
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Kletsavond Mariahout

Zusters Ursulinen

Henk van Beers

Pag.  3

Pag.  5

Pag.  11

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUTDe
Jaargang 1 • Week 7 • 13 februari 2014

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

“Ik heb Jan nog nooit sprakeloos gezien. Vandaag is het gelukt”

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Coolen
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Burgemeester Hans 
Ubachs reikte zaterdagavond een Ko-
ninklijke onderscheiding uit aan Jan 
Coolen. De uitreiking vond om 19.00 
uur plaats in het nieuwe clubgebouw 
van handboogvereniging ‘De Een-
dracht’ aan de Lijsterstraat in Aarle-
Rixtel. Jan werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau vanwege 
zijn vele verdiensten voor ‘De Een-
dracht’ tijdens zijn inmiddels veertig-
jarig lidmaatschap.

In het zonnetje
Een paar minuten voor zeven stroom-
de, aan het begin van de jaarlijkse 
feestavond, het nieuwe clubhuis van 
de handboogvereniging plotseling vol 
met familie en vrienden van Jan Coo-
len. Toen ook het voltallig college, en-
kele raadsleden en de lokale pers zich 
om hem heen verzamelden, wist Jan 
even niet hoe hij moest kijken. “ Ja 
Jan, als je het nu nog niet in de gaten 
hebt,” opende burgemeester Ubachs, 
met ambtsketting, de feestelijke bij-
eenkomst lachend. “Wij zijn gekomen 
om jou in het zonnetje te zetten van-
wege al je enorme inspanningen bij 
‘De Eendracht’.”

Een verdienstelijk lid
“De eerste zeven jaar was je al een 
verdienstelijk lid,” legt de burge-
meester uit, “En nu ben je al 33 jaar 
penningmeester.” De burgemees-
ter vervolgt zijn toespraak met een 
opsomming van de vele inspannin-
gen die Jan tijdens zijn veertigjarig 
lidmaatschap heeft verricht (en nog 
steeds verricht) voor de handboog-
vereniging. Zo houdt Jan zich dage-
lijks bezig met allerlei werkzaamheden 
in het clubhuis, zoals schoonmaak, 
reparaties, begeleiding van trainingen 
voor de jeugdschutters en bemensing 
van de bar. Als penningmeester be-
heert Jan de financiën op voortreffe-
lijke wijze. Uitzonderlijk heeft hij zich 
ingezet voor de financiering van het 
nieuwe clubgebouw, dat onlangs is 
geopend. Verder houdt Jan zich be-
zig met PR-zaken en onderhoudt hij 
contacten met het regiobestuur en de 
Nederlandse Handboog. Ook heeft 
hij, volgens de burgemeester, ‘een 
speciale rol’ bij diverse Sinterklaasac-
tiviteiten zowel binnen als buiten de 
vereniging.

Sprakeloos
Nadat de burgemeester Jan heeft be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau en de Koninklijke onderschei-
ding heeft opgespeld, klinkt er een 
groot applaus onder de vele aanwe-
zigen. Hans Ubachs overhandigt Jans 
echtgenote een boeket bloemen voor 
al haar steun en sluit af met de woor-
den: “Ik heb Jan eigenlijk nog nooit 
sprakeloos gezien, maar vandaag 
is het gelukt.” Zichtbaar gelukkig 
neemt het echtpaar de felicitaties in 
ontvangst.

Een complete verrassing
“Hij heeft het verdiend”, aldus voor-
zitter Martien van de Graef. “We 
hebben het wel lang geheim moe-
ten houden.” Jan, die inmiddels zijn 

spraak terug heeft: “Het is voor mij 
een complete verrassing. Allemaal 
heel hartelijk bedankt. Ik ben heel 
trots dat ik deze onderscheiding heb 
mogen ontvangen.”

Lieve Sam, 
afgelopen jaar heb ik het jou heel moeilijk 

gemaakt omdat ik op wereldreis ging. Ik heb 
het ons moeilijk gemaakt. Ik wil je bedanken 

voor je vertrouwen en even zeggen dat ik van 
je hou! Niet vergeten he! xxx Thomas

Prijs:  De winnenden Valentijnsgroet! 
Thomas en Sam winnen een dinercheque t.w.v. €25,00 van Grand Café Stout! 

Dorpsstraat 86, Aarle-Rixtel         
www.grandcafestout.nl

Enorme opkomst bij interessante bijeenkomst voor senioren
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Lieshout – Dorpsraad Lieshout, 
KBO Lieshout, KBO Mariahout en 
ViERBINDEN hebben eergisteren 
maar liefst 250 senioren mogen 
ontvangen. Tijdens een informa-
tiebijeenkomst in het Dorpshuis 
in Lieshout gaven de ouderen aan 
wat zij graag willen op het gebied 
van zorg, wonen en welzijn in hun 
kern. Ook kregen ze uitleg van 
verschillende instanties over de 
toekomst van de zorg en het Fran-
ciscushof. 

Veranderingen binnen de zorg
Vanaf 2015 zal het kabinet de 
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) flink gaan hervor-
men. Alleen de zwaarste langdu-
rige zorg wordt dan vergoed door 
de overheid en de lichtere vormen 
moeten geregeld worden met de 
gemeente of de zorgverzekering. 
Concreet houdt dit in dat de ge-
meente verantwoordelijk is voor de 
begeleiding en persoonlijke verzor-
ging aan huis. De zorg gaat duur-
der worden, verzorgingstehuizen 
en bejaardenhuizen verdwijnen op 
den duur en mensen worden meer 
op elkaar aangewezen. 

Het is te duur
‘Hoe moet ik dit allemaal beta-
len?’, was een veelbesproken 
vraag vanuit de senioren. Velen 
van hen moeten rondkomen van 

een AOW-uitkering. Daarnaast 
hebben de meeste ouderen een 
huis, waarvan de hypotheek is af-
gelost. Als zij nu een seniorenwo-
ning huren, zijn zij veel duurder 
uit en krijgen ze, door de crisis, 
hun oude huis niet verkocht. Dit 
leidt ertoe dat veel ouderen wel 
graag verhuizen naar een meer 
praktische woning, maar dat bo-
venstaande redenen hen in de 
weg staan. Wethouder Joan Briels 
maakt de aanwezigen daarom be-
kend met de eventuele minima-
toeslagen. Zo is het voor senioren 
met weinig geld mogelijk om een 
welzijnsbijdrage aan te vragen of 
om vrijstelling van de gemeente-
lijke belastingen te krijgen. 

Lees verder op pagina 3 in deze 
krant. 

Een bomvolle zaal in het Dorpshuis tijdens 
de informatiebijeenkomst over de zorg

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant
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Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
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uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.
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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

Er zijn mensen die niet weten wat 
ze doen, maar daar wel volstrekt 
in geloven.

Robert Lembke 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

11 februari 2014

Ons mam is thuis, Beverstraat 161. Wie nog even bij haar wil zijn, is 
welkom op donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur en vrijdag tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Wij nemen afscheid van ons mam op zaterdag 15 februari om
10.30 uur in de H. Michaëlkerk aan de Kerkstraat 1 in Beek en Donk.
Aansluitend zullen we haar bij ons pap begraven op de 
Leonardusbegraafplaats aan de Kapelstraat in Beek en Donk.

