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Eerste van 5 miljoen trappen 
naar Thailand zijn genomen

Bert van de Kroft op weg naar het avontuur.

Bert van der Kroft is afgelopen zaterdag begonnen aan zijn droom om voor het goede doel
naar Thailand te fietsen. Onder grote belangstelling van familie, kennissen en vrienden
heeft Bert  inmiddels de eerste kilometers afgelegd en is nu onderweg door Duitsland op
een tocht die hem langs onder andere Turkije, Iran, Turkmenistan en door China en de Hi-
malaya-hooglanden van Tibet brengt naar het uiteindelijke doel van de uitdaging: Thailand.

Bert wil met deze tocht geld
bijeenbrengen voor twee
goede doelen: Future Kids

Ghana en het Stop Tetanus
project van Kiwanis Interna-
tional/Unicef. Stop Tetanus

is onderdeel van het wereld-
wijde Eliminate Project en
heeft als doel om de veelal
dodelijke ziekte tetanus eens
en voor altijd uit te bannen.
Naast de regionale voorzitter
van Unicef waren ook enke-
le landelijke bestuursleden
van Kiwanis Nederland aan-
wezig bij deze ‘Grand De-
part’ om Bert uit te zwaaien
en hem een cheque te over-

CDA-Valkenswaard:
keuze brede coalitie
Het CDA-Valkenswaard zet in op de vorming van een brede
coalitie van H&G (8 zetels), CDA (5 zetels), PvdA (2 zetels)
en VVD (1 zetel). Uitgangspunten daarbij zijn een bestuur-
lijke stabiliteit en een hoge mate van continuïteit, aldus
H&G en CDA in een gezamenlijk persbericht. Bovendien
hebben alle partijen, behalve de VVD hun wethouderskandi-
daten aangegeven.

Buiten de drie zittende wet-
houders Marcel Bax (H&G),
Mart Wijnen (CDA) en Egbert
Buiter (PvdA) is dat Hetti Tin-
demans (H&G). Tijdens deze
gesprekken sprak het CDA de
voorkeur uit voor een coalitie
met een breder draagvlak.
‘Nadat zorgvuldige afwegin-
gen hebben plaatsgevonden
heeft CDA de voorkeur uitge-
sproken voor een coalitie met
PvdA’, zo staat in het persbe-
richt: ‘Voor H&G ( twee wet-
houders) was deze keuze veel
minder voor de handlig-
gend. De verkiezingsuitslag
waarbij de PvdA is gehalveerd
en de tegenstelling ten aan-
zien van onder andere het
project Dommelkwartier (voor
H&G in de huidige vorm een
breekpunt) maakt deze keuze
niet gemakkelijk.’
In de komende weken zullen
de vier partijen gezamenlijk
overleg voeren over de coali-

tievorming, waarbij nog alles
mogelijk is, omdat H&G en
CDA samen 13 van de 23
raadszetels bezetten. Een coa-

litie zonder PvdA en VVD is
derhalve nog altijd mogelijk.
Dat is weliswaar niet de inzet,
want H&G en CDA willen in
de komende weken met de
vier genoemde partijen geza-
menlijk optrekken om ‘met de
ondersteuning van de fracties
te komen tot een breed ge-
dragen coalitieprogramma dat
onderschreven kan worden
door deze coalitiepartners.’

handigen van ruim vijfhon-
derd euro- als eerste aanzet
tot een groot bedrag. 
Bert is ‘live’ te volgen op zijn
reis via bert.kroft.nl. Hij zal
hier iedere dag verslag doen
van zijn belevenissen en vor-
deringen.

Iedere week
in dit weekblad:
gemeentenieuws
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Adverteren in dit weekblad?

advertenties@kempenpers.nl
of bel 0497 - 361361
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Corridor 2, 5554 HM Valkenswaard, 040-2012505

Ook voor
de Pasen

Bij 
Corridor Mode

PRIJS EN 
MODE BEWUST 

GEKLEED
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Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag   8.00 - 20.00
Zondag 12.00 - 17.00

Korner
Van Bruhezedal 13
5551 EW Dommelen

van 10.00-18.00 uur
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Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 8.00 - 20.00
Zondag 10.00 - 18.00
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VOOR SNELLE EN GOEDE AFHANDELING VAN DIVERSE
WERKZAAMHEDEN EN SERVICE AANGELEGENHEDEN

Wilt u gebruikmaken van of meer 
informatie over het plaatsen van een

VISITEKAARTJE
neem dan gerust contact met ons op

ZÉÉR AANTREKKELIJKE PRIJS!

SLECHTS € 25,- excl. BTW
TEL. 0497-361361
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- zonneschermen
- markiezen
- screens
- terrasoverkappingen
- rolluiken
- binnenzonwering

 

Van Linschotenstraat 2 - Valkenswaard - 040-2015489

WWW.WERFF-ZONWERING.NLWWW.WERFF-ZONWERING.NL

53
44

05
75

GROND- EN AFBREEKWERKEN

A. BERGMANS (TWAN)

• Rotorbak aan kraan voor uitzeven
zand/grond/puin/snoeihout 20-40 mm

• Puinbreken op locatie met
brederbak aan kraan

06-53962895
www.abergmans.nl
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Petunialaan 6 - 5582 HA  Aalst-Waalre
Tel. (040) 221 56 76
Fax (040) 221 26 45

Zie onze website
www.mathijssen-autoschade.nl
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Doorlopend
auto’s te koop gevraagd.

Wij kopen ook
van particulieren!

Leenderweg 78D-Valkenswaard - Tel. 06-51627119
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NIEUW
nu ook

040-2546175
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Geldig van 7 t/m 12 april

Deze aanbiedingen zijn ook
geldig bij onze bezorgers.

Wij brengen het graag bij u thuis!

Handwerkstraat 2 
Valkenswaard 
Tel. 2046790

Winkelcentrum 
De Belleman

Dommelen 
Tel. 2043780

BROOD VAN DE WEEK
Donker volkoren van 2.65 voor 1.85

VLAAI VAN DE MAAND
Paaseierenvlaai voor12.00

Door de vele vezels in volkorenbrood krijg je 

minder snel een hongergevoel en kom je

dus niet zo gauw in de verleiding om te

snoepen. Zo houdt volkoren je gezond en

fit, de hele dag door.

100 JAAR PASEN

Krentenbollen per 6 van 3.12 voor 2.20

Krentenbrood 400 gr. van 2.25 voor 1.60

Suikerbrood 400 gr. van 3.00 voor 2.10
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April mobiliteitsmaand
Wordt uw huisdier ook een dagje ouder? 

Honden en katten hebben vaak op latere leeftijd
klachten van verminderde activiteit, 
moeite met opstaan of kreupelheid?

Laat in de maand april GRATIS uw huisdier
controleren* op één van onze vestigingen.

Check onze website voor meer details

• 10 april 2014 locatie Veldhoven (040-2532540)
• 16 april 2014 locatie Valkenswaard (040-2012475)

• 24 april 2014 locatie Bergeijk (0497-571275)

*Let op!
U dient hiervoor wel een afspraak te maken en

dit gratis onderzoek door de dierenarts
betreft alleen mobiliteitsproblemen.

www.dierenkliniekdekempen.nl
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Onze E-paper en onze tarievenkaart

Bezorgklachten?
Bel naar 0475-319045

Inzenden advertenties: 
tot dinsdag 10.00 uur
Kempen Pers BV

Industrieweg 23 - 5527 AJ Hapert, 
Postbus 3 - 5527 ZG Hapert
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advertenties@kempenpers.nl

Kempen Pers uitgaven:
De Schakel 8.100
Veldhovens Weekblad 25.500
Oirschots Weekjournaal 13.500
De Leije 7.700
Nieuwsklok 14.700
Kempener Koerier 32.000
De Kempenaer 30.400
De Hilverbode 13.500
Parel van Brabant 10.600

Totale oplage 156.000
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Cancellara

Wat een ongelooflijk
mooie prestatie zondag in
Vlaanderen. Wat een
prachtige overwinning. Ik
heb genoten, hield het
amper droog. Wat gunde
ik hem deze victorie. Na
een onzekere periode
rezen er zo links en rechts
wat twijfels, maar ondub-
belzinnig bewees deze
sterke knaap dat al die on-
zekerheden niet echt ge-
fundeerd waren. Ook de
kritiek dat hij te zwaar zou
zijn werd meteen weer-
legd. Nooit meer achterop,
vanaf nu zelf voor een
groot deel de weg bepa-
len. Overmoedig meteen
na de overwinning uit het
zadel. Als een volleerd
wielrenner het bochtje
rond de tuinstoelen ne-
mend, de plantenbak nog
net ontwijkend, met de
kleine wieltjes het grasveld
induikend.
Sterk staaltje fietsen van
de Zwitserse beul Fabian
Cancellara, die voor de
derde keer de Ronde van
Vlaanderen won, maar de
beste fietsprestatie werd

dezelfde dag ’s avonds dus
geleverd op het grasveld
van Huize Kroonen. Daar
maakte onze jongste zijn
eerste officiële fietsmeters
zonder zijwieltjes. Een
grote overwinning voor
meneer die dik drie kilo te
zwaar wel uit het kinder-
zitje achter op de fiets is
gegroeid.
Niet overlopend van zelf-
vertrouwen durfde hij het
zelf fietsen niet goed aan,
maar toen ik donderdag-
ochtend een ieniemi -

niemannetje met de loop-
fiets naar school zag step-
pen, maakte ik hem duide-
lijk dat meneer toch ook
wel eens zelf mag gaan
fietsen.
Zaterdag al wat geoefend
met een stok achter in zijn
fiets voor de steun, maar
zondagavond had ik al
door dat dat hulpstuk to-
taal overbodig was. Toen
ik hem vanaf het terras
een zetje gaf voor het
rondje op het gras, had
onze coureur  totaal niet in
de gaten dat ik niet mee-
liep en er alleen een stok
achter in zijn fiets stak.
Zonder problemen het
hele gras overgereden, in-
clusief bochtje rond de
kerstboom en bijna terug
op het terras zag hij wat ik
hem geflikt had.
“Papa!!!!!” schreeuwde
hij. “Jij moet mij vasthou-
den.”
Misschien had ie een klein
beetje gelijk, maar ik vond
het juist heerlijk om ‘m los
te laten. Na de vakantie
mag onze ‘Fabian’ voort-
aan zelf naar school fiet-
sen.

Dennis Kroonen

KroontjesPen
dkroonen@kempenpers.nl

Paaseiactie scouting
St. Maarten

Scoutinggroep St. Maarten houdt komende vrijdag 11 en za-
terdag 12 april de jaarlijkse paaseiactie. De inzet van vele le-
den van Scoutinggroep St. Maarten, betrokken familieleden,
vrienden en bekenden maken deze actie in het weekend
voor Pasen mogelijk. Alle wijken van Valkenswaard en
Dommelen worden door de scouting ‘huis-aan-huis’ be-
zocht. Op vrijdagavond 11 april zijn de ‘mannen- en vrou-
wendalen’ in Dommelen aan de beurt. Op zaterdag 12 april
de andere wijken in Valkenswaard en Dommelen.  Er zijn
ook verkooppunten bij de Belleman in Dommelen en de
Corridor in Valkenswaard. Tussen 10.00 en 15.00 uur staat
daar een opvallende paasei scoutingstand.

Feestelijke 
afsluiting 
voorleesseizoen
Op woensdag 16 april wordt
in de bibliotheek van Valkens-
waard het voorleesseizoen
feestelijk afgesloten. Noortje
Karsmakers komt voorlezen
uit het boek ‘De mooiste vis
van de zee’. Behalve het
voorlezen zijn er nog andere
verrassingen. Kinderen van
ongeveer 3 tot 8 jaar zijn wel-
kom. Het begint om 14.00
uur en duurt tot 15.00 uur.
De toegang is gratis en voor-
af aanmelden is niet nodig.

Uitwisselings-
concert
Komende zondag is er een
uitwisselingsconcert tussen
fanfare EMOS uit Borkel en
Schaft en concertband Irene
uit Westerhoven. De beide
verenigingen onderhouden
warme banden met elkaar en
dit heeft geleid tot een muzi-
kale ontmoeting. In de Teu-
tenzaal aan de Dorpsstraat 55
in Borkel en Schaft. Aanvang:
19.00 uur. De toegang is gra-
tis 

Jeugd van Valkenswaard
ontdekt Kwalleballen

Na de finale van de wed-
strijdpoule is het vanaf 15.01
uur tijd voor onder meer Bo-
ney M., Doe Maar net Alsof,
Reminder, David Bowie en
Van Eigen Bodem. Special
surprise dit jaar is de komst
van SQY. 

De vrijdag- en zaterdagavond
ervoor wordt in café De Fan-
tast, tijdens ‘The Nights befo-
re Kwalleballen’, gestreden

om de twee wildcards voor
het hoofdpodium. 
Zondag om 11.00 uur begin-
nen de wedstrijden. Wie de
wekker op tijd zet, wordt ex-
tra beloond, want de dag be-
gint traditioneel om 10.49
uur met een bijzondere war-
ming up. Dit jaar niet ter
voorbereiding op de wedstrij-
den, maar op de live-middag.
Welke spieren getraind wor-
den blijft nog even geheim.

Het sportieve deel van de
dag kent dit jaar heel wat
‘nieuws’. Er is een water-
scheiding tussen de bikkels
en de genieters, wat zich ver-
taalt in een wedstrijd- en een
leutcompetitie. Maar veel
opvallender is de spontane,
maar massale, toestroom van
jeugdige spelers. Zeker acht
aspirantenteams (15-17 jaar)
hebben zich aangemeld. Een
verdubbeling van vorig jaar.

