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Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK  

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Laarbeek – De kostuums kunnen richting stomerij, de kroegen gepoetst en de pruiken weer in de kist op zolder; carnaval 2016 
zit erop. Wat was het een mooi feest! Groot en klein genoot in Laarbeek van carnaval. In een speciaal carnavalskatern in het 
midden van deze krant brengen wij alle carnavalsactiviteiten in beeld, zodat u nog even kunt nagenieten! 

Lees verder op pagina 15. 

CARNAVAL in laarbeekCCAACACCACARNNAAAVVVAVAVAAALL innn l l l laaaaaaaaarbeekk

Deze week ingesloten:

Jos Martens en Zn.
Verspreiding in buiten-
gebied Aarle-Rixtel en 

Beek en Donk

Top Flowers
Verspreiding in Beek en 

Donk, Lieshout, Mariahout 
en Boerdonk

www.mooilaarbeek.nl
www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

‘Minder restafval door invoering nieuw 
afvalinzamelingssysteem’

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Met ingang van 1 januari van dit jaar is de gemeente Laar-
beek overgegaan op een nieuw systeem van afvalinzameling. Vooraf-
gaand aan de invoering heeft een afvalproef plaatsgevonden in de wijk 
Voorbeemd in Beek en Donk. Nu de eerste maand van 2016 een feit is, 
peilde inwonerspanel TipMooiLaarbeek onder de inwoners van Laar-
beek hoe het nieuwe systeem wordt ervaren.

Lees verder op pagina 9.
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COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: 
Ma t/m vr.  08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: administratie@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Elke van de Ven

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Johan Maas
Ted Vlemmings
Melissa Kanters

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Inlevertijden 
Kopij/redactie,advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag 
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

DANK BETUIGING

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Herinneringsring 
voor as

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

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

Telefoon: 0492 - 66 60 00
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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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

Dankbetuiging

Alle attenties en persoonlijke aandacht van familie, vrienden, bekenden 
en de hele buurt rondom de Leekbusweg bij het overlijden van

Cor Lahaije

hebben voor ons als een warm bad gevoeld en enorm geholpen bij het 
verwerken van dit verlies.

Riek Lahaije, Gert en Yvonne, Marc en Ans, Marcel en Angelique en 
alle kleinkinderen

Ga nooit weg zonder te groeten,
  ga nooit weg zonder een zoen.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht,
groot was haar belangstelling voor de medemens.

Jo Dekkers-van Griensven
echtgenote van

Harrie Dekkers †

Zij overleed op 9 februari 2016 op de leeftijd van 91 jaar.

Wij nemen afscheid van ons mam op zaterdag 13 februari om 
10.30 uur in de H. Michaëlkerk aan de Kerkstraat in Beek. 
Aansluitend zullen we haar te ruste leggen bij ons pap op de 
St. Leonardusbegraafplaats aan de Kapelstraat op de Donk. 

Ons mam is thuis. Wilt u nog even bij haar zijn, dan bent u welkom 
op vrijdag 12 februari tussen 16.00 en 17.00 uur, of tussen  
19.00 en 20.00 uur.

Correspondentieadres: Brouwersstraat 26 - 5741 CM  Beek en Donk

Beek en Donk:  Frank en Nelly Dekkers-van der Burgt
  Bram
  Loes
             Handel:  Tejo en Maria Dekkers-Francissen
  Kim en Rik
  Zen en Annemarie
            Gemert:  René Dekkers
  Dion en Eva
  Kjell
  Yorick
               Volkel:  Raymond en Anja Dekkers-Cissen
  Meggy en Maik
  Jery en Manouk

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, 
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons 

is heengegaan onze lieve moeder, trotse oma 
en overgrootmoeder 

Maria Cuijten-Ketelaars
echtgenote van

Cor Cuijten † 

Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Fries Richter-Cuijten en Hans Richter
 Sven
Ton Cuijten
 Fiona 
Jack Cuijten en Fanny Cuijten-Meijer
 Dick en Ellen, Raf
 Lieneke

5 februari 2016
Kapelstraat 68
5741 CG Beek en Donk

De uitvaart heeft op woensdag 10 februari 
plaatsgevonden. Wij hebben haar bij ons pap

 op de Leonardus begraafplaats 
te Beek en Donk bijgezet.

Ik heb de bloemen gevraagd
voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik
voor je te fluiten.
En de zon stuurt je
haar warme stralen.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap 
en opa

Hein de Jong
echtgenoot van

Henriëtte de Jong-van de Konijnenberg

 Beek en Donk, 30 januari 1927 † Beek en Donk, 7 februari 2016

Henriëtte
Monique en John
    Linde
    Daniëlle
    Alexander
Eugène en Gerdie
    Kirsten
    Myrthe

Merellaan 11
5741 JW Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Hein in het uitvaartcentrum van coöperatie 
DELA, Meanderlaan 1 te Helmond, op vrijdag 12 februari van 17.45 
tot 18.15 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 13 februari om 
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Ieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom. 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andwere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Redacteur: Mariëlle de Beer

Afval ophalen om de twee weken
71% van de inwoners van Laar-
beek ervaart dit als geen enkel 
probleem en vindt het ‘een goede 
zaak’. 11% van de Laarbekenaren 
zet vraagtekens bij de frequentie 
en dan met name richting de zo-
mermaanden. Men is ‘bang voor 
stankoverlast en ongedierte wan-
neer de containers met restafval en 
etensresten te lang blijven staan’. 
Zij zouden graag zien dat in de 
zomermaanden de mogelijkheid 
zou bestaan om de grijze contai-
ner toch wekelijks aan de straat te 
kunnen zetten. 

‘De PMD-zak zorgt voor een re-
ductie in restafval’
Maar liefst 80% van de Laarbeke-
naren is het eens met deze stelling. 
Men ervaart het als een groot plus-
punt dat drankkartons niet langer 
tot het restafval behoren. ‘Fijn dat 
je drankkartons en blikafval nu zo 
makkelijk kwijt kunt’, ‘een perfecte 
regeling’, ‘de PMD-zak voldoet nu 
al’, ‘tetra-pakken niet meer bij het 
restafval scheelt ontzettend veel’, 
zo geven inwoners van Laarbeek 
te kennen.

Het realiseren van gezamenlijke 
inzamelpunten
In de wijk Voorbeemd werden tij-
dens de afvalproef centrale inza-
melpunten gerealiseerd, welke ge-
handhaafd blijven. In overleg met 
inzamelaar, bewoners en dorpsra-
den gaat de gemeente in de loop 
van 2016 kijken of het gefaseerd 
invoeren van centrale inzamelpun-
ten in de rest van Laarbeek ook ge-
realiseerd kan worden. 

Hoe denken Laarbekenaren hier-
over? 
Slechts 17% van de inwoners ziet 
het instellen van gezamenlijke in-
zamelpunten wel zitten mits in-
zamelpunten goed afgeschermd, 
afgesloten en bijvoorbeeld in on-
dergrondse containers worden 
gerealiseerd om (stank-)overlast 
te voorkomen. Bovendien ‘moeten 
de inzamelpunten in goed overleg 

gekozen worden en logisch zijn’ 
en ‘dienen alle inwoners zich aan 
de regels te houden en geen afval 
buiten te zetten op dagen dat het 
niet opgehaald wordt’. 

En dat laatste is nu precies waar 
een groot deel van de Laarbekena-
ren (61%) zich zorgen over maakt 
en daarom geen voorstander is 
van gezamenlijke inzamelpunten; 
de angst voor ophoping van af-
val voor de deur. Men is ‘bang dat 
het een rommeltje wordt’ en ‘dat 
niemand zich verantwoordelijk 
voelt voor een centrale plek’. De 
respondenten achten het invoeren 
van centrale inzamelpunten bo-
vendien niet haalbaar voor kwets-
bare groepen als senioren, mensen 
met een beperking of mensen die 
slecht ter been zijn, zijn bang voor 
stankoverlast in de zomermaan-
den en zien het niet zitten met 
hun afval te slepen. Ook denken 
de inwoners dat veel mensen niet 
het fatsoen of de discipline zullen 
hebben om het afval alleen op de 
daarvoor bestemde tijden aan te 
bieden en dat je daardoor continu 
afval op straat zult zien. Een veel-
gehoorde reactie tot slot, is dat de 
centrale inzamelpunten in de wijk 
Voorbeemd de wijk geen al te bes-
te aanblik geven. 

De Elshorst is de naam van 
een straat in de wijk Dui-
venakker in Aarle-Rixtel. De 
wijk is nog niet zo oud dus 
ook deze straat niet. Echter 
de naam “Elshorst” verwijst 
naar een oud  toponiem 
(veldnaam) aan de oostkant 
van de Zuid-Willemsvaart 
en de Aa. Zoals de naam als 
aangeeft (horst) is het een 
wat hoger geleden gebied waar vroeger kennelijk Elzen voorkwamen. 
Althans die verklaring ligt het meest voor de hand. Tegenwoordig vindt 
je hier een aantal akkers. Direct aan de oostelijke oever van de Aa 
vind je hier nog de fundamenten van het Guldenhuis, het voormalige 
kasteel van Rixtel. Van oudsher woonden hier de heren van Rixtel, 
heren van een belangrijke heerlijkheid waartoe tot 1642 ook Aarle, 
Beek en Stiphout behoorden. De heren van Rixtel hadden behoorlijk 
wat zeggenschap over hun heerlijkheid en ver daarbuiten. Bekende 
‘heren’ waren Dirk de Rovere, Willem van Gent en Jan Oudart. Tot het 
Guldenhuis behoorden talloze landerijen, hoeven, de standerdmolen 
van Aarle, de standerdmolen van Beek en twee watermolens op de 
Aa. Het huis van Rixtel heeft nog een aardig archief. Een deel hier-
van is op microfiche bij de Aarlese heemkundekring te vinden. Terug 
naar de ‘echte’ Elshorst. Op het oostelijk deel bevindt zich al jaren een 
groot slibdepot van de nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie. Het slib 
bevat veel stikstof waardoor ‘de bult’ rijk is begroeid met de stikstof-
minnende brandnetel en het kleefkruid. Ook vind je er talloze padden-
stoelen, waaronder reuzenbovist. In de dikke humuslaag zitten allerlei 
beestjes en bovengronds vind je er enorm veel huisjesslakken, spinnen 
en allerlei andere friemelbeestjes. Die zijn erg in trek bij de vele padden 
die hier hun stekje hebben gevonden en die elk voorjaar hun weg zien 
te vinden naar speciaal voor hen aangelegde paaiplaatsen in de nabij 
gelegen kanaalomleiding. Jaren geleden werden hier door vrijwilligers 
telkens zo’n 6 tot 7 duizend padden overgezet! Tegenwoordig liggen 
er speciale paddentunnels met schermen, zodat de beestjes veilig in de 
paaiplaatsen terechtkomen, alwaar ze ‘de daad’ bij het woord voegen!

Henk van Beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel, 
Aarle-Rixtel

DE ELSHORST

Kasteel Rixtel

Wat is er veranderd?
De grootste verandering betreft de 
invoering van de (groene) PMD-zak 
(plastic, metaal, drankkartons) voor 
heel Laarbeek. Deze zak kwam in 
plaats van de plastic verzamelzak. 
De PMD-zakken zijn gratis verkrijg-
baar bij alle Laarbeekse supermark-
ten, in het gemeentehuis, bij de 
milieustraat en bij alle dorpsservice-
punten.  Wat ook is veranderd, is 
de frequentie van afvalinzameling. 
Per 1 januari worden alle afvalstro-
men – grijze en groene container, 
PMD-zakken én oud papier – om 
de twee weken opgehaald in te-
genstelling tot iedere week.

‘Het invoeren van een PMD-zak zorgt 
voor een reductie in het restafval’
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Slipjacht Croy viert vijftigste editie

Redacteur: Suzan Mulder

Aarle-Rixtel - In het weekend van 5 
en 6 maart vindt rondom Kasteel Croy 
voor de vijftigste keer de jaarlijkse 
slipjacht plaats. De slipjacht, geor-
ganiseerd door Slipjachtvereniging 
Midland Hunt, levert ieder jaar weer 
een prachtig schouwspel op rondom 
het kasteel. Vanwege het jubileum 
vindt de slipjacht deze editie op twee 
achtereenvolgende dagen plaats. Or-
ganisator Johan van der Vorst vertelt 
honderduit over de rijke tradities van 
‘zijn’ sport.

‘Genieten van de natuur’
“De slipjacht zit bol vol tradities”, 
vertelt Johan. “Bij de slipjacht wordt 
er niet gejaagd op levend wild, maar 
volgen de honden een geurspoor. De 
ruiters volgen de honden. De middag 
staat helemaal in het teken van het 
genieten van de natuur, de paarden, 
de honden en het overwinnen van 
hindernissen zoals het springen over 
sloten. Dat de slipjacht vanaf Kasteel 

Croy vertrekt, maakt hem extra bijzon-
der. Het is nog één van de enige slip-
jachten in Nederland, die start vanaf 
een kasteel. Met de boeren maken we 
van tevoren goede afspraken over het 
passeren van hun grond. Ze verlenen 
hier in de omgeving altijd graag toe-
stemming.”

Strikte rolverdeling
De slipjacht is van oorsprong een mi-
litaire sport. Er is dan ook nog steeds 
een strikte rolverdeling. Johan was 
zelf jarenlang Huntsman: “Dat is de 
verzorger en trainer van de honden. 
Tijdens de slipjacht heeft de Huntsman 
het commando over de honden en rijdt 
voor de andere ruiters uit. Hij geeft aan 
de honden het sein tot vertrek door 
het afzetten van zijn cap. Daarnaast 
is er de Fieldmaster. Dit is degene die 
de leiding over het hele veld heeft. De 
Sliptrekker vertrekt een half uur voor 
de groep en zet het geurspoor uit. Bij 
terugkomst worden de honden be-
loond voor hun werk. Dit wordt de 
‘Kill’ genoemd. Voor het publiek is het 

een spectaculair gezicht om te zien 
hoe de honden en ruiters gezamenlijk 
in een kring staan en de honden op het 
teken van de Huntsman aan mogen 
vallen op de koeienpens.”

Voor het publiek
“Vanwege het jubileum besteden we 
extra aandacht aan het publiek”, ver-
telt Johan. “De start van de slipjacht 
wordt beide dagen om 13.00 uur tra-
ditioneel aangeblazen door de son-
neurs op hun jachthoorns. Vervolgens 
worden de honden gepresenteerd. Za-
terdag is er een Belgische meute met 
Foxhounds. Zondags komen onze ei-
gen Bloedhonden in actie. Geïnteres-
seerden kunnen achter de volgauto 
aanrijden. Deze stopt langs de route 
op leuke punten, bijvoorbeeld bij een 
mooie sloot waar we met honden en 
ruiters overheen springen. Bij terug-
komst, rond half vijf, blazen de son-
neurs de ‘ere aan de vos’, waarna de 
Kill plaatsvindt.” 

Vervolg voorpagina

‘De PMD-zak zorgt voor een reductie in restafval’

De slipjacht in 1986

Maandag tot en met vrijdag  

koopavond tot 20.00 uur! 
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Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

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

Donderdag 11 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 12 februari 

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 13 februari 

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. 
Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering 
voor: Nel Segeren (mged), 
Miet en Marinus Leenders-
van Boxmeer dochter Ciska 
en overleden familie, Lies 
en Albert van der Aa-Saris 
en zuster Adeltruda, Jan 
Leenders (Meulendijks).

Zondag 14 februari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. 
Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. 
De Cantorij
Intenties in deze viering 
voor: Overleden ouders 
Vereijken– Verhagen (jrgt), 
Ben Loomans, Miet van 
Boxmeer–van Duijnhoven 
(jrgt), Tot welzijn van de 
parochie

09.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint 
Servatius
Eucharistieviering m.m.v. 
Kerkkoor
Intenties in deze viering 
voor: Harrie Steegs (mged), 
Mark Raaijmakers (mged), 
Barbara Vereijken (jrgt).

11.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Gezinsviering m.m.v. 
Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering
voor: Jan van Dijk, Hendrik 
Coolen, Frans en Mina 
van der Horst-Huijbers, 

Corrie van Heijnsbergen-
van Schijndel, Mieke van 
Heijnsbergen-Renders, 
Clasine Theunissen-Kerkhof 
en overleden ouders.

Maandag 15 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 16 februari

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters 
van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 17 februari

09.00 Beek en Donk 
Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel 
Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel 
Mariakapel
Rozenkransgebed

Agenda 
11 - 17 februari 2016

Kienen met de KVL
Lieshout - De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout houdt op vrijdag 12 februari weer een 
kienavond in het Dorpshuis van Lieshout.

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Het kienen 
start om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
om mee te doen. Er zijn mooie prijzen te winnen.

Viering feestdagen Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Heilige Bernadette 

Mariaviering Lourdesgrot Mariahout

Mariahout – Vanaf de heropening van de 
Lourdesgrot in 1999 wordt in februari, rondom 
de Mariakerk en de Lourdesgrot, de feestdagen 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en van de 
Heilige Bernadette gevierd. 

Op 18 februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous 
in het Franse Lourdes,  voor de derde keer 
een visioen van een in het wit geklede dame. 
Bernadette heeft in dat jaar als 14 jarige 18 keer 
een zo’n visioen gehad. De eerste op 11 februari 
en de laatste op 16 juli. De verschijning maakte 
zich bekend als ‘Immaculada Councepcion’, dat 
kon niemand anders dan Maria zijn, de moeder 
van Jezus.

Met haar bewering dat ze Maria had gezien, 

stuitte Bernadette op de nodige twijfel. In 1862 
kregen haar verschijningen toch een kerkelijke 
erkenning van de bisschop van Tarbes. Vanaf 
dat moment groeide Lourdes uit tot de grootste 
bedevaartplaats ter wereld. Op talloze plaatsen, 
ook in Mariahout (1935), werd de Lourdesgrot 
nagebouwd.

Op donderdag 18 februari om 19.00 uur is er 
een speciale gebedsviering in de Onze Lieve 
Vrouw van Lourdeskerk, waarna de kerkgangers 
gezamenlijk naar de grot gaan om aan Maria 
een kaarsenhulde te brengen. De viering wordt 
voorgegaan door Diaken Hans Beks met twee 
lectoren. Samen met het oMase-koor worden er 
vanaf 18.45 uur gezamenlijk Marialiederen ge-
zongen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Infomiddag Wonen in Lieshout
Lieshout – De KBO-seniorenvereniging Lie-
shout houdt op dinsdagmiddag 16 februari 
een infomiddag over wonen in Lieshout in al 
zijn facetten, over levensloopbestendig wo-
nen, aanleunwoningen, seniorenwoningen, 
enz. Met al uw vragen kunt u terecht. 

Op deze middag zijn woCom en KBO-Bra-
bant en de Zorgboog aanwezig.  woCom  is 
de nieuwe woningcorporatie na de fusie 
met Woningstichting Laarbeek. Zij vertellen 
over De Fontein, hun plannen in Lieshout, en 
Laarbeek, en over het nieuwe woCom en het 

nieuwgevormde Laarbeek team van woCom. 
KBO-Brabant  verzorgt een presentatie over 
langer thuis blijven wonen en alles wat daar 
mee samenhangt.  De Zorgboog  maakt iets 
duidelijk over hun nieuwe inzichten over wo-
nen in Franciscushof. Ook de Dorpsraad Lie-
shout is aanwezig. 

Dit is een Infomiddag voor alle inwoners van 
Lieshout, die u niet mag missen. De middag 
begint om 14.00 uur in het Dorpshuis. U bent 
van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet 
vooraf aan te melden: gewoon komen.

‘Leven als kostbare gave’

Eerste vrouw in het bestuur bij gilde

Feestelijke jaarvergadering Antoniusgilde

Beek en Donk - Het Sint Antoniusgilde Beek 
hield woensdag 3 februari haar jaarverga-
dering. Bijna alle leden waren aanwezig en 
keurden het verslag van de oude deken/secre-
taris Bert van Kaathoven goed. Oude deken/
penningmeester DirkJan Gloudemans werd op 
advies van de kascontrolecommissie decharge 
verleend.

Hierna volgde de bestuursverkiezing. Antoine 
Steegs en Bert van Kaathoven waren aftredend 
en herkiesbaar, beiden werden herkozen. Huub 
van den Bergh was aftredend en niet herkies-
baar. Kapitein en voorzitter van het gilde Piet 
Swinkels dankte Huub voor het vele werk dat 
hij gedurende zijn lange bestuurslidmaatschap 
voor het gilde verzet heeft en sprak de hoop uit 
dat het gilde ook in de toekomst op zijn inzet 
mag rekenen. Huub van den Bergh blijft ove-
rigens uit hoofde van zijn keizerstitel deel uit 
maken van de gildeoverheid en mag, evenals 
koning Tonnie Gevers, de bestuursvergaderin-
gen bijwonen.

Vervolgens werd, voor het eerst in de geschie-
denis van het minstens 526 jaar oude gilde, een 

vrouw in het bestuur gekozen. Hanneke van 
Rhee-Schilders, telg uit een oude Kempische 
gildefamilie, viel deze eer te beurt.

Na de vergadering werden twee nieuwe gil-
debroeders geïnstalleerd, Tijmen de Boer en 
Mathie van Rhee. Beiden hebben hun proef-
tijd met glans doorlopen en getoond dat ze 
het gildebroederschap waardig zijn. Beiden 
zijn al enige tijd bezig om het vendelen onder 
de knie te krijgen en dat lukt ze al heel aardig. 
Hoofdvendelier van het gilde Joshy Gevers 
overhandigde beide vendeliers de vendelvlag en 
koning Tonnie Gevers speldde hen het gilde-in-
signe op. Voor hun partners was er een mooie 
bos bloemen.

Het gilde kan nog goed nieuwe leden gebrui-
ken. Zowel vrouwen als mannen. Liefst mensen 
die het vendelen of trommen zouden willen 
leren en/of interesse hebben in de historie en 
de tradities van het gilde. Iets voor u? Neem 
eens contact op. E-mailadres van het gilde: 
antoniusgildebeek@gmail.com.
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Lieshout - De trouwstoet vertrok 
maandagmorgen om 10.15 uur bij de 
Raopershoeve aan de Molenstraat. 
De weersvoorspellingen voor die dag 
waren erg ongunstig. Optochten in de 
regio werden afgelast. De weergoden 
waren het bruidspaar Raymundus en 
Antonia van den Elsen – van der Aa, 
hun getuigen Ceesje en Marianneke 
Boekweit en de vele deelnemers aan 
de trouwstoet zeer goed gezind. 

De borreltjes die de kasteleins in het 
dorp en bij verzorgingshuis Franciscus-
hof aanboden konden droog en zelfs 
onder een voorjaarszonnetje worden 
genuttigd. Op Prinsenhof werd het 
gezelschap zeer gastvrij ontvangen. 
Na de traditionele balkonscene bij Ger-
da en ex-prins Martien d’n Twidde en 
de massale polonaise rond de hoftuin, 
vertrok de stoet naar de trouwlocatie 
in het Raopershuis waar de petazzie 
met worst al klaar stond. Om 13.00 
uur begon de huwelijksplechtigheid.