Correspondentieadres: Herendijk 34, 5741 RA  Beek en Donk

Vorstenbosch:

Beek en Donk:

Gemert:

Wanroij:

Gemert:

José en Henk
Geert, Linda en Roel,
Anne en Willem-Mathijs, Hilde

Ad en Ada
Loes en Michael, Els en Bas, Gijs

Theo en Annemarie
Frans en Jade, Marieke en Wouter,
Sebastiaan, Steven en Elena

Erie en Mark
Guus, Giel, Han en Pleun

Wilma en Wim
Dirk, Harm, Mart, Siem en Jade

Dapper, onafhankelijk, kordaat, trots en
sterk tot het laatste moment.

Wij nemen afscheid van

Mina van der Horst-Huijbers
Hendrica Wilhelmina

echtgenote van

Frans van der Horst †
Zij overleed op de leeftijd van 95 jaar.

Tot het laatste wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Groot is de leegte die je achter laat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Martien Merks
Monique
Geert-Jan, Jurre en Dieke

*Lieshout, 12 november 1937      † Lieshout, 8 februari 2014

Geertruda Petronella

echtgenote van

Martien Merks
Martinus Johannes

Correspondentieadres: Revershof 39, 5737 AM Lieshout 
  
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 
februari om 11.00 uur in de parochiekerk Sint-Servatius, 
Burgemeester van den Heuvelstraat te Lieshout, gevolgd door 
de begrafenis op de nabij gelegen parochie begraafplaats. 
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Truus is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen, 
op donderdag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Eventueel 
ander bezoek graag in overleg.

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Truus Merks-van Hoof

Met veel bewondering voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft 
gedragen, geven wij met veel verdriet kennis van het overlijden 
van mijn lieve vrouw, ons mam en onze oma

In Memoriam
Gildebroeder Frans Coolen

In een plechtige uitvaartmis heeft het Sint 
Antoniusgilde Beek woensdag 5 februari 
afscheid genomen van Frans Coolen. 
Frans werd eind 2002 aspirant-lid van het 
Sint Antoniusgilde en schoot zich in 2003 
al koning. Hij bleef dat, zoals gebruikelijk 
bij het Beekse gilde, voor een periode van 
drie jaar, tot de kermis van 2006. Na deze 
periode werd hij zilverdrager, en als het 
maar een beetje kon dan was hij aanwezig 
als het gilde uitrukte. 

Tot enkele jaren later een ziekte zich bij 
hem openbaarde en hij niet meer mee kon. 
Zijn toestand verergerde geleidelijk aan en 
echtgenote Greet heeft er heel wat mee 
te stellen gehad. Na een lang ziekbed is 
Frans Coolen op 31 januari overleden. Op 
woensdag 5 februari werd hij, begeleid 
door de gildebroeders en –zusters van zijn 
gilde van Verzorgingshuis De Regt, naar 
de Michaelkerk gebracht. Op de kist lag 
daar het koningsvest met daarop gehecht 
het door hem geschonken koningsschild, 
dat hij jarenlang met veel trots gedragen 
heeft. Na de mis werd met de traditionele 

vendelgroet, 
gebracht door 
keizer Huub 
van den Bergh, 
afscheid
van Frans 
genomen. 

Hij zal in onze 
gedachtenis 
blijven als een 
fijne gildebroeder, een tikkeltje eigenwijs 
en graag discussiërend over allerlei 
onderwerpen, Maar ook gezellig. Hij 
zong graag en als de gezelligheid bij de 
schut op het hoogtepunt was dan was 
het Frans, die iedere keer weer het fraaie 
lied inzette van Julia, die wel het een 
en ander mankeerde maar toch ook zo 
schoon was.

We hadden hem graag heel wat langer in 
ons midden gehad.  Helaas, het heeft niet 
zo mogen zijn. Het gilde wenst Greet en 
familie veel sterkte.

Peuter-/kleuterviering 
in de Michaëlkerk
Beek en Donk – In de Michaëlkerk 
wordt op zondag 23 februari een 
peuter-/kleuterviering gehouden. 
De viering begint om 10.00 uur.

Alle kinderen zijn van harte wel-
kom om bij deze viering aanwezig 

te zijn. De viering is vooral gericht 
op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar 
uiteraard zijn broertjes en zusjes, 
papa’s, mama’s en grootouders 
ook van harte welkom.
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Redacteur: Jacqueline van Gerven
Fotograaf: Jacqueline van Gerven 
    en Melissa Kanters

Mariahout - Onder het motto ‘Gin 
getob, gas d’r op’ ging afgelopen 
zaterdagavond ‘het dak eraf’ tijdens 
de eerste kletsavond uit een reeks 
van 3, voor het carnavalsseizoen 
2014.  Zo’n 300 personen, jong en 
oud, genoten hoor- en zichtbaar in 
het Mariahoutse Buurthuis van een 
gevarieerd aanbod aan vertier. 

Een ‘skône avond’
Prins Patrick van Hoof, Prinses Nicole 
en gevolg openden rond 19.30 uur 
enthousiast de avond. Dit onder mu-
zikale omlijsting van de blaaskapel en 
onder luid geklap van een staande 
menigte. Prins Patrick sprak de wens 
uit er een ‘skône avond’ van te ma-
ken en de pareltjes van de Prins, de 
‘klein durskes’ van de dansgarde, 
beten het spits af. De spanning was 
van de jonge snoetjes af te lezen, 
maar wat deden zij het geweldig. 
Zelfs voor het oog van een volle zaal, 
waarin het college van burgemeester 
en wethouders zat, bleven zij keurig 
in hun rol.

Een gevarieerd programma
Frans Bevers uit Oirschot trad als 
eerste tonprater op als Kastelein van 
‘Café ’t Lachend Verreke’. De ge-
broeders Enzio en Dion, alias ‘Erpels 

uit ’t zakske’,  traden in prachtige 
kostuums op als Cupido & Heilig 
boontje en deden al voor de vijfde 
keer mee. Verder op het programma 
stonden ook de dansmariekes met 
een showdans, OMC met een in-
drukwekkende show en tonprater 
‘Daantje’ – Jasper van Gerwen uit 
Hilvarenbeek. 

Een giraffe die zijn 
‘ouwelui’ kwam ‘zuuke’
Laatstgenoemde nam de schrijfster 
van dit artikel wel zo geweldig op de 
korrel, dat niet alleen hij de tekst kwijt-
raakte. Hilariteit ten top en zelfs de 
duimen (en uiteraard ook de mond-
hoeken) omhoog van wethouder 

Theodoor Biemans. Het optreden 
van ‘Daantje,’ zogenaamd een klein 
ventje en onlosmakelijk verbonden 
met een giraffe, die kwam om zijn 
‘ouwelui te zuuke’, is onmogelijk om 
na te vertellen maar er zal, deson-
danks, nog lang over worden nage-
praat en gelachen.

‘Ja, ik wil’
Daarnaast gaven tijdens deze eerste 
kletsavond ook acte de présence: Wa 
Naw – een groep van 5 Heidurpse 
dames, een leuk in elkaar geknutsel-
de voordracht van de vriendengroep 
en familie van Prins Patrick, Har & 
Bar - een fout-feest-duo, ‘het Kneu-
terlied’ en kletser Lies Taylor met ‘Ja, 
ik wil’. 