Rugbyclub The Vets verzorgt
het eerlijk verloop van het
spel, met een deskundig
team van scheidsrechters. En
tot slot gaan er geruchten
dat ook de toestroom van de
allerjongsten alle records
gaat breken. Naast de wed-

Zondag schijnt de zon weer over de Venbergseweg in Dom-
melen. Geen duidelijker signaal dan dat er weer wordt ge-
kwallebald. Vanaf 10.00 uur begint het feest voor alle leef-
tijden. Eerst sportief op het modderveld en vanaf 15.00 uur
muzikaal in en rond de feesttent. Dit jaar opnieuw met een
binnen- en een buitenpodium.

strijden van de senioren en de
jeugd, is er genoeg ander
spektakel op het veld te bele-
ven. Kwal-DJ Giel Scheelen
heeft zijn platenkast weer in
de Dubro gezet, om het bak-
vet van vorige jaren te verwij-
deren. En tussen het sproeien
door maakt de Wilhelmina-
fanfare het veld onveilig. 

Wie niet meedoet aan de
wedstrijden, kan vooraf toch
een gooi doen naar de prijzen
op de dag zelf. Iedereen kan
meedoen! De opzet is simpel:
upload een kwalselfie op
www.facebook.com/kwalle-
ballen. De vijf selfies die de
meeste likes verzamelen, krij-
gen zondag een gratis pitcher
bier of frisdrank. Je mag on-
gebreideld campagne voeren
voor je eigen selfie. Let wel:
een kwalselfie is kwalleballen.
Dus modder mag, maar ook
andere prettig gestoorde af-
wijkingen zijn mogelijk.

Coverbands

De bands voor ‘The Night be-
fore Kwalleballen’ melden
zich dit jaar in rotten van 10.
Daarom dit jaar voor de der-
de keer de ‘avond vooraf The
Night before Kwalleballen’
(zaterdag 12 april), maar te-
vens voor het eerst ‘The
Night before the Night before
Kwalleballen’ (vrijdag 11
april). Acht coverbands strij-
den in De Fantast om twee
Kwalwildcards. De speciale
opdracht voor de coverbands
begint naar een prettige tra-
ditie te rieken: ‘Wasmasjien’
van Trafassi moet op de setlist
staan. De acht bands die een
gooi doen naar het Kwalpodi-
um zijn: Selah Sue, Caro Eme-
rald, Cupcake , Qnot (zater-
dag) en Arctic Monkeys, Re-
view, Broken Light, Cat Empi-
re (vrijdag).
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De jonge werkman

Waar deze kiek is getrok-
ken, is direct duidelijk. We
zien op de achtergrond de
duidelijke lijnen van het
verenigingsgebouw ‘Were
di’, dan nog aan de
Maastrichterstraat. Over
dat gebouw is met het
grootste gemak een heel
boek vol te schrijven, vele
verenigingen en ook
scholen hebben het ge-
bruikt voor hun huisves-
ting en landelijk grote ar-
tiesten hebben onze voor-
ouders daar menig gezel-
lig en vooral ook cultureel
hoogstaand avondje be-
zorgd. 
Dit gezelschap had nou
niet bepaald met ‘ver-

maak’ van doen, het wa-
ren jongens die via ‘de
jonge werkman’ verenigd
waren om op te komen
voor juist de belangen van
hun generatie die over het
algemeen al op vrij jonge
leeftijd aan het werk ging.
Wie goed kijkt zal nog
menig bekend gezicht
ontdekken, het waren
vaak jongeren die op wat
gevorderde leeftijd een
niet onbelangrijke rol heb-
ben gespeeld in onze sa-
menleving en dus via die
‘jonge werkman’ ge-
schoold zijn om die be-
langrijke posities in te ne-
men. Wij willen graag van
u de namen horen. 

Wie, wat, waar en wan-
neer, dat is de vraag waar
de Heemkundekring
graag antwoord op wil
hebben. Kunt u daar een
bijdrage aan leveren?
Neem dan contact op met
Joop van Appeldorn, tel.
040-2018274 of 06-
23895050 of via joopvan-
appeldorn@hetnet.nl. Ge-
woon een briefje in de
bus stoppen kan op Pe-
perstraat 89, 5554 EH
Valkenswaard. 

Nu ook op 
Facebook!

‘Beleef het Gedicht’ in Handel
De afgelopen maanden zijn er in Valkenswaard op diverse
plaatsen gedichtentafeltjes geplaatst. Dit gebeurde in het
kader van het project ‘Beleef Het Gedicht’. Bij dit project
werd ook de schooljeugd actief betrokken. Vrijdag wordt
een gedichtentafeltje onthuld in Handel.

Frans Hoppenbrouwers was
acht jaar ‘huisdichter’ van
Valkenswaard. In die periode,
maar ook al in de jaren daar-
voor, schreef hij vele mooie
gedichten over zijn dorp. Veel
van die gedichten gaan over
specifieke plekken in Valkens-
waard. Een selectie van 26
gedichten is op gedichtenta-

feltjes vereeuwigd. De tafel-
tjes zijn neergezet bij de plek
waarover het gedicht gaat.
Het 27e tafeltje wordt echter
buiten Valkenswaard ge-
plaatst: in Handel. De officiële
onthulling vindt vrijdag plaats

bij de kerk van Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming.
De bijeenkomst begint om
16.00 uur, duurt ongeveer
een half uur en wordt muzi-
kaal opgeluisterd met aanwe-
zigheid van betrokkenen uit
Handel en Valkenswaard.
Aansluitend is er een infor-
meel samenzijn in hotel Han-
delia, waar het project wordt
overgedragen aan het VVV
Valkenswaard

Kikkervoorstelling 
in bibliotheek
Op zaterdag 12 april is er
weer een Kikkervoorstelling
in de bibliotheek van Val-
kenswaard. Vanaf 10.30 uur
aan de Hofnar 12. Dit keer
heeft Kikker de lente in zijn
kop en… is hij verliefd! De
voorstelling is bedoeld voor
kinderen vanaf ongeveer 4
jaar. Toegangskaartjes kosten

twee euro per stuk en zijn
vanaf nu te koop aan de ba-
lie van de bibliotheek. Reser-
veren kan ook via: 085-
7733287 of: valkens-
waard@bibliotheekdekem-
pen.nl. Kleuters die op zater-
dag 12 april lid van de biblio-
theek worden, krijgen een
gratis toegangskaartje

IVN-wandeling 
Aalsterheide

IVN Valkenswaard-Waalre
neemt natuurliefhebbers zon-
dag 13 april mee naar de Aal-
sterheide. De wandeling start
om 14.00 uur bij de hut van
Mie Peels. De wandeling
duurt ongeveer twee uur en
is zoals altijd gratis.

DE HOFNAR

Popkoor Lanara in De Hofnar
Iedere maandagavond biedt De Hofnar in het Rabobank
Theatercafé een podium aan lokale artiesten om meer be-
kendheid te krijgen bij een groter publiek. Maandag staat
popkoor Lanara op het podium. Vanaf 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Dit popkoor uit Heeze stond
vorig seizoen ook al op het
HOP podium. Wegens suc-
ces mochten ze dit seizoen
natuurlijk niet ontbreken!.
Engelstalige pop-, film-,

rock-, musical- en easyliste-
ning muziek. Maar ook Ne-
derlands-, anderstalige mu-
ziek en à capella staan op
het programma. Begeleid
door een eigen combo weten

zij van elk optreden een
feestje te maken.
Dans jij de sterren van de he-
mel, ben je singer/songwri-
ter, ben jij de leukste thuis,
heb jij een Braziliaanse sam-
ba band of ben je ergens an-
ders goed in wat het delen
waard is? Meld je dan aan
voor een nieuw seizoen
HOP! 
Mail naar: ilse@hofnar.nl

Rapalje: Hearts of Steel II

Rapalje. (foto Marcel Meijer)

Op vrijdag 18 april komt het Keltische kwartet Rapalje met
de voorstelling ‘Hearts of Steel II’ naar De Hofnar. Stoer en
grillig, gepassioneerd en beheerst, geraffineerde ritmiek en
uitstekende dansers. De theaterstoelen zijn uit de zaal en de
bars erin, dus de voetjes kunnen van de vloer. Drank wordt
geschonken in plastic glazen.

De leden van Rapalje kunnen
worden gezien als de fakkel-
dragers van de Keltisch mu-
ziek in Nederland. Met een
opzwepende show waar de
vonken van afspatten. Dan-
sers met vurig voetenwerk

op opwindende en onstuimi-
ge Keltische melodieën. Ra-
palje speelt open kaart in
‘Hearts of Steel II’. Een voor-
stelling met nieuwe num-
mers, aankleding en uitvoe-
ringen. Maar natuurlijk ont-

breken de klassieke combina-
ties niet.
Kaarten voor deze voorstel-
ling zijn verkrijgbaar à 
€ 19,50 / pas € 17,50 via
www.hofnar.nl of bij de ser-
vicebalie van De Hofnar.
Voorafgaand kan je onbe-
perkt genieten van Happas.
Voor slechts € 14,50 p.p.
(reserveren bij de serviceba-
lie).

Agenda
Donderdag 10 april:
BV de Vloer. Theaterconcert. Uit
eigen streek, 20.15 uur, € 12,50.

Vrijdag 11 april:
Comedy Night. Stand-up come-
dy. Cabaret, 20.15 uur, € 12,50 /
pas €10,50.

Zaterdag 12 april:
Heeren van Oranje. Spelen. Mu-
ziek, 20.15 uur, € 24,50 / pas 
€ 22,50.

Zondag 13 april:
Chelsea en Boudewijn. CD Re-
lease. Uit eigen streek, 15.00 uur,
€ 13,50.

Lezing: 
‘Het stroomgebied
van de Dommel’
Komende dinsdag vindt bij
heemkundekring Weerder-
heem een lezing plaats over
‘Het stroomgebied van de
Dommel’. Deze wordt ver-
zorgd door Jan Vlemmix en
Piet van den Heuvel. Om
20.00 uur in museaal centrum
Carolus aan de Oranje Nass-
austraat in Valkenswaard. Tij-
dens de lezing wordt met de
oorsprong van de Dommel
begonnen en geëindigd met
de instroom in de Dieze in
Den Bosch. En uiteindelijk in
de Maas. Afhankelijk van vra-
gen en opmerkingen wordt
de presentatie aangepast.

Film ‘Des hommes 
et des Dieux’
De Rooms-Katholieke Parochie Sint-Willibrord nodigt een
ieder uit voor het bijwonen van een speciale filmvoorstel-
ling: ‘Des hommes en des Dieux’ van regisseur Xavier Beau-
vois. Deze wordt getoond met een inleiding, beschouwing
en nabespreking van pastoor Felie Spooren. De entree is
gratis.

Hoe idyllisch het landschap rond Tibhirine (Algerije) op het
eerste gezicht ook oogt, in de jaren negentig is dit het de-
cor van een meedogenloze burgeroorlog die Algerije tien
jaar lang in zijn greep houdt. De regio is een van de basti-
ons van het islamitisch verzet. En voor het Algerijnse leger
is de plek strategisch belangrijk in de strijd tegen terroris-
ten. Vooral tussen 1992 en 1997 viert het geweld hoogtij
en wordt de situatie in en om Tibhirine ronduit gevaarlijk.
In de nacht van 26 op 27 maart 1996 worden zeven mon-
niken van Tibhirine door een radicaal islamitisch commando
ontvoerd. Twee maanden later kwam het bericht dat ze
vermoord waren. Bij velen, zeker in Frankrijk, zit dit nog al-
tijd in het geheugen geprent. De film maakt zonder meer
grote indruk. Na afloop zal er dan ook worden nabe-
schouwd.

Komende vrijdag 11 april om 20.00 in de pastorie van de
Sint-Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard en ko-
mende maandag om 20.00 uur in de pastorie van de OLV
Presentatiekerk aan de Eindhovenseweg in Aalst-Waalre.
Aanmelden: mevr. E. Verdonck, tel. 040 2017574 of e-mail:
parochie.centrum.willibrord@onsmail.nl
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Onze paasbrunch bestaat uit het volgende:
- aspergesoep

- diverse harde/zachte broodsoorten

- paasbrood

- diverse soorten kaas, oud/jong/komijn

- diverse soorten vlees, ham/rauwe ham/gebraden kipfilet/rosbief

- diverse soorten vis, gerookte zalm/gerookte heilbot

- diverse soorten salades, pasta/lente/tonijn/eiersalade

- ragout/pasteitjes/roerei/gekookte eieren/

kroketjes/frikadelletjes

Onze paasbrunch is alleen op 
eerste paasdag

20-04-2014 vanaf 12.00 uur

Volwassenen € 21,50 p.p.

Kinderen tot 12 jaar € 1,- per levensjaar

Frans van Nunenstraat 1
5524 AT Steensel
0497-513198 www.brasseriefamilys.nl

53615134

53
59

52
93

www.valkenstaete.com

FIJN WEEKEND ACTIE
Wij rollen de rode loper voor u uit!

Het inmiddels bekende Fijn Weekend- spektakel van Valkenstaete
Op zaterdag 12 april tussen 10.00 en 16.00 uur elk uur nieuwe en vaak spectaculaire

aanbiedingen bij alle deelnemende winkels. Bovendien kan het zijn dat u bij
aankopen wordt verrast door kleine gratis attenties.

