
Live band!

Feestavond
(ook met kleurenpoeders!)

Sponsor een Laarbeekse 
vereniging naar keuze!

Goed doel
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Lentebijeenkomst Zonnebloem Lieshout

Zonnebloem Mariahout laat droomwensen uitkomen

Lieshout – De Zonnebloem afdeling 
Lieshout hield woensdagmiddag 1 
april de lentebijeenkomst. De mid-
dag is zo genoemd omdat die rond 
21 maart wordt gehouden. Deze 
keer was dat wat later omdat het 
Dorpshuis in Lieshout niet eerder 
beschikbaar was.

Ook dit jaar waren de gasten van 
de afdeling Mariahout uitgenodigd, 
zodat er in totaal 60 mensen waren. 
Op het programma stond de groep 

‘Tis Aalt Wa’ uit Sint-Oedenrode, 7 
dames sterk, en een garantie voor 
een leuk programma. Dat program-
ma omvat liedjes afgewisseld met 
teksten die werden voorgedragen. 
De liedjes werden gezongen op 
bestaande melodieën, met geheel 
eigen teksten, die in elk liedje van 
hoog niveau waren. Favoriete on-
derwerpen: de relatie tussen man 
en vrouw en vooral het verschil tus-
sen man en vrouw en hun manieren 
van denken en doen. En dat alles a 

capella gezongen op een uitstekend 
niveau, zowel van het zingen als 
voor de timing.

De gasten konden dit allemaal erg 
waarderen, want niet alleen tus-
sen de liedjes was er royaal applaus, 
maar bij het slot was er ook nog eens 
een staand applaus. Bij het vertrek-
ken van de gasten zag je dan ook 
alleen maar glimlachende gezichten, 
ze hadden duidelijk genoten van een 
gezellige middag.

Mariahout - Het doel, waarmee ze 
op de tv herhaaldelijk de slogan 
zien verschijnen, heeft Zonnebloem 
Mariahout getracht in vervulling te 
brengen. Tijdens de kerstviering had-
den alle gasten en vrijwilligers bij hun 
uitnodiging een speciale kerstbal ge-
kregen. 

Er werd gevraagd of er gasten of vrij-
willigers speciale wensen hadden op 
kleinschalig gebied. Die konden ze in-
vullen en zo probeert het bestuur om 
ze in vervulling te laten gaan. Voor de 
tweede keer is dat gelukt.

Een van die wensen was om nog eens 
een bruidsjurk te passen. Er werd 
een team gevormd en onder leiding 
van Gonny Leenders kwamen ze bij 
bruidsmodezaak Bijsterveld in Mierlo 
terecht. Zij stonden open voor de 
wens van de gehandicapte gast. Op 
dinsdag 31 maart was het zover. Toch 
behoorlijk wat zenuwachtig giebelend 
vertrok men richting Mierlo. Daar 
aangekomen werden ze voorzien van 
koffie. De ‘bruid’ mocht mee naar de 
paskamer. Vol spanning zaten ze te 
wachten. 

Prachtig aangekleed door de dames 
kwam ze tevoorschijn. Supermooi, met 
een stralende lach. Na 2 mooie jurken 
gepast te hebben werd de gast wat 
moe en besloten ze om er niet meer 
te passen. Leden van de Zonnebloem 
maakten nog een praatje met de eige-
naresse en dankten haar voor de me-
dewerking. Na het passen werd er nog 

koffie gedronken. Dat hoort er immers 
bij. Nog nagenietend met zijn allen za-
ten ze aan de arretjescake. Om 17.00 
uur waren ze weer thuis. Wat een 

mooie wens. Het bestuur Zonnebloem 
Mariahout kijkt er alweer naar uit om 
een volgende wens in vervulling te la-
ten gaan.

Collecte Zonnebloem in Laarbeek 
Laarbeek – De vrijwilligers van de 
Zonnebloem komen in de week van 
20 tot en met 24 april in alle vier de 
kerkdorpen in Laarbeek bij u langs om 
te collecteren voor de eigen afdeling 
van de Zonnebloem. 

Door uw bijdrage maakt u het mo-
gelijk om voor hun gasten, thuiswo-
nende zieken, eenzamen, mensen met 
een fysieke beperking door ziekte, 
handicap of gevorderde leeftijd steeds 
weer nieuwe activiteiten en uitstap-
jes te organiseren. Zoals onder meer 
de ontspanningsmiddagen, de Kerst- 
en Paasactiviteit, knutselmiddagen, 
de dag boottocht, de picknick, bus 

uitstapjes naar de dierentuin, musea. 
Elke afdeling zorgt voor activiteiten, 
die hun mensen aanspreken. Ook 
dit jaar staan er weer verschillende 
uitstapjes op het programma. Door 
goede samenwerking kunnen de vier 
afdelingen in Laarbeek profiteren van 
elkaar. Alle collectanten zijn in het be-
zit van een geldig legitimatiebewijs.

Bij deze doen zij een vriendelijk be-
roep op uw goedheid en gulheid om 
het vele werk van de Zonnebloem te 
steunen. Laat uw medemens niet in 
de kou staan. Steun de Zonnebloem in 
Laarbeek van harte!

Aarlese in race voor Coiffure 
Award 2015

Aarle-Rixtel - De Coiffure award is 
een wedstrijd op basis van haarmo-
defotografie voor alle kappers uit 
Nederland. Marly van Gennip uit 
Aarle-Rixtel van House of Hair (kap-
salon in Waalre) is genomineerd voor 
de Consumer Award en zit bij de laat-
ste 24 van Nederland.

Iedereen kan haar helpen door te 
stemmen en dit kan tot 4 mei via www.

coiffureaward.nl/stemenwin. Foto 
nummer 16 is van Marly. De winnaar 
wordt gekozen door het Nederlandse 
publiek en op 10 mei wordt in Studio 
21 te Hilversum, door Humberto Tan, 
de gala-avond gepresenteerd. Een no-
minatie is vergelijkbaar met de prestige 
van een Oscarnominatie. Het geldt als 
internationaal keurmerk voor uitge-
sproken professioneel talent in de kap-
persbranche. 

Marly van Gennip met haar baas Remco van Oosterom

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ROLSTOELVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Droomwens om nog een keer een bruidsjurk aan te passen werd verwezenlijkt
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Lieshout – Voetbalvereniging ELI heeft 
een goed paasweekend achter de rug. 
Op zaterdagavond werd in een erg 
aantrekkelijke wedstrijd tegen koplo-
per RKMSV een meer dan verdiend 2-2 
gelijkspel behaald. Op 2e paasdag le-
verde de uitwedstrijd tegen Neerkandia 
de Lieshoutse ploeg met 1-3 de volle 
winst op. 

Door deze resultaten en het gelijkspel 
van ASV’33 is ELI deze directe concur-
rent tot op 2 punten genaderd. Met 
de thuiswedstrijd tegen ASV’33 op het 
programma voor zondag kan ELI zelfs 
de buurman in de rangschikking voorbij 
gaan en blijft het erg spannend in deze 
klasse. 

ELI – RKMSV 2-2
De Lieshoutenaren lieten vanaf de af-
trap zien gebrand te zijn op een goed 
resultaat tegen koploper RKMSV. Met 
verzorgd spel werd het doel van de be-
zoekers gezocht en bij balverlies werd 
over het gehele veld als collectief direct 
druk gezet om de bal te heroveren. ELI 
kreeg na 6 minuten al een flinke dreun 
te verwerken. Boots trapte een door de 
wind gedragen bal van 35 meter hoog 
bij de 2e paal binnen achter de verraste 
Robin Evers, 0-1. Het antwoord van ELI 
liet niet lang op zich wachten. 2 minu-
ten later omspeelde Sem Steenbakkers 
zijn directe man en schoot van buiten 
het strafschopgebied de bal verwoes-
tend hard onhoudbaar in de verre krui-
sing. Een juweel van een doelpunt, 1-1. 
Even later vond Roel van Mook de vrij-
staande Bram Donkers. Deze dwong de 
Meijelse doelman tot een uiterste red-
ding. De druk van de thuisclub bleef 
aanhouden en het was Roel van Mook 
die zijn doorzetten had moeten belonen 
met een treffer. Van dichtbij schoot hij 
echter over het Meijel-doel. Na een half 
uur nam ELI dan toch een verdiende 
2-1 voorsprong. Bram Donkers kwam 
oog in oog met de Meijelse doelman, 
omspeelde hem en tikte de 2-1 binnen. 
Even later kon deze doelman met een 
uiterste krachtinspanning de 3-1 van 
Jorg Beijers te voorkomen. Vlak voor 
rust werden de gasten gevaarlijker. ELI-
doelman Robin Evers toonde zich ech-
ter de sterkste toen Janssen oog in oog 
met hem kwam te staan. Toch kwam de 
koploper in blessuretijd van de 1e helft 
nog op gelijke hoogte door Boots. Deze 
benutte een strafschop, die toegekend 

werd voor een in duw in het 16-meter-
gebied, 2-2. 
In de 2e helft waren beide ploegen meer 
aan elkaar gewaagd. De ELI-defensie 
met de jonge vleugelverdedigers Thimos 
Politis en Aaron Hurkx gaf tegen de ge-
vaarlijke RKMSV-voorwaartsen nauwe-
lijks kansen weg. Aan de andere zijde 
konden ook de mannen van trainer 
Theo Donkers weinig gevaar stichten. 
Met Rob Vereijken en Joop Engels voor 
de moegestreden Roel van Mook en 
Willem Jan van de Brink bleef het wel 
90 minuten lang spannend, omdat beide 
teams op zoek bleven gaan naar de volle 
winst. Tot doelpunten leidde dit echter 
niet. Beide teams toonden zich na afloop 
toch tevreden, omdat de concurrenten 
ASV’33 en MVC tegen elkaar ook tot 
een puntendeling waren gekomen.  