Hossen tot in de kleine uurtjes
Er zijn van die feesten die veel te 
snel voorbijgaan en waar je echt bij 
moet zijn geweest. Dit feest was er 
overduidelijk zo één. Het entertain-
mentgehalte was groots, de saamho-
righeid en sfeer prachtig te noemen. 
Er werd niet alleen volop gelachen, 
maar ook gehost en gedanst, tot in 
de kleine uurtjes. De wens van Prins 
Patrick is onderstreept: Het was ab-
soluut een heel ‘skône avond’! 

l n. keebr aall np.
w
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w vier kernen, één partij

Cor 
van Schijndel 

Noud
van Geffen

Harry
de Groof

Herman
van Loen

Onze echte Lijstduwers 
gaan voor Laarbeeks Goud
Onze echte Lijstduwers 

gaan voor Laarbeeks Goud

Uw erkende
wintersportspecialist
is weer geopend!

Tranen gelachen tijdens eerste kletsavond van ‘De Heikneuters’

Veel liefs van 
jouw Biedhie’s

Vervolg voorpaginaverhaal: 
toekomst zorg en Franciscushof
Franciscushof 
De middag bracht ook duidelijkheid 
over het Franciscushof. Petra de Regt, 
directeur strategisch vastgoed en bouw 
van de Zorgboog, vertelt allereerst dat 
de huidige bewoners van Franciscushof 
een ‘verzilverde indicatie’ krijgen en blij-
ven wonen in het verzorgingshuis. “In 
de toekomst zijn jullie geen cliënt meer, 
maar zijn jullie meer dan welkom als 
huurder”, vertelt Petra aan de senioren. 
De ouderen betalen als huurder geen in-
komensafhankelijke bijdrage meer, maar 
huur. Zorg is dan nog steeds mogelijk. 
Deze wordt alleen niet betaald uit de 
AWBZ-gelden; je betaalt zelf een aparte 
vergoeding. 

Bouwplan Franciscushof 
Het oorspronkelijke bouwplan was vol-
gens Petra het realiseren van vier groeps-
woningen met zes à zeven kamers per 
groep en een gedeelde woonkamer. Dit 
plan is echter niet haalbaar. “Voor nu 
houden we het daarom op één groeps-
woning, maar we blijven streven naar 
vier”, vertelt ze. 

Marika Berghuis van Woningstichting 
Laarbeek schetst de toekomstige situ-
atie in Lieshout. De kern wordt het 
Franciscushof, waarin in de vorm van 
een groepswoning de zwaarste gevallen 
worden geholpen. Daaromheen komt 
verzorgd wonen, deze mensen hebben 
minder zorg nodig. De laatste laag is 
voor geschikt/beschut wonen. 

De buitenste twee ‘lagen’ worden vlak-
bij het Franciscushof gerealiseerd. Zo 
moeten er zes huurwoningen aan Den 
Dissel komen, tussen De Klumper en 
de Nieuwsstraat. Daarnaast moeten er 
acht huurwoningen aan Den Effer en zes 
huurwoningen aan de Nieuwsstraat in 
Lieshout komen. 

Mariahout
Nadat al een lange tijd is uitgeweid 
over de mogelijkheden op het gebied 
van zorg in Lieshout, komt een  vraag 
uit het publiek: ‘Hoe zit het eigen-
lijk met Mariahout?’. Ton Borghs, di-
recteur van de Zorgboog, geeft een 
kort maar krachtig antwoord: “Ma-
riahout is te klein voor een eigen zor-

ginstelling. Thuiszorgdiensten kunnen 
natuurlijk wel steeds meer zorg bieden.” 

Gemeente Laarbeek
“We moeten kijken naar de mogelijkhe-
den en niet naar de beperkingen”, begint 
het verhaal van Joan Briels. Hij vertelt 
waar de gemeente in de toekomst mee 
geconfronteerd gaat worden. Concreet: 
meer taken, minder budget. Belangrijk 
hierbij volgens de wethouder is samen-
werking. Zowel met zorgaanbieders als 
andere gemeenten in het Peelgebied.

Geldig met bon t/m 28-02-2014

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

50% OP ALLE KLEDING
KASSAKORTING OP WINKELVOORRAAD
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

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 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

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

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) 
kan men bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

KERKBERICHTEN
Agenda 
zaterdag 15 – vrijdag 21 februari

Zaterdag 15 februari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Frans Maas 
(mged), Tonny Mennen-van Zon (mged), 
Hanny van Zutphen-Mennen (mged), Toon 
van de Wijdeven (mged), Jan van de Boom 
(mged).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Thieu Driessen 
(sterfdag); Tot welzijn van de parochie

Zondag 16 februari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Harmonie St Caeci-
lia uit Lieshout 
Intenties in deze viering voor: Barbara Ver-
eijken (fund), Sjaan Reloe-Coppens (mged), 
Jan Aalders (mged), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter, Gerard van de Laar 
(verj), Jan Royackers, Frank Oattes (verj).

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
6e Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v.  het Dames- en 
Herenkoor.
Intenties in deze viering voor: Overleden ou-
ders Vereijken – Verhagen (j. get.);
Overleden ouders van der Most – de Groot.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Hendrik 
Heesakkers en Irene Hurks de kleindochter, 
Guus van Mil, Rieky Huijbregts-Jansen, Dina 
Verhagen, Jan van Heijnsbergen Hendrika 
Steegs Elisabeth van den Elsen en overleden 
kinderen.

Maandag 17 februari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 18 februari

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 19 februari 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van deze viering wordt er door de 
zusters een kop koffie geschonken

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed.

Donderdag 20 februari

Geen viering

Vrijdag 21 februari

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Als je dan je gave offert op het altaar 
en jij je daar herinnert 

dat je broeder iets tegen je heeft, 
laat je gave daar 

voor het aanschijn van het altaar 
en ga eerst heen: 

verzoen je met je broeder 
en dan kun je komen 
en je gave offeren.

Harmonie St Caecilia speelt in de zondagsmis

Jaarvergadering Sint Margarethagilde

Lieshout - De heilige mis in de Sint 
Servaaskerk wordt aanstaande zon-
dag opgeluisterd door harmonie St. 
Caecilia. 

Geen grootse klassieke werken of 
swingende popnummers, maar fra-
giele, gedragen muziek. Een minder 
bekende kant van het harmonie-
orkest, maar in combinatie met de 

akoestiek van de Lieshoutse kerk ze-
ker het beluisteren waard.

De Lieshoutse en Mariahoutse har-
monie speelden in het verleden va-
ker tijdens een dienst in de kerk. Op 
verzoek van pastoor Beekman is de 
muzikale opluistering van de mis 
op zondagochtend omgedoopt tot 
een jaarlijkse traditie. Onder pater 

Wester, die vorig jaar het stokje over-
nam, wordt die traditie voortgezet. 
Ook wordt er tijdens de misintenties 
stilgestaan bij de overleden harmo-
nieleden.

De mis met harmonie St Caecilia on-
der leiding van Jan Boschveld begint 
zoals gebruikelijk om 09.30 uur.