Protocollair is Prins carnaval ‘voogd 
van het trouwlustige stel’ en geeft al 
dan niet zijn toestemming voor het 
huwelijk. Voordat trouwambtenaar 
Grardje d’n Baecker het huwelijk kon 

voltrekken moesten toch nog wel en-
kele akkefietjes worden afgehandeld. 
De ludieke inzegening werd op voor-
treffelijke wijze vormgegeven door 
de Afrikaanse kapelaan ‘Kunta Kinte’ 
(Pierre Heesakkers) die hiervoor met 
zijn koster Kinte Kunto en koorleden 
naar Raopersgat waren afgereisd. Er 
was komische en hilarische interactie 
met de zaal. De collecteopbrengst be-
stemde het bruidspaar voor actieteam 
‘Walk a (s)mile for Joshua’ dat geld 
inzamelt voor hun familielid en vriend 
Joshua die chronische lyme heeft.
Na de inzegeningsceremonie volgden 
optredens van de dansmariekes, fami-
lie van  het bruidspaar, de Fransmarie-

kes, een ‘jeugdliefde’ en Ut Aaw Her-
remenieke. 

Gerry en Teun van Hoof werden als ju-
bilerend boerenpaar (11 jaar) door voor-
zitter Henk in het zonnetje gezet. Na 
de zeer druk bezochte receptie was het 
boerenbal met gastoptredens van Prinses 
Mariëlle en haar familie op accordeon en 
“Da is ‘t”. John van Kaathoven leidde 
deze 38e boerenbruiloft als presentator 
weer in goede banen en veldwachter 
Gerrit van Kaathoven wist het publiek 
met tussentijdse berichtgevingen over 
zijn bevindingen te amuseren. De orga-
nisatie dankt iedereen die aan het slagen 
van dit bruiloftsfeest heeft bijgedragen!

Redacteur: Suzan Mulder

Aarle-Rixtel - Vijf gemotiveerde da-
mes vormen samen het nieuwe be-
stuur van de Stichting Jeugd3Daagse 
Aarle-Rixtel. Er staat hen een pittige 
klus te wachten. De laatste jaren blijkt 
het steeds moeilijker om vrijwilligers 
te vinden voor de organisatie. Kers-
verse voorzitter Marloes van der Loo: 
“De Jeugd3Daagse bestaat dit jaar 30 
jaar en wij vinden dat deze nog zeker 
30 jaar door moet gaan. Maar we kun-
nen het niet alleen.”

‘Blije gezichtjes’
Tussen de 250 en 300 basisschoolkin-
deren beleven ieder jaar in de laatste 
week van de zomervakantie het feest-
je van het jaar. Dat is hoe de vijf da-
mes waar De MooiLaarbeekKrant bij 
aanschuift de jaarlijkse Jeugd3daagse 
omschrijven. “Als je de blije gezichtjes 
ziet, dan weet je waar je het voor doet. 
De kinderen leven er het hele jaar naar 
toe. Kom je ze in de loop van het jaar 
op een andere plek tegen, dan weten 
ze nog precies dat jij de paashaas in het 
verhaal was. Of ze vragen wanneer 
het weer zover is”, vertelt Els Penninx. 
Ze is dit jaar ingestroomd in de orga-
nisatie en haar enthousiasme werkt 
aanstekelijk. Samen met de andere 
nieuwe bestuursleden licht ze toe wat 

voor organisatorische veranderingen 
ze voor ogen hebben om de Aarlese 
Jeugd3daagse te kunnen behouden.

Als je de blije gezichtjes ziet, dan 

weet je waar je het voor doet

Wijzigingen in de organisatie
“Om de Jeugd3daagse te laten voort-
bestaan, is het noodzakelijk dat er 
nieuwe leden bijkomen binnen de or-
ganisatie”, licht kersverse voorzitter 
Marloes van der Loo toe. “Omdat het 
voor veel mensen een zware belasting 
blijkt om de hele week vrij te nemen, 
hebben we besloten op een andere 
manier te gaan werken. We hebben 
verschillende commissies opgericht, 
waarbinnen iedereen die een bijdrage 
wil leveren, kan meehelpen. Het blijft 
belangrijk om een kerngroep van on-
geveer 15 mensen te behouden, die 
ook daadwerkelijk de hele week aan-
wezig is, maar daarnaast staan we 
ook open voor mensen die alleen in 
het voortraject ondersteuning bieden. 
Concreet zijn we op dit moment nog 
op zoek naar aanvulling voor de keu-
kenploeg, creatieve handen die mate-

rialen kunnen maken en mensen voor 
de sport & spel commissie. Het liefst 
ook een paar mannen erbij.” 

Fijne herinneringen
“Dit jaar draaien de leden van het oude 
bestuur nog mee om alles goed over 
te kunnen dragen”, vertelt Marloes. 
“Het zou dan ook ideaal zijn, als we al 
deze editie met een volledig nieuw or-
ganisatieteam mee kunnen lopen. Dan 
kunnen we de kinderen van nu net 
zulke fijne herinneringen bezorgen als 
wijzelf hebben aan de Jeugd3daagse.”

Wil je meehelpen met de organi-
satie van de Jeugd3daagse? Neem 
dan contact op met Marloes van 
der Loo voor meer informatie of om 
je aan te melden: 06-42306763 of 
info@jeugd3daagse.nl.

“Het kinderfeestje van het jaar moet blijven bestaan”

Het nieuwe bestuur van Stichting Jeugd3Daagse Aarle-Rixtel 

Nog meer kleur, sportiviteit en fun!
Inschrijvingen Color Fun! geopend
Laarbeek – De inschrijvingen voor 
het meest kleurrijke evenement van 
Laarbeek –Color Fun!- zijn donderdag 
11 februari geopend. Via www.color-
funlaarbeek.nl kun je de eerste tickets 
bemachtigen.

Deze tweede editie betekent nog meer 
kleur, sportiviteit en fun! Op 1e Pink-
sterdag –zondag 15 mei- klinkt het 
startsignaal om 16.00 uur. Runners en 
wandelaars gaan van start op een 3,5 

kilometer lange route die voorzien is 
van muziek en minstens 5 strooipun-
ten met kleurpoeders. De echte die-
hards kunnen de route zo vaak lopen 
als ze willen. 
Hans Janssen, bestuurs- en commis-

sielid van Color Fun! licht toe: “We 
hebben ervoor gekozen om de route 
dit jaar in te korten naar 3,5 kilometer. 
Deelnemers lopen dichter op elkaar, 
waardoor er een grote sliert aan run-

ners en wandelaars ontstaat. Dit ver-
groot de sfeer en gezelligheid onder-
weg. Deelnemers die 3,5 kilometer te 
weinig vinden en graag nog een keer 
willen gaan, hebben hiertoe dit jaar de 
mogelijkheid. Er is rekening gehouden 
met de verzoeken die na de 1e editie 
van Color Fun! werden neergelegd bij 
ons.” De route wordt binnenkort be-
kendgemaakt via de website.

Direct na de run vangt een groots 
feest aan. Dit alles vindt plaats in en 
om de tent op het Evenementterrein 
‘De Raagten’, gelegen tussen de Ot-
terweg, IJsweg en Lage Heesweg in 
Beek en Donk. 

Kaarten à €15,00 zijn online verkrijg-
baar. Kinderen tot en met 12 jaar beta-
len €7,50. Ben er snel bij en zorg ervoor 
dat je verzekerd bent van een ticket: 
www.colorfunlaarbeek.nl. 

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Deelnemers lopen dichter 

op elkaar, waardoor er een 

grote sliert aan runners en 

wandelaars ontstaat

Grandioos boerenbruiloftsfeest in Raopersgat

Piet van Thielplein 5 | 5471 CP Beek en Donk | T: 0492 461 687

W: beekendonk.verswarenhuys.nl

VERRAS JOUW VALENTIJN 
MET EEN ONTBIJT!

Wij bezorgen op zondag 14 februari tussen 09.00-11.00 uur een 

Valentijnsontbijt!!! Een verse croissant, vers gebakken broodjes, 

zalig(zoet)beleg, zoete petit fours en bonbons, jus d'orange, 

roomboter,gekookt eitje èn een rode roos! We bezorgen gratis!

Valentijnsontbijt

gratis bezorgd op zondag 14 februari!

voor 2 personen 1995
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BEL OF MAIL EN 
BESTEL SNEL!!
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

H. v.d. HeijdenAuke Segers

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaarbeek  

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Uitleg van recept:
Maak de ui schoon en snipper deze 
fijn, maak de rode kool schoon en 
snijd deze zeer fijn. Schil de wortel en 
rasp deze zeer fijn. Verhit de olie of 
boter in een pan en bak de ui licht-
bruin. Voeg de gesneden rode kool 
toe en breng deze op smaak met een 
snuf kaneel en roer de kruidnagels 
er door. Voeg na 5 min de wortel 
toe. Bak het groentemengsel nog 
20 minuten door. Schil ondertussen 
de aardappels en kook deze in ca 20 
min gaar. Schil de appels en snijd ze 
in blokjes, bak deze op het laatst nog 
kort mee met de rode kool en wortel. 
Giet de aardappelen af en stamp ze 
samen met de melk tot een puree. 
Schep het rode kool mengsel erdoor 
en breng eventueel op smaak met 
wat peper en zout. Garneer met wat 
verse peterselie. Smakelijk eten!

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Heerlijke rodekool stamppot (4 pers)
Ingrediënten

800 gr aardappelen400 gr verse rode kool3 appels
2 kruidnagels1 grote winterpeenSnufje kaneel100 ml melk1 ui, fi jn gesnipperdPeper en zoutVerse blaadjes peterselieOlie of boter

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

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

Eet smakelijk!

de razende reporter

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

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

1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

Puzzle #50555

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

Atletiek
Badminton
Basketbal
Boogschieten
Darts
Discuswerpen
Handbal

Hardlopen
Hockey
Honkbal
Hoogspringen
IJshockey
Kogelstoten
Korfbal

Motorcross
Paardensport
Schaatsen
Skateboarden
Speerwerpen
Tafeltennis 
Tennis

Verspringen
Voetbal
Volleybal
Waterpolo
Wielrennen
Windsurfen
Zwemmen

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BOOGSCHIETEN DISCUSWERPEN HOOGSPRINGEN
PAARDENSPORT SKATEBOARDEN KOGELSTOTEN
SPEERWERPEN TAFELTENNIS VERSPRINGEN
MOTORCROSS WIELRENNEN WINDSURFEN
BADMINTON BASKETBAL HARDLOPEN
IJSHOCKEY SCHAATSEN VOLLEYBAL
WATERPOLO ATLETIEK HANDBAL
HONKBAL KORFBAL VOETBAL
ZWEMMEN HOCKEY TENNIS
DARTS

OP!’

In bed met Bart Krause

Recept
van de week

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 23C, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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Het is weer voorbij, het 
carnavalsfeest is afgelopen met 
de dinsdag voor Aswoensdag 
traditioneel als laatste avond. 
Daarna volgt tot het paasfeest 
de vastentijd, veertig dagen lang. 
Maar wat is dan toch dat vasten. 
Ik vind het maar wat verwarrend. 
Vasten is voor mij nog altijd 
het zich geheel of gedeeltelijk 
onthouden van eten of drinken, 
of van bepaalde spijzen voor 
een bepaalde periode. Vaak 
uit religieuze motieven. Maar 
hongerstaking is ook vasten, of 
niet eten op medisch voorschrift, 
of als reinigingsmiddel om alles 
eens lekker schoon te maken van 
binnen. Verwarring alom.

Vasten is dus eigenlijk je 
onthouden van dingen die je 
normaal gesproken gewoon graag 
doet. Bij beeldschermvasten zit je 
gewoonlijk acht uur voor de buis, 
nu beperk je dat tot vier uur. Bij 
geldvasten geef je doordeweeks 
geen zes dagen geld uit, maar 
slechts drie dagen. Vreet je door de 
bank genomen dagelijks drie keer 
een vorstelijke maaltijd, tijdens 
eetvasten prik je slechts één keer 
dagelijks een vorkje met spek en 
vette jus. De trommel Engelse drop 
wordt in de snoepvast-periode 
vervangen door Turks Fruit en het 
pakje sigaretten verruilen we voor 
heerlijk geurende pruimtabak, 
waarbij je als volleerde Lama een 
lekkere fluim in de kwispedoor 
kunt spugen. Uiteraard kan 
alcoholvasten niet achterblijven. In 
plaats van vijf glazen ouwe klare 
schenk je jonkies in, en rode wijn 
vervang je door rosé. Verder lees 
ik over theevasten, sapvasten, 
fruitvasten, rijstvasten en nog 

meer van dergelijke innovatieve 
vastenacties. Het ergste lijkt me 
toch om me over te moeten 
geven aan seksvasten. Kijk, voor 
sommigen is dat geen enkel 
probleem want die vasten op dit 
gebied al vele jaren.

En waarvoor is dat nu allemaal? 
Tijdens de vastenperiode stijgt het 
energiepeil, krijgt de vastenpatiënt 
een lagere bloeddruk en een 
beter humeur. En dat terwijl alle 
carnavalsgangers net een goed 
humeur hebben, of krijgen door 
de tonproaters. Matigen werkt, 
zeker uit medisch oogpunt. 
“Skauwe, je zou eens met mate 
moeten drinken,” zei de dokter 
laatst nog. “Dokter, dat doe ik 
al jaren, maar mijn maten kan ik 
met drinken al niet bijhouden”. 
Ik zou willen dat de mensen 
wat gingen matigen met 
het klaar hebben van hun 
mening over van alles en 
nog wat, ook waar ze geen 
verstand van hebben. 

Alternatief vasten staat 
de komende veertig 
dagen op mijn agenda, 
want een maand zonder 
eten is peanuts. Ik begin 
met wat meer te lopen in 
het kader van fietsvasten. De 
fiets komt iedere dag uit de 
schuur uit overwegingen van 
autovasten en de auto gebruik 
ik de komende weken slechts zes 
dagen per week met het oog op 
vliegvasten. Hiermee voldoe ik 
volkomen aan de vastenregels 
en voel me er super prettig bij.

Vast en zeker Volgens P. Skauwe
COLUMN

In bed met...bart krause

Van kok naar verzekeringsadviseur en nu 
mede-eigenaar van Le Patat in Aarle-Rix-
tel. Bart Krause heeft op werkgebied een 
divers leven. Dat is precies zoals hij het 
hebben wil, want tegen een sleur zegt hij 
volmondig nee. 

Van kok naar cafetariahouder. Hoe is dat 
zo gekomen?
“Na een koksopleiding van vijf jaar heb ik 
bij een restaurant in Aarle-Rixtel gewerkt. 
In het begin was dat leuk, maar op een 
gegeven moment werd het iedere week 

hetzelfde liedje. Ik wilde wel weg, maar 
had de ruggengraat niet om op te stap-
pen. Totdat de leidinggevende stopte, 
toen heb ik ook ontslag genomen en ben 
ik bij een assurantiekantoor aan de slag 
gegaan.”

Een assurantiekantoor?
“Via mijn ouders kwam ik in contact 
met iemand die bij een verzekering-
smaatschappij werkzaam was. Dat heeft 
me aan het denken gezet en ik kwam 
erachter dat ik graag wilde werken in die 
branche. Doordeweeks zat ik ineens op 
kantoor in plaats van in de keuken. In het 
weekend was ik nog altijd met koken 
bezig als een soort 
freelance cateraar.”

En toen kwam Le Patat op je pad?
“Nou, eigenlijk kwam ik mijn inmiddels 
vrouw Suus tegen. Suus had in eerste 
instantie bij Le Patat een bijbaan, maar 
heeft het later met haar moeder overge-
nomen. Na anderhalf jaar heb ik mijn 
baan als financieel adviseur opgezegd en 
ben ik mede-eigenaar van de cafetaria 
geworden. In het begin fulltime, maar nu 
werk ik toch weer drie dagen op kantoor 
bij mijn vorige baan. Het liefst is voor mij 
elke dag anders.

Ik kan niet stilzitten en zoek in alles nieu-
we uitdagingen. Met deze combinatie is 
dat te realiseren.”

Je bent nu werkzaam als financieel ad-
viseur en je hebt een eigen bedrijf. Dat 
klinkt druk.
“Als ik de hele dag op kantoor heb gew-
erkt, werk ik vaak ’s avonds nog in Le 
Patat. Dan ben ik rond acht uur thuis, 
maar zelfs dan ben ik nog aan het naden-

ken over vernieuwingen voor de zaak. Ik 
ga nog even wat mailtjes de deur 

uit doen en zet vast berichten 
klaar op sociale media. 

Daarnaast werk 

ik ook mee aan het 
evenement Color Fun. Vorig 
jaar door het leveren van een frietkraam. 
Nu denk ik ook mee over de sponsoring.”

Wanneer heb je dan vrije tijd?
“Voorheen was ik daar niet echt mee 
bezig. Het leven ging over werken. Sinds 
negen maanden hebben Suus en ik een 
zoon, Daan. Hij heeft mijn levensdoel wel 
echt veranderd. Mijn gezin staat nu op de 
eerste plaats. Dat klinkt cliché, maar het is 
wel zo. Ik heb nu iedere donderdag oud-
erschapsverlof en er blijven ook gewoon 
avonden over dat ik niks doe. Dan wil ik 
eigenlijk ook het liefst languit op de bank 

liggen voor de televisie. Dat is voor 
mij ontspannen.”

Redacteur:     Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letter-
lijk het hemd van het lijf gevraagd 
worden. Deze keer spreekt onze redac-
teur met Bart Krause, mede-eigenaar 
van Le Patat in Aarle-Rixtel.

Allerlaatste Carnaval bij Thieu en Anja

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
   (Beek en Donk)

Aarle-Rixtel – Zoals ieder jaar hing 
het afgelopen dagen weer ‘met de be-
nen buiten’ bij het café van Thieu en 
Anja van Bracht aan de Kerkstraat te 
Aarle-Rixtel. Thieu zette weer zijn, in 
heel Ganzegat, befaamde muziekband 
aan en jong  en oud danste weer op 
het biljart. Toch was het deze Carna-
val nog meer speciaal dan voorgaande 
jaren. 

Het kasteleinsechtpaar had namelijk 
aangekondigd dat het, na meer dan 
vijftig jaar, nu echt het laatste carna-
valsfeest was met Thieu en Anja achter 

de tap. Dat Ganzegat dit niet onopge-
merkt voorbij wilde laten gaan bleek 
zondagmiddag al toen hun cafédeur 
met de optocht ‘meedeed’ met daar-
onder de spreuk: Thieu kan de deur 
niet sluiten! Dit was voor de kastelein 
een complete verrassing: “Ik zat boven 
in bad. Toen ik beneden kwam hadden 
ze de deur eruit geschroefd.” Diezelf-
de avond werd de antieke deur, na 
enkele ererondjes door het café, weer 
keurig teruggehangen.

Ondertussen gingen leden van de hof-
kapel met een boek rond waarin zij alle 
stamgasten een woordje lieten schrij-
ven. Dit werd op carnavalsmaandag 
aangeboden aan het kasteleinsecht-

paar. Daarna ging het feest door tot in 
de kleine uurtjes en werden de klassie-
kers ‘Laat me’ en ‘If I had words’ nog 
menigmaal uit volle borst gezongen.

Afgelopen dinsdag werden Thieu en 
Anja, in hun wederom bomvol café, 
door de carnavalsvereniging in het 
zonnetje gezet. Bovenop het biljart 
ontvingen zij, voor al hun jaren van 
gastvrijheid, een prachtige gans. Een 
zichtbaar ontroerde Thieu bedankte 
al zijn gasten, waarna het glas werd 
geheven en de muziekband gewoon 
weer werd aangezet. 

Voor alle duidelijkheid: het café blijft 
na de Carnaval gewoon open!
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Zorg 
dicht
bij huis!

 Therapeutische kousen  Prothesen  Orthesen

Bel voor een afspraak of meer informatie
T 088 - 245 2000 | klantenservice@livit.nl

Onze locaties in de buurt:
Fysiotherapie Kemps&Rijf

-  Molenstraat 9
 5735 BJ Aarle-Rixtel

- Waterhoenlaan 2a
 5741 BB Beek en Donk

livit.nl

Livit Orthopedie is dé specialist in:
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Verminder en voorkom rugklachten met Oefentherapie Cesar
Rugklachten zijn een veel-
voorkomend probleem. 
Veel mensen denken ‘dat 
gaat wel weer over’, maar 
als je er niets aan doet 
komen de klachten in de 
praktijk steeds vaker ter-
ug. Manouk van Bussel, 
Oefentherapeut Cesar 
bij Kemps & Rijf, kan met 
behulp van de juiste tips 
en oefeningen helpen de 
klachten te verminderen 
en in de toekomst zelfs te 
voorkomen. 

Hoe ontstaan rugklachten 
Manouk?
“Veel rugklachten, met 
name lage rugklachten, 
ontstaan door overbelast-
ing, verkeerd gebruik of 
een verkeerde houding of 
door spanning in de rug. 
Vaak ben je je niet bewust 
van je dagelijkse houd-
ing en bewegingen tot er 
klachten optreden. Dan bli-
jk je bijvoorbeeld al jaren 
de verkeerde beweging te 
maken tijdens je werk of 
niet de juiste houding aan 
te nemen achter je bu-
reau. Oefentherapie Ce-
sar is gericht op dagelijkse 
activiteiten. De behande-
ling begint altijd met het 
creëren van inzicht. Hoe 
zijn de klachten ontstaan 
en waarom zijn bepaalde 
bewegingen of houdingen 
slecht voor je rug?” 

Hoe help jij mensen hun 
klachten te verminderen?

“Als we weten hoe en waar-

om een specifieke klacht is 
ontstaan, gaan we samen 
na welke houdingen en 
bewegingen iemand in het 
dagelijks leven veel ge-
bruikt. Op het werk, thuis 
en bij zijn hobby’s. Ik ad-
viseer dan hoe je je rug 
het beste kan gebruiken, 
specifiek afgestemd op je 
dagelijks leven. Ik geef bi-
jvoorbeeld tips hoe je je 
bureau het beste in kunt 
delen als je veel zittend 
werk doet. Het aannemen 
van de juiste houding heeft 
direct een gunstig effect 
op de rug. En daarnaast 
krijg je van mij oefeningen 
mee. Ook deze oefeningen 
zijn afgestemd op de spec-
ifieke behoefte van de be-
treffende persoon. Zijn de 
klachten het gevolg van te 
veel spanning, dan geef ik 
ontspanningsoefeningen. 
Als de klachten voortkomen 
uit een verkeerde houding 
of beweging, dan geef ik 
oefeningen waarmee je de 

juiste houding integreert 
in je dagelijkse leven. En 
daarnaast geef ik vaak spi-
erversterkende oefenin-
gen, die er voor zorgen, 
dat je bepaalde houdingen 
langer vol kunt houden. 
Oefentherapie Cesar is een 
actieve therapie, waarmee 
je vooral zelf aan de slag 
moet, maar daarmee heb 
je ook zelf een grote inv-
loed op het verminderen 
van je klachten. Als je weet 
hoe je de juiste houdingen 
toe moet passen, dan kun 
je zelfs klachten in de toe-
komst voorkomen”.

Wie kan er bij de Oefen-
therapeut Cesar terecht?
“Iedereen met rugklacht-
en of andere klachten, die 
voortkomen uit onjuiste 
bewegingen en houdingen. 
Als Oefentherapeut Cesar 
ben ik specialist op het ge-
bied van houding en be-
wegen. De therapie wordt 
vergoed uit de aanvullen-

de verzekering en mensen 
kunnen zich rechtstreeks 
bij de praktijk aanmelden. 
Mocht ik tijdens de thera-
pie twijfelen over de diag-
nose of klachten, dan over-
leg ik altijd met de huisarts. 
Bovendien raad ik iedereen 
aan niet te lang te wachten, 
want hoe langer je met je 
klachten rond blijft lopen, 
hoe langer het ook weer 
duurt om klachtenvrij te 
zijn. Het is zelfs mogelijk 
om mij preventief te raad-
plegen. Als je bijvoorbeeld 
veel zittend of juist veel 
staand werk doet, kan het 
heel zinvol zijn om eens te 
bespreken hoe je klachten 
kunt voorkomen”.