Neerkandia – ELI 1-3
Op een moeilijk bespeelbaar veld wist 
ELI na een 0-0 ruststand wat moeizaam, 
maar verdiend met 1-3 te winnen. De 
Lieshoutenaren waren er -met de wed-
strijd tegen RKMSV nog in de benen- 
vanaf de start op uit om snel op voor-
sprong te komen om hierna de wedstrijd 
te kunnen controleren.  Al na 3 minuten 
was het bijna raak voor ELI. De onrusti-
ge Neerkandia-keeper liet het houdbare 
schoot door de benen glippen, maar een 
verdediger kon de bal nog van de doel-
lijn halen. Hierna kregen de behendige 
Sem Steenbakkers en Bram Donkers elk 
een goede kans, maar beiden misten de 
juiste richting. Aan de andere kant moest 
ELI-sluitpost Robin Evers 2 keer hande-
lend optreden om een doelpunt van de 

thuisclub te voorkomen.  Halverwege de 
1e helft viel de ervaren Jorg Beijers ge-
blesseerd uit. Joop Engels verving hem 
naar behoren. Kort voor rust was Roel 
van Mook dichtbij de openingstreffer, 
maar zijn schot ging over.

Werd een solo van Sem Steenbakkers 
in de 44e minuut nog op het laatste 
moment gestopt, direct na rust was hij 
wel succesvol. Zijn solo bekroonde hij 
met een mooi doelpunt, 0-1. Even later 
was iedereen, inclusief de spelers van 
Neerkandia verbaasd, dat de scheids-
rechter een strafschop gaf aan de thuis-
club, omdat Robin Evers de bal al in de 
hand klem had, toen een speler er tegen 
aan liep. Aanvoerder Jonker schoot hard 
de 1-1 binnen. ELI leek even aangesla-
gen, maar in de 64e minuut viel toch de 
1-2. Een schot van Sem Steenbakkers 
werd door een Neerkandia-verdediger 
nog geblokkeerd, maar de 19-jarige 
Stijn Donkers schoot de terugspringen-
de bal diagonaal bij de 2e paal binnen. 
Nadat Joop Engels bijna tot scoren was 
gekomen ging Robin Evers bij een hoek-
schop van de thuisclub bijna in de fout. 
De sterke aanvoerder Lex Hollanders 
behoedde zijn team voor de gelijkmaker.  
10 minuten voor tijd wist Bram Donkers 
de keeper bijna te verschalken, maar 
een minuut later was het wel raak. Zijn 
dieptepass bereikte Sem Steenbakkers, 
die sneller bij de bal was dan de keeper 
en hierna simpel kon scoren. 1-3. Hierna 
maakte de 16-jarige Stan Kastelijn als 
vervanger van Steenbakkers zijn debuut 
in de hoofdmacht van ELI.  

Sportend Laarbeek
voetbal ELI houdt zicht op promotie 

ELI-spelers vieren het 2e doelpunt tegen RKMSV. 
In het midden doelpuntenmaker Bram Donkers

Sparta’25 krijgt weer deksel op de neus

Laarbeek United op bezoek in 
Frankrijk 

ELI op zoek naar nieuwe 
kantinebeheerders

Beek en Donk – Sparta’25 begon 2e 
Paasdag iets beter aan de wedstrijd 
dan de gasten uit Son (SBC). Maar het 
spel van beide ploegen deed het goed 
opgekomen publiek niet verwarmen. 
Het slechte veld hielp ook niet om de 
bal lekker rond te laten gaan. 

De beste kans voor Sparta om op 1-0 
te komen was een terecht gegeven 
penalty. De anders zo zekere Joost 
Ankersmit wist helaas deze opge-
legde kans niet om te zetten in een 
score. Niet veel later was het alsnog 
Joost Ankersmit die de 1-0 maakte. Hij 
schoot de bal op doel, niet onhoudbaar 
voor de keeper, maar via een polletje 
en de ongelukkige keeper verdween 
de bal toch in het net. Sparta’25 kreeg 
hierna verschillende kansen op de 2-0, 
maar verzuimde zoals zo vaak om te 
scoren. 

In de tweede helft werd het spel slech-
ter en slechter. De spartanen leken de 
1-0 voorsprong over de streep te gaan 

trekken en deze keer de wedstrijd wel 
op slot te kunnen zetten. Maar een 
vrije trap van SBC in blessuretijd zorgde 
voor de 1-1. Een enorm grote domper 

voor de groen-witten. In plaats van wat 
extra ruimte te creëren ten opzichte 
van de onderste ploegen, trekt Sparta 
zichzelf weer naar de nacompetitie.

Lieshout - De huidige beheerders 
van de gezellige ELI-kantine, Lia 
en Toon Donkers, hebben aange-
geven, dat ze aan het einde van 
dit seizoen, na 6,5 jaar stoppen. 
Dat betekent, dat het bestuur op 
zoek moet naar mensen, die hét 
trefpunt van de gehele vereniging 
willen beheren.

Als je hiervoor belangstelling 
hebt of je wilt nadere informa-
tie, dan kun je -uiteraard geheel 
vrijblijvend- contact opnemen 
met Monique Donkers, tel. 0499 
– 423012 of met een ander be-
stuurslid. Natuurlijk neemt ELI ook 
afscheid van Lia en Toon. Dat ge-
beurt op zaterdag 13 juni.

Aanvoerder Rolan van Melis werkt de bal weg

Laarbeek/Hazebrouck (Fr) – Het team 
van Laarbeek United is vrijdagmid-
dag vanaf Aarle-Rixtel afgereisd naar 
Hazebrouck (Frankrijk). Met een beet-
je vertraging (files rond Antwerpen) 
kwamen ze om 20.30 uur op hun 
bestemming aan. Ze sliepen in een 
sporthal, wat voor hen perfect bleek 
te zijn.

Eerst vertrok het team naar de eet-
zaal, gelegen in het gemeentehuis. 
Een prachtige locatie waar alle teams 
een eigen tafel hadden. Het eten was 
prima verzorgd. Rond 22.00 uur gin-
gen ze terug naar de slaapplaats, waar 
tot midden in de nacht voetvolley ge-
speeld werd en als ze de lampen niet 
hadden uitgedaan, was de jeugd zeker 
tot ’s morgensvroeg doorgegaan.

Op zaterdag begon de dag met een 
ontbijt in het gemeentehuis. Hierna 
vertrokken ze naar het sportpark, waar 
om 10.00 uur de eerste wedstrijd stond 
gepland. Laarbeek United speelde te-
gen SV Weiden, een hele sterke tegen-
stander, waar ze met 2-1 van verloren. 
De tweede wedstrijd, vooraf gezien 
als kanshebber, was tegen titelverde-
diger Red Star Paris. De talenten van 
Laarbeek United speelden erg goed en 
zorgden voor een verrassing door een 
(onverwachte) 2-0 voorsprong op te 
bouwen. Na rust speelde Red Star Paris 
‘alles of niets’ met 2 grote jongens van 
ongeveer 2 meter groot voorin. Door 
deze omzetting kwamen zij snel op 
gelijke hoogte; 2-2. Laarbeek United 
kon deze stand gelukkig vast hou-
den en kregen daarmee (terecht) de 
complimenten van andere teams. De 
derde wedstrijd, tegen U.S. Gonnehem 
(Frankrijk), moest gewonnen worden 
om op doelsaldo tweede te worden en 
in de kruisfinales te komen. Ze won-
nen deze wedstrijd met 3-1. Dit was 
net niet genoeg voor de 2e plaats in de 
poule, dus eindigden ze als derde. De 
spelers waren bekaf na 3 wedstrijden 
van 2x20 minuten en de reis nog in de 
benen. Na eenmaal gegeten te hebben 
en terug gekeerd te zijn in de sporthal, 
werd er weer volop voetvolleybal ge-
speeld tot in de late uurtjes.

Zondagochtend werd er vroeg ont-
beten om vervolgens om 10.00 uur 
aan te treden tegen de nummer 4 van 
poule D, FC Prestatyn Town uit Wales. 
Deze wedstrijd tegen een echt op z’n 
Engelse stijl voetballende ploeg (6 man 
achter en lange ballen pompen), wis-
ten de jeugdige Laarbekenaren te win-
nen met 2-0. Dit betekende dat ze ’s 
middags tegen Westhoek uit België 
moesten spelen. Deze wedstrijd werd 
helaas verloren met 2-0. De jongens 
zaten er helemaal doorheen, behalve 
na de maaltijd het voetvolleybal, dat 
ging maar door en door. 

De laatste dag, maandag, begon al om 
7.00 uur. Om 8.30 uur moest de wed-
strijd om de 11/12e plaats gespeeld 
worden tegen Cs Turnu Magurele uit 
Roemenië. Een gelijkspel van 0-0 was 
hier het resultaat, waarna er penalty’s 
genomen moesten worden. Deze wis-
ten de jongens van Laarbeek United 
winnend af te sluiten. Hierna snel te-
rug naar de sporthal om de spullen 
te pakken en dan naar het sportpark 
voor het defilé van de finale tussen 
Royal Mouscron (België) en U.D. Leiria 
(Portugal). Deze finale werd gewon-
nen door de Portugezen. Hierna volg-
de de prijsuitreiking waar ze een prach-
tig glaswerk met logo van Laarbeek, 
vooraf gekregen van de Laarbeekse 
burgemeester, overhandigden aan 
de burgemeester van Hazebrouck. 
Maurice Spetter (ASV’33), die daar 
wordt gezien als een soort god in 
Frankrijk, komt er al 40 jaar en reikte 
het glaswerk uit aan de burgemeester 
van Hazebrouck. Hij had moeite om 
zijn ogen droog te houden. 

Uiteindelijk heeft het team Laarbeek 
United een mooie 11e plaats behaald, 
met wat meer geluk had er misschien 
meer ingezeten. Het allerbelangrijkste 
was de samenhorigheid hoe jongens 
en begeleiding met elkaar omgingen, 
die was in één woord fantastisch. De 
volgende activiteit vindt plaats op 19 
mei in het Lavans stadion van Helmond 
Sport tegen de C’tjes van Helmond. 