Op vrijdag 11 april tussen 18.00 en 21.00 uur ontvangen de winkeliers van Valkenstaete
u extra gastvrij. Alle winkelbedrijven stellen hun deuren als gewoonlijk voor u open

maar rollen nu de rode loper voor u uit. Kortom een avond winkelen onder het genot
van een hapje en een drankje met muzikale omlijsting.

 vrijdag 11 april

 zaterdag 12 april

53
59

88
84



Uitvaartverzorgster 
ValkenswaardUitvaartassistente

53
60

84
97

Multi-cul(t)inair bij
scoutinggroep Dick van Toor

Lekkernijen proeven van verschillende culturen.

Alweer voor de zevende keer houdt Scoutinggroep Dick van
Toor Multi-cul(t)inair. Dit evenement vindt plaats op zondag
18 mei. Van 13.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers op het
scoutingterrein aan de Mahonia 9 in Valkenswaard meerde-
re lekkernijen uit verschillende culturen proeven.

Er is de mogelijkheid een
toegangskaart te kopen,
waarmee men tien hapjes
kan proeven. Deze kaart
kost in de voorverkoop (tot
10 mei) 10 euro. Op de dag

zelf zijn er ook nog kaarten
te koop voor 13 euro. Voor
kinderen zijn er speciale
kaarten voor 3 euro verkrijg-
baar. Hiervoor krijgen ze
friet en ijs en kunnen ze

deelnemen aan een Vlaamse
kermis. Kaarten zijn te koop
op woensdag van 19.30 tot
21.00 uur en op zaterdag
tussen 13.00 en 17.00 uur
bij de blokhut van Dick van
Toor. 
Naast het heerlijke eten, zijn
er tijdens het evenement di-
verse optredens. Onder
meer van De Bekkerband en
Ensemble Begunje.

BEDRIJVIG
Winkelcentrum bruist
Het winkelcentrum van Valkenswaard staat in het weekend van 11 en 12 april bol van de ac-
tiviteiten. Op vrijdag 11 april kan vanaf 10.00 uur al een bezoek gebracht worden aan de
voorjaarsoase vol bloemenpracht met inspirerende shows in het winkelgebied Corridor West.
De kleintjes kunnen zich vermaken in de knutselhoek terwijl hun papa’s en mama’s kunnen
genieten van lounge en muziek in ’n parkachtige sfeer. In de avond zal in het winkelcentrum
Valkenstaete de rode loper worden uitgerold en kan tussen 18.00 en 21.00 uur extra gezellig
worden gewinkeld onder het genot van een hapje en een drankje. Het geheel wordt muzi-
kaal opgeluisterd door het New Orleans Trio uit Valkenswaard.
Op zaterdag 12 april start Valkenstaete vanaf 10.00 uur met het prijzenspektakel onder de
noemer Fijn Weekend. Gedurende de gehele dag worden elk heel uur nieuwe spectaculaire
aanbiedingen en bijzondere verrassingen door de winkeliers van Valkenstaete gepresenteerd.
En opnieuw bruist het deze zaterdag ook in de Corridor- West weer van activiteiten zoals,
bloemen-cup-cakes maken, kookworkshop speciaal voor de kinderen en een heuse wijnproe-
verij. Tot slot gaat in het winkelgebied Corridor Oost vanaf half twee ’n wervelende show
van start waarin door diverse modebedrijven uit Valkenswaard de nieuwste trends voor nu of
de komende zomer op de catwalk voorbij zullen komen.

Dag van de Slager
Tijdens de Dag van de Slager, die plaatsvindt op donderdag 10 april, zijn diverse slagerswinkel
geopend om hun kunsten te laten zien. Zo ook Slagerij van den Berk aan de Leenderweg 8 in
Valkenswaard. Tijdens de open dag is de winkel niet, zoals gewoonlijk, alleen geopend om
vlees te kopen maar zijn er ook de volgende activiteiten: het uitsnijden van een koe/varken;
saté maken, bakken en opeten; inleveren kleurplaten en er is heel de dag van alles lekkers te
proeven. Zie ook www.dagvandeslager.nl. Slagerij van den Berk.is alweer bijna vijf jaar geves-
tigd in Valkenswaard. Na tien jaar in Heeswijk-Dinther ervaring op te hebben gedaan is die
kennis in Valkenswaard voortgezet. ‘We zijn in de loop van de jaren steeds meer zelf gaan
maken in onze slagerij, denk daarbij aan vleeswaren, salades, soepen, maaltijden. Onze var-
kens en runderen snijden wij nog steeds zelf uit in de slagerij. De runderen worden ingekocht
door ons afgemest, geslacht en dan komen ze naar de winkel om uitgesneden te worden
evenals onze kip, die komt rechtstreeks van de boer bij ons en die snijden we zelf uit.’

April mobiliteitsmaand bij 
Dierenkliniek De Kempen
Bij Dierenkliniek De Kempen kunnen huisdieren in de maand april, na afspraak (!) gratis ge-
controleerd worden op mobiliteitsproblemen. De controle wordt uitgevoerd op de vestigin-
gen in Veldhoven (tel. 040-2532540) op donderdag 10 april, in de vestiging Valkenswaard
(tel. 040-2012475) op woensdag 16 april en op de vestiging Bergeijk.(tel. 0497-571275) op
vrijdag 24 april. Zie ook www.dierenkliniekdekempen.nl. Let op! Dit gratis onderzoek door
de dierenarts betreft alleen mobiliteitsproblemen.

Ledenontmoetingsavond 
Rabobank De Kempen
Rabobank De Kempen houdt
op woensdag 23 april de le-
denontmoetingsavond ‘Mars
One’ in gemeenschapshuis
Den Tref in Hapert. Het mid-
dagprogramma start om
14.00 uur en het avondge-
deelte begint om 20.00 uur. 
Mars One is een Nederlands

initiatief met als doel om in
2025 een kolonie te vestigen
op Mars. 
Ook niet-leden zijn welkom
op de ontmoetingsdag in Den
Tref. Aanmelden kan via
www.rabobank.nl/dekempen
en dan het kopje “ledenont-
moetingsavonden”. 

Week van de kindercoaching
hulpvraag. Dat kan zijn op het
gebied van opvoeding, leren,
gedrag of op sociaal-emotio-
neel vlak. Kindercoaching le-
vert een wezenlijke bijdrage
aan de persoonlijke ontwikke-
ling en bewustwording van
kinderen, zodat het kind zich-
zelf leert kennen. 
Meer weten, kom dan een
kijkje nemen op donderdag
10 april bij kindercoachprak-
tijk Anders is leuk! Coaching
& Training aan de Michiel de
Ruyterstraat 91 in Aalst-Waal-
re. Vanaf 11.00 tot 12.30 uur
staat er een kopje koffie of
thee met iets lekkers klaar. Of
kijk op www.adiona.nl bij de
aangesloten leden voor een
kindercoach dichter u in de
buurt. 

Open dag bij kindercoachpraktijk Anders is leuk.

Van 7 tot en met 12 april is
het de Week van de Kinder-
coaching, op initiatief van
Stichting Adiona, hèt landelijk
expertisenetwerk van kinder-
coaches. Op maandag 7 april
startte de Week van de Kin-
dercoaching. Tijdens deze
week organiseren de bij Adio-
na aangesloten kindercoaches
diverse activiteiten om men-
sen kennis te laten maken met
de mogelijkheden van het vak
kindercoaching.

Kindercoaching is een relatief
jong beroep dat meer en
meer bekendheid krijgt en
een waardevolle aanvulling
binnen de bestaande hulpver-
lening is. Deze vorm van
hulpverlening wordt jaarlijks

tijdens de Week van Kinder-
coaching extra in het zonnetje
gezet. Kindercoaching is het
tijdelijk begeleiden van kinde-
ren met een bepaalde dan wel
onbepaalde problematiek of
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Verkeersmaatregelen Wielerronde Valkenswaard
Op zondag 13 april organiseert TWC de Kempen de
51ste Wielerronde van Valkenswaard. 
De deelnemers rijden over het volgende parcours:
Markt, Leenderweg, Karel Mollenstraat-Zuid, Frans van
Beststraat, Leenderweg, Bakkerstraat, Prins
Bernhardstraat, Emmalaan, Maastrichterweg, Markt.

De wegen binnen dit parcours worden op 13 april
vanaf 08.00 tot 20.00 uur afgesloten voor het verkeer.
De N69 (Eindhovenseweg) blijft open voor verkeer,
omdat het parcours wordt gereden over de oostzijde
van de Markt/het marktplein.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard zijn voornemens om de bijhouding van
adresgegevens van de navolgende personen in de Basisregistratie Personen (BRP) ambts-
halve op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
(Wbrp). 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijn-
lijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de (BRP) is geregistreerd.
Voorletter(s) en naam    Geboortedatum    Adres                                  Geplande 
                                                                                                              uitschrijfdatum
M.O. Malak                    22-03-1986          Kerkakkerstraat 64              27-03-2014
A.A. Rabi                        03-01-1968          Dr. Schaepmanstraat 63      27-03-2014
A.M. Snijders                  03-08-1944          Waalreseweg 38 E               27-03-2014
H.G.M. Arts                    18-03-1988          Klaproosstraat 39                27-03-2014
S. Ismail                          07-08-1988          Unseltstraat 16 A                27-03-2014
Deze personen worden verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het
Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Dit team is te bereiken via: 
kcc@valkenswaard.nl of via (040) 2083444.
Als wij geen informatie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde personen zien,
wij ons genoodzaakt om betrokkenen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen: Land
Onbekend. Dit heeft tot gevolg dat betrokkenen dan niet meer als ingezetene van
Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die
afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen
e.d. komen te vervallen.  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12
Wabo en bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
• OV 2014.0085 - plaatsen tijdelijke woonunit, Lage Heide, bouwnummer 19.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De aanvraag, de ont-
werpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij het omgevings-
loket van het gemeentehuis (040-2083444).
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden inge-
bracht. 
Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en
wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In deze periode
kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting
georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen, toezicht en hand-
having, telefoonnummer (040) 2083444.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.

nr.:                        dat.ontv.:      omschrijving:
MBG 2014.0029  26-03-14      Brandveilig gebruik wokrestaurant, 
                                                Frans van Beststraat 17 - 5554 EA
OV 2014.0086     26-03-14      Onderhoudswerkzaamheden Venbergse watermolen, 
                                                Molenstraat 211 - 5556 TA

OV 2014.0087     31-03-14      Plaatsen lichtreclame, Markt 19A
OV 2014.0088     01-04-14      Uitbreiden woonhuizen aan de voorzijde, 
                                                Sakervalk 1 en 3 - 5554 MD
OV 2014.0089     01-04-14      Renoveren hoofdgebouw, Poterseind 15 - 5556 WH
OV 2014.0090     01-04-14      Vervangen kozijnen in oude stijl, Brakenstraat 12 - 5555 CL
OV 2014.0091     02-04-14      Aanleggen inrit, Dr. Dagevosstraat 28 - 5552 BJ

De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op
dinsdag 15 april 2014 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De
agenda is op verzoek beschikbaar vanaf maandag 14 april 2014 (via telefoonnummer 040-
2083549).

Doss.nr:                dat.verz:       omschrijving:
OV 2014.0070     27-03-14      Vergroten dakkapel, Looierwei 15 - 5551 SZ
OV 2014.0061     27-03-14      Vergroten dakkapel, Looierwei 19 - 5551 SZ
OV 2014.0086     31-03-14      Restaureren Venbergse Molen, 
                                                Molenstraat t.o. nr. 11 - 5556 TA
OV 2014.0075     01-04-14      Bouwen schuur / paardenstal, 
                                                Molenstraat ong. sectie K, nr. 448 - 5554 TS
OV 2014.0022     01-04-14      Bouwen woonhuis, 
                                                Plataanlaan tussen nr. 12 en 14 - 5553 CE
OV 2014.0066     02-04-14      Plaatsen dakkapel aan de voorzijde woonhuis, 
                                                Koetsierwei 47 - 5551 MG
OV 2014.0078     02-04-14      Vervangen entreepui en reclame, Corridor 15 - 5554 HL
OV 2014.0031     03-04-14      Plaatsen dakopbouw, Pater Rijkenstraat 25 - 5554 ST
De vergunningen zijn op verzoek in te zien vanaf 10 april 2014 bij het gemeentehuis aan
De Hofnar 15 en zijn tevens digitaal in te zien op de website van de gemeente
Valkenswaard.
Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde ver-
gunningen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen
zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te wor-
den gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA
Valkenswaard. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het
besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de
Voorzieningenrechter van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-
Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (hiervoor is een
elektronische handleiding (DigiD) nodig) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

De volgende evenementenvergunningen zijn verzonden:
nr.:                        dat.verz:       omschrijving:
EVK 2014.0114    28-03-14      Buitenspeeldag op 11 juni 2014 van 12.00 uur - 17.00 uur,
                                                Van Bruhezedal.
EVG 2014.0108    28-03-14      Pink Ribbon Zumba Event op 11 mei 2014 van 12.00 uur -

18.00 uur, Hofnarplein
EVG 2013.0132    31-03-14      51e Wieleronde van Valkenswaard op zondag 13 april 
                                                2014 van 12.00 - 18.30 uur, Centrum Valkenswaard
EVG 2013.0125    02-04-14      Pinkstertoernooi VV de Valk van 7 t/m 9 juni 2014 van 
                                                09.00 - 18.00 uur, Bosstraat 85
EVG 2014.0075    02-04-14      Beachvolleybaltoernooi van 11 t/m 13 juli 2014 
                                                van 12.00 - 20.00 uur, Frans van Beststraat

Voornemen uitschrijving BRP

Omgevingsvergunning ontwerpbeschikking

Omgevingsvergunning aangevraagd

o v e r z i c h t  b e k e n d m a k i n g e n

www.lageheide.nl

Wonen met de 
natuur bij de 
voordeur

Welstandscommissie

Omgevingsvergunning verleend

Overige vergunningen verleend
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nr.:                        dat.verz:       omschrijving:
SLM 2014.0021   26-03-14      Slopen bouwwerk, Geenhoven 44 - 5552 LC
SLM 2014.0028   28-03-14      Verwijderen asbesthoudende golfplaten, 
                                                Peperstraat 23 - 5554 EG
SLM 2014.0031   27-03-14      Saneren asbesthoudende buis rond de warmwaterleiding in
                                                de badkamer, Leenderweg 150 - 5555 CH
SLM 2014.0033   31-03-14      Verwijderen asbesthoudende golfplaten, 
                                                Dollarhof 31 - 5551 DA

SLM 2014.0032   01-04-14      Saneren asbesthoudende raamdorpels, 
                                                Zeggebeemd 1 t/m 41 - 5551 GB
SLM 2014.0030   02-04-14      Slopen schuur met asbesthoudende materialen, 
                                                Zandbergstraat 75 - 5555 XB

Valkenswaard, 9 april 2014

het gemeentebestuur van Valkenswaard,
de secretaris,                             de burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck                  drs. A.B.A.M. Ederveen

Meldingen asbestverwijdering / sloop

Repair Café slaat aan 
in Valkenswaard
Het Repair Café Valkenswaard blijkt een schot in de roos te
zijn, gekeken naar het aantal bezoekers en het aantal tevre-
den klanten dat met gerepareerde apparaten huiswaarts
keert.. 