Voor meer informatie over 
Oefentherapie Cesar kijkt 
u op www.fysiokempsrijf.nl 
of belt u met de praktijk in 
Aarle-Rixtel (0492-382120) 
of in Beek en Donk (0492-
463397).

Manouk van Bussel
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JONGERENWERK

JAM noemen ze zichzelf. Het 
team dat bij ViERBINDEN ver-
antwoordelijk is voor jongeren-
werk. Ze ondersteunen jongeren 
en iedereen die met jongeren te 
maken heeft in de breedste zin 
van het woord. Je kunt aanklop-
pen met iedere vraag of probleem 
waar je tegenaan loopt. Of het nu 
gaat om school, werk, alcohol, 
drugs, sport, seks, vrienden of 
je ouders. Als je contact met ze 
opneemt, komen Jaccy, Anneke 
en Marc naar je toe om samen 
naar een antwoord of oplossing 
te zoeken.

Nieuw teamlid
Nieuw in het team Jongerenwerk 
is Jaccy van den Enden. Hij is de 
opvolger van John van de Kim-
menade. Bewegen en sporten zijn 
Jaccy’s passie. Hij is afgestudeerd 
als gymdocent en vervult binnen 
ViERBINDEN de rollen van sport-
werker en jongerenwerker. “Ik wil 
sport en onderwijs dichter bij el-
kaar brengen, waardoor kinderen, 
jeugd en volwassenen sporten 
leuk gaan vinden en blijven vin-
den”, vertelt Jaccy over zijn visie. 
“Daarom is mijn doel om veel sa-
men te werken met de Laarbeekse 
scholen. Sport zorgt ervoor dat je 
lekker bezig bent en goed in je vel 
zit. Het voorkomt ook dat jonge-
ren rond gaan hangen op straat.” 

Als je een sport gerelateerde vraag 
hebt, kun je Jaccy benaderen. Bij-
voorbeeld als je graag wilt begin-
nen met sporten, maar niet goed 
weet wat. Of als je als vereniging 
of club graag een jongere met 
ADHD of autisme beter wil bege-
leiden maar niet goed weet hoe 
dat aan te pakken.

Stel je vraag
De jongerenwerkers organiseren in 
samenwerking met onder andere 
de tienerwerken in de Laarbeekse 
kernen diverse activiteiten. Maar 
het liefste sluiten ze direct aan bij 
de vragen die vanuit de jongeren 
zelf of hun omgeving komen. Ook 
van verenigingen of scholen. Vra-
gen kunnen gaan over sport, pro-
blematiek thuis, jongerencentra 
en alcohol- of drugsgebruik. Het 
kan gaan om acute problemen of 
zoals Marc zegt: “Als de pleuris 
uitbreekt, stappen we in de auto 
en dan zijn we er voor je.” Anne-
ke vult aan: “Ja, wij zitten niet op 
kantoor, maar kijken direct in de 
praktijk met je mee. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of je kunt 
bij ons aankloppen voor een ant-
woord, hulp of ondersteuning. 
Dat hoeven niet alleen problemen 
te zijn. Ook voor leuke dingen kun 
je bij ons terecht. Bijvoorbeeld als 
je een activiteit wilt organiseren en 
er zelf niet helemaal uitkomt.”

Samenwerking
Komen de jongerenwerkers er 
zelf ook niet uit, dan leggen ze de 
vraag voor aan één van de samen-
werkingspartners, bijvoorbeeld 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). “Sinds vorig jaar schuiven 
we standaard één keer in de twee 
weken aan bij het overleg van het 
CJG, waardoor we gezamenlijk 
veel sneller knelpunten kunnen 
signaleren en casussen kunnen 
bespreken. Het is ons doel om 
deze samenwerking in 2016 ver-
der te versterken en te behouden. 
Ook de ondersteuning van de tie-
nerwerken willen we behouden 
en waar nodig verder uitbreiden 
dit jaar.”

Wil je een vraag of probleem 
voorleggen aan Jaccy, Anneke of 
Marc? Dan kun je bellen, mailen 
of een appje sturen. Zie daarvoor 
de contactgegevens bij hun foto.

ViERBINDEN.NL

Leg je vragen voor aan team Jongerenwerk van ViERBINDEN

Jaccy van den Enden
Aandachtsgebied sport

Telnr. 06-50120096

Anneke Merks
Aandachtsgebied meidenwerk en 
koppeling met CJG

Telnr. 06-46862102
E-Mail: amerks@vierbinden.nl

Marc Min
Aandachtsgebied risicojeugd, 
alcohol- en drugsgebruik

Telnr. 06-50120096?

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt 
vrijwilligers

Liederentafel ’t Zonnetje in 
Zonnetij

Nog enkele plaatsen vrij bij gratis mantelzorgtraining 

Laarbeek- www.laarbeekvoorel-
kaar.nl is voor Savant Zorg op zoek 
naar een vrijwilliger of meerdere 
vrijwilligers die (ongeveer twee 
keer per jaar) binnen de gemeente 
Laarbeek folders gaan neerleggen 
in wachtruimtes van gemeenten, 
bibliotheken, apotheken en huis-
artsen. Bij voorkeur zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die in bezit 
zijn van een auto. Reiskosten wor-
den uiteraard vergoed.

Voor De Lage Hees in Beek en 
Donk zijn we op zoek naar een in-
valchauffeur, die met een auto de 
was van de wasserij op woensdag 
wil vervoeren naar ‘De Bleek’ in 

Beek en Donk en naar de Laarweg 
in Aarle-Rixtel. 

Meer informatie:
Voor meer informatie over bo-
venstaande of andere vrijwilli-
gersvacatures kunt u contact op-
nemen met Suzan de Koning van 
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via 0492-328 807 of 
mailen naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl. De vacatures zijn 
ook te bekijken op de website:  
www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Laarbeek - De volgende liederenta-
fel van dit jaar staat al weer voor de 
deur. Noteer donderdagavond 25 fe-
bruari 2016 in uw agenda. De samen 
met ViERBINDEN georganiseerde lie-
derentafel wordt gehouden in de ont-
moetingsruimte van ‘Zonnetij’ aan de  
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.

Er wordt samengezongen onder be-
geleiding van ‘Sun Shine’, het eigen 

orkest, uit liederenbundels die voor u 
aanwezig zijn.  

De avond begint om 19.30 uur en  
iedereen is van harte welkom. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en de toe-
gang is gratis. Het belooft weer een 
gezellige avond te worden. Voor meer 
informatie bel 0492-534726 of via 
e-mail: frans.raaijmakers@upcmail.nl

Laarbeek - Mantelzorg kan intensief 
zijn, vooral naast een baan. Om het 
dagelijkse werk zo handig mogelijk te 
doen en te zoeken naar een goede ba-
lans tussen belasting en belastbaarheid, 
biedt Fysiotherapie Kemps en Rijf sa-
men met een ergotherapeut een speci-
ale training aan voor mantelzorgers. De 
training bestaat uit 3 bijeenkomsten, 
op maandag 14 maart, 21 maart en 30 
maart van 13.30 – 15.00 uur. De bijeen-
komsten vinden plaats in de praktijk 
van Fysiotherapie Kemps en Rijf.

De mantelzorgtraining valt onder de 
ViERBINDEN Academie. Tot en met mei 
krijgen vrijwilligers en mantelzorgers een 
gratis aanbod van zeer diverse cursus-
sen, workshops en informatieavonden. 

Aanmelden of meer informatie? Neem 
vóór 15 februari contact op via email-
adres vrijwilligerswerk@vierbinden.nl  of 
mantelzorg@vierbinden.nl of via tele-
foonnummer 0492-328800.

Beek en Donk - Tijdens carnaval 2016 
is de Beweging in totale verwarring 
achtergelaten. Na 22 jaar heeft de Gan-
zendonckse gemeenschap het eindelijk 
begrepen. Well!? Tijdens 5 dagen Car-
naval besloten ze massaal alle beschik-
bare prijzen aan Op d’n Tocht te schen-
ken. Waarvoor dank.

De volgende prijzen zijn toegevoegd aan 
onze al van museale waarde zijnde col-
lectie:
De tochtstrip van de Prinsengarde, Twee 
flessen heel aparte champagne en een 
fles Schrobbelèr van de Optochtcommis-
sie, De oeuvreprijs van Teugelders van 
Ganzendonck, De gouden doos van D’n 
Hort Op, De urste prijs in de Ganzendon-
ckse optocht, De persoonlijke minilama’s 
van de huidige vrouw van de trombonist 
van de voormalige hofkapel, Ontelbare 
likes met ‘n dronk van Prins Luuk XLIV, 
De 22 jaar-onbegrepen-schaal van de 
jury van de Optochtcommissie van Gan-
zendonck, De Maarten Cleutjens Award 
van de Neij Prinsengarde, De Verlof 
trompet van Nummerke 3, Aubades van 
de Biks Bent, Stoudt, Ganzendonckse 

Hofkapel, Nummerke 3 en enkele los-
lopende muzikanten van Nummerke 2, 
De ZGAKEMV etc. aangevuld met eigen 
koper van onze René.                    

Op d’n Tocht dankt alle bezoekers aan 
ons TVGD Pop-Up Museum (en in het 

bijzonder onze huisbaas Arno van der 
Heijden) en de verenigingen die zich 
hebben ingezet om de Beweging te 
eren. Na 22 jaar is het tijd om er een 
punt achter te zetten. Ganzendonck 
kan zich gaan voorbereiden op een nog 
fraaier feest: ons 23-jarig jubileum. 

JOS MARTENS
TUIN & PARKMACHINES 

LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

GTM HOUTKLOVER
• Drukkracht: 7.2 ton
• Elektromotor 230 V, 3 kW
• Gewicht: 115 kg
• Maximale lengte hout: 104 cm

• Enkele en dubbele kliefkop
•  Snelheid neerwaartse beweging: 6 cm/s
•  Snelheid opwaartse beweging: 5.4 cm/s
• Terugloop traploos regelbaar

OOK TE 
BESTELLEN
VIA ONZE 
WEBSHOP!

  Snelheid neerwaartse beweging: 6 cm/s
  Snelheid opwaartse beweging: 5.4 cm/s

GTL 7000/7,2 TON 230 VOLT
Actieprijs

€ 649

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Beweging Op d’n Tocht dankt Ganzendonck
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Passie voor Arlenius

Symposium ‘Passie voor Taal en Italië’
Laarbeek/Gemert - In De Eendracht 
in Gemert vindt zondag 14 februari 
het symposium Passie voor Taal en 
Italië plaats. Wim Daniëls, voorzitter 
van de Stichting Brabants Dialecten-
festival Lieshout, evenals Arlenius 
van geboorte uit Aarle-Rixtel, spant 
zich al jaren in om zijn middeleeuwse 
plaatsgenoot onder het stof vandaan 
te krijgen. Arlenius, ofwel Arnoldus 
van Eyndhouts, (Aarle, 1510 - Floren-
ce, 1582) is een renaissancehumanist, 
-filosoof en -dichter.

Bij deze afstofbeurt krijgt Wim hulp 
van zeven heren die tijdens het sympo-
sium Passie voor Taal en Italië spreken 
over drie middeleeuwse wereldfiguren 
uit onze regio: Arlenius, Torrentinus en 
Macropedius. Weliswaar een informa-
tieve presentatie, maar met een luchtig 
karakter, zeker ook door de muzikale 
intermezzo’s van jeugdgroep Com 
Cinco en door de presentatie van Wim 
Daniëls.

Arnoldus Arlenius Peraxylus
Hij is geboren als Arnoud van Eyn-
dhouts op het goed Ter Smissen te 
Aarle als jongste zoon van Arndt van 
Eyndhouts en Sophia van Bruheze 
(= Brouwhuis). Na een studie aan de 
Latijnse School in ’s-Hertogenbosch 
vertrekt Arnoud  van Eyndhouts om-
streeks 1525 naar Parijs, waarna hij 
nimmer in Brabant terugkeert. Hij stu-
deert vervolgens in Ferrara en Bologna 
en staat bekend als een buitengewoon 
goed student in de Griekse letteren. Hij 
verdient de kost met het verkopen van 
boeken als agent van boekdrukkers uit 
Bazel.

In 1542 reist hij naar Venetië en vindt 
daar een baan als bibliothecaris van de 
Spaanse ambassadeur Diego Hurta-

do de Mendoza. Hierbij ontdekt hij 
nieuwe teksten en verzorgt de verta-
ling van deze documenten. Hij cata-
logiseert de Griekse manuscripten van 
Mendoza’s aanzienlijke verzameling. 
Met behulp hiervan publiceert hij in 
1544 de eerste Griekstalige versie van 
de werken van Josephus. Jarenlang is 
dit de basis voor alle vertalingen vanuit 
het Grieks. Zijn Grieks-Latijns woor-
denboek is voor het eerst uitgegeven 
te Venetië in 1546.

Later werkt hij als corrector voor de 
van Gemert afkomstige drukker Lo-
renzo Torrentino. Het contact groeit 
uit tot een innige vriendschap. In 1556 
is hij verantwoordelijk voor de uitga-
ve van een editie van de werken van 
Plato.

De twee vrienden Arlenius en Torren-
tinus hebben waarschijnlijk bij Macro-
pedius op de Latijnse School gezeten. 
Reden te meer om dit drietal eens na-
der in de schijnwerpers te zetten. De 
zeven heren die een presentatie hou-
den zijn: Frans Slits, Henk Giebels, Jos 
Swanenberg, Simon van Wetten, Henk 
van Beek, Jan Timmers en Ad Otten. 
De presentatie is in handen van Wim 
Daniëls. Tussen de lezingen door ver-
zorgt het zeer jeugdige (gemiddeld 12 
jaar!) Com Cinco muzikale intermez-
zo´s. Com Cinco speelt licht klassieke 
muziek en zal ondermeer werk van 
Italiaanse componisten ten gehore 
brengen.

In de ruime pauze kunt u, onder het 
genot van een gratis drankje en gratis 
Italiaanse hapjes, enkele taalkraampjes 

bezoeken van de heemkundekringen, 
de bieb en de Stichting Brabants Dia-
lecten.

De organisatie is in handen van de 
Stichting Brabants Dialectenfesti-
val Lieshout en Heemkundekring De 
Kommanderij Gemert, met ondersteu-
ning van de heemkundekringen uit de 
gemeente Laarbeek. Entreeprijs € 7,50 
aan de kassa van De Eendracht, Sint 
Annastraat 60 in Gemert. Jongeren tot 
18 jaar hebben gratis toegang (alles in-
clusief een gratis drankje en gratis Ita-
liaanse hapjes in de pauze). Voor leden 
van de vier deelnemende heemkun-
dekringen bedraagt de entree slechts 
€ 5,00, maar deze kaarten zijn alleen 
bij de kringen zelf verkrijgbaar.

Een paar uur vrijwilligerswerk zorgt voor maandenlang plezier

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers voor NLdoet klussen
Laarbeek - Heel Nederland steekt 
op vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart de handen uit de mouwen 
tijdens de veertiende editie van 
NLdoet. Ook in Laarbeek zijn veel 
handen nodig. Daar zijn 44 klus-
sen te doen van de totaal 8.641 
klussen in het hele land. Nog 
nooit eerder waren in dit stadi-
um al zo veel klussen aangemeld. 
Het Oranje Fonds roept iedereen 
op om zich op deze dagen in te 
zetten voor sociale organisaties. 

Een leuke klus uitzoeken kan op 
www.nldoet.nl. 

Tijdens NLdoet slagen organisaties 
er samen met honderdduizenden 
vrijwilligers in om bergen werk 
te verzetten. En dat is niet alleen 
leuk om te doen, maar organisaties 
hebben er ook daarna nog maan-
denlang plezier van. Met al ruim 
8.500 klussen in alle uithoeken van 
het land, kunnen overal mensen 
aan de slag. 

Ronald van der Giessen, directeur 
Oranje Fonds, hoopt dat iedere 
Nederlander dit jaar de handen uit 
de mouwen steekt tijdens NLdoet. 
“We horen het steeds terug: mee-
doen aan NLdoet is ontzettend 
leuk. Maar vooral omdat je ziet dat 
je écht iets betekent. Je zorgt er 
voor dat je hen helpt met zaken die 
blijven liggen, maar waar ze enorm 
mee geholpen zijn. Tijdens NL-
doet, maar ook nog lang daarna. 
We hopen dan ook dat iedereen in 

ons land met vrienden, collega’s en 
familie een leuke klus uitzoekt op 
www.nldoet.nl.” 

Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven in Nederland en het 
Caribische deel van het Koninkrijk. 
Het afgelopen jaar steunde het 
met € 28,7 miljoen initiatieven die 
ervoor zorgen dat mensen elkaar 
ontmoeten, minder eenzaam zijn, 
begrip krijgen voor elkaar en zich 
inzetten voor een ander. De Natio-

nale Postcode Loterij is partner van 
NLdoet.  

Het Oranje Fonds wordt verder 
o.a. gesteund door De Lotto en 
door Vrienden en bedrijven. Ko-
ning Willem-Alexander en Konin-
gin Máxima zijn het beschermpaar 
van het Oranje Fonds.

Mariahout - Veel mensen hebben 
problemen met lopen, gaan en 
staan. Bij fysieke klachten kan een 
juiste of aangepaste schoen vaak 
verlichting brengen. 

Voetinstituut Penninx in Gemert is 
een modern orthopedisch bedrijf 

dat al bijna 60 jaar lang voetpro-
blemen oplost. Ook werken ze 
samen met diverse specialisten uit 
de hele regio. Dames van oMase 
nemen op vrijdag 12 februari een 
kijkje achter de schermen van dit 
instituut. Ze vertrekken om 12.15 
uur bij de kerk in Mariahout. 

Op donderdagmiddag 25 februa-
ri brengt men een bezoek aan de 
Janmiekeshoeve in Mariahout. Een 
melkveebedrijf dat is overgescha-
keld van gangbare naar biologi-
sche landbouw. Deze dag vertrek-
ken ze om 13.15 uur bij de kerk.

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

• Thematische workshops
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

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

oMase activiteiten in februari
Bezoek aan Janmiekeshoeve en Voetinstituut Penninx

Ik heb een missie: iedereen in Nederland 
begrijpt zijn of haar testament! 
Er kwam  een echtpaar op mijn spreekuur. 
Zij maken zich zorgen over wat er gebeurt 
na overlijden. Zij hebben een testament 
maar begrijpen niet wat daar in staat. De 
notaris had het wel uitgelegd, maar dat 
zijn ze inmiddels alweer vergeten.  
Ook willen zij weten wat zij nu moet-
en doen. Een nieuw testament maken? 
Gaan schenken? En zo ja, moeten zij dan 
hun huis schenken? En wat betekent die 
hoge eigen zorgbijdrage? Moeten zij hun 
huis dan opeten? 
Ik zeg het nog eens: deze vragen 
kunnen pas worden beantwoord na 
een uitgebreide schriftelijke uitwerk-
ing en berekening van de situatie na 
overlijden. 
Een enkel gesprek dat resulteert in een 
onbegrijpelijk (concept) testament vol-
staat natuurlijk volstrekt niet! Gedoe bij 
de afwikkeling van de nalatenschap kan 
pas worden voorkomen wanneer u pre-
cies weet wat er gebeurt na overlijden. 
Pas dan kunt u gericht maatregelen 
treffen. 
Met MijnTestamentadvies ontvangt 
u een advies, een naslagwerk en een 
leidraad na overlijden in één. Voor een 
vaste lage prijs, ongeacht het aantal ge-
maakte uren én service aan huis. Met 
korting van de notaris, zodat u per saldo 
niet eens veel duurder uit bent! 
Voortaan houd ik mijn inloopspreekuur 
in het uitvaartcentrum van Elly de Groof 
aan de Oranjelaan 54 te Beek en Donk 
en aan de Derpsestraat 1d te Deurne. 
Iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur. De even 
weken in Beek en 
Donk en de oneven 
weken in Deurne.  

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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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:

 Joost van 
den Boogaart

Onlangs werd ik gebeld door een 
vrouw uit het nabijgelegen La-Xara, 
die ik jaren geleden eens ontmoet 
had bij onze gezamenlijke kapster. 
Omdat Soña (lees: Sonja) zóveel 
humor had, wilde ik graag met haar 
in contact blijven. Ze werd mijn 
vriendin. In de loop der jaren hebben 
we samen vooral veel gelachen om 
de meest gekke dingen. Tijdens het 
telefoongesprek vroeg Soña of ze 
me blij kon maken met een Chinese 
banjo. Het ding lag bij haar in de 
weg en ze deed er toch niets meer 
mee. Nou… dat vond ik een prachtig 
aanbod. In gedachten zag ik me al 
op zonnige zondagmiddagen met 
mijn muzikale wandelvrienden in 
de bergen zitten, pingelend op een 
banjo, zingend van plezier onder een 
strakblauwe hemel, in polonaise door 
de olijvenboomgaard. Túúrlijk wist ik 
wat een banjo was en natuurlijk zou ik 
er heel blij mee zijn! We maakten een 
afspraak en ik stond erop dat ze in ruil 
daarvoor bij me zou komen lunchen... 

De fles heerlijke Rueda had ik zojuist 
ontkurkt toen ze voor mijn poort 
stond te rammelen aan het ‘klôkske 
uit Aele’. (Kon ook niet anders, 
want na tien elektrische deurbellen 
is de koperen carillonbeiaard van de 
klokkengieterij het enige wat daarvan 
is overgebleven. De rest van de 
deurbellen namen allemaal siësta en 

weigerden te werken zo gauw de zon 
scheen). Maar goed… Vervolgens 
parkeerde Soña haar auto onder de 
steeneik en maakte de achterklep van 
haar auto open. In een nanoseconde 
had ik haar kofferbak gescand en wist 
zeker dat daarin géén banjo lag! Na 
het eerste glas witte wijn opende Soña 
haar handtas en overhandigde me 
een klein pakketje. Hoezo de banjo! 
Ik had me héél iets anders voorgesteld 
en dat heeft ze vast aan mijn gezicht 
gezien. Túúrlijk wist ik wat een banjo 
was! Nonchalant opende ik het doosje 
en ik haalde er een rasp uit, waarmee 
je worteltjes en komkommers in 
plakjes kunt snijden. Terwijl ze mij 
aan het uitleggen was wat ik allemaal 
met deze Chinese banjo kon doen 
moest ik mijn hersencellen even 
resetten. Maar goed, al leek mijn 
droom in duigen… (Pingelend op 
een banjo, zingend van plezier onder 
een strakblauwe hemel, in polonaise 
door de olijvenboomgaard)… had 
ik me weer snel onder controle en 
dacht ach… het gastenverblijf kan 
die banjo ook wel gebruiken. Kunnen 
mijn gasten in ieder geval makkelijk 
worteltjes en komkommers snijden. 
Na het tweede glas wijn spotte ik 
het prijskaartje: €34,95. Is nogal een 
bedrag voor zo´n rasp, zélfs voor mijn 
gasten (grote grinnik). Maar nadat 
de fles leeggedronken was zag ik op 
het doosje met grote letters ‘Japanse 

mandoline’ staan en kreeg ontzettend 
de slappe lach. Ik wees Soña op de 
tekst waarna ze me aankeek met een 
blik van: ‘Dat zei ik toch’? Chinese 
banjo of Japanse mandoline; ik kan 
er geen muziek mee maken maar 
het was de lunch dubbel-en-dwars 
waard… whaháááhhh! 
Muchas gracias Soña…

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

Luchtpost

Spanje

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN
Zonnebril gevonden (eind januari) op 
de Koppelstraat, tegenover het dieren-
parkje. Tel. 0492-461482

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: landbouwma-
chines. O.a. ploeg, frees, schudder, 
hark, maaier, mesttank, kipper, grond-
bak, weisleep, bloter, maiszaaima-
chine, tractor, etc. Tel. 06-19076959

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant 
(J. Bruijnseels) 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

Voor mijn opleiding Equine assisted 
coach level 1 (coachen met paarden 
als instrument) ben ik opzoek naar 
personen die gecoacht willen worden. 
Heb jij een coachvraag of wil je een 
sessie coachen met paarden ervaren? 
Neem dan contact met mij op! 
daniellevesters@gmail.com  

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

Dakpannen type: standaard opnieuw 
verbeterde Hollandse, genuanceerd 
antraciet grijs. Als nieuw, €0,18 per 
stuk. Tel. 0499-422121

Te koop: Mooie grenenhouten tafel 
met lade, vier bijpassende rotan stoe-
len. Tevens bijpassende grenen salon-
tafel, dressoir met losse spiegel. Tel. 
0492-465441

Overgordijnen, 2 stuks, prachtige 
kwaliteit pluche, afm. 
300x360cm,  warm rood, als nieuw. 
€4,50 per m2. Tel. 0499-422121

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de 
zaterdag van de maand. 20 febr. /19 
mrt./16 april van 10.30 tot 11.30 uur.