Het team van Laarbeek United
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handboogschieten Schutters zijn ’t haasje bij Strijd in 
Vrede

Krijgsman Soranus even terug in de tijd

Beek en Donk - De schutters van HBV 
Strijd in Vrede, jong en oud, verschenen 
aan de meet op de banen van Strijd in 
Vrede voor een funwedstrijd. Een wed-
strijd die natuurlijk in het teken stond 
van Pasen. En dat was te merken aan 
de prachtig ontworpen blazoenen en de 
3-D dieren die stonden opgesteld. 

De blazoenen waren door Jolanda van 
der Kruijs ontworpen en voorzien van 
de nodige eieren, kuikentjes en hazen. 
De dieren waren beschikbaar gesteld 
door Archery Centre. Een ei raken kon 
je plus- of minpunten opleveren. Maar 
als je een haas raakte was je letterlijk ’t 
haasje want dat betekende nul punten.

Altijd lastig voor schutters om anders 
dan anders te schieten en dus niet rich-
ting het midden waar het geel normaal 
gesproken zit waarmee je de meeste 
punten kunt scoren. Het geel was uit 
het midden verdwenen en verhuisd 
naar een andere plek op het blazoen.

Het werd een avondje zoeken, richten, 
tactiek bedenken en toch je techniek 
netjes blijven uitvoeren. Een hele opga-
ve maar onder het genot van de nodige 
eieren werd het voor de meeste schut-
ters een leuke en plezierige uitdaging.

Na afloop werd door de organisa-
tie de punten opgeteld en was er een 
winnaar. Compoundschutter Dennis 
van de Sande mocht een grote snoep-
pot in ontvangst nemen. En voor Thijs 
van Antwerpen, Collin de Wit en Roel 
Nouwens was er ook een pot gevuld 
met snoep.

paardensport

Lieshout – De eerste buiten dres-
suurwedstrijd op goede vrijdag, 3 
april, had men willen houden bij 
Manege D’n Perdenbak in Lieshout. 
Door het aanhoudende slechte weer 
werd de wedstrijd naar binnen ver-
plaatst, en kon de klasse Z daardoor 
helaas niet doorgaan. Er was nu iets 
meer tijd om binnen los te rijden, 
wat de ruiters zeer waardeerden. In 
totaal kwamen er 15 ruiters in de 
ring voor 2 proeven. 

Uit Laarbeek reden de volgende rui-
ters mee. In de klasse B, Ingrid van 
Veggel met Euforia, zij liet 2 mooie 
proeven zien en werd verdient 2x 
1ste met 195 punten voor beide 
proeven. Marinja van de Hurk start-
te met haar nieuwe Haflinger Avanti 

van de Bosrand en werd 2de bij de 
1ste proef met 186 punten en 3de 
bij de 2de proef met 175 punten.

In de klasse L2 kwam Kelly van der 
Heijden in de ring met Evita Khan en 
zij werden 2x 3de met 176 en 180 
punten.

Bij de klasse M1 kwam Lidy Alders 
aan start voor 1 proef met Feebell 
en zij werden 2de met 192 punten.

De volgende wedstrijd is voor po-
ny’s op vrijdag 24 april en hopelijk 
kunnen ze dan wel de wedstrijd bui-
ten houden. Voor de vraagprogram-
ma’s, inschrijven en uitslagen, kun je 
kijken op www.stichtingderaam.nl.

Gemert/Laarbeek - De eerste editie van 
AT-Beasts Bike Event is  op zondag 19 
april. Op en rond Landgoed Fitland 
Gemert is de start en de route loopt 
langs de mooiste bosgebieden van ge-
meente Laarbeek, Gemert-Bakel, Erp, 
Boekel en Handel. 

Dit unieke mountainbike festival biedt 
voor iedere biker wat wils. Of je nu net 
bent begonnen met mountainbiken, 
regelmatig fietst of al jaren marathons 
rijdt, iedereen komt aan zijn of haar trek-
ken. Er zijn de mooiste routes voor uit 
de kast getrokken. Fantastisch om mee 
te maken, maar dit jaar ook extra leuk 
om te zien. Ook supporters en passanten 

kunnen er het komend het weekend van 
alles beleven! Entree  is gratis.

Dikke banden race
Voor de jeugd van 7 tot 12 jaar is er een 
mooi technisch parcours uitgezet op het 
binnenterrein van Fitland. Toeschouwers 
zijn van harte welkom.  Alle kinderen 
krijgen een herinnering en deelname is 
gratis. Voor de winnaars van elke klasse 
stelt Fietsservice Berkvens Gemert leuke 
prijzen beschikbaar! Voor opgave en info 
hierover: José Berkvens 0492-365776 
of fietsserviceberkvens@live.nl. Kijk 
voor meer info op www.atbeasts.nl of 
Facebook Mtb Atbeasts.

Een goede vrijdag 
dressuurwedstrijd

Mountainbiketocht
door Laarbeek

Ingrid van Veggel met ‘Euforia’ en Marinja v.d. Hurk met ‘Avanti’

Het talent van deze week,  Tommy Wetzel , kan zijn bon tot 
donderdag 16 april ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Tommy Wetzel

Ter voorbereiding op de Krokoyama Cup in 
Koblenz (Duitsland) nam Tommy Wetzel 
aan twee buitenlandse karatetoernooien 
deel. Hij haalden een gouden medaille, 
een paar zilveren medailles en een 
bronzen plak. Een heuse medailleregen 
dus en niet voor niks ‘Talent van de week!’ 

K a r a t e
Tommy Wetzel
K a r a t e

Lieshout – Krijgsman Soranus nam 
vorige week donderdag deel aan 
het 175-jarige bestaan van HBV de 
Vriendschap in Mierlo, waar ze ont-
vangen werden met een lekker war-
me wafel. 

Er werd vooraf aan de wedstrijd 
een gemiddelde opgegeven van alle 

schutters. Hierna werd er geschoten 
op oude zwart-wit blazoenen van 
vroeger, waar de punten telden van 
1 tot en met 6. Na 25 pijlen werden 
er drie series uitgeloot en daar kwam 
een gemiddelde uit. Dit keer ging het 
niet om de hoogste score, maar wie 
het dichtst bij zijn gemiddelde kwam. 

Rita Endevoets had het beste gemid-
delde en kwam op 0 uit. 

Overige uitslagen:
Theo van de Laar +1, Arjan van de 
Heuvel +2, Paul van de Broek +14, 
Rik van de Westerlo -1, Ad Endevoets 
-6 en Nelly van de Laar -7.

Spartaanse uitwisseling met Engelsen zeer geslaagd

Beek en Donk - In het kader van de jaar-
lijkse uitwisseling tussen Sparta’25 en 
de Engelse voetbalvereniging Sandiacre 
Town FC brachten het afgelopen paas-
weekend 61 jeugdspelers met hun be-
geleiders een bezoek aan Beek en Donk. 

Deze uitwisseling, die zijn oorsprong 
vond in 1984, vond dit jaar voor 32e 
keer plaats. De jeugdige gasten werden 
tijdens hun verblijf ondergebracht bij 
gastgezinnen, ouders van de jeugdspe-
lers van Sparta’25 die bij deze uitwisse-
ling betrokken zijn.

Na een lange en vermoeiende reis arri-
veerden de Engelse vrienden op goede 
vrijdag rond de klok van 16.00 uur bij 
Sportpark ’t Heereind, waarna zij aan de 
gastouders werden voorgesteld. Na een 
welverdiende nachtrust begon zaterdag-
ochtend het daadwerkelijke programma 
met een rondleiding in het PSV sta-
dion. Daarna verplaatste men zich naar 
Best, waar gezamenlijk met de jeugdige 
Spartanen een activiteitenprogramma 
werd afgewerkt. In de avond werden 

voor het eerst de voetbalschoenen aan-
getrokken voor het mixvoetbaltoernooi, 
waarbij de Engelse en Nederlandse 
jeugdspelers het in gemengde teams te-
gen elkaar opnamen.

De zondagmiddag stond in het tekenen 
van de wedstrijden tussen Sparta’25 en 
Sandiacre Town FC. Van de in totaal vijf 
wedstrijden moesten de Spartanen in 
drie wedstrijden hun meerdere erken-
nen, de andere twee wedstrijden werd in 
Nederlands voordeel beslist. ’s Avonds was 
er voor alle deelnemers een spellentocht.

2e Paasdag werd doorgebracht in 
Bobbejaanland en ’s avonds vond het 

grootse afscheidsfeest plaats. Een avond 
waar de kinderen (maar ook volwasse-
nen) uit hun dak gingen en rond midder-
nacht werd gezamenlijk het zeer toepas-
selijke lied ‘You’ll never walk alone’ uit 
volle borst gezongen.

Op dinsdagochtend werden om acht uur 
de Engelse gasten uitgezwaaid door de 
Beek en Donkse jeugdspelers en gastou-
ders. Daarmee kwam er een einde aan 
een wederom zeer geslaagde uitwisse-
ling tussen beide voetbalverenigingen 
waarbij de nodige vriendschapsbanden 
weer zijn versterkt en nieuwe vriend-
schappen zijn gesloten.  

wielersport

ASV’33 deelt de punten met MVC

Aarle-Rixtel - Na het verlies tegen me-
de-kampioenskandidaat RKMSV vorige 
week, stond zaterdag de moeilijke wed-
strijd tegen MVC uit de Mortel op het 
programma. Het werd uiteindelijk een 
gelijkspel, waar ASV’33 gezien het laat-
ste deel van de wedstrijd misschien nog 
het meest blij mee kon zijn. 

De wedstrijd was zeer aantrekkelijk en er 
werd door beide teams vol op de aanval 
gespeeld. De eerste vijf minuten kroop 
ASV’33 door het oog van de naald, het 
sterk uit de startblokken gekomen MVC 
kreeg de eerste kans, een inzet van de 
MVC spits eindigde op de paal van het 
Aarlese doel. Hierna kreeg ASV’33 meer 
grip op de tegenstander en bepaalde het 
grootste deel van de eerste helft de wed-
strijd. Meerdere goede aanvallen op het 
doel leverden ASV’33 goede kansen op 
om de score te openen, maar ook even 
zoveel keren stond de doelman van MVC 
op de goede plek om een voorsprong te 

voorkomen. Ook MVC bleef gevaarlijk 
en met enkele goede aanvallen hadden 
zij ook op voorsprong kunnen komen. 
Na bijna 40 minuten spelen was een aan-
val over rechts succesvol voor de Aarle-
Rixtelnaren. Door een goede combinatie 
tussen Robbert Mol en Ronny Heijmans 
werd uiteindelijk Nick Hendriks vrij voor 
het doel van MVC gezet en hij bracht de 
1-0 voorsprong op het scorebord. Vlak 
voor de thee had ook de 2-0 kunnen val-
len, maar wederom was de doelman van 
MVC op zijn hoede, op een inzet van de-
zelfde Nick Hendriks.