De volgende Repair Cafés
worden gehouden op: 12
april, 10 mei en 14 juni, tel-
kens van 10.00 tot 14.00 uur
in Tienercentrum De Belle-
man. Bezoekers zijn welkom
bij de vrijwilligers van het Re-
pair Cafe met klein huishou-
delijke apparatuur, kleding,
kleine elektrische apparaten,
een kapotte fiets of voor kle-
dingadvies of een vraag over
de computer. Voor groot wit-
goed (wasmachines en -dro-
gers) bestaan er geen repara-

tiemogelijkheden. Bij het Re-
pair Café Valkenswaard is
goed bruikbaar gereedschap
en reparatiemateriaal altijd
welkom. De reparaties zijn al-
tijd gratis en de koffie staat
klaar tegen een vergoeding
van 50 eurocent.
Voor meer informatie kan
contact op worden genomen
met Gonnie van der Vorst bij
Paladijn, tel. 040-2071537, 
gonnievandervorst@paladijn-
welzijn.nl. Zie ook: 
www.repaircafevalkenswaard.nl

Lintje Marius van Erp

Marius van Erp (PvdA) is afgelopen maandag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau, voor zijn verdiensten voor de gemeenteraad in Valkenswaard. Hij was raadslid van
1990 tot 1998 (D66) en van 2010 tot 2014 (PvdA).

Koningsmarkt
Zoals de laatste jaren met Ko-
ninginnedag, zal ook tijdens
de eerste Koningsdag de Sta-
tie worden opgesierd met een
vrijmarkt. Een prachtige gele-
genheid om je oude of zelf
gemaakte spullen van eigen-
aar te doen veranderen. De
kinderen kunnen op eigen kle-
den hun spulletjes verkopen,
voor de volwassenen zijn kra-
men te huur om handel te be-
drijven. Deze kramen zijn te
huur via Ad van Vroonhoven,
tel. 06-22394406. Naast de
vrijmarkt zijn er altijd volop
kinderactiviteiten om in een
ontspannen ambiance de ko-
ningsdag door te brengen. De
markt is op zaterdag 26 april,
van 12.00 tot 17.00 uur, aan
de Karel Mollenstraat-Zuid en
de Frans van Beststraat.

‘Samen fictief onderweg naar Handel’
Elk jaar, in het een na laatste volle weekend van juni, vertrekt
op zaterdagochtend, klokslag 6.00 uur, de processie van Val-
kenswaard naar Handel. Een 40 kilometer lange voettocht
naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouwe van Han-
del. De Handelse processie bestaat uit een lange stoet pel-
grims gevolgd door een dertigtal paarden met huifkarren die,
ondersteund door een harmonie, als een kleurrijk lint door
het mooie Brabantse landschap trekt.

Handel leeft in Valkenswaard
en dat wordt duidelijk uit het
nog steeds groeiende aantal
personen dat in dat weekend
van Valkenswaard mee naar
Handel loopt … en terug!
Toch zijn er veel mensen voor
wie het wandelen naar Handel
om verschillende redenen niet
is weggelegd. Ze zijn slecht ter
been, hebben geen wandel-
maatje of kunnen niet zonder
begeleiding mee. Of ze heb-
ben simpelweg geen tijd. Voor
al deze mensen is er nu de
kans om toch naar ‘Handel’ te
gaan.
Dit jaar gaan we voor de der-
de keer ‘Samen Onderweg
naar Handel’. Iedereen uit Val-

kenswaard is uitgenodigd om
deel te nemen. Vanaf verschil-
lende locaties van Valkenhof
en Lunetzorg vertrekken wan-
delgroepjes. Er wordt echter
niet alleen gewandeld in
groep, maar ook individueel.
Niet de afstand is van belang,
maar de intentie waarmee je
onderweg bent. Per locatie
wordt bekeken wat de moge-
lijkheden zijn. Zo wordt op
sommige locaties van Valken-
hof alleen in de verbeelding
gewandeld, door te luisteren
naar de liedjes van Handel en
te kijken naar oude films van
de processie.
Zaterdag 12 april is om 19.00
uur de gezamenlijke start. De

deelnemers komen dan in het
auditorium van Kempenhof bij
elkaar en de Broederschap zet
ze op weg. De avond wordt
opgeluisterd door het zingen
en spelen van de aloude Han-
delse liedjes. Op maandag 14
april starten de eerste wande-
lingen. Vanaf 19.00 uur vanaf
De Vlasgaard/Taxandria (Vlas-
gaard 1) en In de Inloop (Mgr.
Zwijsenstraat 4). Op woens-
dag, vanaf 16 april, vanaf de
Bogen (10.00 uur, Oranje-
nassaustraat 14); op dinsdag,
vanaf 22 april, vanaf het ge-
bouw van buurtvereniging De
Horizon (19.00 uur, Amund-
senstraat 5); op vrijdag, vanaf
18 april, vanaf het gebouw
van De Rapelenberg (19.00
uur, Europalaan 70) en op ver-
schillende dagen overdag,
vanaf het gebouw van De Bie-
zenrijt (Dr. Schaepmanstraat
52).

Meer informatie: mail naar sa-
menonderweg@hotmail.com

Open dag oude Philipsfabriek

De karakteristieke uitstraling
van het gebouw blijft ge-
handhaafd, doordat de bui-
tenzijde van het gebouw ge-
heel wordt gerenoveerd. Bin-

nen het gebouw krijgen de
kopers alle vrijheid om zelf
hun eigen droomloft te reali-
seren. De creativiteit van de
verschillende kopers leidt

Komende vrijdag bestaat de mogelijkheid om de oude Phi-
lipsfabriek aan de Geenhovensedreef 22 in Valkenswaard te
bezoeken. Na de zomervakantie wordt gestart met de om-
bouw van dit historische pand tot een tiental casco loftwo-
ningen.

zonder twijfel tot tien totaal
verschillende lofts.
Ben je nieuwsgierig naar de
uitstraling van de oude fa-
briek of lijkt het jouw iets om
zelf je eigen loft te realiseren
in deze fabriek, kom dan vrij-
dag tussen 18.00 en 20.00
uur naar de locatie van De
Treksteen aan de Geenhoven-
sedreef 22 in Valkenswaard.
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KINDEROPVANG 0-4 JAAR EN 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 4-12 JAAR
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Gratis opvang 
bij kinderdagverblijf Mira

Zomer moet nog beginnen wij denken al aan een fijne kerst!

Maand Gratis opvang:

Uw kind aanmelden in de maand maart,april of mei en u

ontvangt de maand december 2014 over de contracturen

gratis opvang.

Bedrijvenkorting:
Bedrijven krijgen collectieve 
korting voor kinderopvang 
10%-15% of zelfs 25% korting
voor uw medewerkers, vraag naar de voorwaarden

Wij bieden: 
Opvang per uur & op maat ook

voor ouders met flexibele

contracten.
Vakanties hoeven niet betaald

te worden.
Gehele bedrag vergoed door

belastingdienst.
(afhankelijk van gezamenlijk inkomen)

Kwaliteit en flexibiliteit.

VVE geschoold personeel
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE!
VAN WOENSDAG 9 APRIL T/M DINSDAG 15 APRIL 2014

159.-

PURE RAW
FOOD
in hersluitbare cups

HEREN
OVERHEMD
korte mouw
diverse kleuren
ruit motief
maten M-XXL

PAAS
KNUTSELARTIKELEN
eierwarmers of
decohangers maken

VARO ACCU
GRAS- EN HAAGSCHAAR
voor het bijwerken van b.v.
graskanten of buxushagen
compleet met gras-
en buxusmes en
krachtige 3.6V
Li-ion accu

KINDER
T-SHIRT
diverse kleuren
katoen/elastan
jongens of meisjes
korte mouw
maten 86-128

0.590.59
vanaf:

0.690.69

14.9514.95

1.891.89

REXONA
DEOSPRAY
diverse varianten
voor hem of haar
150 ml

1.291.29

4.994.99

HOUTEN DECO
DIENBLAD
met trendy tekst
opklapbaar
20x30 cm

HOME ESSENTIALS
MULTI GRILL
- RVS
- 2 grillplaten
- 1500 Watt
- 180 graden geopend
te gebruiken

- anti-aanbaklaag
- olie afvoer

PASTEL COLOURS
GEURTHEELICHTEN
nieuwe
voorjaarskleuren

DAMES
ROK
knielengte
diverse kleuren
en prints
polyester/elastan
maten S-XXL

12-DELIGE
LOUNGESET
1 bank + 1 tafel
+ 2 fauteuils
+ 8 kussens
volledig
kunststof
wickerlook
(excl. sierkussens
en accessoires)

17.9517.95

2.992.99

0.990.992.952.95
VIM
SCHOONMAAKMIDDEL
anti-kalk reiniger: 500 ml
schuurmiddel: 500 ml
allesreiniger:
1 liter

0.890.89

MAXI GEUR
THEELICHTEN
set/8

1.49

80 gram lijnzaad

0.59
80 gram moerbeibessen

1.49
90 gram hennepzaad,
100 gram chia zaad of
225 gram quinoa zaad

1.69

maten
134-164

1.99

VILTEN
PAASMANDJE
diverse varianten

0.99
PLUCHE
OPWINDKUIKEN
diverse kleuren
10 cm

0.69

JONGENS
OVERHEMD
maten 86-128

3.99

SET/24

COMPLETE SET!

DAMES
JUMPSUIT
diverse kleuren
en modellen
maten XS-L

3.993.99
MODETOPPER!

TROLLEY
REISTAS
diverse kleuren
de ideale reispartner

9.959.95
PRIJSSTUNT!

DIVERSE SOORTEN
KUSSENHOEZEN
nieuwe collectie
40x40/45x45 cm

1.591.59
UITZOEKEN!

LEUK IN HUIS
OF TUIN!

METALEN
HANGDECORATIE
vogel, vlinder
of boeddha
ca. 90 cm

1.491.49

GRAND PRIX
AUTOSPRAY
remmenreiniger,
siliconenspray,
bumperblack,
textielcleaner,
speedwax of
tyreshine
400 ml

NEONNEON
KOPTELEFOONKOPTELEFOON
sublieme
geluidskwaliteit

4.954.95

ZEER TRENDY
UITVOERING!

1.491.49
COCKPIT
SPRAY
400 ml

0.99 -
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TURKIJE / ALANYA
Titan Select 

TURKIJE / FINIKE
Presa Di Finica 

8 DAGEN V.A. 8 DAGEN V.A.

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

 Mooi All Inclusive hotel

  2 zwembaden 

  250 meter van het strand

  Heerlijk Wellness en Spa 
Center

 2 à la carte restaurants

 Gratis Kids & Co vakantieclub

  Handdoekenservice 

  Rechtstreekse vlucht naar 
Alanya

  Prachtige groene omgeving

Strand op ca. 100 meter

3 Buitenzwembaden

Gratis wifi  in de lobby

Handdoekenservice

Kinder bioscoop, speelplaats & 
kinderdisco

Turkse hamam & sauna

Roomservice

Diverse winkeltjes

VOORDELIG GENIETEN
IN ZONNIG TURKIJE
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MEER DAN 1000 HOTELS ZIJN TE VINDEN OP WWW.CORENDON.NL023-751 06 06

Maak kans op kaarten 

voor de Speciale Corendon 

Familie-vóórpremière 

van Muppets 
Most Wanted

op zondag 27 april 

in Amsterdam!

8 MEI IN DE BIOSCOOP

Ook boekbaar bij:

ALTIJD SCHERP!