Rommelmarkt zondag 28 Februari in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogel-
straat 39, Beek en Donk van 10-16u. 
Er zijn nog enkele kramen te huur, 
kraam huren of inl: 06-81135591 
www.vandersteenevenementen.nl

VERLOREN
Mevrouw Swanenberg uit Lieshout is 
haar zilver gedraaide schakelband ver-
loren omgeving Burg. Vd Heuvelstraat, 
Ribbiusstraat, Baverdestraat richting 
Revershof. Dit was op 20 januari in 
de avond. Zou de vinden aub contact 
willen opnemen via tel. 0499-421332

BMW-autosleutel verloren tus-
sen zondag 7 feb en maandag 
8 feb. Bij Café vd Burgt of 
Muziekcentrum ’t Anker. Wil de vin-
der aub contact opnemen via tel. 
0492-832182

Zwarte jas met op de achterkant 
gele letters: ‘Stoudt’. Verloren bij de 
Tapperij tijdens carnavaldinsdag. Tel. 
0492-462026

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

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

Chinese banjo

Tot uw Dienst is een zorgcoöperatie in de  
gemeente Laarbeek. 

Wij zijn op zoek naar 

Huishoudelijke hulpen
Verzorgenden en helpende (in bezit van een diploma),

die als ZZP’er ons team willen versterken.

Omdat je veel direct contact hebt met cliënten ben je commu-
nicatief sterk en werk je resultaatgericht. Je bent stressbesten-
dig, flexibel en verantwoordelijk. Je bent in het bezit van eigen 

vervoer.

Als verzorgende en helpende maak je onderdeel uit van een zelf-
sturend team. Omdat je zelfstandig de wijk in gaat, kun je naast 
goed samen werken ook uitstekend zelfstandig werken. Naast 

het leveren van zorg ben je in staat een teamrol op te pakken. Je 
gaat uitdagingen in de zorg niet uit de weg en denkt mee in het 

behoud van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Interesse? Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV voor 27  
februari naar Tot uw Dienst, t.a.v. Ad Nijhuis, De Klumper 2, 

5737AZ Lieshout, t.a.v. het bestuur.

Roland en Leonie, namens iedereen van “Ut kumt nie 
zo nauw”, bedankt vur alles!! En gullie wit zelluf wel 
wa alles is, vur ons betekent ’t hel veul!!

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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

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

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang
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Aarle-Rixtel - Bibliotheek Aar-
le-Rixtel is verhuisd naar De Dreef 
aan De Duivenakker 76. Op dins-
dag 16 februari om 14.30 uur 
wordt de nieuwe vestiging fees-
telijk geopend. Iedereen in de ge-
meente Laarbeek is van harte uit-
genodigd voor de opening.

Met de flink verruimde openingstij-
den van 11,5 naar 79 uur per week 
is de bibliotheek met de verhuizing 
naar De Dreef een nog prettigere 
plek geworden om te verblijven, te 
ontmoeten, te leren en te lezen.

De bibliotheek maakt onderscheid 
tussen bemande en onbemande 
openstelling. Voor hulp en advies 
kunnen bezoekers terecht tijdens 
de bemande openingsuren: op die 
momenten is er een medewerker 
van de bibliotheek aanwezig. Zoals 
bezoekers gewend zijn, lenen en 
retourneren ze zelf materialen, met 

behulp van zelfbedieningscompu-
ters.
Nieuwe openingstijden
Maandag tot en met donderdag: 
8.30 – 0.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 8.30 – 14.00 uur

Bibliotheekmedewerker aanwezig:
Dinsdag: 14.00 – 17.00 uur
Woensdag: 14.00 – 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl 

Openingsactie
Kom kennismaken met de nieuwe 
bibliotheek en maak er meteen een 
sterke bibliotheek van, met veel le-
den. De bibliotheek geeft iedereen 
die lid wordt in Aarle-Rixtel € 10,00 
korting op een jaarabonnement. 
De actie loopt tot en met april en 
de korting is niet van toepassing 
op het vriendenabonnement.

Feestelijke opening op 16 februari in de Dreef

Opening bibliotheek Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - In zaal Van Bracht wordt 
op maandag 15 februari om 20.00 uur 
een lezing gegeven door Lex van de 
Haterd over zijn nieuwste boek met als 
titel: ‘Nieuw licht op leven Wiegersma’.

Het gaat over het leven en werk van 
Hendrik Wiegersma. Het verhaal zal 
chronologisch worden opgebouwd aan 
de hand van foto’s en reproducties van 
zijn werk. Grofweg zal voor de pauze 
het leven en werk vóór de Tweede We-
reldoorlog worden behandeld en na de 
pauze zijn leven en werken erna. Daarbij 
wordt globaal de volgende lijn gevolgd: 
geboorte in Lith, zijn studietijd, de vesti-
ging in Deurne als arts, zijn gezinsleven, 
zijn ontwikkeling als kunstenaar, het 
conflict met Joep Nicolas als gevolg van 
liefdesaffaires. Ook zijn vriendenkring en 
kunstenaarsnetwerk, zijn successen als 
schilder en de relatie met Antoon Coolen 

worden besproken. De houding in de 2e 
WO, de ontwikkeling van zijn kunste-
naarschap na de oorlog, zijn veelzijdig-
heid en het conflict met Jan Engelman 
zijn onderwerpen van de lezing. Als slot 
volgen de laatste jaren van Wiegersma 
en wanneer er nog tijd over is zal hij nog 
even ingaan op de waardering voor Wie-
gersma na zijn dood.

Dhr. van Haterd heeft in zijn onderzoek 
voor de nieuwe biografie veel nieuwe 
dingen ontdektdie nog niet eerder be-
kend waren, dus dat maakt het extra 
interessant, zeker één dag na verschij-
ning van het boek. Dhr. van Haterd zal, 
hoewel hij wetenschapper is, zijn verhaal 
in eenvoudige taal brengen. Hij is een 
enthousiaste verteller en geen lezer. Lex 
van de Haterd is de nieuwe conservator 
van museum De Wieger in Deurne. Hij 
is de opvolger van Frank Lubbers. In te-

genstelling tot Lubbers gaat van de Ha-
terd onbezoldigdaan de slag. Van de Ha-
terd was eerder al eens gastconservator 
van de Wieger. Hij is nog werkzaam als 
schoolbestuurder in Amersfoort. Daar-
door wordt hij nu alleen verantwoordelijk 
voor het Creatieve deel van de functie. 
Het bestuur van het museum voert de 
directie. De heer van de Haterd is neer-
landicus, onderzoeker en publicist.

Op 14 februari komt zijn nieuwe boek 
uit. Een echte biografie. Dit is het eerste 
werk dat alle facetten van het leven van 
Wiegersma belicht. Zijn boek zal hij na 
de lezing aanbieden en signeren. Ook 
heeft hij nog antiquarische boeken en 
spotprenten van Wiegersma en Antoon 
Coolen. Leden gratis entree, niet-leden 
betalen €2,50.

Vrouwenbeweging nodigt leden uit
Beek en Donk – De Vrouwenbeweging 
Beek en Donk nodigt haar leden uit op 
dinsdag 16 februari in de zaal van Her-
berg ’t Huukske. De avond begint om 
20.00 uur en wordt verzorgd door Wil-
ma Adams (bekkentherapeut) en Co-
rien Habraken (bekkenfysiotherapeut). 
Zij zijn beiden werkzaam in Mariahout. 

Wilma en Corien willen de leden van de 
vrouwenbeweging graag laten weten 
dat heel veel klachten goed te behan-
delen zijn, ook is er nog veel onbekend-
heid en veel vooroordelen binnen de 
bekkenfysiotherapie/oefentherapie. Zij 
hebben nog veel meer te bieden, bijv. 
rugklachten, hoofdpijn, arbeidsgere-
lateerde klachten, urineverlies, pijn in 
geslachtsdelen en verzakkingsklachten. 

Tijdens deze avond willen ze hier alles 
over vertellen, wat hier aan te doen is en 
wat je zelf kunt doen. Voor meer infor-
matie kan contact worden opgenomen 
met Carla Jansen, tel. 0492-463096.

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

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

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

‘Nieuw licht op leven Wiegersma’

Lezing Aarlese heemkundekring over Dokter Wiegersma “Maaltijd jeugd gesponsord 
door De Donck”

Dankjewel namens de jeugdprins en jeugdprinses, raad en commissie.
Groetjes, Anjo Jonkers

LEZERSPODIUM

Nog enkele percelen vrij bij volkstuincomplexen

Tuinseizoen begint bijna bij Volkstuinvereniging 
Beek en Donk
Beek en Donk - Het nieuwe jaar is al 
weer ruim een maand oud. Nog even 
en het tuinseizoen begint ook weer bij 
Volkstuinvereniging Beek en Donk.

Carnaval is al weer achter de rug. De 
lente komt er aan, ook al is het tot 
nu toe nauwelijks winter geweest. 
Bloembollen bloeien al, bomen krijgen 
knoppen en de vogels fluiten al weer ’s 
morgens vroeg. En dan steken bij tui-
niers onvermijdelijk de lentekriebels al 
weer de kop op. 

Dat houdt in dat ze weer denken aan 
zaaien, poten en het onvermijdelijke 
wieden. Dat betekent ook de hoop 

op een rijke oogst aan sla, aardbeien 
of boerenkool en wat al niet meer, al 
naar gelang het seizoen.

Ziet u dat ook in gedachten voor u? 
En denkt u: ‘zou dat ook iets voor mij 
zijn?’ Kom dan eens kijken op een 
van onze volkstuincomplexen. Zowel 
op de Voorbeemd als op de Laarsche 
Velden zijn er nog enkele percelen 
vrij, van 100 of 200 m2 bijvoorbeeld. 
Neem contact op met onze voor-
zitter de heer Toon Swinkels (0492-
492451), en hij kan u vertellen wat de 
mogelijk heden zijn, en wat dat gaat 
kosten. Dat laatste zal u beslist mee-
vallen.

Bent u niet zo ervaren in het tuinie-
ren? Dat mag geen probleem zijn, er 
zijn altijd wel medetuiniers met meer 
ervaring, die graag hun kennis en 
ervaring met u delen. En soms ook 
van een overvloed aan zaailingen of 
een stekje van een groot uitgegroei-
de plant. 

Tuinieren is gewoon een hele goe-
de en gezonde bezigheid: groente 
en fruit van onbespoten eigen teelt 
voor op tafel, lichaamsbeweging, so-
ciale contacten, bezig zijn in de na-
tuur. Een hele goede opbrengst dus.

Wandeling IVN-Laarbeek door Stiphoutse bossen

Laarbeek - De volgende publieksactivi-
teit van het IVN Laarbeek vindt zondag 
14 februari plaats. Deze keer gaat dit 
gebeuren in het grensgebied van de ge-
meente Laarbeek, waar de grenzen van 
Laarbeek, Helmond ( vroeger Stiphout) 
en Nuenen bij elkaar komen. Het vertrek 
voor deze wandeling is om 14.00 uur.

De wandeling begint bij het infobord in 
het bos. Je kunt hier komen door langs 
de weg van Stiphout naar Gerwen de 
afslag te nemen bij het bord dat daar 
langs de weg staat. Op het bord staat de 
aanduiding ‘Parkeren + i + Witven’. De 
i staat voor inlichtingenbord. Bij dat in-
lichtingenbord begint de wandeling. De 
wandeling duurt tot circa 16.00 uur.

Dit gebied was vanouds een heidege-
bied, dat in de loop der tijd steeds meer 

bebost raakte. Eerst was er vooral pro-
ductiebos van naaldhout. Ook werden 
wat exotische soorten naaldbomen 
aangeplant. Dit is de reden, waarom er 
maar liefst 17 soorten naaldbomen in 
deze bossen kunnen worden gevonden, 
uit verschillende delen van het noordelijk 
halfrond. Ook vindt men er soorten loof-
bomen, die men elders niet zo vaak ziet. 
Zo is er naast de zomereik ook de veel 
zeldzamere wintereik te zien, en naast de 
ruwe berk ook de zachte berk.

De laatste jaren krijgt het bos een meer 
natuurlijk gezicht door de aanplant van 
inlandse bomen en struiken. Bijzonder is, 
dat de oude vennen die in het heidege-
bied lagen, er nog steeds zijn. Het leuke 
is dat elk vennetje weer anders is. Er zijn 
ook smeltwatergeulen uit de laatste ijs-
tijd bij. Het venwater staat hier in contact 

met kalkhoudend water uit de onder-
grond, waardoor er bijzondere planten-
soorten groeien.

Het grootste ven is het Kamerven. Hier 
ligt een flink perceel heide omheen, en 
hier kan men in de winter de klapekster 
als dwaalgast waarnemen (dus het is wel 
mogelijk om in Laarbeek een klapekster 
te fotograferen, maar dit is echt een uit-
daging) . Het bos is verder het thuisge-
bied van verschillende soorten roofvo-
gels en spechten. Ook kan men er reeën 
aantreffen. In deze beginnende lentetijd 
kan men ook steeds meer zangvogels 
horen. Onder leiding van IVN-gidsen 
kan het zondag een zeer boeiende wan-
deling worden in dit mooie grensgebied 
van Laarbeek.

De grote bonte specht, een van de vele vogels die in deze tijd nog in de bossen zijn te zien

Fotograaf: Leo van den Heuvel
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Gelukkig overleefde de vlieger de crash 
van de ‘Thunderstreak F-84F’ op 2 oktober 
1957, in de buurt van de Bavaria-rotonde, 
door uit de kist te springen. Met de 
schietstoel. Hij had alleen een schram op 
zijn voorhoofd. Iemand die hier vliegensv-
lug over weet te vertellen is Micha Klomp 
(44), die samen met vader Harry (70), al 
jarenlang vliegtuigspotter is. 

Ooggetuige
“Mijn vader herinnert zich de parachutist, 
de luide knal, de gigantische vuurbal en 
de zwarte rookwolk als de dag van gister-
en”, vertelt Micha. “Als 12-jarig jongetje 
zag hij de ‘Thunderstreak’ laag over een 
aantal huizen scheren en toen te plet-
ter slaan. Precies tussen de boerderij van 
Frans Manders en Staadegaard, aan de 
Beekseweg, in. Hij mocht, na lang zeuren, 
op de plek gaan kijken. Dus op het fiets-
je, vanaf de Havenweg, als een speer er-
opaf. Op dat moment was de brandweer, 
de politie en een aantal militaire voertui-
gen tot laat in de avond bezig met blussen 
en het ruimen van de wrakstukken. Mijn 
vader ging in de dagen erna in het weiland 
met een paar vriendjes rondneuzen op 
zoek naar kleine metalen onderdelen. Puur 
voor de ‘heb’. Alleen de munitieresten die 
de jongens vonden, moesten van de oud-
ers netjes op het gemeentehuis worden in-
geleverd. En dat gebeurde, weliswaar met 
knikkende knieën.”

Pure bewondering
Zoon Micha en vader Harry – die vroeger 
bij de luchtmacht werkte - hebben samen, 
in dik dertig jaar, veel open dagen van de 
luchtmacht bezocht en militaire shows 
meegemaakt. Zowel in het binnenland 
als in het buitenland. Ontelbaar veel fo-
to’s, dia’s én kilometers zijn gemaakt om 
de meest geavanceerde toestellen te kun-
nen spotten. Maar waar komt die fas-
cinatie vandaan? Micha antwoordt: “Ik 
bewonder de brok techniek die erachter 
schuilgaat. In mijn diensttijd zat ik bij de 
landmacht en dan raak je nog meer ge-
fascineerd. Het is toch bijna niet voor te 
stellen: Kisten van 20.000 kilogram die de 
lucht in gaan en die 1800 kilometer per uur 
halen?!” 

Thunderstreak F-84F, de straaljager
Met bosjes kwamen ze uit de lucht val-
len: de Thunderstreak F-84F. Gemaakt 
in Amerika werden ze per boot, via de 
haven van Rotterdam, over de weg naar 
de vliegbasis Ypenburg gebracht. Micha 
heeft er een hele studie van gemaakt en 
vertelt: “Bij dit specifieke 

toestel was de brandstoftoevoer niet goed 
en dat viel niet goed te corrigeren. Het 
toestel dat bij Lieshout neerstortte had 
nog maar 244 vlieguren op de klok staan. 
Moet je je voorstellen: het is vergelijkbaar 
met jouw nieuwe auto waarvan de motor 
het na een maandje al begeeft. Eén op de 
drie afgeleverde kisten stortte neer, als het 
er niet meer zijn. De dag voor deze crash 
was er nog eenzelfde type neergestort bij 
Mill en de teller stopte pas bij 75 kisten…!”

Van vader op zoon
Dezelfde passie voor militaire vlieg-
tuigen heeft geleid tot een bijzondere 

vader-zoonrelatie. “Door samen veel op 
pad te gaan, gebeurt dat”, vertelt Micha. 
Inmiddels heeft hij samen met Jurre, zijn 
9-jarige zoon, een vliegshow in Engeland 
op de kalender staan. Het zou dus zomaar 
kunnen dat dit verhaal een (vlieg)staartje 
krijgt… 

vertelt: “Bij dit specifieke 
heeft er een hele studie van gemaakt en 

De dag voor deze crash was er nog 

eenzelfde type neergestort bij Mill
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van de ‘Thunderstreak F-84F’ op 2 oktober 
1957, in de buurt van de Bavaria-rotonde, 
door uit de kist te springen. Met de 
schietstoel. Hij had alleen een schram op 
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Lezing over Q-koorts bij IVN Laarbeek
Laarbeek - Ruud Raijmakers, onderzoeker 
van Q-koorts, geeft op 18 februari een le-
zing over deze geheimzinnige ziekte.  Nog 
nooit zijn in de wereld zoveel mensen met 
deze ziekte besmet geraakt als in Nederland 
tussen 2007 en 2011. Wat de ebolakoorts 
is voor Afrika en het zikavirus voor Brazilië, 
was de Q-koorts voor Nederland. 

Speciaal geldt dit voor de omgeving van Her-
pen en van het gebied meteen ten noorden 
van Helmond. Als je daar in die jaren niets-
vermoedend ging fietsen op een mooie zo-
merdag, kon je zomaar de Q-koorts oplopen 
door adem te halen. De deeltjes die de ziekte 
veroorzaakten, zaten in de lucht. Het is een 
ziekte die al in de jaren ’30 in Australië is 
aangetoond en die over heel de wereld voor-
komt, maar die nog nooit zo om zich heen 
heeft gegrepen als in die jaren in sommige 
delen van Nederland. Naar schatting raakten 
toen 100.000 mensen besmet. 

Ruud Raijmakers heeft het tijdens deze 
avond over de achtergronden van dit ge-
heimzinnige verschijnsel. Het heeft wel de-
gelijk ook met natuur te maken, want ook 
deze virussen voeren een fel gevecht om te 
overleven. Zoals elders in de natuur gaat het 
ook bij deze virussen om de survival of the 
fittest. En de mens is ten dele een veroorza-
ker van het probleem, en moet hiervoor dan 
weer een oplossing weten te verzinnen. 

Wie kennis wil nemen van dit interessante 
verschijnsel, is van harte welkom voor de le-
zing die op donderdag 18 februari om 20.00 
uur zal worden gehouden in het IVN-ge-
bouw aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel.  
Komend vanaf de kom van Aarle-Rixtel 
is het de eerste zandweg rechts achter het 
volkstuincomplex. De toegang is gratis en de 
gezelligheid ook.

Micha, Jurre en Harry Klomp
Crashkrater met bergingsmedewerkers

Krantenknipsel 3 okt 1957

Een thunderstreak
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Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

feestdag gf t gro f  groen

resta f va l pmd

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

 Donk op dinsdag 

 Beek op donderdag
 Aarle-Rixtel 

feestdag gro f  groen

resta f va l pmd

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 11 februari 2016. www.laarbeek.nl 

Kort nieuws

Vastgesteld bestemmimgnsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Bemmer IV

Vastgesteld wijzigingsplan Zorgboerderij Broek 4, Mariahout

Gemeente actueel

Houtsnippers af te halen

Samen gaan we voor groen!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• De Teams Zorg en Welzijn stellen zich graag voor
• Vragen of twijfels over uw WOZ-waarde? Neem contact op met de gemeente
• Juni Watermaand: we dagen u uit
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 
28 januari 2016 het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het herstel van enkele omissies 
uit het bestemmingsplan Kom Beek en Donk. Het gaat hierbij specifi ek om de 
adressen: Kapelstraat 3, Koppelstraat 85 t/m 89 oneven, Schoolstraat 46a, 
Heuvelplein 5 en Pater Becanusstraat 5. Omdat hier sprake is van het herstellen 
van omissies, is er geen exploitatieplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening met de bijbehorende 
stukken ligt van vrijdag 12 februari 2016 tot vrijdag 25 maart 2016 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het 
bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek 
maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het bestemmingsplan ‘Herziening Bemmer IV’ als ontwerp gereed is. Dit 
ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de bouwregels met 
betrekking tot minimale bouwhoogte en minimale bebouwingspercentage van de 
uit te werken bedrijfskavels.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Bemmer IV’ met de bijbehorende 
stukken ligt van vrijdag 12 februari 2016 tot vrijdag 25 maart 2016 voor iedereen 
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. 
Het plan is ook digitaal raadpleegbaar 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.
BPBDBemmer4herz1-ON01).

Omdat er sprake is van een geringe wijziging in de regels, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging 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 betrekking heeft.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van 
de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 2 februari 2016 het 
wijzigingsplan Zorgboerderij Broek 4, Mariahout gewijzigd heeft vastgesteld. Dit 
wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een agrarische bestemming naar een 
maatschappelijke bestemming vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf en 
het hiervoor in de plaats realiseren van een zorgvoorziening.

Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan Zorgboerderij Broek 4, Mariahout ligt met de 
bijbehorende stukken van vrijdag 12 februari 2016 tot vrijdag 25 maart 2016 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 > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPWMHzorgBroek4-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 beroep/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;

• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan bedenkingen heeft.