Aarle-Rixtel – Het gilde Sint Marga-
retha, oftewel de rode schut, hield op 
dinsdag 4 februari jaarvergadering in 
het gildepaviljoen aan de Havenweg 
te Aarle-Rixtel. De vergadering werd 
geleid door Hoofdman Theo de Jong 
Mzn. De hoofdman opende de ver-
gadering met een christelijke groet 
en kon 38 gildebroeders verwelko-
men, waarna het voorbije gildejaar 
nog eens geëvalueerd werd. 

De notulen van de vorige vergadering 
en ingekomen stukken werden voor-
gelezen door 2e Dekenschrijver Miko 
van de Ven. Het financieel jaarverslag 
werd verzorgd en toegelicht door 1e 
Deken Rentmeester Teun Heinsber-
gen, gesteund door de kascommissie, 
welke gevormd werd door Karel van 
de Graef en Henk Peters, die niets als 
lof uitspraken over de aanpak van 
de Deken Rentmeester. Alles onder 
het genot van roggebrood met zult, 
een traditie die reeds 113 jaar oud is. 
De gildebroeders lieten zich dit goed 
smaken. Een bijzondere dank gaat 
hierbij uit aan gildebroeder Mart Ban-
kers, die dit door zijn bijdrage, ook dit 
jaar weer mogelijk maakte. 

Bijhorende bij het 9e agendapunt de 
bestuursverkiezing. 2e Deken Rent-
meester Ronald de Jong en Hoofd-
man Theo de Jong Mzn. waren af-
tredend en herkiesbaar. 1e Denken 

Rentmeester Teun Heinsbergen was 
aftredend en niet herkiesbaar. Er 
had zich een kandidaat aangemeld 
nl. Bart van der Vorst, Met algehele 
stemmen wordt Bart de nieuwe 1e 
Deken Rentmeester en zijn Ronald en 
Theo weer voor 3 jaar herkozen. De 
Hoofdman bedankte Teun (zie foto) 
voor zijn 7 bestuurlijke jaren en grote 
inzet ten behoeven van het gilde. 

Het aloude gildelied uit 1898 werd 
door de gilde Koning Harrie van Gan-
zenwinkel op de juiste toon ingezet 

waarna alle aanwezige gildebroeders 
uit volle borst meezongen. Dit alles 
onder trombegeleiding op de aloude 
gildetrom, geslagen door Ed Vincent. 
Hierna mocht de Deken Rentmeester 
overgaan tot het innen van de con-
tributie. Werd de rondvraag afge-
handeld, waarna niets meer aan orde 
zijnde de Hoofdman vervolgens de 
vergadering sloot met de christelijke 
groet. Aansluitend werd er gelegen-
heid genomen voor een informele 
voortzetting, napraten en gezellig 
samenzijn.   

Hoofdman Theo de Jong bedankte Teun Heinsbergen voor zijn 7 bestuurlijke jaren

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

AARLE-RIXTEL
06-38 91 44 77
WWW.MMTAALTEKST.COM

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Deze schoonheid is Molly, een 
volwassen Hollandertje. Molly is 
een actief en speels konijn, dat dol 
is op lekkere hapjes. Stukjes wortel 
of appel komt ze graag uit je hand 
eten. Ze vindt het heerlijk als ze de 
ruimte heeft om rond te rennen en 
springen, een ruime kooi met grote 
buitenren is Molly haal droomhuis. 

Graag wil ze dit optrekje delen met een gecastreerd konijnenvriendje of een 
vriendinnetje, in haar eentje vindt Molly het maar een saaie boel. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in Molly of andere dieren uit dierenopvang 
‘vd Voorste Grootel’ bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u 
onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Molly
Leeftijd:     volwassen
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Laarbeek – De doos bonbons is niet 
meer wat het geweest is en ook aan 
een zwoel gedicht wordt weinig ge-
hoor gegeven; Laarbeek neemt hun 
(geheime) geliefde met Valentijn het 
liefst mee uiteten. Voor deze optie 
koos 46% van de respondenten in de 
enquête van TipMooiLaarbeek.nl. 

Clichés 
Toch zijn niet alle ‘valentijnclichés’ Laar-
beek uit. Een bos bloemen staat dicht 
bij de koploper met 39% en ook het 
kaartje met lieve tekst blijkt volgens de 
toelichting een veel gekozen liefkozing. 
Verder probeert een kleine groep in-
woners van Laarbeek hun Valentijn te 
verwennen met een mooi gedicht, een 
nieuw lingeriesetje of een lekker dagje 
uit voor twee.

Lingerie voor 65plussers Beek en Donk
Iedere leeftijdsgroep blijkt ook weer 
zijn eigen voorkeur te hebben. De in-
woners onder de 40 jaar verrassen hun 
geliefde het liefst met een bos bloemen 
of een etentje. Zij delen hun mening 
met de groep 40-65. Opvallend is dat 
een kwart van de 65plussers voor een 
nieuw lingeriesetje gaat. Deze senio-
ren zijn allemaal afkomstig uit Beek en 
Donk. Wie meer houdt van een sap-
pig geschreven gedicht, kan beter naar 
Lieshout verhuizen; daar worden van 
de vier kernen de meeste partners ver-
rast met een geschreven variant. 

Elke dag Valentijnsdag
Niet iedereen viert Valentijn. ‘Ik heb 
geen Valentijnsdag nodig om mijn 
man duidelijk te maken dat ik van hem 
houd’ is een van de argumenten. Vele 
respondenten blijken zich hierbij aan 
te sluiten. Men zou het hele jaar door 

hun partner moeten laten weten hoe 
lief ze elkaar vinden. Vandaar dat op de 
vraag: ‘Viert u Valentijnsdag?’ niet heel 
Laarbeek ‘ja’ schreeuwde. Slechts 15% 
weet zeker dat zij de dag gaan vieren, 
andere twijfelen of kiezen ervoor om de 
dag van de liefde over te slaan dit jaar.

39%

46%

4%
6%

23%
Van Rijsingen

Van Rijsingen

frikandellen

rundvlees
kroketten

doos 20 stuks

doos 32 stuks

€ 3,99

€ 10,98

Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

pangasiusfilet
STUNT STUNT STUNT 3 zakken van 1 kilo

€ 10,00

de diepvriesknalweek

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pink Lady    per kilo   2.49
Tomaten    500 gram  0.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Venkel     500 gram   1.29
Pruimen    500 gram  1.49

Gesneden Prei

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

 ü Glasreparatie - glasrenovatie - schadetaxatie
 ü Snelle schade afhandeling
 ü Kwaliteit en ruim assortiment van diverse merken

“Glashard de beste”

SBIB geregistreerd    Aarle-Rixtel    www.marcgosen.nl    marcgosen@chello.nl

Ruitschade !!!   Snel en vakkundig gerepareerd, bel snel: 06- 27020412

Zusters Ursulinen verlaten Aarle-Rixtel
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Ted Vlemmings

Aarle-Rixtel – Nog vier zusters wonen 
momenteel in ‘Huize Angela’, gelegen 
aan de Dorpsstraat naast de kerk. Van-
wege dit kleine aantal, gecombineerd 
met hoge leeftijd en kosten, gaan zij 
woensdag 12 maart de voormalige 
pastorie verlaten. De zusters Ursulinen 
verhuizen naar Grubbenvorst. Dit is, sa-
men met Venray, de laatste Nederlandse 
verblijfplaats van deze Katholieke orde.