Kijk op www.corendon.nl/muppets

PAK NU 

JE KANS!
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Valkenswaard verkoopt reststroken

Uit een inventarisatie blijkt
dat het gaat om zo’n 825 ge-
vallen. De gemeente wil dit
nu gaan legaliseren, door de-
ze stroken grond te koop aan
te bieden. De prijs van een
reststrook grond is vastge-
steld op 95 euro per vierkan-
te meter (kosten koper).

Het bedrijf Intersolum uit As-
ten gaat dit project in op-
dracht van de gemeente uit-
voeren. Per wijk houdt de ge-
meente bijeenkomsten. Tij-
dens deze bijeenkomsten
geeft Intersolum uitleg over
de aankoop van reststroken
en het legaliseren van het on-

rechtmatig grondgebruik.
(Wijk)bewoners kunnen dan
ook aangeven een reststrook
grond te willen aankopen.
De stroken grond moeten
aan bepaalde voorwaarden
voldoen om verkocht te kun-
nen worden. Niet alle stroken
grond kan de gemeente ver-
kopen, omdat er bijvoorbeeld
kabels of leidingen onder lig-
gen of omdat het een andere
functie heeft. Voor meer in-
formatie: T. Thijssen, tel.
040-2083444 of e-mail:
tht@valkenswaard.nl

Het college van B. en W. van de gemeente Valkenswaard wil
reststroken grond verkopen. Ook wil het college het on-
rechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken. Rest-
stroken zijn stroken grond, die aan de voor-, zij- of achter-
kant van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het
openbaar groen.

Een kroeg vol met
knollen
Sinds een aantal jaar houdt Cafe Willem II aan de Statie het
evenement ‘Your own café for one day’. De opzet is simpel;
Je schrijft je in en bent voor één hele dag de ‘eigenaar’ van
de Willem II. Op zaterdag 12 april zijn de corsobuurtschap-
pen Reisvenne Oranje en Hazestraat aan de beurt.

‘Een corsowagen bouwen
kost nou eenmaal veel geld.
En dit is voor ons een uitgele-
zen kans om de clubkas een
financiële boost te geven’,
meldt medeorganisator Rob
Janssen van Buurtschap Reis-
venne Oranje. Samen met
Monique Nieland (Reisvenne
Oranje) en Robin Kaas (Ha-
zestraat) is hij de drijfveer
achter deze leuke happening,
die uiteindelijk wordt beloond
met een aanvulling in de
clubkas.

‘We hebben er voor gekozen
om de knol centraal te stellen
tijdens ons feest. We zijn nu
eenmaal corsobouwers en
hebben de dahlia nodig voor
onze creaties. Rond april
gaan de knollen massaal de
grond in. En laat ons feestje
nou net rond die periode zit-
ten! We hebben al verschil-
lende dingen geregeld met
betrekking tot de aankleding
om er een echt Corsofeestje
van te maken’, aldus Rob.

Info-avond WMO-
woonvoorziening
Amarant en stichting Valken-
hof willen, in samenwerking
met Woningbelang, een ge-
bundelde (Wmo) woonvoor-
ziening starten aan de Maas-
trichterweg in Valkenswaard.
Over deze plannen is komen-
de dinsdag een informatiebij-
eenkomst in cultuurcentrum
De Hofnar. Van 19.30 tot
21.30 uur aan de Hofnar 10
in Valkenswaard.
De woonvoorziening ‘Eijgen
Huijs’ is bedoeld voor mensen
met een verstandelijke beper-
king en mensen die een autis-
me spectrum stoornis (ASS)
hebben. Zij die zelfstandig
huren en ondersteuning vragen
vanuit de Wmo of die (nu) in
bezit zijn van een licht zorg-
zwaarte pakket (ZZP 1 of 2). 

De Valkenswaardse schrijfster Margreth van Hezik heeft
een nieuwe verhalenbundel uitgebracht. Met haar eerste
bundel ‘20 x Margreth; met een lach en een traan’ probeer-
de de auteur te verrassen en te ontroeren. Dit (onafhankelij-
ke) vervolg (‘Margreth op Herhaling’) heeft die ambitie ook.

Herkenbare thema’s als
(im)perfectie), over- en on-
dergevoeligheid, besluite-
loosheid, identiteit(crisis),
loyaliteit, trauma, paranor-
maliteit, opvoeding, het
kwaad, schizofrenie, eeuwige
liefde, het huwelijk, prille lief-

de, dood-praten en muze der
muziek passeren de revue.
Van Hezik, naast schrijfster
ook docente Engels in het
voortgezet speciaal onderwijs,
hoopt met haar overpeinzingen
de lezer ontspanning en bespie-
geling te bieden.

Nieuwe verhalenbundel 
Margreth van Hezik

In 2012 werd haar academi-
sche werk ‘When the Body
Talks’ gepubliceerd. Dit jaar
volgt de vertaling ‘Wanneer
het lichaam spreekt’. Het
werk beschrijft de strijd tegen
de vernietigende parasiet, ge-
naamd anorexia nervosa, en
legt een belangrijke link tus-
sen eetstoornissen en cultuur.
De boeken van Van Hezik zijn
verkrijgbaar via www.boe-
kenbestellen.nl of in de boek-
winkel.



terwijl de meubels  
blijven staan

Een nieuw plafond in 1 dag! Geschikt voor elke ruimte.

Uitnodiging PLAFONDSHOW
vrijdag 15 maart, zaterdag 16 maart en zondag 17 maart, van 11.00 tot 16.00 uur.

PLAMECO-vakbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best
Tel. 0499-399106, www.plamecotilburg.nl, info@plameco .nl

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele
mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Tel. 0499-399106, www.plamecobest.nl, info@plamecobest.nl

vrijdag 11 april, zaterdag 12 april en zondag 13 april
van 11.00 tot 16.00 uur
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www.desteenuil.nl
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Binnen & buiten spelen
Binnen & buiten terras

Kom jij ook PAASEITJES zoeken
en knutselen op de boerderij?

Voorjaarsaanbieding:
jaarkaart € 35,00 i.p.v. € 45,00 per kind*

* geldig van 1 april tot 1 juni 2014

Zie www.desteenuil.nl

SCHOOLSTRAAT 29 • 5541 EE REUSEL
TEL. 0497-64 13 10

Meer info: www.zittenplus.nl - Maandag gesloten

UW ZITMEUBELSPECIAALZAAK 3000 M2 SHOWROOM

KLASSIEK - MODERN - EIGENTIJDS - MAATWERK
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Model: 5501

Handbediening, rug drukveer.

Verstelbare hoofdsteun standaard.

In rundleder v.a
. € 1395,-

Model: 5441

3-motorig met kantelmechaniek.

Verstelbare hoofdsteun standaard.

In rundleder v.a
. € 2115,- Model: 5277

1-motorig met sta-op functie.

Voorraadactie:

in donkerbruin rundleder € 998,-

Model: 5320

Handbediening, rug drukveer.

Verstelbare hoofdsteun standaard.

In rundleder aanbieding € 995,- Model: 5442

Handbediening, rug drukveer.

Verstelbare hoofdsteun standaard.

In rundleder v.a
. € 1995,-



Degradatie nabij 
voor TTV Artisan
Na een kansloos 9-1 verlies tegen koploper ATTC uit Aarle-
Rixtel, moet het vaandelteam van TTV Artisan-Valkens-
waard serieus rekening houden met degradatie naar de
tweede klasse. Nadat de eerste vier wedstrijden telkens met
een gelijkspel waren afgesloten, is de klad er de laatste
wedstrijden in gekomen. Om dit nog om te buigen is een
klein wonder nodig.

Voor de wedstrijd was er vol
vertrouwen om voor een
stunt te zorgen tegen ATTC.
Thuis was er immers gelijkge-
speeld. In de eerste wedstrijd
gaf Peter Grijseels goed te-
genstand aan Jean Paul Kan-
ters. Maar op de beslissende
momenten kon hij het punt
niet maken. Marc van de
Boom kon wel de eerste ga-
me in winst omzetten tegen
William Vlamings, maar ver-
loor de tweede en derde ga-
me nipt. In de vierde was hij
kansloos. Peter van de Sande
moest tegen Bart Boetzkes,
die simpel met 3-0 won
In het dubbelspel liet de Val-
kenswaardse tandem Van de
Boom-Van de Sande zien dat
het wel kan. Het werd 3-2 in
het voordeel van Artisan. De
ploeg hoopte nu op een om-
slag, maar kwam bedrogen
uit. In de volgende drie wed-
strijden werd met 3-1 verlo-
ren. Niet slecht, maar niet
goed genoeg. De wedstrijden
gaven een duidelijk beeld van
een team, waarbij het wel
mee zit en in vorm is, en een
team dat wanhopig op zoek

is naar die vorm, maar dit niet
voor elkaar krijgt.

Sterk

Het klapstuk van de avond
was de wedstrijd tussen Vla-
mings en Van de Sande. In
een spectaculair duel was uit-
eindelijk een vijfde game no-
dig om een winnaar aan te
wijzen. Het werd 12-10 in het
voordeel van Vlamings. De
laatste twee wedstrijden wer-
den kansloos verloren, zodat
ATTC een wel erg grote over-
winning boekte en het kam-
pioenschap het team uit Aar-
le-Rixtel nauwelijks nog kan
ontgaan.
Omdat Renate, een andere
degradatiekandidaat, een op-
vallende 9-1 overwinning
boekte op JCV, is Artisan-Val-
kenswaard op de laatste
plaats beland. Overigens is de
achterstand op de vierde
plaats nog overbrugbaar.
Maar dan moet er wel een
klein wonder gebeuren. Ko-
mende vrijdag spelen beide
teams tegen elkaar in Val-
kenswaard.

Yvonne Smink weer Nederlands kampioen

Yvonne Smink is zondag opnieuw Nederlands kampioen paaldansen geworden. De 23-jarige Valkenswaardse was de beste
van 22 deelnemers. Met haar tweede Nederlandse titel plaatste Smink zich voor het wereldkampioenschap, dat op 19 en
20 juli plaatsvindt in Londen. De eerste prijs leverde haar een gesponsord vliegticket op.

Tonido team onderbouw
poulekampioen
Het team onderbouw van Tonido heeft zaterdag ook de laat-
ste wedstrijd in de poule gewonnen. Hierdoor zijn de dames
kampioen geworden. Geen enkel punt werd in deze compe-
titie verloren.

Ilse Heuvelmans, Eva Smets,
Pleun van Tongeren, Esmee
van Kasteren, Isa Buiting en
Loes Schram, onder leiding
van hun trainster Linda Jan-
sen, behaalden hun kampi-
oenschap door De Molen-
wiek te verslaan. 
Tonido behaalde in Asten
210.15 punten, tegen

183.10 punten van de thuis-
club. Isa Buiting behaalde
wederom de hoogste score
van de dag. Zij werd de be-
ste van de dag met 52.825
punten. Het team van Toni-
do turnt binnenkort tegen
de winnaar van een andere
poule om het regiokampi-
oenschap.

ZAALVOETBAL
Alwako/Valkenswaard
wint van RZV Tiel
Hoofdklasser Alwako/Valkenswaard heeft vrijdag een ver-
diende overwinning geboekt op RZV Tiel. De formatie van
coach Maikel van Dooren stond bij aanvang van de wed-
strijd drie punten achter op de tegenstander. Een belangrijk
duel dus, in de strijd om uit de onderste regionen weg te
komen. Alwako/Valkenswaard won met 9-6.

De thuisploeg startte fel en
kreeg meteen loon naar wer-
ken. Brian Vermeer schoot de
bal snoeihard in de boven-
hoek: 1-0. De kansen volgden
elkaar snel op, maar de Tielse
keeper was een grote sta-in
de weg en ranselde de ene bal
na de andere bal uit zijn doel.
Na 12 minuten kreeg Tiel een
vrije trap en door een commu-
nicatiefout schoot de verdedi-
ger de bal droog in de onder-
hoek: 1-1. De rollen waren
ineens omgedraaid en de
thuisploeg kwam door slecht
verdedigen op een 1-3 achter-
stand. Alwako/Valkenswaard
rechtte de rug en kwam voor
de rust nog goed terug. Voor-
al Sander van de Donk liet zijn

voeten spreken. Hij maakte
eerst met zijn linker de 2-3 en
niet veel later de gelijkmaker.
In de tweede helft gingen de
geelblauwen op zoek naar de
winst. Daan Bartels zette zijn
ploeg op voorsprong. Meteen
vanuit de aftrap maakte Tiel
gelijk. Dit spelbeeld bleef tot
6-6. Toen vond Alwako/Val-
kenswaard het blijkbaar wel
genoeg en breidde de marge
uit naar drie doelpunten.
Doelpunten van Bartels, Van
Hooff en Vermeer.
Vandaag (woensdag 9 april)
speelt Alwako/Valkenswaard
de laatste competitiewedstrijd
tegen CFE/VDL Groep A1.
Om 21.15 uur in Sportcen-
trum Zuid in Eindhoven.

Belangrijke zege
HOD vrouwen

De vrouwen van HOD hebben zondag een prima overwin-
ning behaald op EMHC. In een rechtstreekse confrontatie
met deze mededegradatiekandidaat won de Valkenswaardse
ploeg met 3-0. (foto Theo van Sambeek)

Vrijwilligerspenning drie AVV-ers

De gedecoreerden in de bloemetjes.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van atletiekvereni-
ging Valkenswaard (AVV) zijn drie gemeentelijke vrijwilli-
gerspenning uitgereikt. Ad Phifrons, Anton Raijmakers en
Jac Smolders kregen uit handen van wethouder Marcel Bax
deze blijk van waardering. Allen zetten zich al vele jaren in
voor de vereniging.