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

Op vrijdag 12 februari komen twee raadsleden van ABL en PNL aan het woord. 
Luister naar Gemeente Actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - De buitendienst van de gemeente Laarbeek heeft snoeihout 
versnipperd. Kunt u deze zuivere houtsnippers gebruiken? U kunt ze dan gratis 
af komen halen bij de gemeentewerf aan De Stater in Lieshout (rechts naast 
de Milieustraat). Als u zich daar meldt, kunt u ze gratis meenemen. U moet de 
snippers wel zelf verzamelen en vervoeren. 
De gemeentewerf is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

De gemeente Laarbeek doet mee aan de jaarlijkse groencompetitie van stichting 
Entente Florale. Hierbij strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groenste 
stad’ van Nederland. Laarbeek heeft op het vlak van groen veel te bieden en 
daar zijn we trots op. Maar we zijn vooral trots op alle betrokken vrijwilligers en 
organisaties die zich inzetten voor een groen Laarbeek. Samen met hen willen we 
Laarbeek elke dag een beetje mooier blijven maken, zodat we er niet alleen nu, 
maar ook later nog de vruchten van kunnen plukken. 

Jurering
Voor de wedstrijd beoordeelt een speciale vakjury de gemeente op zes punten: 
visuele en ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorisch erfgoed, cultuurgroen en 
buiteninrichting, natuur en landschap, recreatie en toerisme en duurzaamheid en 
milieu. De vakjury maakt in mei of juni een rondgang door Beek en Donk. Daarbij 
worden verschillende mooie en markante plekken bezocht. De prijsuitreiking van 
de Entente Florale 2016 volgt in september, op de Nationale Groendag.
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laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor 
ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBD1eherzkomplan-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 beroep/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.
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Joost Duppen



Donderdag 11 februari 201616 

CarnabeatsCarnabeatsCarnabeatsCarnabeatsCarnabeats
Bekijk 

alle foto’s online op 
www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
 (Aarle-Rixtel)
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van BoxtelFotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Bekijk 
alle foto’s online op 

www.mooilaarbeek.nl
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Sleute loverd rachtS leute loverd rachtS leute loverd rachtS leute loverd rachtS leute loverd racht
Bekijk 

alle foto’s online op 
www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Joost Duppen
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Bekijk 
alle foto’s online op 

www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Joost Duppen
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Het carnavalsseizoen in 
Laarbeek neemt een aanvang 
en achter de schermen zijn 
mensen al druk bezig met de 
voorbereiding voor carnaval 
2016. In deze nieuwe 
column volgen we dit jaar 
Vriendengroep De Beunhazen 
uit Lieshout. Iedere vier weken 
brengt deze groep verslag uit 
over hun belevenissen. 

Eindelijk was het zover! 
Carnaval 2016! Uitgedost 
en wel zijn we zaterdag 
begonnen aan de optocht 
in Zijtaart. Ondanks de vele 
complimenten en onze mooie 
act moesten we hier helaas 
genoegen nemen met een 
vijfde plaats in de categorie 
grote wagens. 

Zondag werd het feest alleen 
maar groter. We gingen 
namelijk een feestje bouwen in 
ons eigen dorpje Lieshout. Hier 

zijn we “zeer onverwachts” 
als tweede geëindigd  recht 
achter de verslete slipper, wat 
eveneens maar een puntje 
scheelde! Helaas hebben 
we maandag en dinsdag 
vanwege het het slechtte weer 
geen optocht kunnen rijden. 
Gelukkig kon dit de pret niet 
drukken en hebben we met 
alle beunhazen nog een zeer 
gezellige after after party 
gehad! 

Hopelijk heeft iedereen van 
onze wagen, supergezellige 
groep en columns kunnen  
genieten! Voor nu alvast een 
fijne carnavalsgroet voor 
2017! Wij hebben ervan 
genoten om ieder drie weken 
een column te kunnen lezen en 
de leuke reacties van iedereen 
te kunnnen horen! 

Mvg v.g. De Beunhazen!

Carnavalsconcert 
O&U

Pop-up museum 
Beweging Op d’n tocht

Bekijk 
alle foto’s online op 

www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Joost Duppen
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Bekijk 
alle foto’s online op 

www.mooilaarbeek.nl
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof     
 (Beek en Donk)
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Uitslagen carnavalsoptochten
Ganzegat
Uitslag jeugdoptocht 2016

Eenlingen
1e pr i js  Ti jn Geerl ings |  Don Juan

Duo's
1e pr i js  Waterpokken
2e pr i js  Wij  doen al  jaren mee. |
  Onderwaterwereld
3e pr i js  Esther & Lara |  Catwalk

Grote groepen
1e pr i js  Ratdraaiers |  Ge wi l t  engelt jes, 
  maar gekr iet  bengelt jes

Wagens
1e pr i js  Voetbalhelden

Aanmoedigingspri js
Catwalk Esther en Lara

Uitslag optocht volwassenen 2016

Wagens      

1e pr i js  CV MDF  
2e pr i js  CV de Trekkers  
3e pr i js  de Pierewaaiers 
     
Eenlingen      
1e pr i js  Ruud Kweens |  Kerkbezoek 
  loopt achteruit   
2e pr i js  Jan Wil len |  Ik  maak Selvies
3e pr i js  Annie Jacobs |  Rooie hond  
     
Grote Groepen     
1e pr i js  Vr ienden v.d pr ins |  Hi j  laat ons  
  4 dagen in de steek  
2e pr i js  De Groene |  Wai k ieken gruun  
  en geel van het blazen 
3e pr i js  CV Eieren |  De f ly ing doctors 
     
Duo's     
1e pr i js  Hans en Tiny |  Thieu ken de  
  deur nie s luiten
2e pr i js  Astr id & Cindy |  Als ge ut kr iet   
  dan hedde ut  
3e pr i js  Oma v.d Jeugdprins |  Wai 
  hebbe d`n oits lag al .    
    
Kleine Groepen    
1e pr i js  Gelukkig hebbe we de foto`s  
  nog.   
2e pr i js  de Kwartel  |  As ge t  z iet  dan 
  witte ` t     
    
Straatversiering     
1e pr i js  Buurt  van de Pr ins
2e pr i js   De Wielewaal

Gevelversiering  
1e pr i js    huis van de pr ins | 
  dr.  Timmerstraat
2e pr i js  Jan van Berne |  OLV plein
3e pr i js  Mart ien van den Heuvel | 
  Di jkmanstraat    

Ganzendonck
Publiekspri js
De Drika’s

Meest Carnavaleske
D’n Hort op

Loftrompet
De Tappers

Aanmoedigingspri js
De Skonne dames

Oeuvreaward
Op d’n tocht

Luukse pri js
CV de Kastanje

Roapersgat
Wagens  
1e pr i js  CV De Verslete Sl ipper |  Mi de 
  Ti jd op zun kop, goan deez 
  M&M's veurop!
2e pr i js  VG De Beunhazen |  Paniek in 
  de Feestfabriek
3e pr i js  Hop Hop Gas dr Op |  Haal  het 
  beest in je naar boven met 
  carnaval
4e pr i js  VC Makt Niks |  Lucky Luke/
  Saloon
5e pr i js  De Wilde Zwi jnen |  Houten 
  Hutje

Kleine wagens
1e pr i js  Ok Moi |  Mi deez M&M's 
  hebben wi j  de poppen aan ' t 
  dansen
2e pr i js  De Koplopers |  Ok wai zette  
  L iessunt/raopersgat op zun kop
    
Groepen
1e pr i js  Buurtvereniging Revershof |   
  Vette Bak
2e pr i js  De Buurlui  van SMW |  Mi deez 
  M&M's score wai  hoge ogen
3e pr i js  Vergane Glor ie |  Mi Pr ins Mike 
  a ls  Kornuit  hangen wai de pias 
  ui t
4e pr i js  Commissie Boerenbrui loft 
  Raopersgat |  CBR deBl ikvangers
5e pr i js  Harmonie St.  Ceaci l ia |  Wi j  z i jn 
  t i roler Kapel.

Individuelen / Kleine groepen
1e pr i js  Bralaaf ! !  |  M&M met noten
2e pr i js  DNV |  Raod van El fen
3e pr i js  De Hurkies |  De Carna val
4e pr i js  Buurvrouw en Buurvrouw | 
  We lovin´ i t
5e pr i js  Henny Bevers |  Bewegen

Jeugd  
1e pr i js  Ti jn vd Baar |  Ons pap & ons 
  mam loate min in de steek!
2e pr i js  Het Klokhuis |  Wi j  z i jn bi j  de 
  t i jd!

Winnaars
Carnevalesk
Commissie BoerenBrui loft  Raopersgat

Skonste Buurtskap 
Ribbiusstraat

Skonste Huuske 
Alexandra v Veggel

Publiekspri js  
CV De Verslete Sl ipper

’t Heidurp
Wagens  
1e pr i js  CV De Klumkus |  Wij  gekke lote
  ons door de carnaval  t rekke
2e pr i js  Veghelsedi jk |  Pr ins Hein hi  me 
  dees daag in autos gin z in dar
  um zet ie robbots in
3e pr i js  V.G. Ou le wappeurs | 
  Bierkasteel
4e pr i js  CV Vol gas |  Saloon
5e pr i js  CV De s luipschutters |  Leger

Individueel  
1e pr i js  Peter vd Burgt |  Ik  z ie niks van 
  de optocht
2e pr i js  Bart  Corsten |  Ik  heb een 
  s l ippert je gemaakt

Groepen groot (meer dan 8 personen)  
1e pr i js  Heideriet |  Marsaai
2e pr i js  Bernadette buurt  |  Pr ins Hein
  goeie keus
3e pr i js  De moerasvogels |  Wai zuuke 
  nog unne goeie leus
4e pr i js  Rooi jseweg |  D’r  z i t  schot in

Groepen klein (2 tot 7 personen)  
1e pr i js  Tr io kansloos |  Miss(ers)  van de
  pr ins
2e pr i js  Anneke.toos. jet .maria |  Wij 
  lopen in de weg
3e pr i js  We zien wel |  Publ iekstrekker(s )
4e pr i js  Dames v over t  kanaal  |  Los in
  de koi 

Groepen jeugd
1e pr i js  De serpentient jes |  Wij  z i jn 
  geboeid door Pr ins Hein
2e pr i js  De dikke maten |  Lachend de
  carnaval  door

Wagens jeugd
1e pr i js  Losse f lodders |  Leger (wi j
  groentjes zorgen voor een
  knal lende carnaval )
2e pr i js  Skihut |  De Beuners

Tot volgend jaar!
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Carnaval
Zo mensen de carnaval zit er alweer op voor dit jaar, we kunnen weer gaan wennen aan het normale leven. Ik heb mijn 
vrije dagen ook gebruikt om ‘s morgens lekker in de boshut van Noud Biemans te gaan fotograferen. Het voordeel 
van deze plek is dat ik er ook bij slechte weersomstandigheden, zoals bij regen en veel wind toch vooruit kan. Ik zit 
daar mooi droog en het houtkacheltje zorgt voor aangename temperaturen. De laatste tijd komt er ook weer iedere 
keer het mannetje en vrouwtje van de grote bonte specht langs, dat worden weer jonge spechten in het bos dit jaar!

Op de foto heeft de mannetjesspecht een grote walnoot te pakken die hij in een spleet van de stam probeerde te du-
wen om hem open te kappen. Met de carnaval kunnen sommige mensen best gulzig zijn maar deze specht kan er ook 
wat van! De specht geniet van de walnoot en wij genieten weer van onze Mooie Laarbeekse natuur!

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

De vraag van deze week: Wie herkent deze mensen?
Weet jij het ant-
woord? Laat het 
weten aan de 
redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per 
mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 06-
51978426. Wie weet 
is jouw antwoord 
hier volgende week 
te lezen!

Op de foto van vorige week was te zien:
Het eerste damesvoetbalteam van ASV´33 met Henk Nooijen als gelief-
de trainer. Ongeveer in 1973. Met Toontje van Roij, Anja Verbakel, Henk 
Nooijen, Wilma van Beek, Nieky van Hoof, Annie Driessen, Petra Manders, 
Petra Beekmans, en Annie Heesakkers.

Er kwam slechts 1 reactie binnen:
Deze foto is gemaakt op sportpark 
De Hut.Op de foto staan een aantal 
dames van de KPJ uit Aarle-Rixtel.
Ik sta naast de Heer A. van Rooy.

Groetjes,
Anja Sloots-Verbakel

Historische beelden

Van begin tot eind een geslaagde happening

Ganzendonck was fantast-isch!
Beek en Donk – Het carnaval in Ganzen-
donck is zeer geslaagd. Vanaf het carna-
valsconcert van Harmonie O&U, tot aan 
het laatste feestje op dinsdagavond bij de 
Tapperij waren heel wat mensen actief om 
er een mooi feest van te maken.

Bijzonderheden waren de uitreikingen van 
‘D’n Opsteker’ aan Antoine Barten, voor 
zijn jarenlange inzet voor de carnavals-
stichting, en ‘Onze Luuk’ aan Twan Smits. 
Deze laatste waardering is er voor mensen 
die zich buiten de Teugelders om inzetten 
voor het plaatselijke carnaval. Wim Maas 
werd onderscheiden vanwege zijn 11-jarig 
lidmaatschap van de Teugelders.

Ook het museum van de jarige Beweging 
Op d’n Tocht, de Oeuvreprijs die ze van de 
Teugelders kregen uitgereikt, de huldiging 
van dezelfde groep voor 22 jaar deelna-
me aan de Ganzendonckse Optocht, en 
de maandagmiddag van de Neij Prinsen 
Garde met vele creatieve deelnemers ho-
ren bij de hoogtepunten. Voor velen zal 
ongetwijfeld de Ganzendonckse optocht 
en de daarop aansluitende prijsuitreiking 
het toppunt van het carnavalsweekend zijn 
geweest.

De Teugelders willen graag iedereen be-
danken die, op wat voor manier dan ook, 
heeft bijgedragen aan carnaval 2015-

2016. Speciaal willen ze daarbij Prins Luuk 
XLIV (Eric van Haperen) en Prinses Annet 
van Haperen, Boer Tontje (John Rooijak-
kers) en Boerin Goen (Lonneke van Kaat-
hoven) in het zonnetje zetten. Zij hebben, 
zo vinden de Teugelders, het Ganzendon-
ckse carnaval op een fantastische manier 
uitgedragen.

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 11 februari 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Wabo omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor Liesdijk 2 in Beek en Donk 
(V.O.F. van der Zanden)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij voornemens te zijn vergunning 
te verlenen aan:
• V.O.F. van der Zanden voor het veranderen van de bestaande inrichting of de 

werking daarvan, gelegen aan Liesdijk 2 in Beek en Donk.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 12 februari 
2016 gedurende 6 weken ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de 
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469700.

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

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

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• werkgroep Oranjeloop voor het organiseren van de Oranjeloop in Lieshout op 

zondag 24 april 2016 van 9.45 tot 14.00 uur. (Verzonden op 3 februari 2016)
• bewoners ´t Slotje voor het houden van een straatbarbecue op zaterdag 25 juni 

2016 van 16.00 – 24.00 uur op het grasveldje naast ’t Slotje 32 in Beek en Donk. 
(Verzonden op 3 februari 2016)

• buurtvereniging De Eendracht voor het houden van een vlooienmarkt in De 
Schuurherd, Heuvelplein 32 in Beek en Donk op zondag 17 april en zondag 9 
oktober 2016 van 11.00 – 16.00 uur. (Verzonden op 3 februari 2016)

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

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

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

Lantaarnpaal kapot?

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

Gat in de weg?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Gat in de weg?

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

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

Zwerfvuil?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Rijbewijs aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Paspoort aanvragen?

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?
Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Volg ons via Twitter op 
@Laarbeeknieuws

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Like ons op 
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

Dier kwijt of gevonden?

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

Lantaarnpaal kapot?

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

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

mijn slijterij

10.99 14.99
liter 21.41

Olifant jonge
graanjenever*

literfl es
14.29

The Famous Grouse 
fi nest Scotch whisky*

fl es 700 ml.
18.49

1+1
GRATIS

5.00
3 stuks 1+1

GRATIS

1.00
kilo 3.33

10.00
3 zakkenRunderriblappen

500 gram

5.49

Dr. Oetker 
Ristorante pizza

3 stuks naar keuze

7.35

Jonge Goudse kaas
per kilo

Senseo koffi epads
3 zakken à 36 pads

12.54

Heinz sandwich spread
alle soorten

pot 300 gram

1.80

Omo wasmiddel
alle soorten

Andrélon shampoo
 of conditioner

fl acon 300 ml.
tube 250 ml.

5.49

3.99
kilo 7.98

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl acons Omo klein & krachtig wit 

à 700 ml. van 12.34 voor 6.17

Bij aankoop van 2 fl acons 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 fl acons Andrélon shampoo iedere dag 

à 300 ml. van 6.16 voor 3.08

W 06 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 t/m zaterdag 13 februari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

Boonacker brood
vers uit eigen oven 

dubbeldonker-, maïs-, korrel-, 
wit-, tarwe- of granenbrood

heel, gesneden

Bij aankoop van 2 broden 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 witte Boonacker broden van 4.10 voor 2.05
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‘Boerenbont en rode lampjes’

Voorverkoop start voor bordeel ‘De Rooie Molen’

Lieshout - Er is al veel over gespro-
ken in het dorp; de een vindt het ge-
weldig, de ander spreekt er schande 
van. Maar voor de liefhebbers die een 
avondje in ‘De Rooie Molen’ mee wil-
len maken, gaat de voorverkoop op 15 
februari van start. 

De voorverkoop zal natuurlijk heel dis-
creet verlopen bij Top 1 Toys van Berlo 
in de Dorpstraat in Lieshout. Niemand 
zal het doorvertellen en niemand zal 
erover praten. Toch gaan de dames 
van het bordeel er stiekem vanuit dat 
ze alle negen de avonden gewoon vol-
le bak hebben.

De deuren van ‘De Rooie Molen’ gaan 
5 maart open en op 6, 9, 11, 12, 13, 
16, 18 en 19 maart geven de dames u 

ook nog de kans om een avondje mee 
te maken. Voor het geld hoeft u het 
niet te laten, want voor slechts €6.50 
maakt u zo’n spetterend avondje mee. 
Daar u normaal gesproken ver moet 
rijden, als u naar een bordeel wilt, kunt 
u nu in eigen dorp blijven, want het 
speelt zich allemaal af in de grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout.

Tip: Wilt u weten of uw vrienden en 
kennissen ook naar een voorstelling 
gaan? Dan kunt u dat natuurlijk ge-
woon vragen…. maar u zult wellicht 
geen antwoord krijgen. Mocht u ech-
ter constateren dat ze rood kleuren 
tot over de oren, dan kunt u er gerust 
vanuit gaan dat ze reeds een kaartje 
gekocht hebben.

Alle avonden worden ondersteunt 
door toneelvereniging ‘De Vrienden-
kring’. Zij zullen daar discreet en on-
opvallend aanwezig zijn, helpen en 
inspringen waar nodig. Het beloven 
mooie avonden te worden voor zowel 
dames als heren. Avonden die bijzon-
der uniek zijn voor een dorp als Lies-
hout en waar nog lang over nagepraat 
zal worden. Wilt u dit niet missen en 
wilt u er in het dorp over mee kunnen 
praten? Ga dan een kaartje kopen en 
maak dit feestje mee!

Iedereen is welkom bij de uitvoerin-
gen van toneelvereniging De Vrien-
denkring met de klucht: ‘Boerenbont 
en rode lampjes’, geschreven door C. 
Slotboom.

Archieffoto van De Vriendenkring 2015. Op 15 februari start de voorverkoop van de nieuwe klucht

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

In gesprek met: Harold van der Vliet
Locatie: Haverkamp 12, Beek en Donk

Redacteur:  Martien van den Heuvel

Harold van der Vliet van Van der Vliet 
Bedrijfswagens aan de Haverkamp 12 in Beek 
en Donk draait er zijn hand niet voor om. “Riny 
Smits zei dat hij een servicebus zocht voor zijn 
bedrijf. Hij wilde de wagen kunnen gebruiken 
als een soort tweede werkplaats. En omdat hij 
voor zijn klanten vaak onderweg is, moest het 
vooral een praktische wagen zijn. Dan zorgen 
wij daarvoor. De klant geeft de grote lijnen, wij 
kleuren alles in,” aldus Harold van der Vliet.

Auto’s op maat voor iedereen en iedere klus 
Van der Vliet Bedrijfswagens is een jonge en 
dynamische onderneming en is gelegen aan de 
Haverkamp 12 op het industrieterrein Bemmer 
in Beek en Donk. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
de verkoop van gebruikte en nieuwe bedrijfswa-
gens. Daarnaast verzorgt het bedrijf een aantal 
belangrijke diensten zoals onderhoud, leasing, 
belettering en afhandeling van schade met ver-
vangend vervoer en eigen bergingstruck. “Van 
der Vliet Bedrijfswagens is een onafhankelijk au-
tobedrijf en is niet gebonden aan een bepaald 
merk. Dat houdt in dat wij onze klanten een ob-
jectief advies kunnen geven bij de aanschaf van 
een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen. En dat 
alles tegen aantrekkelijke tarieven en met maxi-
male bereikbaarheid en openheid naar de klant 
toe. De vele tevreden klanten uit Laarbeek en 
omgeving kunnen daarvan meespreken,” voegt 
Harold toe.

“De samenwerking was perfect”
Voor Riny Smits van Smits Tech uit Beek en 
Donk heeft Van der Vliet Bedrijfswagens een 
nieuwe Volkswagen Crafter op maat gemaakt. 
Riny Smits: “Ik gaf aan wat ik nodig had voor 
mijn bedrijf. Het moest een servicebus zijn, die 

tegelijkertijd als werkplaats zou kunnen dienen. 
Op die manier kan ik gemakkelijk overal mijn 
werk doen. De Crafter is zeer doordacht inge-
richt. Het was een zeer prettige samenwerking. 
Uitstekend overleg gehad met Van der Vliet. En 
dan nog een extra voordeel dat ik altijd hier in 
ons eigen dorp terechtkan als er iets is. Niks dan 
lof.” Voor extra informatie over Smits Tech kun 
je terecht op de website: www.smits-tech.nl. Je 
kunt ook altijd bellen met 06-21221293. 

Frank en Ingrid Lammers van L en L Koelservice 
hebben dezelfde positieve ervaringen met Van der 
Vliet Bedrijfswagens. Voor ons koelbedrijf waren 
we op zoek naar een geschikte auto. Na nuttige 
en praktische tips en overleg met Harold zijn we 

uiteindelijk bij onze jong gebruikte Volkswagen 
Caddy Maxi uitgekomen. We zijn er uitermate 
tevreden mee. Voor meer informatie over L en L 
Koelservice kun je altijd bellen naar 0492-381611 
of surfen naar de website www.zokoel.nl.

De klant is bij Van der Vliet Bedrijfswagens de 
koning
“Bij Van der Vliet Bedrijfswagens draait alles om 
de klant. De klant heeft altijd de keuze om wel 
of geen garantie te nemen. Hij of zij kan ook kie-
zen om een afleverbeurt uit te laten voeren of 
juist niet. Daarnaast kunnen wij veel zaken voor 
de klant regelen, zoals reparatie en onderhoud 
van de bedrijfswagen. Maar ook spuiten van de 
wagen in de bedrijfskleur, inclusief belettering. 