De Ursulinen kennen een lange geschie-
denis. In 1535 wordt de Orde in Italië 
gesticht door Angela Merici met als doel 
vrouwen en meisjes te vormen en on-
derwijzen. Paus Pius VII verklaart deze 
stichteres, waarnaar de oude pastorie 
in Aarle-Rixtel later wordt vernoemd, in 
1807 heilig. 
Vanuit Italië verspreidden de zusters Ur-
sulinen zich eerst over Europa, later over 
de andere continenten.

Indonesië was een land waar veel Ne-
derlandse Ursulinen actief waren. Zij 
stichtten daar een aantal scholen. 
Vanwege de politieke onrust eind ja-
ren ‘60 waren de zusters genoodzaakt 
dit land te verlaten en terug te keren 
naar Nederland. Omdat de Orde zelf 

onvoldoende woonruimte ter beschik-
king had om al deze terugkomers on-
der te brengen, werd er naar nieuwe 
woonruimte gezocht. Zuster (en over-
ste) Henriëtte: “In Indonesië hoorden de 
Ursulinen dat de pastorie in Aarle-Rixtel 
te koop stond. Vanuit Indonesië belden 
zij naar Nederland.” In 1970 kocht de 
Orde het pand.

Na het aanbouwen van een extra vleu-
gel, werd de oude pastorie ingezet als 
opvanghuis voor 24 Ursulinen. Zuster 
Henriëtte: “Deze veelal oude zusters 
hadden in Indonesië een moeilijke tijd 
gehad en veel kracht verloren.” Zuster 
Jeanne: “Zij hadden vaak in Jappenkam-
pen gezeten.” In Aarle-Rixtel brachten 
deze zusters hun oude dag door.

“Inmiddels zijn er veel van deze zus-
ters overleden of met een indicatie naar 
Grubbenvorst overgeplaatst. Zo ont-
volkte het huis”, legt de overste uit. 
Sinds oktober 2013 wonen er nog maar 
vier zusters in ‘Huize Angela’ in de leef-
tijd van 75 tot 83 jaar. Zuster Henriëtte: 
“Een half jaar geleden is zuster Marij 
overleden. Toen hebben we de knoop 
doorgehakt om te vertrekken uit Aar-
le-Rixtel. Het huis is te groot voor ons 
vieren.” Zuster Jeanne: “Het vertrek is 
geen verassing voor ons.”

De vier Ursulinen zijn nu druk aan het 
pakken. De verhuizing naar Grubben-
vorst staat gepland op woensdag 12 
maart. De zusters gaan daar wonen in 
het Ursulinen verzorgingstehuis met 
aanleunwoningen. Het pand in Aarle-
Rixtel is verkocht aan IRIS Vastgoed (zie 
het bericht hiernaast). Niet alle inboedel 
kunnen ze kwijt in Grubbenvorst. Daar-
om vindt op zaterdag 22 maart in ‘Huize 
Angela’ een openbare verkoop plaats 
van overgebleven spullen. De opbrengst 
hiervan gaat naar een ontwikkelingspro-
ject in Ghana.

Met verschillende gevoelens sluiten de 
zusters hun periode in Aarle-Rixtel af. 
Zusters Henriëtte: “Zuster Vera heeft 
een nauwe band met het dorp. Zij is bij 
het zangkoor en bij de seniorenvereni-
ging K.B.O. Voor haar is het moeilijker 
om te vertrekken. Wij zijn hier minder 
geworteld.” Ook vinden zij hun vertrek 
spijtig voor de kok, die al 27 jaar kookt 
en allerlei klusjes doet voor de zusters.

De Ursulinen kijken met een goed ge-
voel terug op hun verblijf in ‘Huize An-
gela’. Zuster Henriëtte: “De bevolking 
in Aarle-Rixtel is vriendelijk en gemoe-
delijk. Bovendien hebben we ook een 
goede buurman (Jantje).”

De pastorie in Aarle-Rixtel, waar de vier zusters nog een kleine maand zullen wonen

De Heilige Angela, stichteres 
van de Ursulinen

IRIS vastgoed ontwikkeling 
nieuwe eigenaar ‘oude pastorie’ 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - IRIS vastgoed ont-
wikkeling BV uit Beek en Donk 
wordt de nieuwe eigenaar van de 
voormalige pastorie – nu ‘Huize 
Angela’ - aan de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. Wat de herbestem-
ming gaat worden, is nog niet he-
lemaal duidelijk. 

Het Beek en Donkse bedrijf heeft 
het Dorpsplatform gevraagd om 
ideeën aan te dragen voor de 
herbestemming. Robert Hellings 
van IRIS wil namelijk weten welke 
ideeën er in Aarle-Rixtel en dus ook 
bij het Dorpsplatform leven. Hierbij 
wordt gekeken naar de monumen-
tale pastorie en in de latere aan-
bouw. Wellicht dat aan elkaar ge-
bouwd een goede oplossing blijft, 
of dat de pastorie en aanbouw 
apart exploitabel worden. 

Bij de pastorie zou je volgens Ro-
bert bijvoorbeeld ook kunnen den-
ken aan een hotel, restaurant, bed 
& breakfast, grand café of luxe 
kantoor. Integraal gebruik van het 
gehele klooster is natuurlijk ook 
mogelijk, bijvoorbeeld een voorzie-
ning voor begeleide kamerbewo-
ning, een (zorg)hotel, zelfstandige 
zorgeenheden, appartementen en 
aanverwante bestemmingen. 

IRIS vastgoed is vanuit professie 
en passie regelmatig betrokken bij 
duurzame herbestemmingen van 
(religieus) erfgoed. Vanuit deze 
betrokkenheid is Robert ook bij de 
heemkundekring in Aarle-Rixtel 
geweest om naar de historische 
achtergrond van het pand te infor-
meren. Kijk voor meer informatie 
op www.irisvastgoed.nl.

Laarbeek neemt (geheime) 
liefde met Valentijn mee uiteten

Met een bos bloemen
Door een etentje aan te bieden
Met een mooi gedicht

Door een lingeriesetje te kopen
Anders
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OPEN DAGEN & AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Maak uw keuze, u bent van harte 
welkom om samen met uw kind 
een kijkje te komen nemen!