Daarnaast ontvingen Phifrons
en Raijmakers uit handen van

AVV-voorzitter John Robbe
de Waarderingsspeld van de

Atletiek Unie. Phifrons zet
zich al veertig jaar in voor
AVV, door het uitvoeren van

diverse werkzaamheden.
Daarnaast heeft hij ook als
vrijwilliger gewerkt bij de
scoutinggroepen in Valkens-
waard en was hij mede op-
richter van de wandelsport-
vereniging Voetje voor Voet-
je.
Ook Raijmakers werd verrast
door Bax. Hij ontving de vrij-
willigerspenning voor zijn in-
zet voor de atletiek in de ver-
eniging alsook regionaal in de
functie van competitieleider
CD junioren. Smolders kreeg
de penning voor zijn inzet als
penningmeester bij de vereni-
ging in de afgelopen twaalf
jaar.

Winst voor
De Jong-Santbergen
Aanvankelijk leek het erop
dat de duiven in verband met
het slechte weer van afgelo-
pen zondag niet zouden wor-
den gelost. Om half twaalf
was alles echter opgeklaard
en werd het alsnog een
mooie vlucht. Komend week-

end wordt er gevlogen vanuit
Chimay.

1+8. Com. De Jong-Santbergen,
2+3. Com. Verberne-Boogers, 4.
C. van de Kerkhof, 5+7+9+10.
Klessens-De Lepper, 6. Hermans-
Hoekstra.

DUIVENSPORT

SPORT 
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WWW.VMCPLAZA.NL  TEL 040 255 85 40 

Scootmobielen verkoop nieuw & gebruik v.a. € 350,-.
Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40

Scootmobielen

Dit model, div. kleuren
Adviesprijs € 4.798,- 

Prijs VMC Plaza

€ 2.850,-

Nieuw v.a. € 1.495,- 

Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Mari van Kasteren,
techniek
& verkoop

53
50

67
10

KOOLEN
Eindhovenseweg 64, 5554 AD Valkenswaard, Tel. 040-2013016, info@koolenvalkenswaard.nl

55 jaar (Euronics) KOOLEN

*aktie geldig tot en met 16 april 2014 - vraag naar de voorwaarden

NU DIRECT

1X, 2X OF 3X €55,-

KASSAKORTING 

OP BOSCH WITGOED !
53

60
94

80

€€ €

€ €

€

Rekenvoorbeeld: BOSCH WAE 28396 wasautomaat 
normale winkelprijs € 549,00

is dus - € 110,00 kassakorting

U betaalt uiteindelijk € 439,00

= € 55,= KORTING

= € 110,= KORTING

= € 165,= KORTING 

€ €

53607396

NIEUW IN ONZE
SHOWROOM!

De Sunshower,
een weldaad voor

lichaam en geest.

Voel en bekijk de Sunshower

in onze showroom!

• Leveren van tegels en sanitair
• Het maken van badkamers,

tegelvloeren en toiletruimtes
• Voor zowel renovatie als

nieuwbouw
• Van slopen tot oplevering
• Alles onder één dak,

één aanspreekpunt
Voor onze openingstijden,
zie onze website.

53568677
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De Valk en Nuenen
bang om te verliezen
In een heus degradatieduel leek De Valk in de slotfase met
de drie punten naar Valkenswaard terug te keren, maar vlak
voor tijd wist Nuenen alsnog langszij te komen. Met de
puntendeling schoten beide ploegen niet veel op. Door dit
gelijkspel bleef De Valk overigens alweer voor de vijfde
keer op rij ongeslagen in de competitie.

In de eerste helft viel er niet
veel te genieten voor de aan-
wezige toeschouwers op
Sportpark De Oude Landen.
Beide ploegen wisten amper
gevaar te stichten en het was
vooral duidelijk dat, gezien
de stand op de ranglijst, Nue-
nen en De Valk in ieder geval
niet wilden verliezen. Na ruim
een kwartier spelen was het
Nuenen dat voor het eerst
gevaarlijk voor het doel van
De Valk opdook. Mark Werst
kwam echter net tekort om
de voorzet van Joep van
Maasakkers binnen te glijden.
Na bijna een half uur spelen
leek de wedstrijd los te ko-
men, toen De Valk een straf-
schop kreeg nadat Ruud van
den Dungen in het straf-
schopgebied onderuit werd
gehaald door Jerome Habets.
De middenvelder ging zelf
achter de bal staan, maar zag
zijn te slap ingeschoten inzet
gekeerd worden door doel-
man Davey Voogt. Aan de
andere kant kreeg Van Maas-
akkers nog een kans, maar
Bas Gulpers redde knap.

Leven

In de tweede helft bleef het
spel zich vooral op het mid-
denveld afspelen en was er in

het eerste kwartier alleen een
kans voor Mart van de Gevel.
Hij speelde zich behendig vrij
in het strafschopgebied, maar
zag zijn schot ruim langs het
doel van Danilo Verus ver-
dwijnen. Na een uur kwam er
eindelijk meer leven in de
wedstrijd en gingen beide
ploegen nadrukkelijk op zoek
naar de overwinning. Er vie-
len kansen over en weer.
Zo kreeg Nuenen via invaller
Loed Kuiten en Joep van
Maasakkers de kans om op
voorsprong te komen en
hadden bij De Valk Levi van
der Heijden, Carsley Mathilda
en Michel Leon-Payo de ope-
ningstreffer op hun schoen.
Uiteindelijk was het tien mi-
nuten voor tijd Mathilda die,
na een fraaie pass van Van
der Heijden, alleen op doel-
man Voogt kon afgaan en
eenvoudig scoorde: 0-1.
De overwinning leek binnen
te zijn voor de ploeg van
Frank Weijers, maar na een
scrimmage voor het doel van
De Valk viel alsnog de gelijk-
maker. Verdediger Richard
van Malten werkte de bal
voor Verus: 1-1. Zondag
speelt De Valk op het eigen
Valkennest tegen SV Deurne,
dat in de heenwedstrijd nog
met 2-0 te sterk was.

Belangrijke driepunter
Dommelen
Dommelen heeft zondag een belangrijke overwinning ge-
boekt op het hoog geklasseerde Heeze. Na een 0-0 rust-
stand werd het 1-2 voor de blauwwitten. Heeze eindigde
het duel met tien man, omdat in de 48ste minuut Tom
Krieckaert met rood van het veld was gestuurd.

Heeze begon fel aan de wed-
strijd, zette vroeg druk en
Dommelen werd de eerste
twintig minuten steeds onder
druk gehouden. De Dommel-
se achterhoede gaf echter
geen enkele kans weg. Hier-
na ebde de druk van Heeze
wat weg en kwam Domme-
len beter in zijn spel, zonder
dat de manschappen van
Marc Post overigens tot kan-
sen wisten te komen. Daar-
om stond er na 45 minuten
een bloedeloze 0-0 op het
scorebord.
Meteen na rust sloeg de vlam
echter in de pan. In de 48ste
minuut werd Bram van Wijk
diep weggestuurd. In het zes-
tienmetergebied werd hij
echter opgevangen door Tom
Krieckaert, de scheidsrechter
wees naar de stip en de Hee-
ze-verdediger mocht gaan
douchen. Mark van der Palen
wist wel raad met de straf-
schop en zette Dommelen op
een 0-1 voorsprong. Heeze
moest zich hergroeperen en
Dommelen maakte meteen
gebruik van de overtalsitua-
tie.
Binnen de tien minuten leek
Dommelen de wedstrijd te
beslissen door Anwar Jans-
sen. De eerste keer schoot hij
rakelings langs de paal, maar
na ongeveer een uur spelen
werd hij op een perfecte ma-
nier bediend door Van Wijk

en deze keer knikte Janssen
de 0-2 binnen. Vanaf dat
moment nam Heeze alle risi-
co’s, zeker toen vanuit de
dug-out het sein werd gege-
ven om achterin één op één
te gaan spelen.

Slordig

Zodoende werd nagenoeg el-
ke aanval van Dommelen ge-
vaarlijk en dat leidde tot ha-
chelijke situatie voor het doel
van Heeze. De bezoekers
sprongen echter slordig om
met de geboden mogelijkhe-
den en hielden zodoende
Heeze in de wedstrijd. Zeker
toen jubilaris Tom Konings
(250 wedstrijden) met een
fraaie kopbal de aansluitings-
treffer liet noteren: 1-2.

Vanaf dat moment sloop er
angst in het spel van Dom-
melen en Heeze bestookte
het doel van Dennis Soete-
man met lange en hoge bal-
len. Vlak voor tijd kwam
Dommelen nog goed weg,
toen een kopbal via de lat in
de handen van Soeteman be-
landde. Overigens hadden de
blauwwitten toen al met
minstens 1-4 moeten voor-
staan. De meest mooie kan-
sen werden gemist door
Bram van Wijk, Danny van
den Eijnden en Anwar Jans-
sen. Het bleef uiteindelijk 1-2.

SV Valkenswaard behaalt
belangrijke overwinning

Een welkome driepunter voor SV Valkenswaard, dat Berg-
eijk vakkundig wist te tackelen. (foto Jurgen van Hoof)

In de openingsfase was de
thuisclub duidelijk nog niet bij
de les. Bergeijk begon frisser
en creëerde meteen al een
paar kansjes. Doelman Jeffrey
Kleine Deters hield evenwel
goed stand, maar was in de
tiende minuut toch kansloos

op een inzet van dichtbij van
de Bergeijkse goalgetter Kees
Theuws: 0-1.
Valkenswaard liet het er niet
bij zitten, zij het dat de gelijk-
maker niet onfortuinlijk tot
stand kwam. Een volledig
mislukt afstandsschot van

Pascal van de Kamp beland-
de zowat op de achterlijn op
het hoofd van Rob van Pop-
pel. De Valkenswaardse spits
kopte bekeken terug op de
inkomende Renzo Dielesen
en de middenvelder, een van
de uitblinkers zondag, werkte
van dichtbij de gelijkmaker
tegen de touwen: 1-1.
De geelblauwen kregen hier-
na duidelijk meer grip op het
spel en in de 36ste minuut
werd dat beloond met een
tweede treffer. Van Poppel
mocht, tamelijk ongehinderd,
uit een scherp aangesneden
hoekschop van Sander Don-
kers de bal binnenkoppen: 2-
1. De halverwege de eerste
helft ingevallen Laurens Mat-
la had voor rust de 3-1 op
zijn schoen, maar hij stuitte
van dichtbij op de Bergeijkse
keeper Lars van Breukelen.

Pardoes

Acht minuten na de pauze
had Donkers al een voor-
schot kunnen nemen op de
overwinning van de thuis-
ploeg, maar in een één-op-
één-situatie tegenover Van
Breukelen faalde hij. Matla

SV Valkenswaard heeft zondag met ruime cijfers gewonnen
van Bergeijk: 4-1. Hoewel de Bosuilen ondanks deze zege
nog steeds in de degradatiezone vertoeven, kan de winst op
Bergeijk het begin betekenen van een acceptabel slot van
deze competitie.

deed het drie minuten later
beter. Een door Dielesen goed
ingeleide counter bracht de
jeugdige middenvelder par-
does voor de Bergeijkse kee-
per. Matla maakte nu geen
fout: 3-1.
Bergeijk creëerde zich vervol-
gens een licht veldoverwicht,
maar echt gevaarlijk werden
de bezoekers eigenlijk niet.
Valkenswaard daarentegen
kreeg de ene na de andere
kans om de score op te voe-
ren. Donkers (van dichtbij op
de lat) en Dielesen (direct uit
de rebound, idem dito) lieten
opgelegde mogelijkheden lig-
gen. Twintig minuten voor
tijd viel de 4-1 alsnog. Met
een fraaie ‘one touch’ balbe-
handeling op een lange trap
van achteruit bood Van Pop-
pel vrij baan aan Matla. Met
een mooie boogbal zorgde hij
voor een veilige marge.

Donkers kreeg kort daarna
nog een uitgelezen mogelijk-
heid om Bergeijk nog meer
pijn te doen. Hij had Van
Breukelen al omspeeld, maar
trof vanuit een moeilijke hoek
de paal, in plaats van het lege
doel. De thuisclub maalde er
niet echt om, in de weten-
schap dat de buit al binnen
was. Zondag wacht opnieuw
een cruciaal duel in de missie
om weg te komen van de on-
derste plaatsen: uit tegen ro-
de lantaarndrager Unitas’59.

Grote betrokkenheid kinderen
bij mindervalide sport
Zoals bekend wordt ieder jaar het Kiwanis ‘Brabants Open’
kampioenschap rolstoeltennis gehouden. De organisatie
van dit evenement vindt het van het grootste belang om
kennis te verspreiden onder de jeugd in Valkenswaard over
leven en sporten met een beperking. Daarvoor is contact
gezocht met alle basisscholen in de gemeente Valkens-
waard.