In de eerste fase van de 2e helft waren 
de kansen zeldzaam en speelde het spel 
zich voornamelijk af op het middenveld. 
Na ruim een uur spelen kwam MVC op 
gelijke hoogte. Een foutieve terugspeel-
bal op doelman Rob Renders van ASV’33 
leidde deze tegentreffer in, Frank Bankers 
van MVC liet zich dit buitenkansje dan 
ook niet ontnemen. Na deze treffer was 

ASV’33 toch wel enigszins van slag en 
was het MVC dat de meest gevaarlijke 
ploeg was. Het geluk was in deze fase 
aan ASV’33 zijde, tot twee maal toe 
bracht de doellat redding en een paar 
minuten voor tijd greep de inmiddels 
geblesseerde Rob Renders heel goed in 
om een achterstand te voorkomen. Toch 
was de laatste kans weer voor ASV’33, 
een paar seconden voor het laatste fluit-
signaal ging de bal op een inzet van een 
ASV’33 aanvaller rakelings langs de ver-
keerde kant van de paal. 

De laatste wedstrijden van deze compe-
titie zullen nog echt spannend worden, 
ASV’33 behoudt door dit resultaat de 
tweede plaats op de ranglijst, maar de 
concurrentie is zeker wel wat dichterbij 
gekropen. Aanstaande zondag staat de 
derby uit tegen ELI op het programma, 
ook weer een wedstrijd om naar uit te 
kijken.
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badminton

korfbal

Lieshout - Het vaandelteam van Badminton 
Club Lieshout heeft in de strijd om de ‘Brabantse 
titel’, net als vorig jaar, nét naast de hoofdprijs 
gegrepen. Ondanks goed spel, goede overwin-
ningen en veel goede punten konden nét niet 
genoeg punten binnengehaald worden, en 
moest de titel ‘Brabants kampioen, 2de klasse’ 
overgelaten worden aan de het tweede team 
van BC Oss-2.

BCL-1/BouwCenter Swinkels is dit seizoen kam-
pioen geworden van de vierde afdeling van de 
tweede klasse. Om die reden mocht het team 
aantreden tegen de winnaars van de andere 
Brabantse afdelingen, om zo de onderlinge 
sterkte te meten en te bepalen wie zich de titel 
‘Brabants kampioen, 2de klasse’ mag noemen.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – SCBC Reeshof-5: 
3-2
In de eerste wedstrijd tegen het Tilburgse team 
van SCBC Reeshof moesten de Lieshoutse bad-
mintonners meteen vol aan de bak. Mark van 
Melick en Luc Musters konden de moeilijke eer-
ste twee sets in de herendubbelpartij rechttrek-
ken door de derde set ruim te winnen. Nienke 
Houët en Boukje van der Werf konden dat niet 
na doen: zij verloren in twee sets de damesdub-
belpartij. Mark van Melick wist daarna de he-
rensinglepartij nipt van Lars Kros te winnen, ter-
wijl Nienke Houët de damessinglepartij verloor. 
Doordat Boukje van der Werf en Luc Musters de 
afsluitende mixpartij wonnen, waren de eerste 
drie punten binnen.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Goirle-1: 4-1
In dezelfde opstelling als tegen SCBC Reeshof 
wist BCL-1/BouwCenter Swinkels tegen de 
Goirlese badmintonners meer punten binnen te 
halen. Mark van Melick en Luc Musters wonnen 

deze keer de herendubbelpartij in twee sets. 
Nienke Houët en Boukje van der Werf konden 
het opnieuw niet bolwerken en verloren, nu in 
drie sets, de damesdubbelpartij. In de single-
partijen won Mark van Melick opnieuw, terwijl 
Nienke Houët deze keer ook wist te winnen: zij 
won in drie sets de damessinglepartij. Omdat 
ook de afsluitende mixpartij werd gewonnen, 
konden deze keer liefst 4 punten worden bijge-
schreven.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Oss-2: 2-3
In de laatste partij van de dag, tegen de latere 
winnaar, kon nét niet gewonnen worden. Dit 
ondanks dat BC Oss eerder al verloren had van 
SCBC Reeshof. Hierdoor werden de behaalde 
winstpartijen van belang en die had BC Oss-2 
uiteindelijk ééntje meer, waardoor zij zich de 
winnaar mochten noemen. In de onderlinge 
partij gaven de twee teams elkaar niet veel toe. 
Liefst drie van de vijf partijen moesten verlengd 
worden met een derde set om een uiteindelijke 
winnaar te bepalen. Mark van Melick en Luc 
Musters verloren deze keer hun herendubbel-
partij, terwijl Boukje van der Werf en Nienke 
Houët, na een heuse thriller, met 23-21 in de 
toegevoegde derde set wonnen. Ook de sing-
lepartij van Mark van Melick werd verloren met 
het kleinst mogelijke verschil: 19-21, 19-21 ter-
wijl Nienke Houët in drie sets won. Luc Musters 
en Boukje van der Werf verloren daarna, ook al 
in drie sets, de afsluitende mix-partij, waardoor 
BCL-1/BouwCenter Swinkels, net als vorig sei-
zoen, net één puntje tekort kwam om zichzelf 
te mogen kronen tot “Brabants kampioen, 2de 
klasse”. Erg jammer, maar wel erg leuk om te-
gen zo’n gelijkwaardige tegenstanders te bad-
mintonnen en erg goed dat het team zo ver is 
gekomen.

Mariahout - In de hoofdklasse B van het dames-
korfbal heeft rode lantaarndrager Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten,  verloren van koplo-
per Altior.  Op sportpark de Heibunders werd het 
5-9, na een 3-5 ruststand. 

Trainer-coach Eric van Veghel had zijn opstel-
ling gewijzigd. Anouk van Eijndhoven en Robin 
Vogels waren niet beschikbaar. Neeltje Berkvens 
en Manon de Beer zaten in de dug-out. Emma 
Leenders en Anouk Roestenburg begonnen in de 
basis en Manon van Eijndhoven droeg bij gelegen-
heid de aanvoerdersband. 

In september vorig jaar was Altior heer en mees-
ter in alle opzichten. De formatie van trainer-coach 
Jan van der Pas won toen afgetekend met 24-4. 
Deze wedstrijd was duidelijk te zien dat Flamingo’s 
dit seizoen enorme progressie heeft gemaakt. 
De verdediging stak prima in elkaar en stopte de 
Altior aanval veelvuldig als collectief af. Altior kon 
daardoor aanvallend niet domineren. Flamingo’s 
moest zorgvuldig en tactisch korfballen om de 
sterke Altior-defensie van zich af te schudden. De 
Mariahoutsen deden dan niet onverdienstelijk. 
De bal bleef over het algemeen lang circuleren en 

dat leidde tot prima schotkansen. De effectiviteit 
had beter gemogen. Dan had de ploeg het Altior 
echt lastig kunnen maken. De groen-witten uit 
Heeswijk-Dinther hadden minder schotkansen, 
maar waren wel iets trefzekerder. Dat alles resul-
teerde in een 3-5 ruststand. 

In de tweede helft schakelde de Altior-defensie een 
tandje bij en gaf veel druk op het schot en de ‘aan-
geef’. Daardoor kreeg Flamingo’s het aanvankelijk 
lastig. De schoten op korf waren goed, maar ble-
ven doel missen. Altior benutte de kansjes wel en 
liep uit naar 3-6 en 4-7. In de daaropvolgende fase 
voerde Flamingo’s de boventoon. Met goed spel 
werd de Altior-defensie kapot gespeeld. Treffers 
van Sanne Scheepers en Manon van Eijndhoven 
brachten de spanning terug in de wedstrijd: 5-7. 
Flamingo’s kon de bal veelvuldig snel veroveren en 
de Altior – aanval werd zowaar enigszins nerveus. 
Flamingo’s miste een doorloopbal en een aantal 
kansen van dichtbij en dat was erg jammer, want 
een gelijkspel zou daarmee serieus in zicht komen. 
De routine van Altior gaf de doorslag. Eindstand 
zoals geschreven 5-9. Flamingo’s kan ondanks het 
verlies trots zijn op zichzelf. 

Badminton Club Lieshout 
grijpt opnieuw naast 
Brabantse titel

Flamingo’s verliest van 
koploper Altior

Drukbezochte feestavond BC Mixed

Goed samenspel in de aanval tussen Neeltje Berkvens en Marlous van Lieshout

Fotograaf: Ine Coolen

BCL-1/BouwCenter Swinkels met (vlnr.) Mark van Melick, Nienke Houët, Boukje van der Werf en Luc Musters

Beek en Donk – De jaarlijkse feestavond van 
Badmintonclub Mixed werd zaterdag 4 april 
gehouden. Voor het tweede achtereenvolgende 
jaar was de eigen kantine in sporthal d’n Ekker 
de feestlocatie. Bijna 90 feestgangers genoten 
van de muziek, de lekkere hapjes en drankjes en 
een geweldige loterij. 

De prijzentafel werd bij binnenkomst direct druk 
bezocht. De feestcommissie had ook dit jaar weer 
prachtige prijzen verzameld, grotendeels via de 
eigen sponsors. Die werden daarvoor tijdens de 
loterij uiteraard bedankt. Traditioneel is de loterij 
één van de hoogtepunten van de avond. Niet al-
leen vanwege de geweldige prijzen, maar vooral 
ook door de lol, de spanning en de presenta-
tie. Daarna gingen de voetjes van de vloer. Jong 
en oud gingen hossend door de zaal, maar ook 
Michael Jackson en Avicii kwamen voorbij. De 

bardames Betsie en Hillie hadden het druk, maar 
met de medewerking van de feestcommissie 
kwam niemand iets tekort. Een zeer geslaagde 
avond waarvan de foto’s inmiddels terug te vin-
den zijn op de website van BC Mixed.