Samen vernieuwend leren

EENBES BREDE SCHOOL 

De Muldershof
Informatieavond 
17 februari: 20.00-21.00 uur

Open huis 
19 februari: 18.00-20.00 uur

Inloopochtend 
26 februari: 8.45-10.15 uur

Molenweg 5
5741 NA  Beek en Donk 
Tel. 0492 461 309
www.demuldershof.nl

Beek en Donk

KINDCENTRUM 

De Raagten
Inloopochtend 
21 maart: 10.30-12.00 uur

Creatieve avond 
25 maart: 18.30-19.30 uur

Otterweg 31
5741 BC Beek en Donk 
Tel. 0492 461 545
www.de-raagten.nl

EENBES DALTONBASISSCHOOL 

‘t Otterke
Open dag 
23 maart: 10.00-12.00 uur

“Kijkje-in-de-klas” 
24 maart:  9.00-10.00 en  

13.30-14.30 uur

Beverstraat 11
5741 KW  Beek en Donk 
Tel. 0492 462 163 
www.otterke.nl

Mariahout

EENBES BASISSCHOOL 

Bernadette
Informatieavond en inschrijving 
31 maart: 19.00-21.00 uur

Mariastraat 31
5738 AH  Mariahout 
Tel. 0499 425 115
www.bernadettemariahout.nl

Aarle Rixtel

EENBES BASISSCHOOL 

De Heindert
Informatieavond 
24 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 09.00-10.30 uur

Schoolstraat 1 
5735 CG  Aarle-Rixtel 
Tel. 0492 381 214
www.heindert.nl

EENBES BASISSCHOOL 

Brukelum
Informatieavond 
25 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 10.45-12.15 uur

Broekelingstraat 2 
5735 HC  Aarle-Rixtel
Tel. 0492 381 876
www.brukelum.nl

Lieshout

EENBES BASISSCHOOL 

Mariabasisschool
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend  en inschrijving 
13 maart:  9.00-10.00 uur en 

10.30-11.30 uur

Inloopochtend en inschrijving 
20 maart: 9.00-10.00 uur

De Wieken 38
5737 JA  Lieshout
Tel. 0499 421 374
www.mariabasisschool.nl

KINDCENTRUM 

De Sprankel
Opening nieuw schoolgebouw 
22 februari: 11.00 uur

Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend en inschrijving 
19 maart: 8.45-10.00 uur

Inloopochtend en inschrijving  
26 maart: 8.45-10.00 uur

Grotenhof 4-6
5737 CB Lieshout
Tel. 0499 421 529
www.kindcentrumdesprankel.nl

Voor inschrijving graag 
paspoort of identiteitskaart 
van uw kind meenemen

KUNT U ER NIET BIJ ZIJN ? 
Maak gerust een afspraak voor een 
andere keer! Voor een informatie-
gesprek en rondleiding kunt u het hele 
schooljaar telefonisch een afspraak 
maken met de directeur van elke school.

Kom kennismaken op onze 
basisscholen in Laarbeek!

Open dag Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout

Danny en Anita gaan samen verder met De Pelgrim

Voorlichtingsmiddag Osteoporose 
oftewel botontkalking

Lieshout/Mariahout - In de afgelopen 
week heeft het Wit-Gele Kruis bij alle 
burgers in Lieshout en Mariahout, die 
geen lid zijn van de vereniging, een 
brief bezorgd. Kern van de brief was 
een oproep tot solidariteit met het 
werk van het Wit-Gele Kruis.

Vroeger stond het Wit-Gele Kruis  voor 
o.a. thuisverpleging en kraamzorg 
maar die taken zijn met de komst van 
de AWBZ overgegaan naar grote zor-
ginstellingen. Veel kruisverenigingen 
werden opgeheven, maar het Wit-Ge-
le Kruis van Lieshout en Mariahout is 
blijven bestaan. Dagelijks komt u ons 
nog in het dorp tegen met name in het 
Zorg Advies Centrum (medisch cen-
trum) en bij Gezondheidsvoorlichting 
van de meest uiteenlopende aard.

Het Wit-Gele Kruis Lieshout - Maria-
hout is blijven bestaan vanuit de vaste 
overtuiging, dat hetgeen lokaal kan 
worden geleverd, niet noodzakelijk 
van ver moet worden gehaald.  De 
voordelen daarvan zijn legio. Voor rol-
lator of krukken zou men anders aan-
gewezen zijn op de voorzieningen in 
Helmond.

Om het werk van het Wit-Gele Kruis 
te kunnen voortzetten, dat vraagt 
solidariteit van alle inwoners van het 
dorp. Op die solidariteit doen zij met 
de actie een beroep. Voor de kosten 
hoeft niemand het te laten, maar voor 
het gemak van al die voorzieningen in 
het eigen dorp zou iedereen die nog 
geen lid is, het meteen moeten wor-
den. Voor slechts €5,50 per jaar is men 

volwaardig lid van het Wit-Gele Kruis 
en kan men van alle faciliteiten ge-
bruik maken.

In het medisch centrum hebben zij 
sinds kort een nieuwe huisvesting ge-
kregen. Zij zijn daar trots op en willen 
dat graag uitdragen. Daarom zijn alle 
inwoners van Lieshout en Mariahout 
van harte welkom tijdens de open dag 
op zaterdag 15 februari van 10.00 tot 
12.00 uur.

Voor aanmelding of inlichtingen 
kan men op alle werkdagen terecht 
bij het Zorg Advies Centrum tussen 
10.00 en 11.00 uur of per telefoon 
0499-423169.

Mariahout - Bijna drie jaar geleden 
begonnen Danny Vos en Anita van 
Wijk samen met Marcel en Astrid van 
der Zanden aan een avontuur in Laar-
beek. Het kwartet nam ‘de Vijfeijken’ 
over en toverde het om in ‘de Pel-
grim’. Afgelopen week is naar buiten 
gebracht dat Danny en Anita met zijn 
tweeën verder gaan, in goed overleg 
met Marcel en Astrid.

Voor veel mensen kwam het als een 
donderslag bij heldere hemel. De twee 
ondernemerskoppels uit Sint-Oeden-
rode wisten het natuurlijk al eerder, 
maar enkele weken geleden is de 
knoop doorgehakt. “We hebben altijd 
fijn met Marcel en Astrid samenge-
werkt. Met zijn vieren hebben we een 
prachtige zaak opgebouwd. Er is zeker 
geen conflict, slechts een verschil in vi-
sie. Vier kapiteins op één schip blijkt 
toch best lastig. Daarom leek het ons 
allemaal beter om uit het elkaar te 
gaan”, legt Danny uit. 

Veel zal er niet veranderen in ‘de Pel-
grim’. Het restaurant en bijbehorende 
cafetaria draaien prima en zullen voor 

dezelfde doelgroepen beschikbaar 
blijven. Een vaste kracht, Hans Smits, 
gaat zich toeleggen op de snackbar.   

Beek en Donk - Osteoporose is een 
niet te onderschatten probleem voor 
de volksgezondheid. Eén op de vier 
vrouwen krijgt hier vroeg of laat mee 
te maken. Osteoporose kan niet wor-
den genezen. Wel kunnen preventieve 
maatregelen het risico op botontkal-
king verkleinen of de gevolgen hier-
van beperken. 

Deze voorlichting wordt gegeven door 
Mw. Verhoeven van de GGD. Tijdens 
de bijeenkomst wordt aandacht be-
steedt aan de symptomen, de risico-
factoren en wat men kan doen om 
het risico te verkleinen. Daarbij wordt 
onder andere ingegaan op het belang 
van voeding. 

Deze middag wordt gehouden in sa-
menwerking met ViERBINDEN, KBO 
Beek en Donk en Kruiswerk Laarbeek. 
Iedereen die belangstelling heeft is 
welkom. De zaal is open om 13.30 uur. 
Er zijn geen kosten, maar men moet 
zich wel even aanmelden i.v.m. met de 
organisatie.