Bij een ongeval kunnen wij zorgen voor de scha-
deafhandeling. Daarnaast zorgen we voor finan-
ciering en leasing. En we regelen desgewenst 
dus ook wat we voor Riny hebben gedaan. We 
zorgen voor al het maatwerk met betrekking tot 
opbouw en aanpassingsmogelijkheden. En alles 
naar de voorkeur van de klant. Wij zullen er al-
tijd voor waken dat onze klanten het juiste voer-
tuig met de juiste specificaties zullen krijgen. En 
de service en garantie zijn bij ons altijd gewaar-
borgd”, rondt Harold af.

Voor extra informatie over Van der Vliet Bedrijfs-
wagens kun je terecht op www.vandervliet.biz. 
Voor een afspraak bel je met 0492-344672 of je 
stuurt een e-mail naar info@vandervliet.biz. 

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... VD VLIET BEDRIJFSWAGENS 

De zangeressen van carnavalskoor “Magic” hebben 
weer genoten van de O & U carnavalsconcerten.
Bedankt voor alle leuke en spontane reacties en...
tot  een volgende keer!!!

LEZERSPODIUM

LEZERSPODIUM
Barkruk op auto

Carnaval in ons eigen Ganzen-
donck.. leuk, gezellig voor een 
ieder op hun eigen manier. Maar 
dan vraag ik me af wat de lol er-
van is om dan een eigen zitplaats 
te regelen in de Kapelstraat, mid-
den in de nacht van zaterdag op 
zondag. Een vreemde gewaar-
wording... een barkruk te vinden 
OP HET DAK VAN JE AUTO!! 

Ik snap dat diegene die dit ge-
daan heeft op het moment lol 
had met z’n vrienden..... maar 
snapt diegene ook wat dit voor 
een impact heeft op de eigenaar 
van auto? Naast de kosten van de 
schade van de flinke deuk en de 
bekrassing, het twee weken kwijt 
zijn van m’n vervoer, het vertrou-
wen in de medemens... Het zou 
fijn zijn als degene die dit gedaan 
heeft of als iemand weet wie dit 
op zijn geweten heeft, zich zou 
melden. 

Stuur dan een mailtje naar de 
redactie van De MooiLaarbeek-
Krant. Alvast bedankt.

Naam bekend bij de redactie.
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Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS

€5,50*van 10 februari t/m 14 februari  

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Voorbespreking 
commissievergaderingen De Werkgroep
Laarbeek - Met de Carnaval net ach-
ter de rug maken we komende week al 
weer een start met de commissiever-
gaderingen.

Op de agenda van de commissie Soci-
aal Domein van 16 februari staan o.a. 
de verordening Inburgering Laarbeek 
2015 en een gedachten wisseling over 
de opzet van het nieuwe subsidiesys-
teem kunst en cultuureducatie.

Op de agenda van de commissie Ruim-
telijk Domein van 17 februari staan de 
volgende punten, de bouwplannen, be-
reikbaarheid Zuidoost Brabant, bestem-
mingsplan buitengebied Rooijseweg 
16, de planologische kruimel gevallen, 
de aanbesteding openbaar groen.

De commissie Algemene Zaken gaat op 
18 februari over, de vennootschapsbe-
lasting en het oordeel van de provincie 
over de begroting 2016 van Laarbeek.

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de verder inhoud van de aangegeven 
punten of heeft u er een mening over 
kom dan met ons in gesprek. Dat kan 
op maandag 15 februari om 20.15 uur 
tijdens de voorbespreking in De Dreef 
te Aarle-Rixtel.
Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt dan 
kunt u contact opnemen met  een van 
de commissie of raadsleden u kunt de 
mailadressen en contactgegevens vin-
den op www.dewerkgroep.nl.

Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een 
vooroverleg bestemd voor alle geïnte-
resseerde inwoners van Laarbeek, om 
zodoende onze commissieleden de 
juiste boodschap mee te geven, welke 
ze uitvoerig in de komende vergade-
ringen bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 
punt, of meerdere punten voor deze 
commissievergaderingen samen met 

de fractieleden, wethouder, bestuur en 
ABL-leden willen bespreken, dan bent 
u van harte welkom op maandag 15 
februari in de Kapelstraat 34 tegen-
over de kerk te Donk. Aanvang 20.00 
uur. Laat uw stem/mening tellen! 

De complete agendapunten kunt u 
vinden bij www.laarbeek.nl onder 
stukken van de Raadsvergadering. De 
koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - PNL houdt maandag 15 fe-
bruari haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de commissie-
vergaderingen die in die week gehou-
den worden. 

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda staan, o.a. de brief van de 
provincie over de begroting 2016, be-
stemmingsplan buitengebied inzake 
Rooijseweg Mariahout, beleidsregels 

planologische kruimelgevallen, aan-
besteding van het openbaar groen en 
een gedachtewisseling over de opzet 
van een nieuw subsidiesysteem kunst- 
en cultuureducatie.   

De volledige agenda met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken bij “Meteen naar” op “Bestuur 
en organisatie” en dan op “vergader-
kalender/-stukken”. Ook kunt u de 

gratis app “iBabs” installeren op uw 
tablet, en daarbij de gemeente Laar-
beek selecteren. Bij emailadres én bij 
wachtwoord vult u beide keren “bur-
ger” in. 

Een agenda met belangrijke stukken 
die ook u aangaan. PNL nodigt u dan 
ook van harte uit om hierover met hen 
mee te praten op maandag 15 febru-
ari, 20.00 uur in het Dorpshuis te Lies-
hout. De koffie en thee staan klaar.

Laarbeek - Ter voorbereiding van de 
commissievergaderingen, die gepland 
staan op 16, 17 en 18 februari is er 
op maandag 15 februari een achterba-
noverleg gepland.

Dit overleg vindt plaats in de Dreef aan 
de Duivenakker in Aarle-Rixtel, aan-

vang 19.00 uur. De PvdA-fractie nodigt 
u uit om aan tafel te schuiven en mee 
te praten over de onderwerpen die op 
de agenda’s staan van de verschillende 
commissies. Deze agenda’s treft u aan op 
de website van de gemeen-
te Laarbeek. U bent van 
harte welkom.

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek 

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek

Woningbouw in Laarbeek in de lift
Een vast agendapunt van de raadscom-
missie Ruimtelijk Domein is de stand 
van zaken rondom de bouwplannen 
in de gemeente Laarbeek. Als je deze 
(openbare) lijst bekijkt, kan je niets an-
ders dan concluderen dat het met de 
woningbouw in Laarbeek goed gaat. 
Zo is er veel bedrijvigheid op bijvoor-
beeld “D`n Hooge Suute” in Mariahout 
en de “Hoge Regt” en “Beekse Ak-
kers” in Beek en Donk. Daarnaast zijn 
eind vorig jaar de woningen ter plaatse 
van de oude basisschool “de Fontein” 
in Lieshout opgeleverd.

Van belang is om te zien dat er ge-
bouwd wordt naar behoefte, iets waar 
Algemeen Belang Laarbeek (ABL) 
zich al lang hard voor maakt. Zo is er 
ruimte voor betaalbare starterswonin-
gen, maar krijgen ook doorstromers 
de ruimte om hun plannen te realise-
ren. Tevens worden ook onze senioren 
niet uit het oog verloren, ook voor hen 
wordt gebouwd naar behoefte. Zo be-
houden we kernen met een evenwich-
tige leeftijdsopbouw en voorkomen we 
dat kernen drastisch vergrijzen. 

Al deze plannen worden daarnaast ook 
gekoppeld aan een prettig leefklimaat. 
Zo heeft recent onafhankelijk onder-
zoek van de vereniging “Eigen Huis” 

aangetoond dat we wederom regionaal 
een van de goedkoopste gemeenten 
zijn qua gemeentelijke lasten! Dit is iets 
waar we trots op zijn! We zullen hier 
ook aan blijven werken om zo de kos-
ten voor onze burgers laag te houden. 
Daarnaast zijn nagenoeg alle gemeen-
telijke faciliteiten zoals dorpshuizen, 
sportparken en scholen in meer dan 
goede staat. Door alle bovengenoemde 
ingrediënten te combineren, ontstaat 
een situatie waar we naar streven: vi-
tale kernen in Laarbeek. 

Er zijn echter ook aandachtspunten. Zo 
is er al een behoorlijke periode nauwe-
lijks gebouwd in Aarle-Rixtel. Dit is voor 
ons een bron van zorg. Om hier aan-
dacht voor te vragen is eind 2014 door 
onder andere ABL een motie ingediend 
om eventueel extra toegekende bouw-
capaciteit van uit de provincie allereerst 
in Aarle-Rixtel en Lieshout 
in te zetten. Gelukkig 
zijn door het college 
van Laarbeek inmiddels 
voor wat betreft 
nieuwbouwplan 
“N ieuwenhof 
Noord” in Lie-
shout de laat-
ste juridische 
obstakels afge-

handeld zodat we hopelijk snel met de 
uitgifte van kavels kunnen beginnen. 
Een ander aandachtspunt is de bouw 
van betaalbare seniorenwoningen. Een 
veelgehoorde opmerking is dat veel se-
nioren nog een hypotheek op moeten 
nemen om seniorenwoningen te kun-
nen kopen. Dit is vaak ongewenst en 
dit is iets waar we als politiek aandacht 
aan moeten schenken. 

Dit alles op een rijtje zettend, kunnen 
we niets anders dan concluderen dat 
we in Laarbeek de zaken goed op een 
rijtje hebben. Dit is iets waar we nu en 
in de toekomst hard aan blijven wer-
ken!

Namens ABL,
Monika Slaets, Ron 
Verschuren en Jordy 
Brouwers

LEZERSPODIUM

in te zetten. Gelukkig 
zijn door het college 
van Laarbeek inmiddels 
voor wat betreft 
nieuwbouwplan 

Voorbespreking Algemeen 
Belang Laarbeek 

Meer 
comfort. 
Minder 
energie.

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

beste in huis.  Door de slimme 
combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

Zorgeloos genieten van warmte 
en warm water. Met de nieuwste 
technologie van Nefi t haalt u het 

combinaties van Nefi t bespaart combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot 31 
maart 2016 ontvang u ook nog 
eens  € 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de 
voorwaarden.www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

ACTIE W
EGENS 

SUCCES VERLENGD!

Itho/Daalderop 
Base Cube 30/35 16 L CW 5

van € 2.365,- 
voor  € 1.900,-
Incl. B.T.W. en montage.

Geleverd inclusief: 
•  Honeywell Round modulation 

kamerthermostaat

• Hulpmaterialen excl. expansievat

• 5 Jaar All in garantie

• Direct uit voorraad leverbaar OP=OP

SUCCES VERLENGD!
Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*
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Mariahout - Om tot een nog betere 
informatievoorziening te komen, heeft 
Zorg om het Dorp tv-schermen ge-
plaatst bij de Jumbo en het Buurthuis. 
Naast het laatste nieuws op de web-
site, in de Nieuwsflits/Nieuwsbrief, op 
Facebook en De MooiLaarbeekKrant, 
wordt iedereen ook op de hoogte ge-
houden via deze nieuwe infoschermen. 

Verenigingen, werkgroepen en 
niet-commerciële initiatieven kunnen 
gebruik maken van het gratis plaatsen 
van de info op de infoschermen. Via het 
secretariaat ontvangt u (indien gewenst) 
een PowerPoint dia (pptx) welke u kunt 
vullen met een logo, foto en tekst. Let 
op dat er niet te veel opstaat want het 
moet op grotere afstand te lezen zijn. U 
slaat de dia op en stuurt de deze terug 
naar secretariaat@zorgomhetdorp.nl. 
Ook bedrijven kunnen reclame maken 
en hun info kwijt. Op welke manier dat 
plaats vindt en hoe dat gefinancierd 
wordt, kunt u lezen op de website bij 
‘Nieuws’ en ‘Projecten’. De opbrengst 
van de geplaatste reclamedia’s wordt 
gebruikt voor Mariahoutse initiatieven.

Buurtrestaurant in een gezellig hoekje
Na de verbouwing van het Buurthuis 
zijn de biljarts op een rustige plaats in 
het Buurthuis komen te staan. De eet-
hoek van het Buurtrestaurant is hierdoor 
verplaatst. Het is er niet ongezelligers op 
geworden. Want in het hoekje met het 
nieuwe infoscherm, de omruilboeken-

kast en natuurlijk de gastvrije vrijwilliger 
voelt het als een ‘thuis’. Het is hier dan 
ook goed vertoeven en lekker eten. Wilt 
u ook een keertje uitproberen of geza-
menlijk eten iets voor u is op maandag, 
woensdag en/of vrijdag, geef u dan op 
bij de dorpsondersteuner, het dorpson-
dersteunersteam of bij het bestuur van 
Zorg om het Dorp.

Denken in mogelijkheden
Graag willen we de gemeente Laar-
beek (B&W en de raad) hartelijk dan-
ken voor het toekennen van een subsi-
die voor het Buurthuis. Met een relatief 
kleine ingreep heeft ViERBINDEN de 
functionaliteit van het Buurthuis sterk 
kunnen verbeteren; zeker met het oog 
op de toekomst. Door het creëren van 
meer nuttige ruimte konden de biljarts 
verplaatst worden. Bovendien is het 
in de toekomst mogelijk via de hoof-
dingang het Dorpsservicecentrum en 

daarmee ook het ‘zorgteam’ goed te 
bereiken. Door het verplaatsen van de 
glazen pui is tevens het grote probleem 
van de tocht opgelost. De foyer is, on-
der leiding van Helma van den Brandt, 
nog gezelliger gemaakt. De komende 
weken wordt de gesplitste ruimte van 
het Dorpsservicecentrum onder han-
den genomen met als doel een nog 
betere werkplek en ontvangstruimte 
te creëren. Deze aanpassing zal leiden 
tot een goede en zichtbare bereikbaar-
heid van het zowel het ‘zorgteam’ als 
ook het dorpsondersteunersteam van 
Zorg om het Dorp in Mariahout. Wilt 
u kennismaken met dit nieuw ‘zorg-
team’, dan bent u van harte welkom 
op donderdag 18 februari in het Buurt-
huis. Tussen 15.00 en 17.00 uur wordt 
u op de hoogte gebracht van de ver-
anderende hulpverlening in Mariahout. 
Bovendien kunt u een blik werpen in 
het aangepaste Dorpsservicecentrum.

Laarbeek - Met de carnaval nog in de 
benen wordt dit bericht geplaatst. Wel-
licht heb je zelf ook veel carnaval ge-
vierd en ben je nog lang niet klaar. Dat 
kan! Want op 20 februari is het weer 
After Beats bij Yammas Mariahout. 
Daar kun je nogmaals los gaan en te-
rug denken aan de carnavalssfeer van 
2016. Want wat was deze weer gezel-
lig. De zaal wordt nogmaals uitgedost 
met het thema carnaval, zodat het car-
navalvirus kan herleven.
 
Nodig je vriend of vriendin uit en koop 
een van de kaartjes bij de verkoop-
punten: Snoeperij Jantje, Kerkstraat 4 
in Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 in Lieshout, Buurthuis, 
Bernadettestraat 43 in Mariahout en 
IJssalon de verrassing Heuvelplein 99 in 
Beek en Donk. Kaarten zijn daar te ver-
krijgen voor € 2,50.
 
Tevens is Afterbeats het tweede evene-
ment in het kader van Expeditie Laar-
beek. Cendra, De Boemerang, &RG-
Teens en Yammas organiseren ieder 
een activiteit waar ze de jeugd van el-
kaar uitnodigen. After Beats is de beurt 

van Yammas, waar we eerder de Hal-
loweentocht van Cendra hadden. Na 
After Beats is de beurt aan &RG Teens. 
Daarnaast is de uitdaging dat de tieners 
vooral ook leeftijdsgenoten betrekken 
die nog niet bekend zijn bij tienerwerk. 
De activiteiten zijn sportief, creatief, so-
ciaal of muzikaal van aard. De tieners 
kunnen hun eigen fantasie, energie, 
wensen en ideeën kwijt in Expeditie 
Laarbeek via info@tienerwerklaarbeek.
nl of via een bericht via de Facebook-
site. Tienerwerk Laarbeek zal dan con-
tact met je opnemen. After Beats is een 

initiatief van de 4 Tienerwerken binnen 
Laarbeek: Yammas, Cendra, &RG Teens 
en de Boemerang. De gezamenlijke Tie-
nerwerk disco’s zijn speciaal voor de be-
zoekers van het voortgezet onderwijs.
 
Het buurthuis ligt aan de Bernadet-
testraat 43 in Mariahout. After Beats 
start om 20.30 uur en eindigt om 23.30 
uur. Er wordt gecontroleerd op ID/
schoolpas bij binnenkomst. Hou dus 
de website in de gaten voor meer info: 
www.tienerwerklaarbeek.nl.

En daar gingen ze. In een grijsachtige 
atmosfeer kwam een rij kleurrijk volk 
in beweging. Voorop, of beter ge-
zegd ‘veurop’, groep 3 die met hun 
fi kse taart het fi ctieve Verjaardags-
land symboliseerde. Een fl ink aantal 
toeschouwers, waaronder Prins Hein, 
vierde plots spontaan hun verjaardag 
en werden overgoten door blinkende 
confetti, vergezeld door een ‘Lang 
zal hij leven’. Achter groep 3 kwa-
men de doedelzakken uit Schotland. 
Groep 5 was geheel in Schotse stijl 
en had zelfs haast het typerende 
Schotse weer mee. Gelukkig voor de 
andere deelnemers aan de optocht 
der Bernadetters hadden de Schotse 
regengoden pauze. We bevonden 
ons ook allemaal aan de lijzijde van 
de Schotse Hooglanden, terwijl deze 
Hooglanden voor eenmaal door een 
dappere skelteraar verplaatst werd.
Golvend op de doedelende geluiden 
van de vijfde groepers kwam de hele 
kudde uit groep 1/2 voorbij. Voor-
uitlopend op de tijd van het jaar was 
het één groot liefdevol geheel. Hart-
jes klopten en werden uitgedeeld. 
De liefde die deze jongste jeugd uit-
straalde was betoverend en liet Prins 
Hein en zijn prinses Gertie blozen als 
nooit tevoren.
Zoals een waardig staatsburger van 
de US of A betaamt, moet alles 
groot, groter, grootst zijn. Zo ook 
de zelfgemaakte vlag van dit land, 
die niet over het hoofd viel te zien. 
Groep 7 had uitgepakt met tevens 
de traditionele dis van dit land: de 
hamburger en ook nog eens voor-
zien van korting en natuurlijk big 
size. Datzelfde gold overigens voor 
het vertegenwoordigende leger. De 
US Army kende vele groentjes deze 
ochtend, ware het niet dat deze gan-
ze optocht een safe area was want 
de ‘US-soldaten hielden ons in de 
gaten’. Daaropvolgend kwam de 
volgende economische groeibriljant, 
China. Kenmerkende hoedjes met 
Chinese teksten die menig toeschou-
wer liet zweten op de betekenis. 
Het deerde de enthousiaste groep 

4ers niet, zij zwaaiden dolvrolijk met 
hun ‘dragons’ en dansten er vrolijk 
op los. China mocht zich rijk prijzen 
met deze jonge en knappe vertegen-
woordigers van hun land. Ni Hao!
Datzelfde gold voor de 6e groepers 
die helemaal terug de tijd in waren 
gegaan om het oude Egypte weer 
tot leven te roepen. Helaas was het 
onmogelijk om de farao’s uit die tijd 
mee te laten deinen op de carnavals-
beats, maar de mummies van nu blij-
ken niet onder te doen en ‘walken 
like Egyptians’ als nooit tevoren. De 
piramide op schaal zorgde voor een 
aantal ‘ooooh’s’ en ‘aaaah’s’ en Prins 
Hein raakte helemaal hoteldebotel 
van al die Egyptische prinsen.
Als slot op de deur wachtten de 
tropische verrassingen uit groep 8. 
Samba dansend met trommels en 
sambaballen was het aan de vaak 
jonge toeschouwers om de bal Bra-
ziliaans tegen de touwen te jagen. 
Trefzeker bleek het toegestroomde 
Mariahoutse publiek en de mooiste 
kiekjes werden dan ook geschoten. 
Met een heuse ‘lambada’ op het 
eind probeerden de oudste basis-
scholieren nog even hun jurypunten 
bij elkaar te schrapen om vervolgens 
de Amazoneweg terug naar school 
te vinden. De polonaise die deze 
optocht teweegbracht, mag weder-
om als succesvol de boeken in gaan. 
De jeugd in Mariahout heeft de 
straten kleur en klank gegeven en 
mag zich trots op de borst slaan na 
deze carnavalsoptocht van formaat. 
(Speciale dank aan 
de bezemwagen, 
Bets Bezem en 
Hennie Hark, 
die de straten 
snel ontdeden 
van het carna-
valspuin). 

Mees 
Joost

Kleur en klank

(Speciale dank aan 
de bezemwagen, 
Bets Bezem en 
Hennie Hark, 
die de straten 
snel ontdeden 
van het carna-
valspuin).

Mees 

de bezemwagen, 
Bets Bezem en 
Hennie Hark, 
die de straten 
snel ontdeden 
van het carna-
valspuin).

COLUMN

Valentijn! Bij de Biezen kunt u kiezen

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Tulpen
1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

1ste kwaliteit 10 takken per bos
van 3.50

Valentijnsboeketen
Een groot assortiment met 
rode rozen en hartjes!

*excl. vaas t.w.v. € 6,50

vanaf

€9.95
*

nu

€1.99

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Waxz Amaryllis
Speciaal voor 
valentijn met 
waxz hartjes in 
cadeauverpakking!
van 11.95

nu

€6.99

Waxz Amaryllis
Speciaal voor 
valentijn met 
waxz hartjes in 
cadeauverpakking!

€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99€6.99

Zorg om het Dorp plaatst ‘Infoschermen’ 
in Mariahout

Vlooienmarkt in Muziekcentrum 
‘t Anker
Beek en Donk - Harmonie O&U biedt 
iedereen de mogelijkheid om een 
kraam te huren tijdens de vlooienmarkt 
op zondag 28 februari in muziekcen-
trum ‘t Anker. 

Met het voorjaar in aantocht is deze 
vlooienmarkt een ideale gelegenheid 
om overbodige spullen op te ruimen 
zodat er weer ruimte komt voor iets 
nieuws. Wil jij van leuke, knusse en 
zo goed als nieuwe kleding, schoe-
nen, speelgoed, elektrische apparatuur 
of wat dan ook. Natuurlijk allemaal te 

goed en te mooi om zomaar weg te 
gooien. Huur dan een kraam tijdens de 
vlooienmarkt in ‘t Anker en verkoop ze. 
De vlooienmarkt vindt plaats op zon-
dag 28 februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Muziekcentrum ‘t Anker in Beek 
en Donk. Belangstelling voor het huren 
van een marktkraam, meldt u bij Jordi 
van de Steen, tel. 06–81135591 of kijk 
op www.vandersteenevenementen.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de 
website van O&U www.oenu.nl.

Tweede evenement in kader ‘Expeditie Laarbeek’

After Beats bij Tienerwerk Laarbeek
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Boerdonk - Voor het eerst in de ge-
schiedenis ging de onderscheiding 
voor de Boerdonkse vrijwilliger 
naar iemand die niet in Boerdonk 
woont. Maar daarom zeker niet 
minder glans. Piet van de Crom-
menacker mocht dit jaar op voor-
dracht van SOBC en SABB het 
Boerdonkenaardje ontvangen.  