Jeugd teamtoernooi Bakel
Op zaterdag overdag deed een pupillenteam van 
BC Mixed mee aan het teamtoernooi in Bakel. 
Neva van der Vorst, Finn van de Wijdeven, Irene 
Slaets en Suzie Coppens speelden tegen andere 
pupillen. Er werden de hele dag mooie wedstrij-
den gespeeld. Alle kinderen gingen aan het eind 
van de dag met een prijs naar huis en waren een 
ervaring rijker. 

Voor meer informatie over BC Mixed kijk je op 
www.bcmixed.nl of volg je de club op Facebook, 
Twitter en Instagram. 
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BROUWERS QUALITY PETFOOD
DE STATER 16  |  LIESHOUT  |  0499-421916  |  WWW.PETGIGANT.NL 
BROUWERS QUALITY PETFOOD

VERKOOP AAN PARTICULIER 

TEGEN

GROOTHANDELSPRIJZEN 

OOK VERKOPEN WIJ

KANT EN KLAAR VERS VLEES

COMPLEET ASSORTIMENT

HONDEN- EN KATTENVOER

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Laarbeek
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 
Heuvelplein 93, Beek & Donk    06-51 44 52 67

www.kringloopwinkellaarbeek.nl    
info@boedeltotaal.nl 

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

zaalvoetbal FC Geerts laat de kampioen in het 
stof bijten

Beek en Donk - Een korte speelronde 
stond er donderdagavond op het pro-
gramma bij het WAC. In twee duels 
werd er gestreden om de punten. In 
beide wedstrijden werd er gestreden 
om de ereplaatsen in de B-klasse.

In het 1e duel stond de kersverse kam-
pioen, FC van de Burgt, tegenover de 
runner-up, FC Geerts. Voor FC van 
de Burgt de kans om de titel van ex-
tra glans te voorzien. Helaas voor hen 
stak FC Geerts daar een stokje voor. 
Geroutineerd won het met 3-1 en zo 
lijkt FC Geerts op weg naar een 2e 
plek. FC Geerts poetste in dit duel het 
blazoen goed op. Pas bij de 3-0 kon 

FC van de Burgt de eer redden, maar 
het kon FC Geerts niet aan het bibbe-
ren krijgen. 

Hurkmans Plaatwerk en DHVM maak-
ten er in navolging van wedstrijd 1 een 
waar spektakel van. DHVM spoot uit 
de startblokken, alvorens Hurkmans 
wakker schoot en snel uitliep naar een 
4-1 voorsprong. DHVM, als zo vaak 
niet voor één gat te vangen, besloot 
dat er uit een ander vaatje getapt 
moest worden en wist het duel nog 
akelig spannend te maken. Tot op één 
doelpunt wisten ze terug te komen! 
Helaas moesten ze uiteindelijk het 
hoofd buigen. Met 7-5 wist Hurkmans 

ze zege over de streep te trekken in dit 
aantrekkelijke en sportieve duel.

Op donderdag 9 april wacht de laatste 
competitieronde voor de nog niet uit-
gespeelde teams in de A- en B-klasse. 
Tot slot sluit het WAC het seizoen 
2014-2015 af op donderdag 23 april 
met de halve finales en de finale om 
de beker. Aansluitend vindt de feest-
avond plaats voor spelers/ leiders, 
sponsors, scheidsrechters en ereleden. 
Deze avond worden ook de huldigin-
gen gehouden voor de kampioenen, 
de bekerwinnaar, de topscorers en zal 
de sportiviteitsprijs (Cees van Oorschot 
trofee) worden uitgereikt. 

Beek en Donk - Het huidige WAC-
Zaalvoetbal seizoen is bijna ten 
einde. De kampioenen zijn bekend. 
Langzaam maar zeker richt het bestuur 
de pijlers op het nieuwe seizoen. Op 
dit moment zijn er 17 teams actief, 
verspreid over 2 klassen (A en B). 

Het bestuur van WAC ziet graag dat 
in de toekomst dit aantal groter wordt 
en zijn daarom ook op zoek naar en-
thousiastelingen die graag tegen een 

zaalvoetballetje aantrappen. Bundel je 
krachten, vorm een team van minimaal 
10 man, zoek een bereidwillige spon-
sor die sportief naamsbekendheid wil 
verwerven en geef je op! Vanaf seizoen 
2015-2016 zullen jullie dan de voetbal-
kunsten kunnen vertonen in Sporthal 
D’n Ekker te Beek en Donk. Wekelijks 
wordt er op donderdag tussen 19.00 
uur en 22.30 uur gevoetbald. Je zal 
dan gemiddeld eens in de twee weken 
de zaal betreden om na 35 minuten 

sportief zaalvoetbalspel samen de 
avond in de kantine af te sluiten. 

Belangstelling? 
Neem eens een kijkje op 
www.wacbeekendonk.nl. Een in-
schrijflijst is te vinden onder het kopje 
‘Teams’ of mail de competitieleider: 
competitieleider.wac@gmail.com. Ze 
zien jullie graag terug bij het WAC in 
Beek en Donk!

WAC Beek en Donk zoekt nieuwe teams

boksen Kleine bokser 
steelt de show

Beek en Donk - De jongste telg 
uit de boksers stal van Riny 
Heesakkers had een spannende 
dag toen de eerste wedstrijd aan-
brak. Dat is altijd lastig, zeker als 
je nog maar zeven jaar bent.

Lil van de putten kwam onver-
schrokken in de ring en stal de 
show. Boksschool Riny Heesakkers 
wenst Lil en alle andere vechters 
veel succes op hun volgende gala.

Lil van der Putten deed het 
goed tijdens de 1e wedstrijd

handbal

Beek en Donk - Na jaren lang hard 
werken ligt na een goed seizoen het 
kampioenschap in het verschiet. Bedo 
kende een sterk jaar, waarin weinig 
werd weggegeven. Zowel aanvallend 
als verdedigend loopt het en het col-
lectief speelt samen als een team. Op 
zaterdagavond 11 april, om 20.40 uur 
is het dan eindelijk zover. 

Bedo staat met 1 punt los van de naaste 
achtervolger, DOS ’80 en heeft dus al-
les in eigen hand. De heren ontvangen 
in D’n Ekker te Beek en Donk de heren 
van HVW uit Wanroy. Hoewel HVW vrij 
laag geklasseerd staat, mag deze wed-
strijd niet onderschat worden. Los van 
de eventuele zenuwen is HVW altijd 
een lastige tegenstander gebleken. De 
heren hopen dat al hun supporters za-
terdagavond in D’n Ekker zullen zijn om 
ze aan te moedigen.

HV Bedo Dames A-jeugd behaalt knap-
pe overwinning
Voor de laatste uitwedstrijd reisde de 
A-jeugd af naar het verre Waalwijk. 
Daar aangekomen bleek de voorgaande 
wedstrijd uitgelopen te zijn. Hierdoor 
was er ruim de tijd warm te lopen en 
een voorbespreking te doen. De dames 
waren slechts met zeven speelsters, wat 
betekende dat er geen mogelijkheid tot 
wisselen zou zijn. Het zou dus een zwa-
re pot worden. Beide teams begonnen 

nerveus aan de wedstrijd. Na een kwar-
tier stond een 1-0 voor Tachos op het 
bord. Daarna barstte de wedstrijd aan 
beide kanten los. Tachos nam de over-
hand, maar Bedo wist de schade te be-
perken tot 5-3 bij de rust. Na de rust 
kwamen de meiden van Bedo gedreven 
het veld op en ging er vol voor. De ver-
dedigend stond prima en in de aanval 
werd het tempo opgeschroefd waardoor 
Bedo niet alleen gelijk kon komen maar 
zelfs een voorsprong kon nemen. Deze 
voorsprong werd in de laatste minuten 
met lijf en leden verdedigd waardoor de 
meiden een prachtige overwinning uit 
het vuur wisten te slepen: 10-11. Coach 
Jan Klok was erg trots over de tomeloze 
inzet die getoond was en beloond werd 
met twee punten.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Wij zijn altijd 
blij met nieuwe aanwas. Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op woens-
dagavond voorbijkomen in Sporthal 
D’n Ekker in Beek en Donk. Om 17:30 
begint de jongste jeugd met trainen. Bij 
interesse bestaat de mogelijkheid enkele 
keren gratis mee te trainen.

HV Bedo Heren 
1 speelt om het 
kampioenschap

tennis Geslaagde Mix & Match 
tennistoernooi op ’t Slotje

Beek en Donk - Het Mix & Match 
toernooi, voor de jeugd van tennis-
vereniging ’t Slotje, vond plaats op 
zondag 29 maart. De weersomstan-
digheden waren ontzettend slecht, 
maar gelukkig was er de mogelijkheid 
om uit te wijken naar tennishal D’n 
Ouwe Toren.

Er werden meerdere rondes gespeeld 
waarbij de deelnemers goed gemixed 
en gematched zijn. Alle speelsterktes 
en leeftijden zijn door elkaar inge-
deeld om elkaar goed te leren kennen. 
Samen één team worden en blijven is 
de gedachte. Iedereen heeft met heel 
veel plezier hele leuke dubbel en single 

wedstrijden gespeeld. Het toernooi 
werd afgesloten met gezellig samen 
pannenkoeken eten en natuurlijk een 
ijsje. Alles bij elkaar een zeer geslaagde 
Mix & Match toernooi.

Vriendjes- en vriendinnetjestraining 
bij KPJ

Beek en Donk - KPJ Beek en Donk 
houdt op maandag 13 april een 
vriendjes- en vriendinnetjestraining. 

Heb je altijd al willen weten hoe het is 

om te handballen of lijkt het je leuk om 
een keer mee te komen trainen, kom 
dan gezellig met je vriend of vriendin 
mee naar de training! Ze beginnen om 
17.30 uur. Tot dan!