Iedere school wordt bezocht
door een rolstoelgebruiker,
die de kinderen van groep 8
en/of 7 uitleg geeft hoe het
is om te leven met een be-
perking. Na deze uitleg wordt
nog anderhalf uur in de be-
treffende sportaccommodatie
door de schoolkinderen
plaats genomen in de rol-
stoel. Onder meer om een
partijtje te rolstoelbasketbal-
len. Dit onderdeel wordt door
de leerlingen natuurlijk het
meest enthousiast ontvan-
gen!
Inmiddels zijn de basisscholen
De Pionier in Valkenswaard
en St. Martinus in Dommelen

bezocht. En met succes. De
scholen worden bezocht door
ervaren medewerkers van
(S)cool on Wheels, die de or-
ganisatie hiervoor heeft ‘in-
gehuurd’. Voor maandag 14
april staat basisschool De
Windroos in Valkenswaard
ingepland. Tussen 08.30 en
12.00 uur. Volgende maand
worden De Belhamel in
Dommelen en ‘t Smelleken in
Valkenswaard bezocht.
Het Kiwanis ‘Brabants Open’
kampioenschap rolstoeltennis
vindt van 23 tot en met 25
mei plaats in Health & Sports
Club Valkencourt in Valkens-
waard.

BES speelt zich veilig

Waar BES zich veilig heeft gespeeld, breken er voor Rietho-
ven nog lastige tijden aan. (foto Jurgen van Hoof)

Na een matig begin van BES,
kreeg Riethoven enkele uit-
gelezen mogelijkheden om
op voorsprong te komen. Een
breedtepas namens Rietho-
ven kwam bij Harm Theuws.
Hij zette de bal voor, maar
doelman Robert van der Pa-
len kon deze net genoeg ver-
lengen. Twan Bogers was
vervolgens ter plaatse om
redding te brengen. Hierna
waren er twee kansen voor
Guido van Dingenen. Eerst
kopte hij de bal via de lat
over en enkele minuten later
belandde zijn inzet via de
paal naast het doel.
Na zestien minuten was het
aan de andere kant wel raak.
Jeroen Evers gaf een knappe
steekpass op Steven van de
Lisdonk, die de bal netjes
over de doelman van Rietho-
ven lobde. Via Jeroen Aarts
kreeg Riethoven een uitgele-
zen kans om gelijk te komen,
maar hij schoot naast.

Na de rust ging het spel gelijk
op. In de 54ste minuut kwam
Riethoven op 1-1. Een diepe
bal op Van Dingenen (in bui-
tenspelpositie) werd vanuit
het achterveld opgepikt door
Tim de Graaf. Hij mocht te-
recht doorgaan en passeerde
doelman Van de Palen. BES
ging hierna aandringen om
alsnog de overwinning op te
eisen. Het duurde echter tot
de 86ste minuut voordat de
thuisclub wederom op voor-
sprong kwam. Een vrije trap
vanaf de zijlijn werd door
John van de Ven hoog voorge-
zet. De doelman van Rietho-
ven ging onder de bal door en
voor Jasper Jansen was het een
koud kunstje om de bal binnen
te tikken: 2-1. Hierna kreeg
BES de kans om de score ver-
der uit te breiden. Het bleef
echter bij 2-1. Hierdoor komt
Riethoven behoorlijk in degra-
datieproblemen en is het sei-
zoen voor BES ten einde.

Door een 2-1 overwinning op Riethoven, heeft BES zich
zondag definitief gehandhaafd in de vierde klasse H. De
ploeg van scheidend trainer Eric van der Palen kan ook geen
aanspraak meer maken op promotie of nacompetitie en de
resterende wedstrijden dus rustig uitspelen.



Bastian & Visser Financiële Diensten B.V.
Boterpotplein 24, VALKENSWAARD
Insulindelaan 111, EINDHOVEN
T 040-2013212 VALKENSWAARD
T 040-2572922 EINDHOVEN
E bankvalkenswaard@bastian-visser.nl
E bankeindhoven@bastian-visser.nl
I www.bastian-visser.nl

Kies drie voordelen 
en maak kans op
een weekend weg!

Profiteer van het voordeel & gemak van
al uw geldzaken onder één dak.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee met  de actie!

53
45

61
33

WWW.VMCPLAZA.NL  TEL 040 255 85 40 

Dué v.a. € 8.990,- • Ligier IXO v.a. € 10.690,- • JS 50 v.a. € 12.490,-
JS RC Coupe v.a. € 13.690,-

Bezoek onze showroom aan de Pisanostraat 49, Eindhoven

Brommobielen
vanaf 16 jaar met AM rijbewijs
 

DuéFirst 
Uw vrijheid zonder
autorijbewijs

Actieprijs
€ 8.499,-

Dué by Ligier

Service,
vakmanschap,
kwaliteit!
Mari van Kasteren,
techniek
& verkoop 53

50
69

84

Rijklaar nieuw
€2399,-

Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-

Rijklaar nieuw
€2649,-

Nu met inruil*
bijbetalen €1699,-

Topkwaliteit uit Duitsland Nederlands product - best getest

Superaanbod: elektrische heren- en damesfietsen!
De laatste 3 jaar zijn deze 2 topmerken als beste of betere getest! Grote inruilactie!!

WWW.VMCPLAZA.NL                VELDHOVEN                TEL 040 255 85 40 

Service, vakmanschap, kwaliteit!
Ferry Kelders, manager Fietsenplan: Alle merken verkoop nieuw & gebruik (kinder-)fietsen. Heemweg 2, Veldhoven | T 040 255 85 40 | www.vmcplaza.nl
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Compleet & luxe uitvoering NX8
Middenmotor, lage instap
Bereik: tot 135 km

Compleet & luxe uitvoering NX8
Frontmotor, lage instap
Bereik: tot 100/120 km

Trend 4
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Raad & win..

Kijk in onze etalage 
en vind het SUPEREI!

Raad hoeveel eitjes 
erin zitten en win 
dit ei met inhoud! 

Succes..  

(de winnaar wordt bekend gemaakt op 17 april)

Handwerkstraat 12  l  5554 HP Valkenswaard  l  040-201 47 36
www.martinezchocolade.nl  l  valkenswaard@martinezchocolade.nl

Martinez Chocolatier Valkenswaard 

GROOT ASSORTIMENT EITJES
V.A. 250 gram €4,25
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DIEPVRIES-, KOELKAST
REPARATIE met garan-
tie. Zonder voorrijk., 24-
uurs serv.: 040-2571704.

Gevr. SLOOPAUTO'S.
Dir. opgeh./ vrijw. Ook 's
avonds. P. de Beer 040-
2435700/06-53391594.

GLAS IN LOOD. Repara-
tie en nieuw, ook tussen
dubbelglas. Atelier Pieter
v.d. Munckhof, tel. 040-
2541236, VELDHOVEN.

Voor al uw loodgieters-
werk groot of klein,
compl. badkamers, c.v.,
dak- en zinkwerk. Vrijbl.
prijsopgave Tel. 040-
2551126/06-20361806.

Gevr. auto's of bedrijfsw.
v. export, Geen sloop,
direct vrijw. 0653914930

GLASWOL & PUR ISO-
LATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISO-
LATIEHAL 0492-542002.

TRESPA gezaagd en op
kleur, ook gemont. Smol-
ders Plaatmaterialen 06-
22420576/0497-641837.

TUINONDERHOUD. 
Het Groene Tuin Hart 
tel.: 06-18548887

VAKWERK in MEUBEL-
STOFFERING. Meubel-
stoffeerderij Piet Wilting,
Doornboomstr. 17 Mid-
delbeers.  Grote collectie
meubelstoffen. Ook voor
uw gordijnen. Vrijbl. prijs-
opgave: tel.013-5141406
www.pietwilting.nl

Garage- & bedrijfsdeuren
Rolluiken & zonwering
Onderhoud en reparatie.
Vrijblijvende prijsopgave.
www.royalmontage.nl

VAKKUNDIG SCHILDER.
Gespecialiseerd in
binnen / buitenwerk, ruim
25 jaar ervaring. Gratis
offerte. J. Gijsberts 040-
2044166/06-42614844
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Stuur deze bon eventueel met fotomateriaal
minimaal 3 dagen vóór plaatsingsdatum naar

De Kempen Pers, Postbus 3, 5527 ZG Hapert, 
t.a.v. advertentie-afdeling, 0497-361361. 

Of e-mail: advertenties@kempenpers.nl 
met bijlage, uw naam, adres en tel.nr. 

en vermelding formaat.

familiebericht plaatsen?
een felicitatie, geboorte, huwelijk

of overlijden bekend maken,
dat kan tegen aantrekkelijke prijzen in:

Kempener Koerier
Tekst in blokletters s.v.p. of apart bijsluiten

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Naam: .....................................................................

Adres:......................................................................

Postcode/Plaats: .................................................

Tel.: ..........................................................................

Plaatsingsdatum: ..................................................

52218726

❏ Formaat 1    34 br. x 47 mm h.  12,50 EXCL. BTW

❏ Formaat 2    70 br. x 47 mm h.  25,00 EXCL. BTW

❏ Formaat 3    70 br. x 77 mm h.  40,00 EXCL. BTW

❏ Formaat 4    70 br. x 97 mm h.  50,00 EXCL. BTW

❏ Formaat 5  107 br. x 67 mm h.  52,50 EXCL. BTW

❏ Formaat 6  107 br. x 97 mm h.  75,00 EXCL. BTW

Kruist u even het gewenste formaat aan.
Andere formaten in overleg.

VLOER SLOPEN? Bel:
06-53731920 www.
benscheepers.nl

PUINCONTAINERS? Bel
06-53731920. www.
benscheepers.nl

ZELFSTAND. SCHILDER
Nerko voor al uw binnen-
en buitenwerk. Tel. 040-
2450546 / 06-18561730.

DAKDEKKERSBEDRIJF
KUIPER. Altijd hoge kwa-
liteit tegen de scherpste
prijs! Zowel nieuwbouw
als renovatie, ook goten,
lekkages. 06-14885751.
www.kuiperdak.nl

SAKUNDEE MASSAGE,
Thaise therapie + Hotsto-
ne massage. Bonifacius-
laan 31A Eindhoven: 06-
19378822. Geen intiem.

Nu in Oisterwijk: ZWEM-
SCHOOL  Aqua-Marijn. 
www.aqua-marijn.nl

TRAPPENSPECIALIST
PETROS bekleedt uw
trap al v.a. €150,- incl
tapijt. Keuze uit versch.
stalen en kwaliteiten. Wij
geven altijd garantie op
elke vloerbedekking. Tev.
voor het leggen van lami-
naat. Echte vakman. KvK
52236250. Voor gratis
off.: 06-17451749 www.
petros-stofferingen.nl

YOGA, ZWANGER-
SCHAPSYOGA, KIN-
DERYOGA HEEZE. Info:
www.jozien-hatha-yoga
Tel.: 06-41194134.

SCHILDERWERK binnen
& buiten, gratis off. 4 jr.
garantie www.merak.biz.
Tel. 06-22801082.

Leuk THUISWERK tot
€2500! Inpakwerk. Tel.
0909-400.6000 (90cpm)

De oplossing voor 
uw puin en grof vuil

CONTAINERBEDRIJF 

Jac. v. Hoof
Telefoon 040-2261646

52
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SPIRITUELE AVOND 16
april 20 u. via kracht, vlin-
ders. Cora de Koning.
Kei, Kerkplein 69 Reusel.
www.stichting-deva.nl

DAKLEKKAGES?
GOOTLEKKAGES?
PLATDAKBEDEKKIN-
GEN? SCHERPE PRIJ-
ZEN! Incl 10 jr gar. 0492-
362663 WWW.TECHNI-
DAK.NL/C.SCHIJNDEL
@UPCMAIL.NL

KUNSTBOEKEN, kinder-
boeken, kookboeken
etc. Bel: 06-51590465.

Div. nette gebr. electr.
fietsen. Tweewielerpak-
huis Neutkens, Wester-
hoven. 040-2042404.

TUINMAN/bomen omza-
gen/stratenmaker biedt
zich aan. 06-16280644.

VLOOIENMARKT in
Moergestel ma 21 apr.
(2e Paasdag) Kraamhuur
€17,50.  06-20802389.
a.j.m.moorman@home.nl

POSITIEVE doorzetter en
op zoek naar INKOMEN?
Bel: 0497-336079.

DAMS SCHILDERS voor
al uw schilderwerken.
Kwalitatief en betrouw-
baar. Tel: 06-41202803

VLOOIENMARKT met
opbod Een Aarde  zo. 13
april v. 12-16 u. Brand 14
Asten. www.eenaarde.nl

www.HOUSEOF
PLEASURE.eu Dagelijks
10 topdames aanwezig.
Tel. 0032-89-206194 of
0032-478-189485.

Buxus, taxus, laurier,
coniferen, FRUITBOMEN
en div. sierheesters. Elke
vrijdag-zaterdag van 9-
16 u. Meierijsebaan 5
Oirschot. 06-26330462.

Te huur of te koop
WOONHUIS met garage
Reusel. T. 06-22383281.

Te k. BUXUS, taxus, con-
iferen blauw, groen/geel,
div. maten. Tev. partij
haardhout. Info Ad Stap-
paerts tel. 06-12496504,
Postelsedijk 6, Reusel.

BUDGET Bedrijf! Stuka-
doors, schilderen en
renovaties A tot Z €15,-
p.u. snel, goedkoop en
goed. Contact:
aliciaklussenbedrijf@
gmail.com  06-46068458

VIAGRA/SILAGRA/Kama
gra Cobra v.a. €1,65 / st.
Info bel 06-57327088.
odesena@gmail.com

ma-wo-do 10.00-18.00 uur/di gesloten
vr 10.00-20.00 uur/ za 10.00-17.00 uur
ma-wo-do 10.00-18.00 uur/di gesloten
vr 10.00-20.00 uur/ za 10.00-17.00 uur

meer acties
kijk op onze site!