Aanmelden voor 16 februari per tele-
foon, per briefje of e-mail met naam, 
adres en telefoonnummer bij:
Nel Rooijmans, Rembrandtplein 27, 
tel. 0492-462019. Zus van den Eijnde, 
Model v/d Donckstraat 6, tel. 0492-
464209. Anny Kuipers, Lindenlaan 15, 
tel. 0492-461083. M.C. v/d Heijden, 
Magnolia 9, tel. 0492-464712. 
m.c.van.der.heijden.@gmail.com. 

Lezerspodium

Speelplekken Beekse Akkers
In De MooiLaarbeekKrant van 
donderdag 06-02-2014 stond een 
artikel over de realisatie van de eerste 
speeltuin aan het Isidorusplein op 
de Beekse Akkers. Dit artikel heeft 
ondergetekenden zeer verbaasd en 
inmiddels staat er op korte termijn ook 
een afspraak met Wethouder Biemans 
gepland om een en ander toe te lichten. 

Tijdens een bijeenkomst van de 
Werkgroep Speelplekken (bestaande 
uit bewoners van de wijk en een 
vertegenwoordiging van de gemeente) 
op maandag 03-02-2014 is besloten 
dat de focus ligt op de realisatie van 
diverse speelplekken in de wijk en 
niet op het Isidorusplein. Dit mede 
met het oog op de veiligheid rondom 
het Isidorusplein, waar binnenkort de 
belangrijkste uitvalsweg van de wijk 
naast komt te liggen. De werkgroep 
wil de kinderen uit de wijk niet naar 

de rand van de wijk laten gaan om te 
kunnen spelen en heeft er daarom voor 
gekozen op diverse locaties in de wijk 
speelplekken te realiseren. 

Mede omdat op dit moment slechts 
50% van het eerder beschikbaar 
gestelde budget gebruikt mag worden 
voelde de werkgroep zich genoodzaakt 
deze keuze te maken. Na realisatie van 
de rest van de wijk zal ook de centrale 
speelplek op het Isidorusplein verder 
ingericht worden. Op dit moment 
loopt de aanbesteding van de eerste 
speelplekken, in de loop van maart 
zal er een keuze voor een aannemer 
gemaakt worden en de verwachting is 
dat er de komende zomer al gespeeld 
kan worden in de nieuwe speeltuintjes.

Claudia Verheijen
Michiel Bergman
Annemarie Vogels

Danny Vos en Anita van Wijk
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Welk cijfer geef jij aan de gemeente 
Laarbeek als het de aandacht voor de 

jongeren betreft?

Wie behoren volgens jou tot de 
categorie ‘jongeren’?

* Hierbij waren meerdere opties mogelijk 

Laarbeek krijgt van inwoners een 7 op het gebied van ‘jongeren’

Hoe denken de Laarbeekse politieke partijen over jongeren?

Laarbeek – De inwoners van Laarbeek 
zijn tevreden over de hoeveelheid 
aandacht die de gemeente heeft voor 
jongeren. Volgens 43% is het een 7 
waard. Dit komt volgens de toelich-
ting vooral door de tienerwerken en 
sportverenigingen die de gemeente te 
bieden heeft. Dit alles blijkt uit de re-
sultaten van TipMooiLaarbeek.nl.

Plussen en minnen
Gemeente Laarbeek kent vier tiener-
werken: De Boemerang in Beek en 
Donk, &RG Teens in Lieshout, Yammas 

in Mariahout en Cendra in Aarle-Rix-
tel. Dagjes uit, feestavonden en allerlei 
andere activiteiten worden georga-
niseerd door hen voor de jongeren in 
Laarbeek. Een goede zaak volgens de 
respondenten. Ook sportverenigin-
gen, skateramps en WiSH Outdoor 
worden gezien als belangrijke voorzie-
ningen voor de jeugd in Laarbeek. 
Toch zouden er ook een aantal dingen 
ontbreken. Zo missen de inwoners 
een bioscoop of theater en een ‘echte 
hangplek’. Daarmee wordt bedoeld 
een hangplek met weinig toezicht, 

waar de jongeren kunnen ‘chillen’ en 
zichzelf kunnen zijn, zonder de rust 
van anderen te verstoren.  

Denken voor de jeugd
Verder blijkt uit de enquête dat de 
Laarbekenaren ‘jongeren’ zien als 
mensen tussen de 12 en 25 jaar. De 
meeste respondenten geven aan 
moeite te hebben om door de ogen 
van een jongere te kijken. 45% blijkt 
namelijk geen idee te hebben wat 
de jeugd in Laarbeek van de ge-
meente vindt. De mensen die hebben 

ingevuld dat 25minners niet tevreden 
zijn (23%), doen dat in het mom van 
‘jongeren zijn toch nooit tevreden’. 

Ook de politieke partijen in Laarbeek, 
waarvan de meeste leden niet meer 
onder de definitie ‘jongeren’ vallen, 
moeten keuzes maken voor deze leef-
tijdsgroep. Wat vinden zij van de resul-
taten en waar moet volgens hen aan 
gewerkt worden in 2014? Alle partijen 
hebben het onderwerp ‘jongeren’ op-
genomen in hun verkiezingsprogram-
ma. 

Jongerenraad
Een idee dat leeft bij de meeste partij-
en is een jongerenraad. Een adviesor-
gaan tussen de jeugdgemeenteraad en 
de gemeenteraad voor volwassenen. 
Hierdoor kunnen jongeren zelf aange-
ven hoe zij over verschillende zaken in 
de gemeente denken, wat zij missen of 
willen verbeteren, maar ook wat goed 
gaat en dat benadrukken. Of deze 
raad er ook daadwerkelijk gaat komen 
is nog maar de vraag; verschillende 
partijen zien dit adviesorgaan mogelijk 
anders ingevuld. 

Ria van der Zanden
Fractievoorzitter PNL 
(Partij Nieuw Laarbeek)

“Een zeven is goed, maar het kan be-
ter. Het is belangrijk dat jongeren zich 
thuis voelen in eigen dorp. Ze zitten 
hier bij verenigingen en hun vrienden 
wonen hier. Hun sociale leefomgeving 
ligt nog in eigen kern. Tienercentra 
en verenigingen zijn daarom erg be-
langrijk. Ik denk dat het goed is als de 
jeugd meer keuzemogelijkheden krijgt 
in plekken waar zij naartoe kunnen. 
Ik weet het ook niet zeker, ik ben zelf 
geen jongere meer, maar ik denk dat 
er meer plekken voor jongeren moe-
ten zijn , zodat zij niet buiten hoeven 
te ‘hangen’. Daarnaast zijn wij van 
PNL voor een jongerenraad. Jongeren 
kunnen dan, gevraagd en ongevraagd, 
advies geven aan de gemeenteraad.”

Monika Slaets
ABL (Algemeen 
Belang Laarbeek)

“Ik kan me voorstellen dat jongeren 
soms het gevoel krijgen dat er totaal 
niet naar hen geluisterd wordt, maar 
aan de andere kant hebben we in 
Laarbeek wel veel (sport)verenigin-
gen en goede scholen. Natuurlijk zijn 
er dingen die beter moeten. Zo is per 
1 januari 2015 de gemeente verant-
woordelijk voor de jeugdzorg.  Dan is 
het heel belangrijk dat de communica-
tie tussen verenigingen, tienerwerken 
en de gemeente goed is. Dit betekent 
niet dat wij als gemeente de jeugd 
gaan vertellen wat zij moeten doen. 
Zo werkt het niet, dan ben je ze kwijt. 
We moeten open, eerlijke gesprekken 
met hen aangaan. Ook vinden wij dat 
we iets moeten creëren om de jonge-
ren iets te laten vertegenwoordigen in 
Laarbeek. Na de jeugdgemeenteraad 
zijn we ze kwijt, terwijl het belangrijk is 
dat het contact tussen jongeren en de 
gemeente goed blijft.” 