Jaarvergadering 
bij HSV ’t Sluisje 

Lieshout - Hengel Sport Vereniging ’t 
Sluisje uit Lieshout heeft donderdag 2 
april haar algemene ledenvergadering 
gehouden.

Met verschillende punten op de agenda 
begon voorzitter Toon Daniëls de ver-
gadering met het gedenken van de 
leden die de vereniging het afgelopen 
jaar zijn ontvallen, hiervoor werd een 
minuut stilte in acht genomen.

Na de nodige mededelingen vanuit het 
bestuur en de behandeling van de inge-
komen stukken, waren de secretaris en 
penningmeester aan de beurt. De notu-
len van het vorig jaar werden voorgele-
zen en goedgekeurd en ook het finan-
cieel jaarverslag vond zijn goedkeuring. 
De kascontrole commissie verleende de 
penningmeester decharge en de verga-
dering was het hier roerend mee eens.

Dit jaar waren er veel jubilarissen die de 
vereniging al een hele tijd trouw zijn. Zij 

werden allemaal met naam genoemd 
en deze mensen krijgen een persoonlij-
ke uitnodiging om op zaterdag 30 mei, 
tijdens de nationale hengeldag, naar de 
visvijver te komen om daar gehuldigd 
te worden. 

Na de pauze werd de kascontrolecom-
missie opnieuw samengesteld. Het 
viswater, het wedstrijdreglement en 
wedstrijdprogramma 2015 werden be-
sproken. Bij het punt van de bestuurs-
verkiezing waren er geen tegenkandi-
daten en zo werden Henk van Lierop en 
Toon Daniëls voor een nieuwe periode 
van 3 jaar herkozen. Na de rondvraag 
was het laatste woord voor de voorzit-
ter, hij dankte de vrijwilligers en spon-
soren die het laatste jaar veel voor de 
vereniging hebben gedaan. Verder 
dankte hij de aanwezigen voor hun 
komst en voor hun inbreng tijdens de 
vergadering. 

vissen
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 11 april 
16.30 ASV’33 Veteranen - Sparta’25 Veteranen
20.00 DAW A1 - Sparta’25 A1
19.00 Sparta’25 MB1 - DSV MB1
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - ST SSS’18 A1
14.45 Erp A2 - Sparta’25 A2
14.30 NWC B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Nijnsel B1
14.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B6
14.45 Rood Wit’62 B4 - Sparta’25 B4
12.30 Berghem Sport C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - Brandevoort C1
13.00 Sparta’25 C3 - ONDO C2
13.30 Ollandia C1G - Sparta’25 C4
13.00 Sparta’25 D1 - Berghem Sport D1G
12.45 Stiphout D2G - Sparta’25 D2
10.30 Bavos D2 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta ‘25 D4G - Mierlo Hout D6
10.30 MULO E1 - Sparta’25 E1
09.15 Gemert E5 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - ASV’33 E5G
09.15 Sparta’25 E4 - UDI’19 E3G
09.15 Sparta’25 E5 - Blauw Geel E5
09.15 Sparta’25 E6G - MULO E7
10.30 ASV’33 E3G - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - Rhode F1G
10.30 Sparta ‘25 F2G - WEC F2G
10.30 Irene F1 - Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G - Stiphout Vooruit F9G
09.00 Brandevoort F10 - Sparta’25 F5G
10.30 Sparta’25 F6G - HVV Helmond F2
13.00 Sparta’25 G1 - Olympia’18 G3
13.00 Sparta’25 JG1 - Rood Wit’62 JG1G
11.30 Sparta’25 MB1 - Olympia’18 MB2
09.15 Sparta’25 F Mini - Uitwisseling

Zondag 12 april 
14.30 EVVC 1 - Sparta’25 1
10.00 Someren 4 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Boekel Sport 2
11.00 UDI 8 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Gemert 6
10.00 Sparta’25 6 - Blauw Geel 8
12.00 WEC 4 - Sparta’25 7
13.30 RKPVV 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Bavos 4
11.00 Sparta’25 VR1 - Avesteyn VR1

ELI
Zaterdag 11 april 
11.30 ELI B2 – Someren B4
13.00 ELI D1 – Boekel Sport D1
10.30 ELI E1 – Venhorst E1
10.30 ELI F2 – Handel F1
10.30 ELI F3 – Rood Wit ’62 F6

14.30 Irene A1 – ELI A1
14.45 MVC B1 – ELI B1
13.15 MVC C1 – ELI C1
13.00 Boekel Sport C4 – ELI C2
10.30 Rhode D6 – ELI D2
10.00 Handel E2 – ELI E2
09.00 SV Brandevoort E10 – ELI E3
09.00 Schijndel F3 – ELI F1

Zondag 12 april
14.30 ELI 1 – ASV ’33 1
12.00 Mierlo Hout 3 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Margriet 5
12.30 Boerdonk 3 – ELI 4
10.30 Mifano 6 – ELI 5
12.00 ELI Vr 1 – VOW Vr2
11.00 Boerdonk Vr 1 – ELI Vr2
 
Woendag 15 april
18.30 Mariahout E2 – ELI E2

Donderdag 16 april
19.15 Liessel B2 – ELI B2

ASV’33
Programma zaterdag 11 april
15.00 ASV’33 A1 – Excellent A1
14.45 Bavos A1 – ASV’33 A2
14.30 Mierlo Hout B4 – ASV’33 B2
15.30 JVC Cuijk MB1 – ASV’33 MB1
13.00 Blauw Geel’38 C2 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – Someren C3G
13.00 DVG C3 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1G – Deurne D2G
12.00 Mariahout D1 – ASV’33 D2G
10.00 S.V. Brandevoort E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – Irene E1
10.30 ASV’33 E3G – Sparta ‘25 E7G
10.30 ASV’33 E4 – Blauw Geel’38 E8
09.15 Sparta ‘25 E3G – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1G – Someren F2
09.15 ASV’33 F2 – SJVV F2
09.15 ASV’33 F3G – Erp F6
09.15 Bavos F3G – ASV’33 F4
09.00 Stiphout Vooruit F8 – ASV’33 F5
09.00 ASV’33 F6 – S.V. Brandevoort F12

Programma Veteranen
16.30 ASV’33 – Sparta’25

Zondag 12 april
14.30 ELI 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Mariahout 3
11.30 ASV’33 3 – Stiphout Vooruit 3
11.00 ASV’33 4 – Bruheze 4
12.00 Erp 8 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Someren VR3

Woensdag 15 april
18.30 Stiphout Vooruit C3 – ASV’33 C2

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 4 april
ASV’33 A1 – SCMH A1 1-1
S.V. Brandevoort C4 – ASV’33 C3 2-2
HVV Helmond E1 – ASV’33 E1 2-4
ASV’33 E4 – DVG E3 1-5
ASV’33 F5 – VOW F3 5-3

Dinsdag 7 april
Boekel Sport E5G – ASV’33 E4 0-6

Zaterdag 4 april
Uitslagen Veteranen
Nijnsel – ASV’33 2-1

Uitslagen Senioren
ASV’33 1 – MVC 1 1-1
SJVV 3 – ASV’33 4 2-1

Maandag 6 april
ASV’33 4 – SC Helmondia 4 0-3

VV Mariahout
programma zaterdag 11 april 
10.00 Mariahout F1 Boekel Sport F1 
10.00 Nijnsel/TVE Reclame E1 Mariahout E1 
10.00 Mariahout F4 Blauw Geel’38/
JUMBO F13 
10.30 Erp F2 Mariaout F2 
10.30 Mariahout E2 S.V. Brandevoort E5 
10.30 Erp F3 Mariahout F3 
11.00 Mariahout F5 VOW F4 
12.00 Mariahout D1 ASV’33 D2 
12.45 Rhode B3 Mariahout B2 
13.00 Mariahout C2 SCMH C1 
13.00 UDI’19/Beter Bed C2 Mariahout C1 
14.30 Rhode A2 Mariahout A1 
14.30 Mariahout B1 Rhode B2 
17.00 Blauw-Geel ‘38 Veteranen- 
Mariahout Veteranen

Zondag 12 april 
10.00 Gemert 9 Mariahout 5 
11.00 Mariahout VR1 Boskant VR1 
11.30 ASV’33 2 Mariahout 3 
11.30 VOW 4 Mariahout 6 
11.30 Mariahout 2 Schijndel/DE WIT 3 
12.00 Rhode 6 Mariahout 4 
14.30 Mariahout 1 Ysselsteyn 1 

Dinsdag 14 april 
18.45 Nijnsel/TVE Reclame 4 Mariahout 5 

Woensdag 15 april 
18.30 Mariahout E2 ELI E2 

Donderdag 16 april 
19.30 Mariahout 6 Blauw Geel’38/JUMBO 
15

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 1, 4 en 5 april 
MW1 – Kv Rooi MW1  7 – 3 
PupE3 – De Korfrakkers  0 – 1
De Korfrakkers – PupE2  7 – 0 
PupE1 – De Korfrakkers  1 – 3 
Prinses Irene – PupD1  3 – 2 
Emos – AspC1   2 – 2 
Sen 1 – Altior 1    5 – 9 

Programma zaterdag 11 april 
Sportpark Mariahout
10.15 PupD1 – MOSA’14 
11.00 AspB1 – Altior
11.30 AspC1 – Be Quick
12.30 PupF1 – Korloo
Sportpark Veghel
9.30 De Kangeroe – PupE3
Sportpark Schijndel
11.00 Avanti (S) – PupE2
Sportpark Sint-Oedenrode
11.00 Kv Rooi – PupE1
Sportpark Vlijmen
11.00 NDZW – PupD2

Zondag 12 april
Sportpark Bladel
11.30 Bladella 2 – Sen 2
Sportpark Someren-Heide
13.00 SVSH/KSV 1 – Sen 1 

Woensdag 15 april
Sportpark Mariahout
19.45 MW2 – Blauw Wit (Ha) MW1
20.00 MW1 – Korloo MW1