Piet is geboren in Boerdonk en 
heeft daar ook zijn jeugd doorge-
bracht. Na zijn huwelijk is hij samen 
met zijn vrouw Clara in Uden gaan 
wonen. “Daar staat mijn huis” zegt 
Piet, maar leven doe ik in Boer-
donk. In het gemeenschapsleven is 
hij samen met Clara dan ook niet 
weg te denken.  Oprichter en nog 
steeds actief lid van biljartvereni-
ging De Molen, medeoprichter en 
tot vorig jaar bestuurslid van SOBC, 
leider, bestuurslid, kantine- en veld-
beheerder van voetbalvereniging 
RKSV Boerdonk, barman bij diverse 
Boerdonkse evenementen en altijd 
bereid om hand en spandiensten te 
verrichten als er iets georganiseerd 
wordt. Kenmerk van Piet is dat het-
geen gevraagd wordt perfect moet 
worden uitgevoerd. Hij is dan ook 
een Pietje Precies. Voor al het vrij-
willigerswerk dat Piet voor Boer-
donk heeft gedaan heeft hij eerder 

al een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen en de bondsspeld van 
de KNVB. 

Piet en Clara kregen een geweldig 
applaus van het aanwezige carna-
valspubliek. In zijn bedankwoord 

gaf Piet aan de wens te hebben dat 
er steeds weer Boerdonkenaren op-
staan die zich in willen zetten voor 
de Boerdonkse gemeenschap. Piet 
en Clara, van harte gefeliciteerd 
met deze onderscheiding.

MooiBoerdonk

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Wie zijn de medereizigers van Gèr Gespeuld?

Boerdonk - Zoals jullie weten gaat 
de cast van Gèr Gespeuld een cruise 
maken. De kapitein en zijn stuurman 
heeft u eerder al op de brug gezien 
maar wie zijn de overige gasten op 
deze cruise? Ze worden aan u voor-
gesteld.

Het is een goede gewoonte van de 
rederij om een paar studentes de ge-
legenheid te geven deze cruise mee te 
maken in ruil voor lichte werkzaam-
heden. Zo ook deze keer. 2 jonge 
studentes, Susanne en Yvonne, zijn 
de gelukkigen geworden al schijnt dat 

Yvonne nog wel wat moet wennen. 
Dan is er baron van Gravensteijn en 
zijn gezelschapsdame Mathilde. Deze 
knorrige baron heeft wel een adel-
lijke titel maar gedraagt zich er niet 
naar. Eveneens van adel zijn Gravin 
de Bourbon en haar nicht jonkvrouw 
Nina. Twee typisch high society types. 
Zeker geen high society is de familie 
Bruinsma, Sjef, Truus en hun zoon Bo-
ris, die ze vroeger al eens ontmoetten 
op de camping en een aantal jaren 
geleden nog op Boerdonk kermis. 
Evenmin high society zijn José en haar 
vriendin Marjan, de één een vlug op 

de tenen getrapte vrouwelijke bank-
werker en de ander haar van zenu-
wen overlopende werkeloze vriendin. 

Een zeer variërend gezelschap dus. 
Benieuwd of de spelers van Gèr Ge-
speuld daar mee overweg kunnen. Je 
gaat het meemaken op 4,5,6,9,11 en 
12 maart. Tot dan. Tenminste als je 
kaartjes had besteld. De boot is na-
melijk al enkele weken volgeboekt op 
elke avond en er is een wachtrij. Daar 
kun je aan worden toegevoegd, maar 
garantie op een kaartje kan helaas 
niet worden gegeven. 

Uitslagen biljartclub K.O.T. Boerdonk

Vrijwilliger in hart en nieren

Boerdonkenaardje voor Piet van de Crommenacker

In Uden staat mijn huis, maar 

leven doe ik in Boerdonk

De winnaars van  de levensmiddelenpakketten

Boerdonk - In Den Hazenpot vond 
op 2 februari de prijsuitreiking 
plaats van K.O.T. Boerdonk. Hier-
onder de eindstand van 2015 Lib-
re, met daarachter de punten.

1. P. Biemans (314), 2. J. Bekkers 
(299), 3. G. Grinsven (290), 4. P. 
van Uden (289), 5. Jan Penninx 
(288), 6. M. v.d. Akker (286), H. 
van Asseldonk (286), 7. Th. Don-
kers (284), 8. Th. Ketelaars (279), 
9. T. v.d. Velden (262), 10. T. Bevers 

(261), 11. A. Bekkers (258), 12. H. 
Biemans (247), 13. Gr. Brugmans 
(245), 14. B. Bekkers (243), 15. W. 
v.d. Rijdt (228).

Tevens werd er gebiljart om 3 le-
vensmiddelenpakketten, deze zijn 
geschonken door Agrarisch Boer-
donk. Winnaars hiervan zijn Janus 
Bekkers, Harrie van Asseldonk en 
Paul van Uden. Namens alle leden 
van K.O.T. dank aan Agrarisch 
Boerdonk voor hun sponsoring. 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl
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MEER EN LANGER PLEZIER VAN JE ELEKTRONISCHE APPARAAT

• Een opleiding op MBO-niveau, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en voor    
   internationaal aangevuld met Professional-niveau Frans, Duits of Engels
• Ruime ervaring in de E-commerce/E-tail op het gebied van Klantenservice is een pre!
• Een gezonde dosis enthousiasme om de vragen van onze klanten te beantwoorden
   via elk gewenst kanaal en graag het visitekaartje wil zijn van ons bedrijf
• Affiniteit met en technische kennis van onze producten en ervaring met het 
   verwerken van gegevens n.a.v. het klantcontact

Bij MyMicro Group draait het om onze klanten. Onze klantenservice (zowel in- als outbound) levert daar een belangrijke bijdrage aan. 
Inbound beantwoorden wij vragen over het vinden van de juiste onderdelen, bestelprocedures en levertijden bijvoorbeeld. Daarvoor 
zoeken wij nieuwe collega’s. We zoeken:

• Werken in een dynamische branche met veel uitdagingen
• Een verantwoordelijke functie in onze dienstverlening aan onze klanten
• Werken in een modern pand vol enthousiaste en jonge medewerkers
• Een marktconform uurloon en een reiskostenvergoeding (>10 km)
• Opleidingsmogelijkheden
• Korting op al onze artikelen

Wil jij één van onze visitekaartjes zijn? Stuur dan jouw gegevens (CV en motivatie) 
naar sollicitatie@mymicrogroup.com en maak ons nieuwsgierig! 
Onze medewerkers doen niet vriendelijk… Zij zijn klantvriendelijk!

MyMicro Group B.V. is de overkoepelende organisatie van de webwinkel ReplaceDirect en 
de dealerorganisatie Twindis. Via deze productmarktcombinaties bedient MyMicro Group 
zowel de B2C als de B2B markt.

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S DIE BESCHIKKEN OVER WIJ ZETTEN DAAR TEGENOVER

DOE JE MEE?

OPROEPMEDEWERKERS KLANTENSERVICE (NL)
Om ingezet te worden bij grote drukte tijdens: normale kantooruren (tussen 09.00 en 18.00 uur), in de avonduren (tot 21.00 uur) en zaterda-
gen (tussen 9.00 en 17.30 uur).

TWEETALIGE MEDEWERKERS KLANTENSERVICE (NL/FR en NL/DE)
Via de telefoon, chat module en social media vragen beantwoorden van klanten. Service verlenen aan klanten en informatie verschaffen over 
producten, bestelprocedures, levertijden, klachten, etc. Klantgegevens verwerken in het systeem, orders inboeken en betalingen afwikkelen. 
In de 2e lijn de meer technisch-inhoudelijke vragen beantwoorden. Op internationaal gebied in de taal van de klant optimale service 
verlenen.

Laarbeek - De Dorpsraad van Lies-
hout houdt op woensdag 17 februari 
het maandelijkse Repair Café. In het 
Dorpshuis van Lieshout draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  Mensen die het Repair Café 

bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies… Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het Re-
pair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we 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 repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen ze met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Repair Café Laarbeek op woensdag 17 februari

Repareren en ontmoeten in het Dorpshuis

Informatieavond over osteopathie
Lieshout - De Katholieke Vrouwen-
vereniging Lieshout en Werkgroep 
educatie van het WGK houden op 
donderdag 18 februari een informa-
tieavond over de mogelijkheden van 
osteopathie. 

De heren Frans van Poppel en Bernard 
van Engelen van Praktijk voor oste-
opathie Helmond geven informatie 
over wat is het, wat zijn achtergronden, 
wat kunnen ze doen voor welke pati-
enten, met welke klachten kun je naar 
een osteopaat (bv.  pijnlijke of stram-
me ledematen, rug, nek, schouder en 

heup, bekkenklachten, ook gerelateerd 
aan de zwangerschap,  sportblessures, 
verstuikingen, whiplash, hoofdpijn, te-
rugkerende bijholteontstekingen of 
oorontstekingen,  RSI,  refluxproble-
men,  incontinentie,  maag- of darm-
klachten, pijn na operaties, menstrua-
tiestoornissen,  oedeem,  concentratie-
problemen, chronische vermoeidheid).

Aanvang 20.00 uur in Zaal De Koe-
koek te Lieshout. Vrij toegang voor al-
leen vrouwen die in dit onderwerp ge-
interesseerd zijn.

Vermakelijke verhalen in Buurt-Bus-Babbels
Laarbeek – De organisatie van Buurtbus 
Laarbeek is volop in beweging om pas-
sagiers te vervoeren maar ook om het 
KWF financieel te ondersteunen. In de-
cember is het boek “Buurt-Bus-Babbels” 
verschenen; een verzameling van circa 
zestig zeer vermakelijke verhalen en te-
keningen over de belevenissen van zeven 
buurtbuschauffeurs en één passagier. 
Buurtbus Laarbeek is druk bezig deze 
boekjes aan de man te brengen zodat een 
zo groot mogelijk bedrag kan worden 
binnengehaald.

Actief en betrokken
De auteurs en de tekenaar hebben er – 
geheel belangeloos – talloze uren aan 

besteed. Mede door de steun van Her-
mes Vervoersbedrijf en de Provincie 
Noord-Brabant kan de hele opbrengst 
worden geschonken aan KWF Kankerbe-
strijding. Ze bekijken de gebeurtenissen 
om hen heen vanuit een relativerende, 
humoristische bril en schrijven er graag en 
vaak over. Enkele van hun korte verhalen 
werden eerder opgenomen in het Eind-
hovens Dagblad, de meeste zijn echter 
nieuw en nu verzameld in hun gezamen-
lijke project ‘Buurtbusbabbels’. 

Het ontstaan
Het initiatief tot het uitgeven van dit 
amusante boekje – 120 pagina’s op 
A5-formaat -  is ontstaan nadat er enkele 

buurtbus verhaaltjes waren verschenen in 
het Eindhovens Dagblad. Met de 1200 
exemplaren van de eerste druk leggen de 
auteurs en de tekenaar de lat - een net-
to-opbrengst van ca € 12.000,00 - zeer 
hoog. 

Steunen
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw 
eigen Laarbeekse buurtbuschauffeur of op   
https://acties.kwf.nl/buurtbusbabbels-
grappigeverhalen. Boekjes kunnen wor-
den besteld via buurtbusbabbels@gmail.
com.  Als ze door een van de medewer-
kers kunnen worden afgegeven geldt een 
prijs van € 9,95 per stuk; per post wordt 
€ 13,95 per stuk berekend.

Optocht Beek en Donk
Afgelopen zondag heb ik de op-
tochten van Aarle-Rixtel en Beek en 
Donk gezien.
  
De conclusie is dat Ganzendonck het 
prima voor elkaar heeft. Een prachti-
ge optocht tot aan het einde. De een 
na laatste wagen spande de kroon 

en verknalde het helemaal. Een kei-
harde muziek die niemand hoeft 
toe te staan en zeker niet als je met 
kinderen langs de kant staat. En dan 
helemaal niet als die 5 minuten voor 
je neus blijft staan. Geen enkele Teu-
gelder die controleert en handhaaft. 
Er bestaat toch een optochtcommis-

sie???? Veel  omstanders waren het 
terplekke met me eens. Dit voegt 
niks toe maar breekt alleen maar af. 
Daar kunnen ze dan wel weer een 
voorbeeld van nemen hoe het in Aar-
le-Rixtel geregeld was. 
 
Groetjes, H. Smeets 0492-781633

LEZERSPODIUM

Een Luuky Like voor heel Ganzendonck

Ganzendonckers en Ganzen-
donckerinnekes, Teugelders en 
Teugelderinnekes…

Wat een fantastische carnaval 
hebben wij gehad. Woorden 
schieten ons tekort. Daarom wil 
ik iedereen via deze weg be-
danken met het refrein uit mijn 
eigen lijflied dat afgelopen Car-
naval veelvuldig te horen en te 
zien was:

Het was hier echt fantastisch, bij 
ons in Ganzendonck
Prins Luuk d’n XLIV die likete 
ons met een dronk
Zodat we zonder zorgen, proost-
ten met veel lol
Ons glas was meer dan halfvol!

Ganzendonck en in het bijzon-
der De Teugelders… bedankt! 
We like you! Ook namens Prin-
ses Annet

Luuk XLIV

LEZERSPODIUM
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Mooi UIT in Laarbeek
30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

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

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

ESCAPE ROOM 
LAARBEEK

NIEUWE ACTIVITEIT

VANAF MAART 2016

Taarten bakken!

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

Wegens succes nieuwe workshops:

Zaterdag 27 februari &
Zaterdag 5 maart

Locatie:  Kookcentrum Brabant
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 

Wat: Keuze uit het maken van een 
professionele slagroom-, mokka- of 

chocoladetaart, inclusief koffie/thee, fris, 
bier en wijn én lekkere (zoete) hapjes! 

Prijs: €37,50 p.p. 

Opgeven of meer informatie? 
Mail naar info@kookcentrumbrabant.nl of 

bel naar 06-46598595 



Donderdag 11 februari 2016 31

Sportend Laarbeek

   

 

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl

voetbal

Goede resultaten voor sterk Laarbeek United
Laarbeek - Op de goed bespeelba-
re velden hebben de D- en C-teams 
van Laarbeek United tegen 2e divi-
sieteams, respectievelijk UDI’19 D 
en Blauw-Geel C onverwacht goede 
resultaten behaald.

Het D-team speelde op dinsdagavond 
bij UDI’19 een zeer goede eerste helft 
en kwam op 0-1 door een uitsteken-
de aanval over rechts. Door massief 
te verdedigen kreeg UDI ‘19 voorals-
nog geen kans. In de 2e helft werd 
door wissels de tegenstander sterker, 
wat helaas leidde tot 1-1 en kort voor 

het einde 2-1. Toch een compliment 
voor de inzet van Laarbeek D.   

Woensdagavond bij Sparta’25, kwam 
de C-selectie van  Laarbeek United 
vlot uit de startblokken. Goed combi-
nerend kreeg Blauw Geel het moeilijk, 
wat snel leidde tot de 1-0 van Daan 
van Heijnsbergen. Kort daarop de 2-0 
door doorzetten van de voorhoede 
van Laarbeek en paniek in de achter-
hoede van Blauw Geel. En weer was 
het Daan van Heijnsbergen die wist 
te scoren en de voorsprong daarmee 
verdubbelde.  

Kort voor rust maakte Stein v.d. Heu-
vel na een goede aanval de 3-0. Na 
de rust werd Blauw Geel door 3 wis-
sels veel sterker en werd Laarbeek C 
in de verdediging gedrongen. Snel 
werd het 3-1 door een prima aanval 
van Blauw Geel. Met kunst en vlieg-
werk werd erger voorkomen.  Wel 
kwamen de gasten 10 minuten voor 
het einde nog terug op 3-2, maar ver-
der kwamen ze niet.  Keihard werken 
bracht deze overwinning. Chapeau 
voor beide teams!

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

Ivo Schreurs
Verklaring arbeidsrelatie 
(VAR) afgeschaft; overeen-
komsten voorleggen

Begin vorig jaar werd gemeld dat de 
VAR-verklaring per 1 januari 2016 
afgeschaft zou gaan worden. Later 
werd medegedeeld dat deze datum 
verschoven was naar 1 april a.s.
De kogel is nu definitief door de 
kerk; de Eerste Kamer heeft er mee 
ingestemd dat de VAR per 1 mei 
wordt afgeschaft!

In de plaats van de VAR kunnen op-
drachtgevers vanaf 1 mei a.s. gebruik 
maken van (model)overeenkomsten 
die op de site van de Belastingdienst 
worden vermeld.
Indien er gebruik wordt gemaakt van 
de modelovereenkomsten van de 
Belastingdienst wordt de opdracht-
nemer ondernemer mits geen bepa-
lingen worden toegevoegd die af-
breuk doen aan de inhoud van deze 
overeenkomsten.

Van belang is dus dat volgens de 
overeenkomst wordt gewerkt. Indien 
dit in de praktijk niet het geval blijkt 
te zijn dient de opdrachtgever alsnog 
loonheffingen in te houden en te be-
talen. Indien dit niet (meer) mogelijk 
is, kan de Belastingdienst de loonhef-
fing naheffen bij de opdrachtgever.

Tip:
Bent u zzp-er of heeft u zzp-ers aan 
het werk let dan op dat de overeen-
komsten van opdracht moeten vol-
doen aan de nieuwe wet. We zijn u 
hierbij graag van dienst. 

Dames 2 op kampioenskoers

ASV’33 hervat competitie tegen koplopers
Aarle-Rixtel - Komend weekend 
staat er weer een vol competitie-
programma op de planning voor 
alle teams waarmee de 2e competi-
tiehelft echt wordt afgetrapt.

Het 1e elftal begint meteen met de 
uitwedstrijd tegen koploper Handel. 
Op dit moment staat Handel 10 
punten los, met 1 wedstrijd meer 
gespeeld dan ASV’33. Een belang-
rijke wedstrijd dus waarin het gat 
met Handel in aantal verliespunten 
verkleind zou kunnen worden tot 

4 punten en er revanche genomen 
kan worden voor de 1-7 thuisneder-
laag eerder dit seizoen. Daarnaast is 
deze wedstrijd voor ASV’33 ook be-
langrijk voor de stand in de periode. 
Het zal uiteraard geen makkelijke 
wedstrijd worden tegen de favoriet 
voor het kampioenschap, dus alle 
supporters zijn meer dan welkom!
Daarnaast wordt het ook voor an-
dere teams een interessante sei-
zoenshelft. Zo ligt bijvoorbeeld 
Dames 2 op kampioenskoers met 
24 punten uit 8 wedstrijden. Het 

wordt interessant om te zien of de 
dames deze ongeslagen status kun-
nen vasthouden. De meeste jeugd-
teams beginnen aan een nieuwe 
competitie na de herindeling, altijd 
weer spannend om te zien hoe het 
gaat tegen nieuwe teams in een 
een nieuwe competitie. ASV’33 E1 
speelt nu zelfs in de hoofdklasse. 
Een leuk team om in de gaten te 
houden!

ASV’33 wenst alle spelers, speel-
sters en begeleiding veel succes in 
de 2e seizoenshelft en hopen jullie 
allemaal weer te mogen verwelko-
men op de Hut!

Aarle-Rixtel - Het carnavalsfeest bij 
ASV’33 begon afgelopen vrijdag om 
18.00 uur voor de jeugd met leuke 
muziek en spellen. Het was een erg 
geslaagd feestje dat werd opgeluis-
terd met een bezoek van jeugdprins 
Rayven en jeugdprinses Anne van 
Aarle-Rixtel.

De muziek werd de gehele avond ver-
zorgd door DJ’s Ronald Lentjes en Rik 
van de Ven. Tijdens het aansluitende 
carnavalsfeest is Tim van Zundert prins 
van ASV’33 geworden. Tim d’n Urste 
is erg bekend in het carnavalsleven 

doordat hij jaren bij Café de Vrienden 
achter de bar heeft gestaan en me-
de-organisator van CV Krek d’r Neffe 
was. Tim is op dit moment aanvoerder 
van het 3e elftal en speelt al zijn hele 
leven bij ASV’33.

Het was een gezellige avond in de kan-
tine op sportpark de Hut. Twee klet-
sers, Frans Bevers en Berry Knapen, 
wisten de sfeer er goed in te brengen. 
Prins Tim mocht de ASV’er kiezen die 
zich het best had gekleed en ingeleefd 
op het thema ‘Glow’, en koos voor 
Rob Roijackers.

Tim d’n Urste prins carnaval ASV’33 

Prins Tim d’n Urste met presentator Hans van Asten 

Prins Tim d’n Urste met Rob Roijackers, de best verklede ASV’er

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

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

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen
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Meld je 
nu aan!

Voor meer informatie & inschrijving:

www.colorfunlaarbeek.nl

Evenemententerrein 

Beek en Donk

NIEUW! Kids Area

In samenwerking met:

 Tienerwerk Laarbeek en  
Team Frans (Laarbeekse 

deelnemers aan Alpe d’Huzes)

Goede doelen

15 mei
2016

€15,00
Kinderen t/m 12 jaar €7,50

Kosten Run
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Het beste hout!
Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, zowel de 
professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich bij ons prima 

thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt. 

Bouwcenter Swinkels, weet hoe ‘t werkt!

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

   0499 - 42 58 00  |  www.bouwcenterswinkels.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
grote en kleine locaties. 
Onze kleinste minigraver kan zelfs door een 
woonkamerdeur.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Onze grote kranen, minigravers- en loaders Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 

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

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

Stijlvol van nature
	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

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

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

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

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820

Carnaval bij Sparta’25 ouderwets gezellig

Beek en Donk - De aftrap van de car-
naval bij Sparta’25 was op de vrijdag 
met een 70’s-80’s party. De disco-
dansvloer is de hele avond bezet ge-
weest. De discoknallers van weleer 
deden het goed bij de goed uitgedos-
te aanwezigen. De drankjes van toen, 
Blue Curacao en Pisang Ambon, de-
den oude tijden herleven. 

Op zaterdag startte de jongste jeugd 
met het verkleedt zaalvoetballen. On-
der de leiding van Sparta mascotte 
Sparty werd er flink gevoetbald. Daar-
na in optocht naar het clubgebouw. 
Daar bleek dat de kinderen nog ener-
gie genoeg hadden om flink te dansen. 
Clown Dico was druk om iedereen van 
een ballonnencreatie te voorzien. De 
ouders waren ook in grote getallen 
aanwezig waarvan enkele zelfs zin-
gend het podium gebruikten.  De kin-
deren vermaakte zich daarnaast ook 
met de opgezette spelletjes. Het was 
weer een geweldige dag. 

Op maandag was er een Familiemati-
nee. Om 13.00 uur stond er een lunch 

klaar en werd er door circa 40 perso-
nen alvast een goede bodem gelegd 
voor de middag. Vanaf 13.45 baste 
het feest los. De speciaal ingerichte 
en verkleinde kantine stroomde aardig 
vol.  De muziek werd overgelaten aan 
de bezoekers en die wisten er een goe-
de sfeer van te maken. Jong en oud 
vierde carnaval zoals carnaval moet 
zijn. De kinderen werden door Sparty, 
die ook weer aanwezig was, vermaakt 
en verwend met snoep en drinken. En 
tegen het einde van de middag werd 

de friet in schalen op het podium gezet 
en gretig opgegeten. Ook weer een 
gezellige middag voor de hele familie 
in het clubgebouw. Voor de foto’s van 
de carnaval zie de site van Sparta’25. 

Sparta maakt zich nu weer klaar voor 
de volgende activiteiten. De Spartak-
wis staat voor 20 februari op het pro-
gramma. Een dart toernooi is gepland 
op 19 maart. Voor meer informatie 
over deze en ander activiteiten zie 
www.sparta25.nl. 