 

 

TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 
Budel-Schoot - (NL)  

0031(0)495 49 36 16 
www.stevensbudelschoot.nl 

 
 

SAMSUNG SONY LG
PHILIPS LED TV’S

NU EXTRA VOORDELIG 
Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail. 

 
  

STEVENS ACTIEPRIJZEN!  
uw LED TV adres 
SAT - DVD - HOME CINEMA TELEVISIES

 

 
  

 

 

 
  

 € 679.- 

 
107cm, 700 Hz, Full HD LED TV,
Ambilight 2, Wifi Smart TV, USB
3D incl 6x bril, Micro Dimming,
24W, 4x HDMi, DVB-T/Ci+ 
3 jr garantie

beperkt aantal

Philips 42PFL6198 TV

van 899,-

Prijsknaller 

Samsung UE46F6750 TV
117cm, 600 Hz, Full HD LED TV,
Micro Dimming, Wifi Smart TV, USB,
3D incl 2xbril, 4x HDMi, DVB-T/C/S,
DualCore, VoiceControl,
2 jaar garantie

 

 

  
beperkt aantal

van 1199,-

 

 
  

 € 799.- 

 

Prijsknaller 
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Per direct gezocht
BEDIENINGSMEDE-
WERKERS M/V voor De
Dorpsherberg in Veldho-
ven. Info: dhr. J. Timmer-
mans 040-2051952.

JAARLIJKSE VLOOIEN-
MARKT HARMONIE
CONCORDIA zaterdag
12 en zondag 13 april v.
11.00 tot 16.00 u. Zon-
dag optreden van Zuut-
jes Aon. Parkeerterrein
Sportpark De Roodloop
Tilburgseweg Hilvaren-
beek. Entree € 2,50. Kin-
deren gratis.

TUINONDERHOUD en
aanleg tegen gunstige
tarieven. Telefoon 06-
10494707   Info: www.
hoveniersmetsers.nl

Vijverplanten en siervis-
sen, grote keuze, lage
prijzen. ZONDAG MET
JAARMARKT OPEN van
12-17 u. OPEN. Ma.-di.-
do. v. 18.00-20.00 u. Za.
v. 10.00-17.00 u. Fam.
Rombouts, Jozef Schul-
tewg.  5 Steensel   www.
vijvertuinsteensel.nl

GRATIS OPHALEN oud
ijzer & metaal, goede
prijs. 06-57397301

Tk Jonge leghennen
Diverse soorten
www.kipalshuisdier.nl
06-53264687

Wiver zoekt nette ervaren
enthousiaste VERHUI-
ZERS die van aanpakken
weten. Info? Mail je c.v.
naar: eindhoven@
wiver.nl of bel 040-
3683710.

PARFUMS and more
Gumama Open do. vr. za.
10-14 u. Molenhoeven
14 Heeze. 06-21875521.

POETSHULP gezocht
voor 3 a 4 uur per week
voor een sportaccom-
modatie in Oirschot. Voor
nadere informatie kunt u
- na 19.00 uur - bellen
naar 0499-576033.

LUIKSE MARKT Beek en
Donk 2e Paasdag Heu-
velplein. www.org-vac.nl
0495-588008

13 april VLOOIENMARKT
Sporthal de Gender-
beemd Sterkenburg 616
Eindhoven. 9-16 uur. 
90 kramen Bomvol! 
€2,- p.p. 06-20299824.

GEZOCHT PER DIRECT
enthousiaste nagelsty-
liste, kapper/ster (m/v,
pt/ft) in Woensel, Eindho-
ven. Tel. 040-2903078.
www.oprahbeauty.nl

CENTRAAL 
ALARMNUMMER: 1-1-2
HUISARTSEN 
VALKENSWAARD
Waarneming voor de praktijk van de dok-
toren De Boer, Corbey, Hendrikx, Jiskoot-
van Ewijk, Kochx, Dingemans, Luttjeboer,
Mertens, Verzijl, De Graaff, Voets en Wi-
jers.
Tijdens avond- en nachtdiensten (ma.-do.
van 17.00 uur tot de volgende ochtend
8.00 uur) en in het weekend (vr. 17.00 tot
ma. 8.00 uur) is de dienstdoende huisarts
voor spoedgevallen te bereiken via het
centrale nummer: 0900-2049220.
Als uw huisarts buiten deze uren afwezig
is, staat op het antwoordapparaat vermeld
wie er waarneemt.
HUISARTSEN 
BERGEIJK, EERSEL, LUYKSGESTEL, RIET-
HOVEN, STEENSEL EN WESTERHOVEN
Voor spoedeisende huisartsenzorg in de
bovengenoemde praktijken kunt u van
vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur con-
tact opnemen met de dokterspost, tel.
0900-1232020. U hoort van de assistente
op welke locatie u in het geval van een
consult verwacht wordt.
TANDARTSEN 
VALKENSWAARD, RIETHOVEN, WAALRE,
VELDHOVEN
De dienstdoende tandarts is, uitsluitend
voor spoedgevallen, te bereiken via het
centrale telefoonnummer 0900-2041177.

LUMENS VALKENSWAARD 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Valkenswaard: 
Waalre: 
Valkenierstraat 125
5553 CP, tel. 040-2048500
E-mail: Valkenswaard@dommelregio.nl
Algemeen maatschappelijk werk
Spreekuur: dinsdag van 9.00 - 10.00 uur.
Sociale raadslieden
Spreekuur: dinsdag en vrijdag van 9.00 -
10.00 uur
Telefonisch spreekuur; dinsdag en donder-
dag van 9.00 - 10.00 uur
Schuldhulpverlening
Inloopspreekuur: dinsdag 9.00 - 10.00 uur
Opvoeden en opgroeien in Valkenswaard
Centrum voor jeugd en gezin www.cjgval-
kenswaard.nl
BERGEIJK
Tel. bereikbaar ma. t/m vrij 9.00-17.00 u.,

tel. 0497-571525. Inloopspreekuur: di.
9.00-10.00 u., Klaproosstraat 60 Bergeijk.
In noodgevallen na kantoortijd, tel. 040-
2530350, bergeijk@dommelregio.nl,
www.dommelregio.nl

INFORMATIECENTRUM 
PALADIJN
Voor al uw vragen omtrent Wonen Zorg
en Welzijn. Maandag tot en met vrijdag
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Valkenierstraat
125 in Valkenswaard, tel. 040-2013136.
BIJ OVERLIJDEN
* Van der Stappen Uitvaartverzorging, tel.
040-2017513. Dag en nacht bereikbaar.
www.vdstappen.nl.
* Uitvaartbureau Jan Fiddelaers. Dag en
nacht bereikbaar. Tel. 040-2260158, 
info@fiddelaers.nl, www.fiddelaers.nl

KERKVIERINGEN
Nicolaaskerk
Zaterdag 12 april om 19.00 uur en zondag
13 april om 11.00 uur eucharistieviering
met samenzang.
Antoniuskerk
Zondag 13 april om 9.30 uur eucharistie-
viering met Sursum Corda.  
Mariakerk
Zondag 13 april om 9.30 uur geen viering.
Martinuskerk
Zondag 13 april om 9.30 uur eucharistie-
viering met samenzang.
O.L.Vr. Presentatie (Aalst)
Zondag 13 april om 9.30 uur eucharistie-
viering met eigen muziek. 
Servatiuskerk
Zondag 13 april om 9.30 uur eucharistie-
viering met Servatiuskoor.  
Willibrorduskerk (Waalre)
Zondag 13 april om 11.00 uur eucharistie-
viering met Willibrorduskoor.

EVANGELISCHE BAPTISTEN GEMEENTE
Elke zondag eredienst om 10.00 uur in ba-
sisschool De Pionier, Kromstaat 12. Tijdens
de dienst zondagschool en crèche voor de
kleintjes. Info tel. 040-2113271. Zie ook
www.ebgvalkenswaard.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE
Iedere zondag is er om 10.00 uur een
kerkdienst in de Ontmoetingskerk, Juliana-
straat 12. Er is oppas voor de kleintjes.
Meer informatie op www.valkenswaard-
kerken.nl en klikken op ‘Protestant’.

WEGWIJZER
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!0800-0995533 (Limburg)
0800-0240202 (Brabant)

Heeft u iets te verkopen of bent u ergens naar 
op zoek? Dan zit u bij ons helemaal goed!

Plaats tegen een voordelig tarief *

uw rubrieksadvertentie in dit blad, 
of in een van onze zusterbladen.

Bel gratis met:

voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.

* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen. 52
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Valkenswaard
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PERSONEEL

Smits Machinefabriek
Ronde van Valkenswaard

Maud Kaptheijns, winnares van de Ronde van Valkenswaard 2013 bij de elite/belofte vrou-
wen. (foto Theo van Sambeek)

Tijdens de wedstrijd wordt
ook de eerste wedstrijd van
de vrouweneditie 2014 van
het Baby-Dump Kempenklas-

sement verreden over een af-
stand van 70 kilometer. De
elite beloften dames gaan
strijden om de eerste roze Ba-
by-Dump leiderstrui 2014,
die vorig jaar werd gewon-
nen door Vera Koedooder.
De derde editie van het vrou-
wenklassement kent komend
seizoen tien wedstrijden, keu-
rig over het jaar verspreid,
maar met een behoorlijke na-
druk op de eerste seizoen-
shelft.
Ook dit jaar belooft het weer
een spannende cyclus te wor-
den, met vele kandidaten zo-
wel bij de mannen alsook bij
de vrouwen voor de eindze-
ge. Met name de renners en
rensters uit de eigen regio
zullen zich in de strijd om de
ereplaatsen willen manifeste-
ren. Zowel bij de heren als-
ook bij de dames is sprake

van een internationaal deel-
nemersveld (uit onder meer
Duitsland, België en Zuid
Afrika).
De volgende categorieën
worden verreden: 12.00 uur:
nieuwelingen/junioren meis-
jes (45 km); 13.30 uur: elite
vrouwen/belofte
vrouwen/amateur vrouwen
(70 km); 15.30 uur: elite/be-
lofte renners (85 km). Par-
courslengte: circa 2,2 km. De
wedstrijden vinden plaats on-
der auspiciën van de KNWU
en de wedstrijd voor
elite/belofte renners bij de
mannen en de vrouwen
(hoofdonderdeel van het
programma) telt mee voor
het Baby-Dump Kempen-
klassement.
Het parcours in het centrum
van Valkenswaard leidt de
renners over/door: start/fi-
nish op de Markt, Leender-
weg, Karel Mollenstraat,
Frans van Beststraat, Leen-
derweg, Bakkerstraat, Prins
Bernhardstraat, Emmalaan,
Maastrichterweg, Markt. 

Het centrum van Valkenswaard is zondag het toneel van de
51ste editie van de Smits Machinefabriek Wielerronde van
Valkenswaard. Het is de eerste wedstrijd van de negentien-
de editie van het Baby-Dump Kempenklassement voor de
mannen elite en belofterenners.

Programma
zaalvoetbal
Woensdag 9 april
Indoor SportCentrum, Eindhoven
21.15 uur: CFE/VDL Groep A1 –
Alwako/V’waard 1

Vrijdag 11 april
Amundsenhal, Valkenswaard
21.10 uur: FCV/Dorpscafé WII 1
- FCK/De Hommel 3

Koolakkers, Westerhoven
20.10 uur: BZVV/Ditisit 1 -
BZC/Totality 1
22.00 uur: WZVC/Westerhoven
1 - WZVV/Snoeren Install. 1
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PLUS Korner Dommelen
Ma. t/m za. van 8.00 tot 20.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur

De beste slagers van PLUS

Ons topteam in de Slagerij
PLUS Korner is een van de weinige supermarkten waar nog echte

slagers staan. En wij hebben er zelfs meerdere!
Onze chefslager John, slager Hein met meer dan 40 jaar ervaring,

Angelique, bijna klaar met de slagersopleiding en Ricky, onze
slagers leerling. Tel daar de ervaring van Kim en het enthousiasme

van Rick en Tristan bij op en je kunt terecht spreken van een
topteam!!! Uiteraard verkopen wij volop het verantwoorde 

Beter Leven vlees.
Verstand van vlees, vis, 
koken en lekker eten

UIT EIGEN SLAGERIJ
Entrecote
Per 500 gram 

UIT EIGEN SLAGERIJ
Varkenshaas

NIEUW

’s nachts
gemaakt,

elke dag vers
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Deze aanbiedingen zijn geldig tot Pasen, dus tot en met zaterdag 19 april

10.99

8.99
8.00

4.99

9.99

Per 500 GRAM 2 pakken naar keuze
Sushi, dagvers

Verse Sushi
Vanaf deze week hebben we bij PLUS

Korner van donderdag tot zondag
dagverse sushi.

‘s Nachts om 12 uur begint onze, 
van oorsprong Valkenswaardse

leverancier    

met het maken van ambachtelijke
Sushi en levert dit ‘s morgens voor

opening af in Dommelen.
Vers is ook echt vers en daarom ook
alleen donderdag tot en met zondag

dagvers verkrijgbaar 

Deze week voordelig
proeven en de koks van

SushiQueen staan volgend
weekend in onze winkel de
sushi vers voor u te maken.

Dagverse Sushi van
De heerlijkste sushi, elke dag vers

Met gratis
bakje saus
t.w.v. 2.59

v.l.n.r. Kim, Ricky, Angelique, John en Hein
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