Sportpark Loosbroek
20.00 Korloo R1 – R1

handbal
Bedo
Uitslagen
M.H.V. ’81 HC1 – Gemengde C-jeugd  19-15
RED-RAG/Tachos DA1 – Dames A-jeugd  10-11
Dames Recreanten – B.M.H. ‘95  18-8
Olympia ’89 DS1 – Dames 1  22-17
E.S.Z.V. Oktopus HS1 – Heren 1  28-43

Programma zaterdag 11 april
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Dames 1 – HVW DS3 
20.40 Heren 1 – HVW HS1 

Zondag 12 april
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren 3 – Blauw Wit HS1 
11.10 Heren 2 – Helios ’72 HS1 
Aan de Bron, Weert
12.00 Rapiditas HA1 – Heren A-jeugd  
D’n Ekker, Beek en Donk
12.20 Dames A-jeugd – Habo ’95 DA1 

tafeltennis
ATTC’77
ATTC’77 1 – Taverbo/Sabo 2   6-4
Deurne 2 – ATTC’77 2    6-4
ATTC’77 3 – Flash 7    10-0
ATTC’77 4 – MTTV’72 3    7-3
Flash 10 – ATTC’77 5    6-4
Bergeijk 7 – ATTC’77 6    10-0
Flash 4 – ATTC’77 jeugd 2   8-2
Budilia 2 – ATTC’77 jeugd 3   7-3

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen dinsdag 7 april
Hans de Jager – Antoon Wagemans   2-0
Rinie van de Elsen – Bert van Wanrooij 2-0
Hans Heldoorn – Jan van Hout   0-2
Piet van Zeeland – Cor Oppers   0-2
Theo van Rossum – Jan van Dijk   2-0
Piet Goossens – Theo Spierings   0-2
Leo Migchels – Hendrik Korsten   0-2
Mari Verbakel – Albert Kluijtmans   2-0
Theo van Hoogstraten – Frits Poulisse  2-0
Huub Biemans – Martien Swinkels   0-2
Jan van Neerven – Frits Wilbers   1-1
Jan Hesselmans – Marinus Steegs   2-0
Antoon Smits – Huub Biemans   0-2
Guus van de Elsen – Henk Verhappen  2-0
Gerrit van Osch – Ad Barten    0-2
Ad de Koning – Henk Mastbroek   0-2
Lambert van Bree – Herman v d Boom  0-2  

Eindstand libre biljarten.
A klasse.                
1 Ad de Koning   30   44 kamp.
2 Ad Barten    30   43
3 Leo van Griensven    30   38 
 
B klasse. 
1 Martien Swinkels   30   42 kamp.
2 Harrie van Kleef   30   41
3 Harrie Poulisse   30   38

C klasse.
1 Theo Spierings   28   40 kamp.
2 Mari Verbakel   28   39
3 Theo van Rossum   28   34

D klasse. 
1 Fons van der Linden  29   37 kamp.
2 Henk Meerwijk       29   36
3 Frits Tak    29   36 

bridgen
KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 2 april
1.Marie Louise en Kori       63,75%
2.Jan en Maria                     63,33%
3.Annie en Cellie                 61,25%
4.Jo en Mari                         58,75%
5.Lambert en Wim              55,83%

De volgende zitting is op donderdag 9 
april, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 1 april 
Lijn A
1. Mia en Jan  66,96%.
2. Mien en Maria  57,74%.

3. Helma en Joke  56,85%.
4. Heidie en Angela  53,57%.
    Annie en Thera  53,57%.

Lijn B
1. Riet en Cor   70,14%.
2. Nellie en Rie    59,03%.
3. Liesbeth en Tiny   56,50%.
4. Diny en Maria   56,33%.
5. Truus en Greet   55,21%.
    
De volgende zitting is op woensdag 15 
april in Café-Zaal de Tapperij. 

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag  25 maart 
A lijn 
1. Riek en Leo    56,25 %
2. Wim en Corry     55,00 % 
3. Bets en Ria    54,58 %
4. Cellie en Jan, 
    Mari-José en Mieke   53,33 %   
5. Tonnie en Jurgen     51,67 %
6. Jeannette en Gerda      51,25 %

Uitslag woensdag  1 april 
A lijn 
1. Wim en Erik     65,83 %
2. Marian en Joop     62,00 % 
3. Gerda en Ellen     60,83 %
4. Jeannette en Corry     54,17 %   
5. Marian en Leny     50,50 %

1. Marianne en Leny       68,23 %
2. Cellie en Hans            63,28 %
3. Dorie en Cas               60,42 %
4. Mari en Arno                55,73 % 
5. Lies en Lodewijk                        54,95 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer informatie op  
www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 7 april
1. Rie en Jan          66,79%
2. Cor en Nelly           62,92%
3. Lien en Theo           61,79%
4. Riet en Jo             55,71%
5. Riek en Kitty          53,21%
  
De volgende zitting is op dinsdag 14 april, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.
                                                                                                                                                            

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 7 april
1-0 Zjon v.d. Laar - Johnny v.d. Laarschot 
1-0 Aloys Wijffelaars - André Bergman  
0-1 Frans v. Hoof - Willy Constant 
0-1 Erick Robbescheuten - Hans Claas  

Programma 14 april
Hein v. Bree - Thijs Knaapen  
Zjon v.d. Laar - André Bergman  
Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans

Programma / Uitslagen

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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   Dorpsstraat 102
   5737 GE Lieshout
   Tel. 0499-421469

Merks v.o.f.

  Tel. 0499-421469Tel. 0499-421469T

www.merks-lieshout.nl

Minimaal €100,- 
seizoenskorting

 Verkoop
 Reparatie
 Service

Inruil oude machine mogelijk

Vraag naar de voorwaarden

Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368

Donderdag 
van 17.00 tot 20.00 uur 

Heren knippen voor €12,50
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Beek en Donk - Aan de Lage Heesweg 
kun je zaterdag 11 april tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht om uw auto 
grondig te laten reinigen. Voor slechts 
€6,50 wordt uw auto super schoon 
gemaakt. Met uw bijdrage helpt u te-
vens de rolschaatsclub om deelname 
aan het Europees Kampioenschap 
mogelijk te maken.

Eind april mag de wedstrijdgroep van 
RC De Oude Molen Nederland (mede) 
vertegenwoordigen bij het Europees 
Kampioenschap Show en Formatie. 
Dit jaar wordt deze wedstrijd gereden 
in Bremerhaven in Duitsland van 30 

april t/m 2 mei. Helaas voor alle rol-
schaatsers en hun begeleiders is de 
Nederlandse rolschaatsbond maar een 
arme bond. Deelname aan het EK ge-
schied geheel op eigen kosten. Naast 
het vele trainen moeten de dames dus 
hard aan het werk in bijbaantjes om 
reis en verblijf te kunnen bekostigen.

Met het organiseren van een carwash 
hopen ze de pot een beetje te kunnen 
spekken, en tevens Laarbeek en om-
geving te voorzien van een schoner 
wagenpark.

De autowasstraat is makkelijk te 

vinden, aan de Lage Heesweg in Beek 
en Donk voor de deur van de Rollerhal. 
Terwijl de dames en enkele heren, met 
uw auto aan de slag gaan, hoeft u zich 
niet te vervelen. In de kantine kunt u 
een lekkere versnapering kopen, en 
een oogje werpen op de rollerbaan, 
waar die dag de technische trainingen 
gewoon doorgaan.

Dus schroom u niet, verwen uw auto 
met een goede wasbeurt, en help de 
leden van RC De Oude Molen naar 
het EK. Meer informatie over de rol-
schaatssport en de club is te vinden 
op: www.rcdeoudemolen.nl.

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - De 
Nationale Sportweek is van 18 tot 
en met 25 april. In die week zijn 
alle lessen van DéDé toegankelijk 
om eens een keertje lekker mee te 
dansen! De les wordt in die week 
ook een beetje aangepast. Er wordt 
een leuke choreografie aangeboden 
die je in één les aangeleerd krijgt. 

Voor de kids is dat een dans op het 
nummer ‘Energie’ van Kinderen 
voor Kinderen en voor de tieners en 
(jong) volwassenen is dat een gaaf 
nummer uit de Top 40. Danceballet 
is een dynamische vorm van mo-
dern ballet. Verschillende dansstijlen 
worden gemixt waardoor het dyna-
misch, fel en energiek is. De leeftij-
den variëren enorm; de jongste leer-
ling is 3 jaar en de oudste is 63 jaar, 
het is dus voor iedereen.

Een les van een uur bestaat uit twee 
gedeeltes: De eerste helft bestaat 
uit een warming-up, conditietrai-
ning, slow-down (een oefening 
voor je houding met basistechnie-
ken uit klassiek ballet), spierverlen-
gende (lenigheids-) oefeningen en 
spierversterkende oefeningen in een 
body-mix.

In de tweede helft van een les wordt 
er gedanst. In een lesprogramma 
van ongeveer twaalf weken leer je 
een complete choreografie op een 
lekker dansnummer. Van klassiekers 
uit de 80’s tot de meest swingen-
de nummers uit de actuele charts. 
Deze les wordt het dance-gedeelte 
dus aangepast en krijg je in één les 
een choreografie aangeleerd. De les 
wordt per leeftijdscategorie aange-
past. Voor de allerjongste leerlingen 
wordt natuurlijk veel spelenderwijs 
aangeboden, maar de tieners wor-
den bijvoorbeeld weer gemotiveerd 
om knoer hard te werken. Uiteraard 
blijft het plezier in de les voorop 
staan!

Danceballet is geen streetdance, 
geen jazzballet, geen modern ballet, 
het is een nieuwe vorm van ballet 

met veel power. Dit laat je uitein-
delijk ook zien door optredens, 
demonstraties en shows te geven. 
Natuurlijk dans je dan in prachtige 
kostuums.

De lessen in Aarle-Rixtel worden ge-
geven bij De Dreef (De Duivenakker 
76) op maandag en zaterdag. In 
Beek en Donk worden op donder-
dag en vrijdag lessen gegeven bij 
Lifestyle Center Laarbeek (Parklaan 
6). Heb jij zin om in de Nationale 
Sportweek een keertje mee te dan-
sen? Je bent van harte welkom! 
Aanmelden van te voren hoeft niet, 
mag wel.