Beek en Donk - Het vaandelteam 
van Sparta’25 kan zondag in de 
thuiswedstrijd tegen Mierlo-Hout 
goede zaken doen. 

De ploegen zijn aan elkaar ge-

waagd blijkt uit de statistieken. 
Maar als Sparta wint dan slaat het 
een klein gaatje met de onderste 
vier ploegen, en dus van nacom-
petitie of degradatie. Dat de ploe-
gen weinig voor elkaar onderdoen 

bleek uit de 0-0 stand van de wed-
strijd in Mierlo-Hout. 

Zondag 14 februari om 14.30 uur 
op Sportpark ’t Heereind te Beek 
en Donk. 

Groen-witten kunnen gat slaan met degradatiezone

Belangrijk duel voor Sparta’25
Groen-witten kunnen gat slaan met degradatiezone
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Sportpark ’t Heereind in Beek en 
Donk is een basisaccommodatie 
voor voetbal. De gemeente heeft 
een inspanningsverplichting /
verantwoordelijkheid in het be-
schikbaar stellen, onderhouden 
en vervangen van een basisac-
commodatie. De gemeente heeft 
de verantwoordelijkheid om dit in 
alle opzichten waar te maken. Bij 
een basisaccommodatie komen 
alle kosten voor het realiseren, 
beschikbaar houden en vervan-
gen van de basisaccommodatie 
voor rekening van de gemeente.

Wat is noodzakelijk voor de uit-
oefening van de activiteit (voet-
bal)?  Soms zijn er landelijke nor-
men/kengetallen die aangeven 
wat de gewenste accommodatie-
omvang moet zijn. Denk bijvoor-
beeld aan de planningsnormen 
voor sportaccommodaties van 
NOC*NSF/VNG.* Voor zover die 
normen beschikbaar zijn, zullen 
die worden gehanteerd.
*Sinds 1 november 2012:  VNG/
VSG/KNVB norm 

Wat hierboven staat, is staand 
beleid. Dit zijn de kaders die de 
raad heeft vastgesteld en waar 
een verzoek van Sparta ’25 aan 
getoetst moet worden. Dit zijn 
ook de kaders waarbinnen ons 
initiatiefvoorstel (voor het aan-
leggen van een kunstgrasveld 
op het terrein van Sparta ’25) is 
opgesteld en aan voldoet. Bo-
venstaand komt – letterlijk! – uit 
het door de gemeenteraad vast-
gestelde Accommodatiebeleid. 
En ja: er zijn afspraken gemaakt 
met alle voetbalclubs. Over de 
huur van de accommodatie, het 
beheer en onderhoud van vel-
den en gebouwen. En ja: in de 
uitwerkingsnotitie Harmonisatie 

Sportparken wordt gesproken 
over drie ‘boventallige velden’, 
de zogenaamde overflow. Maar 
noch in deze Notitie, noch in de 
overeenkomsten met de voetbal-
clubs, wordt beschreven wat met 
de overflow gaat of zal of moet 
gebeuren. De overflow wordt 
enkel genoemd. Feit is dat Sparta 
’25 geen overflow heeft.

Toch schiet de coalitie ons voor-
stel af: het voldoet niet aan de 
kaders, het zijn ‘maar KNVB-nor-
men’ en niet de goede normen, 
Sparta ’25 moet de overflow-vel-
den gebruiken want dat is af-
spraak, precedentwerking, en-
zovoort. En waarom?  Omdat 
het college aan de raad een brief 
gestuurd had met hun reactie op 
ons voorstel. 

Wij nemen het het college, maar 
vooral verantwoordelijk wethou-
der Greet Buter kwalijk dat zij het 
Accommodatiebeleid niet be-
noemt als belangrijkste toetsings-
kader. Wij nemen het wethouder 
Greet Buter ook kwalijk dat zij in 

de raadsinformatiebrief met geen 
woord rept dat al sinds novem-
ber 2012! de normen voor de ac-
commodatieomvang veranderd 
zijn. Is het onwetendheid van 
wethouder Greet Buter of bewust 
zaken verzwijgen voor de raad? 
We weten het niet, maar beiden 
zijn laakbaar.

Maar we nemen het ook de co-
alitiepartijen kwalijk. Als raadsle-
den hebben zij een eigen verant-
woordelijkheid. En daar hoort bij 
dat getoetst moet worden aan de 
kaders die door de raad zijn vast-
gesteld. Het is geen taak van een 
raadslid om het college blind en 
kritiekloos te volgen. Jammer dat 
de coalitiepartijen toch meer hart 
hebben voor het college en – in 
dit geval – hard zijn voor Sparta 
’25. 

Fractie PNL 

Coalitie van Werkgroep, ABL, CDA en PvdA:

Hard voor verenigingen maar hart voor college

LEZERSPODIUM

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

voetbal

Sparta’25
Programma
Zaterdag 13 januari
09:15 Spartaantjes - Training
14:30 Sparta’25 A2 - Mierlo Hout A3
15:00 Wittenhorst B1 - Sparta’25 B1
14:30 WEC B1 - Sparta’25 B2
14:30 Sparta’25 B3 - DVG B2
14:30 Sparta’25 B4 - Someren B5G
13:00 DAW C1 - Sparta’25 C1
13:00 Sparta’25 C2 - Bavos C1
13:00 Boerdonk C1G - Sparta’25 C3
13:00 Sparta’25 D1 - Bruheze D1
11:45 Boekel Sport D3G - Sparta’25 D2
11:30 Sparta’25 D3 - Avanti’31 D2G
11:30 Sparta’25 D4 - Blauw Geel’38 D8
12:15 Erp D4 - Sparta’25 D5
11:00 SV Venray E1 - Sparta’25 E1G
09:15 Sparta’25 E2 - Erp E2
09:30 SCMH E1 - Sparta’25 E3
10:30 Rhode E10G - Sparta’25 E4
09:15 ZSV E5 - Sparta’25 E7G
09:15 ZSV F1 - Sparta’25 F1
10:30 Sparta’25 F3 - ASV’33 F2
10:30 Gemert F3 - Sparta’25 F4
09:00 Mierlo Hout F7G - Sparta’25 F5G
10:30 SSE F3 - Sparta’25 F6
10:15 Blauw Geel’38 - Sparta’25 F7
13:00 Sparta’25 G1 - Vianen Vooruit G1
09:15 Sparta’25 F Mini - wedstrijdjes

Zondag 14 januari 
14:30 Sparta’25 1 - Mierlo Hout 1
12:00 Volharding 3 - Sparta’25 2
11:00 Sparta’25 3 - Rhode 3
10:00 Sparta’25 4 - Oranje Zwart  2
12:00 Rhode 6 - Sparta’25 6
14:00 Erp 5 - Sparta’25 7
10:00 Mifano 4 - Sparta’25 8
12:00 Sparta’25 9 - Bavos 6
11:00 Sparta’25 VR1 - VOW VR1

ASV’33
Programma Jeugd
Zaterdag 13 februari
14:45 Bavos A1 – ASV’33 A1
14:30 ASV’33 B2 – MULO B3
14:45 Irene B2 – ASV’33 B3
12:30 ASV’33 C2G – NWC C4
10:30 Mierlo Hout D5 – ASV’33 D1G
10:30 ASV’33 E2G – Mierlo Hout E3G
10:45 Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E3G
10:30 ASV’33 E5G – Stiphout Vooruit E6G
10:30 Sparta’25 F3 – ASV’33 F2
09:15 ASV’33 F3G – Stiphout Vooruit F5

Programma Veteranen
Zaterdag 13 februari
16:30 ASV’33 – VOW

Programma Senioren
Zondag 14 februari
14:30 Handel 1 - ASV’33 1
11:00 Rood Wit’62 2 - ASV’33 2
12:00 Mierlo Hout 4 - ASV’33 3
11:00 ASV’33 4 - Oranje Zwart Helmond 3
11:00 Boekel Sport 8 - ASV’33 5
11:00 ASV’33 VR1 - OSS’20 VR1

ELI
Zaterdag 13 februari 
14:30 ELI B2 - Nijnsel/TVE Reclame B2G
13:00 ELI C2 - VOW C1
11:00 ELI F2 - ERP F2
09:30 ELI F4G - Neerkandia F2
09:30 ELI F5 - MULO F7
15:00 SPV A1 - ELI A1
14:30 NWC B2 - ELI B1
13:15 Rhode C3 - ELI C1G
11:15 Irene D1 - ELI D1
10:30 Boekel Sport E7 - ELI E2
09:00 Unitas F2 - ELI F1
09:00 Mulo F5 - ELI F3

Zondag 14 februari 
14:30 ELI 1 - Nederwetten 1
11:00 ZSV 4 - ELI 3
10:00 ELI 4 - Mariahout 5
10:00 Blauw Geel 13 - ELI 5
11:15 ELI 6 - Avesteyn 6
11:30 FC de Rakt Vr 1 - ELI Vr 1

Mariahout
Programma
Zaterdag 13 februari
10:15 Venhorst F1 - Mariahout F1
10:00 Mariahout F2 - Schijndel/DE WIT F6
14:30 Mariahout A2 - Stiphout Vooruit A2
10:00 Mariahout F3 - Avanti’31 F5
14:30 Mariahout B1 - SPV B1
09:30 Ollandia E1 - Mariahout E3
09:00 Mierlo Hout F8 - Mariahout F5
12:00 Mariahout C1 - Mifano C1
13:00 SCMH C2 - Mariahout C2
12:00 Mariahout D1 - MULO D4
09:00 Schijndel/DE WIT E7 - Mariahout E4

Zondag 14 februari 
10:00 ELI 4 - Mariahout 5
10:30 Mariahout 6 - Rhode 10
12:00 Boekel Sport VR2 - Mariahout VR1
14:30 Irene 1 - Mariahout 1
11:00 Mifano 2 - Mariahout 2
11:30 Mariahout 3 - HVCH 4
12:30 Mariahout 4 - DVG 5

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 2 en 3 februari
PupD1 – Altior  12 – 1 
De Kangoeroe MW1 – MW1  8 – 7 
R1 – BMC R1  5 – 7

Programma
Zaterdag 13 februari
Sporthal Lieshout

09.00 AspC2 - De Korfrakkers
10.00 AspC1 - Corridor
11.00 AspB1 - De Korfrakkers 
Sporthal Schijndel
09.00 Celeritas (S) - PupE1 
Sporthal Helmond
09.40 OEC - PupF1
Sporthal Sint-Oedenrode
12.00 Odisco - PupD2 
Sporthal Schaijk
14.30 Emos - PupD1 

Zondag 14 februari
Sporthal Lieshout
12.30 Sen 3 - Altior 5
Sporthal Heeswijk Dinther 
10.00 Altior 4 - Sen 2
Sporthal Overasselt
10.45 Heumen 1 - Sen 1 

Woensdag 17 februari
Sporthal Liempde 
20.00 Flash MW1 - MW1 
Sporthal Erp
21.00 Blauw Wit R1 - R1
 

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 4 februari
1. Dora en Corry                  66,25%
2. Jan en Maria  62,50%
3. Hans en Lambert            54,38%     
3. Tonnie en Kees 54,38%
5. Nellie en Theo  48,13%

De volgende is zitting op donderdag 
11 februari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

Poort van Binderen
Uitslag woensdag 3 februari
1. Marijke en Kori  65,97%
2. Marian en Leny  57,64%
3. Riky en Jan  56,60%
4. Tonnie en Jurgen  53,13%
5. Leo en Diny  51,74%
6. Nettie en Arno  50,00%

Uitslag dinsdag 9 februari
1. Lies en Lodewijk              66,67 %
2. Marianne en Lenie          62,50 %
3. Mari en Arno                    55,56 %
4. Mien en Jos                      52,78 %
5. Mieke en Leo                   52,43 %

Er wordt iedere dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het 
Bavaria Brouwerijcafé te Lieshout. 
Kijk voor meer informatie op www.
poortvanbinderen.nl. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen woensdag 3 februari
Lijn A
1. Francien en Fons  65,06%
2. Annie en Thera  61,88%
3. Janny en Toos  60,88%
4. Elly en Maria  58,07%
5. Henny en Jan  54,26%
    
Lijn B
1. Mien en Maria  62,76%
2. Liesbeth en Tiny  61,72%
3. Nellie en Annie  61,20%
4. Margreet en José  59,64%
5. Diny en Jos  57,29%

De volgende zitting is op woensdag 
17 februari in Café-Zaal de Tapperij te 
Beek en Donk. 

Programma / Uitslagen

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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handboogschieten

zaalvoetbal

Café Thuis vindt aansluiting in middenmoot B-klasse

Vesters Hoveniers laat zich verrassen
Beek en Donk - Een stiekem verrassen-
de zege boekte Heesakkers Adminis-
tratie & Advieskantoor tegen Vesters 
Hoveniers. Laatstgenoemde hoopte op 
een welkome driepunter wat hen vas-
ter op plek 4 zou houden, maar deze 
kwam er niet. 

Heesakkers bleek laat op deze donder-
dagavond over de meeste inhoud te 
beschikken. Na 10 minuten sloeg men 
al tweemaal toe en de genadeklap volg-
de in de slotfase van het duel, waarmee 
Heesakkers Vesters versloeg met 3-0 en 
zodoende met hen op gelijke hoogte 
kwam in de A-klasse.

Plek 2 werd in diezelfde klasse deze 
avond overgenomen voor Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs. Ze 
hadden een eenvoudige avond tegen 
FC van de Burgt. Verspreid over de 36 
minuten zaalvoetbal wist Lindeboom 
negen treffers te noteren, keurig ver-
deeld over vijf leden van dit ervaren 
team. Het arme FC van de Burgt kon 
helaas geen vuist maken en blijft ver-
toeven in de onderste regionen van de 
ranglijst.

De B-klasse kent na deze avond een 
nieuwe nummer 2. Aben & Slag Ad-
vocaten wist gedegen te winnen van 
de nummer laatst FC Avondrood. 
Avondrood mocht lang de hoop koes-
teren op een eerste zege in dit sei-
zoen, maar die vervloog toen met nog 
10 minuten te spelen Aben & Slag de 
gelijkmaker produceerde. Even later 
verdween ook de hoop op een punt 
en vlak voor tijd maakte de 3-1 voor 
Aben & Slag aan alle twijfel een eind. 
Avondrood wacht verder op haar eer-
ste overwinning, maar komt langzaam 
maar zeker steeds dichterbij een positief 
resultaat.

Dat positieve resultaat kwam er wel 
voor Hurkmans Plaatwerk die hun op-
waartse lijn doortrokken tegen DHVM 
Vastgoedmanagement. Men liet er 
geen gras over groeien aan Hurk-
mans-zijde. Wederom was J. van der 
Leemputten de geprezen man met 
maar liefst 4 doelpunten. In totaal wist 
Hurkmans achtmaal het leder in het 
netje te schoppen tegen een eervolle 
eenmaal aan DHVM-zijde. Duidelijk 
een maatje te groot, waardoor DHVM 
zich nog steeds niet verder van die on-
derste plaat af kan spelen. Hurkmans 
vindt zichzelf inmiddels op plek 4.

Want het wisselde stuivertje met Bra-
bantTent. Verrassend verloren de be-
kergiganten van Café Thuis wat ook 
aan een opmars bezig is. T. van Berlo 
schoot alweer met scherp en wist 4 tref-
fers aan zijn indrukwekkende lijst toe te 
voegen. De topscorer van het WAC 
wist hierdoor BrabantTent een psycho-
logische slag toe te dienen. BrabantTent 
spartelde nog wel tegen maar kon deze 
avond niet de kracht opbrengen om het 
Café Thuis echt lastig te maken: 5-2. 

Instuif jeugd
Deze donderdag (11 februari) geen 
programma maar een instuif voor de 
jeugd vanaf 15 jaar en andere geïnte-
resseerden en leden. Aanvang van deze 
avond is om 19.30 uur. Kom gezellig 
een balletje trappen of geniet van een 
drankje aan de bar van Sporthal D’n 
Ekker.  

badminton

paardensport Hoogste score voor Tessa van Schaik

Lieshout – In Manege D’n Perdenbak 
werd op vrijdag 5 februari een dres-
suur wedstrijd voor paarden gereden. 
Het was weer gezellig druk en de sfeer 
was ontspannen. 

De ruiters uit Laarbeek waren allemaal 
goed op dreef en Tessa van Schaik en 
Faith AB reden een hele nette proef en 
haalde hiermee de hoogste score van 
de avond. Er waren weer extra prijzen 
voor de laatste deelnemer van Annie 
van Lankveld en Jos Martens en ook zij 
waren hier blij mee.

Klasse B
In de 1ste proef reden Tessa van Schaik 
en Faith AB naar een score van 208 
punten en werden hiermee 1ste, bij 
de 2de proef werden zij 3de met 200 
punten. 

Klasse L1 en L2
Ingrid van Veggel en Euforia werden 
2de met 197 punten en bij de 2de 
proef 4de met 189 punten. Claudia Ra-
ijmakers en haar fries Geeske werden 
2x 5de en kregen 182 en 187 punten.

Klasse M1 en M2
Hier kwamen Marinja vd Hurk en SK 
Whinny in de ring en zij werden 2x 2de 
met 187 en 186 punten. Wendy Gijs-
bers en Sampras werden 5de met 170 
punten in de 1ste proef en 6de in de 
2de proef met 154 punten.

De volgende wedstrijd is op 19 februari 
voor pony’s. Wil je hiervoor inschrijven, 
kijk dan op www.stichtingderaam.nl 
voor het inschrijfformulier.

Tessa van Schaik met ‘Faith AB’

Heren Badminton Club Lieshout 
op keurige derde plaats

BCL-H1/Bavaria met Wouter van Vijfeijken, Jeroen van der Heiden, Laurence Roijackers, Ruud van Vijfeijken en Bert Manders

Lieshout - BCL-H1/Bavaria heeft het 
seizoen (bijna) afgesloten op een keuri-
ge derde plaats in de 2e afdeling van de 
heren-2-klasse. Door twee ‘dikke over-
winningen’ op de badmintonners van 
BC Nuenen-H2 en de incomplete ploeg 
van BC Veerkracht-M3 mag een behoor-
lijke verliespartij geleden worden in de 
allerlaatste wedstrijd tegen het hoog 
geklasseerde BC Kerkdriel-H1. BCL-H1/
Bavaria kan met deze derde plaats te-
rugkijken op een prima gespeelde com-
petitie.

BCL-H1/Bavaria – BC Veerkracht-M3: 
8-0
De thuiswedstrijd tegen het laagge-
klasseerde BC Veerkracht-M3 was een 
behoorlijk eentonige partij. Door het in-
compleet zijn van de tegenstander kon 
BCL-H1/Bavaria sowieso al drie punten 
bijschrijven en hoefden er maar een be-
perkt aantal wedstrijden afgewerkt te 
worden. Dat er uiteindelijk nóg vijf par-

tijen werden gewonnen, was te danken 
aan het behoorlijke klasse verschil. Bert 
Manders en Wouter van Vijfeijken lieten 
dat klasse verschil echter niet zien in hun 
dubbelpartij. Zij wonnen zéér nipt met 
22-20, 19-21 en 21-19: een kleiner ver-
schil is bijna niet mogelijk. Na deze par-
tij was het echter gedaan en kwam het 
klasse verschil er wél uit. Bert Manders 
won met 21-18, 21-8. Wouter van Vijf-
eijken deed hetzelfde; zijn cijfers waren 
21-6, 21-18. Ook Laurence Roijackers 
won met prima spel: zijn cijfers waren 
21-14, 21-10. Ook de ene afsluitende 
dubbelpartij werd gewonnen door de 
Lieshoutse badmintonners, waardoor de 
Oeffeltse tegenstanders zonder punten 
afscheid moesten nemen.

BCL-H1/Bavaria – BC Nuenen-H2: 7-1
De thuiswedstrijd tegen het tweede he-
renteam van buurgemeente Nuenen was 
toch wel iets meer dan een formaliteit. 
Wouter van Vijfeijken en Bert Manders 

begonnen al meteen met een verliespar-
tij. In drie sets bleken Arthur Vereijken 
en Sander van Weert te sterk voor het 
eerste koppel. Ruud van Vijfeijken en Je-
roen van der Heiden deden het beter. Zij 
wonnen in drie sets. Ook de derde dub-
belpartij eindigde in drie sets, maar Wou-
ter van Vijfeijken en Laurence Roijackers 
konden deze derde set netjes binnen 
slepen. Bert Manders en Jeroen van der 
Heiden hadden geen derde set nodig: zij 
wonnen in twee sets. In de singlepartij-
en was het soms ook erg spannend. Zo 
kwam Wouter van Vijfeijken als tweede 
heer twee keer op een schier onover-
brugbare achterstand, die hij steeds weer 
goed maakte. Hij won uiteindelijk mira-
culeus met 25-23, 22-20. Zo ver liet Bert 
Manders het als eerste heer niet komen. 
Hij won met duidelijke cijfers. Ook Ruud 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers 
wonnen met duidelijke cijfers in twee 
sets, waardoor BCL-H1/Bavaria zo goed 
als zeker is van de derde plaats.

Krijgsman Soranus schiet om 
carnavalszot

Lieshout - Bij Krijgsman Soranus 
werd vrijdagavond 5 februari ge-
schoten op zogenaamde geluk-
blazoenen. Deze werden gemaakt 
door enkele vrijwilligers. 

Op elk blazoen waren 10 let-
ters geplaatst waar op geschoten 
moest worden. Na afloop van ie-
dere ronde werd dan door loting 
de cijferwaarde van de letters 
bepaald. Het was dus echt geluk 
hebben. Er werden in totaal drie 

rondes van 15 pijlen geschoten. 
Na de drie rondes kwam er bij de 
jeugd tweemaal een eerste plaats 
uit, die ging naar Dion Thielen en 
Alex v/d Ven, carnavalszot 2016 
bij de jeugd. 

Bij de senioren veranderde de stand 
keer op keer na 15 pijlen maar aan 
het einde van de avond mocht Rik 
v/d Westerlo zich carnavalszot 
2016 noemen. De poedelprijs ging 
naar Rita Endevoets.
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Donderdag 11 februari
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum De 
Groof, Beek en Donk

Vrijdag 12 februari
61e jaarvergadering supp. club ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’
20.00 uur, Zaal De Koekoek, 
Lieshout

Zaterdag 13 februari
Kinderkunst project: ‘HOOG, DIEP 
EN VER’ t/m 21 feb.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 14 februari

Gezinsviering
11.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

IVN Wandeling Stiphoutse Bossen
14.00 uur, Parkeerplaats bij Witven, 
Gerwenseweg van Stiphout naar 
Gerwen

Donderdag 18 februari
Presentatie over de Q-koorts door 
Ruud Raaymakers
20.00 uur, IVN-gebouw  De Bimd, 
Beekseweg Aarle-Rixtel

Vrijdag 19 februari
Spirituele expositie - vrijdag, 
zaterdag en zondag
10.00 tot 17.00 uur, Gallery 
Berkendijkje, Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Crea Avond
19.30 uur, Tienerwerk de 
Boemerang, Beek en Donk

PubQuiz #7
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk
Zaterdag 20 februari

Skateswing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Afterbeats
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 21 februari
Peuter-/kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, 
Beek en Donk

Koopzondag bij Van Schijndel 
Wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 3, 
Beek en Donk

Woensdag 24 februari
100ste! editie Wim Beeren Jazz 
Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 25 februari
Inloopspreekuur 
MijnTestamentadvies
14.30 uur, Uitvaartcentrum 
De Groof, Beek en Donk

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Concert Monica Coronado & Manito
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)