Wil je meer info over de Nationale 
Sportweek bij DéDé Danceballet of 
heb je een andere vraag? Neem dan 
contact op via 040-2544052 (kan-
toor) of via info@dededanceballet.
nl. Wil je op de hoogte blijven van 
de laatste nieuwtjes? Volg hen dan 
op Facebook: www.facebook.com/
dededanceballet of via
 www.dededanceballet.nl.

dansen

Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur bij Café Zaal vd Burgtm.u.v. vakanties. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis!

Positief 
Vooruitdenken

CAFÉ

rolschaatsen Carwash bij De Oude Molen

De leden van De Oude Molen wassen met veel plezier uw auto! 

Mooie resultaten RC de Oude Molen bij Saen Trophy 

Beek en Donk - Tijdens het 
Paasweekend vond in Zaandam de 
Saen Trophy plaats. Deze eerste inter-
nationale wedstrijd van het jaar trok, 
naast Nederland, ook deelnemers uit 
België en Duitsland. Twee dagen lang 
werden alle Küren en Figuren van de 
deelnemers beoordeeld door de jury-
leden. 

RC de Oude Molen had 5 rijdsters af-
gevaardigd, te weten Birgit van Berlo, 
Jill Donkers, Kimberly van Schijndel, 
Michelle de Koning en Marloes 
Kluijtmans.

Zaterdagochtend mocht Birgit begin-
nen met het figuren. In deze discipline 
draait het vooral om een goede houding 
en het perfect volgen van de lijnen op 
de vloer. De Nederlandse Kampioene 
van 2014 was nog herstellende en had 
daarom geen goede voorbereiding ge-
had. Toch heeft ze heel keurig gereden 
en dat werd beloond met de 2e plaats.

Daarna ging het programma over op 
vrij rijden. Jill kwam uit in de klasse 
Mini, waar ze een mooie kür liet zien, 
en dus met een goed gevoel op de 
wedstrijd terug kon kijken. Jill behaalde 
een 12e plaats. Daarna was de beurt 

aan de Espoirs, Kimberly. Ze draaide 
haar pirouettes netjes en de spron-
gen gingen goed. Enkele rijdsters later 
mocht Michelle, in dezelfde klasse, haar 
kür rijden. Ze deed dat heel netjes en 
was dus ook zeer tevreden. Kimberly 
werd 7e en Michelle 8e.

’s Avonds kwamen de Senioren met de 
korte kür. Marloes had een nieuwe kor-
te kür, die ze uitstekend presenteerde. 
Op zondag mocht ze haar lange kür rij-
den. Het inrijden ging heel goed, maar 
tijdens de wedstrijd wilde het niet he-
lemaal lukken Maar ondanks dat toch 
een derde plaats, te danken had aan de 

voorsprong van haar korte kür. Al met 
al mooie prestaties geleverd deze wed-
strijd. 

De komende maanden staan bij RC De 
Oude Molen volop in het teken van 
wedstrijden. Er staan diverse techni-
sche wedstrijden op het programma, 
en bovendien bereid de EK-equipe zich 
voor op het Europees Kampioenschap 
Show in Duitsland. Alle leden van de 
vereniging en hun trainers hebben het 
druk met de trainingen, wedstrijden en 
voorbereidingen. Meer informatie over 
de rolschaatssport en de vereniging is 
te vinden op www.rcdeoudemolen.nl.

Birgit van Berlo werd 2e bij het figuren

Mee-doe-
lessen bij DéDé 
Danceballet 

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

Paul Smulders

Wijziging fiscale kindregelin-
gen: alleenstaande ouder let op!
Per 1 januari 2015 is de Wet 
Hervorming Kindregelingen in werking 
getreden. De belangrijkste wijzi-gingen 
van deze wet zijn het vervallen van de 
alleenstaande ouderkorting, de af-
schaffing van forfaitai-re aftrek in ver-
band met uitgaven voor levensonder-
houd van kinderen (kinderalimentatie) 
en de ver-hoging van het kindgebon-
den budget.
Afschaffing van de alleenstaande ou-
derkorting en de (forfaitaire) aftrek van 
kinderalimentatie kan alleenstaande 
ouders enkele honderden euro’s per 
maand schelen. In sommige gevallen 
kan dit na-deel worden opgevangen 
door aanvragen van een kindgebon-
den budget. Zowel het kindgebonden 
budget zelf als ook het toetsinkomen 
om in aanmerking te komen voor kind-
gebonden budget is in 2015 verhoogd. 
Waar tot vorig jaar het toetsinkomen 
om nog kindgebonden budget te krij-
gen rond de € 40.000 lag, ligt dit vanaf 
2015 rond de € 80.000. En een alleen-
staande ouder kan ook nog eens recht 
hebben op een extra kindgebonden 
budget van € 3.050.
Echter, om voor het kindgebonden 
budget in aanmerking te komen moet 
wel voldaan worden aan de voorwaar-
den: er moet een kind bij de ouder die 
het kindgebonden aanvraagt staan 
ingeschreven in de gemeentelijke ba-
sisadministratie (GBA) én die betref-
fende ouder moet de aanvrager van 
de kinderbijslag zijn voor dat kind. 
Voorwaarden die niet in alle situaties te 
verwezenlijken zijn!
Het kindgebonden budget moet apart 
aangevraagd worden via www.toesla-
gen.nl. De Belastingdienst heeft welis-
waar toegezegd dat het kindgebonden 
budget automatisch zal worden vast-
gesteld en uit-gekeerd, maar dat blijkt 
in veel gevallen niet te zijn gebeurd.
Mochten wij u hierbij van dienst kun-
nen zijn, belt u ons dan gerust!

tafeltennis Derde team ATTC’77 oppermachtig

Aarle-Rixtel - Het eerste team van ta-
feltennisvereniging ATTC’77 had nog 
een appeltje te schillen met Taverbo/
Sabo 2 uit Boxtel, waarvan de uitwed-
strijd, weliswaar met invaller, met 
maar liefst 9-1 verloren werd. In de 
thuiswedstrijd was het team uit Aarle-
Rixtel wel compleet .

Jean Paul Kanters begon goed met 
winst tegen Erik Magnus. Ook William 
Vlamings deed het verdienstelijk te-
gen Jos Heijmans. Bart Boetzkes kreeg 
helaas klop van Gijs Klop en ook 
het dubbel werd verloren zodat de 
Boxtelnaren weer langszij kwamen. 
William herstelde zich van de dubbel 
en  won van Magnus, waarna ook 
Jean Paul niet kon winnen van Klop. 
Vervolgens liepen de heren uit naar 
een 6-3 voorsprong toen Jean Paul in 
de laatste wedstrijd Heijmans tegen 

kwam. Het werd een spannende wed-
strijd met mooie punten over en weer. 
De wedstrijd werd nipt verloren door 
Jean Paul. Door de 6-4 overwinning 
behoudt het team de derde plaats.

Dat het verschil tussen klassen onder-
ling groot is, bewijst het derde team, 
dat vorig seizoen degradeerde uit de 
derde klas. Na zes wedstrijden en 15 
punten voorsprong op de nummer 
2 was  het deze week Flash 7 die de 
borst nat kon maken. Mark Rovers, 
Karel van der Putten en Jos Beniers 
lieten geen spaan heel van het team 
uit Eindhoven. Door de 10-0 overwin-
ning is de voorsprong vergroot naar 19 
punten en kunnen de slingers al bijna 
uit de kast worden gehaald.

Het vierde team staat vijfde in de vijfde 
klas en kreeg de nummer 4 MTTV’72 

3 uit Mierlo op bezoek. Om bij te 
blijven en een degradatiewedstrijd te 
voorkomen, zou in het rechtstreekse 
duel gewonnen moeten worden. Het 
begon voortvarend met winst voor 
alle drie de spelers van ATTC. De dub-
bel werd helaas verloren, maar daarna 
pikten met name Johan Heurter en 
Johnny van de Elzen het weer op. Zij 
wonnen uiteindelijk al hun enkelwed-
strijden. Thijs Smulders kwam nog 
wat te kort en wist alleen van Keith 
Saunders te winnen. In totaal werden 
7 punten gehaald waardoor ze gelijk 
staan met Mierlo en op een te over-
bruggen afstand van Veldhoven. Dat 
biedt dus perspectief.

Alle uitslagen, zie programma/uitsla-
gen pagina in De MooiLaarbeekKrant 
of kijk op www.attc77.nl. 

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 9 april
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk 

Vrijdag 10 april 
Echte mannenavond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Badminton Club Lieshout
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 11 april 
Car Wash! bij RC De Oude Molen
10.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie PRIMAVERA, Braziliaanse 
kunst, t/m 19 april
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Rolstoelbasketbal &RGteens
19.30 uur, Sporthal De Klumper, 
Lieshout

Marlon Kicken cabaret
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 12 april 
Clubkampioenschappen Single  
Badminton Club Lieshout
10.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Grote Gilde vlooienmarkt
10.00 uur, Manege d’n Perdenbak, 
Lieshout

Outdoor ‘Anders doe dag’
10.00 uur, Outdoor Laarbeek, Parklaan 
2, Beek en Donk

Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Maandag 13 april 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Jaarvergadering ‘Zorg om het Dorp’
19.10 uur, Buurthuis Mariahout

Dinsdag 14 april 
Inspirerende workshop-avond ‘Ik tel 
tot 10...’
19.30 uur, de Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 15 april 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 17 april 
Geranium- en potgrondactie Scouting 
Beek en Donk
19.00 uur, Beek en Donk

Funky Beats
20.30 uur, Tienerwerk de Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 18 april 
Live in Deja Vu: ‘Bluework’
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 19 april 
Expositie ‘Gerrie-Jeanne Soethoudt’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Open Dag Klokkengieterij
14.00 uur, Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Nizozemska’s Oberkrainer Fest
14.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Concert O&U en St. Cecilia Mheer: 
‘Lentewind’
14.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Voorjaarsconcert Harmonie de Goede 
Hoop
14.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Maandag 20 april 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

43e Wielerjeugdvijfdaagse t/m 24 
april
18.45 uur, Floreffestraat, Lieshout