Tonny Meulensteen
Fractievoorzitter CDA

“Ik denk dat we een zeven hebben 
gekregen door de nadruk van ge-
meente Laarbeek op tienerwerken in 
alle kernen, maar ook zoiets als WiSH 
Outdoor, maar dat is mijn beleving. In 
de toekomst moeten wij proberen niet 
te veel aanbod te creëren. Dan krijgen 
we allerlei kleine snippertjes aan activi-
teiten, waar niet veel jeugd op afkomt. 
Het zou beter zijn als verschillende ac-
tiviteiten met elkaar gaan combineren 
voor alle jeugd in Laarbeek, zoals ‘Car-
nabeats’. Het organiseren hiervan is 
niet de taak van de gemeente. Het sti-
muleren hiervan wel. Ook vind ik een 
jongerenraad een perfect plan, maar 
ik ben realistisch. Ik ben bang dat de 
betrokkenheid van de jeugd in de ge-
meente niet groot genoeg is, maar in 
dit geval hoop ik dat ik ongelijk krijg.” 

Erik van Haperen
De Werkgroep

“De zeven is terecht. Zowel de ge-
meente, als De Werkgroep ondersteu-
nen jongereninitiatieven. Denk hierbij 
aan tienerwerken in alle kernen. Zij 
zorgen ervoor dat de jongeren een 
onderkomen hebben. Daarnaast heb-
ben we ook WiSH Outdoor, de Jeugd 
Olympische Zomerspelen en goede 
sportvoorzieningen in Laarbeek. Dus ik 
denk wel dat de jeugd hier bruist. Be-
langrijk blijft natuurlijk dat we de jon-
geren de risico’s van alcohol en drugs 
melden. Dit zouden we het beste kun-
nen koppelen aan instanties waar de 
jeugd al komt. Dat geldt ook voor een 
eventuele jongerenraad. Ik denk dat 
we beter kunnen kijken naar wat we 
al hebben en waar de jongeren al over 
de vloer komen in plaats van dat we 
iets nieuws opzetten. Het is goed als 
binnen bestaande organisaties jonge-
ren en volwassenen gaan samenwer-
ken en luisteren naar elkaar ideeën. Dit 
doet De Werkgroep ook door Veerle 
van Schaijk op nummer zes te zetten. 
De Werkgroep staat open voor jonge-
ren.”

Greet Buter
Fractievoorzitter PvdA

“De jeugd heeft de toekomst. Dus 
moeten we er in Laarbeek voor zor-
gen dat zij de mogelijkheden hebben 
om hier te blijven wonen en werken. 
Daarnaast wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor de jeugdzorg . Wij 
staan, als dorp, dicht bij de jongeren, 
maar het is wel een hele verandering 
op financieel gebied, maar ook op het 
gebied van zorg. Dus moeten we hier 
als gemeente goed over nadenken. 
We hebben voor de jongeren in Laar-
beek veel mooie voorzieningen, maar 
we moeten ze ook de ruimte geven 
om gewoon buiten te hangen. Dat 
hoort erbij. Overlast moeten we daar-
entegen altijd voorkomen.”
“Ik denk dat een  jongerenraad wat 
ver van de belevingswereld van jonge-
ren staat, andere initiatieven zijn dus 
meer dan welkom. De PvdA staat voor 
jongeren en ouderen en ik denk dat 
juist die combinatie onze gemeente zo 
sterk maakt.”

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Onderwerp deze week:
Jongeren 

Redacteur: Iris Savenije
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Er is op t.v. veel te doen over vers vlees de laatste tijd. Wij van ’t Verswarenhuys 
vinden de herkomst van o.a. ons vers vlees zeer  belangrijk.Een goede herkomst 
bepaald de mate van kwaliteit. U weet wat u eet! Ons rundvlees komt van de 
familie Geerets uit Castenray. Dit bedrijf heeft de beste dikbilkoeien en stieren 
die u zich voor kunt stellen waarbij ook gelet wordt op goede voeding, goede 
leefomstandigheden en gezondheidsbevordering van de dieren. Ons verse var-
kensvlees komt van Gerry Hagelaar uit Helmond. Gerry, zelf afkomstig uit Aarle 
Rixtel, selecteert dagelijks zelf de varkens uitsluitend van de hoogste kwaliteit 
en veredeld deze in de slagerij in Helmond.’t Verswarenhuys verkoopt dus uit-
sluitend eerlijk vlees! Dat geldt ook voor ons Livar 
varkensvlees en het rundvlees van het Brandrode 
rund(100% biologisch), geportioneerd en diepge-
vroren te verkrijgen.

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACHTHOEK AFDALING AQUARIUM
BAKFIETS BATTERIJ BEVROREN
CAKEVORM DIENBLAD DOBBELEN
ELLEBOOG FLAMINGO GELATINE
HANGSLOT HINKELEN KALENDER
LANTAARN NAGELLAK PIRAMIDE
SLAGTAND SPRINTEN STROPDAS
TEKENING VIERKANT VERLIEFD

ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, 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 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:
Maria Dekkers-Jansen 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Kelly Kuijn-Robbescheuten

2. Geert van Dijk

3. Annemieke van Kaathoven

Maria Dekkers-Jansen 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

4 5 9 6 2

6 8 3

7 4

9 1 8

3 6 1 8

1 5 9

5 1

2 8 4

8 6 3 2 7

Puzzle #297109

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku
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EZOND Vers vlees: gezond, lekker en eerlijk!

• 250 gr kipfilet
• 1 ui
• 1 rode paprika
• 1 groene paprika
• 100 gr champignons

• Olijfolie
• 100 gr kaas
• Peterselie
• 6 plak bladerdeeg
• 1 ei

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

Uitleg van het recept:

Snijd de kip, uien, paprika’s en champignons in gelijke stukjes. 
Bak in olie eerst kort de kipfilet aan en voeg dan de ui, paprika en 
champignons toe. Bak alles even goed door en laat het afkoelen op 
het aanrecht. Hak de peterselie fijn en snijd de kaas in kleine blokjes. 
Meng nu alles door elkaar en breng het geheel goed op smaak 
met peper en zout. Zorg dat het plakje bladerdeeg nog een beetje 
bevroren is en leg ze op het aanrecht. Verdeel de vulling over de 
bladerdeegvellen en vouw ze schuin tot je een driehoekje hebt. Maak 
de randen een beetje nat met water zodat ze goed blijven plakken. 
Druk de randje mooi met een vork aan zodat het pakketje goed dicht 
is. Bestrijk de envelopjes in met een geklutst eitje. Bak ze ± 25 min af 
in een oven van 200°c. Eet smakelijk.

Recept van de week

Heerlijke gevulde kip-kaas envelopjes (6 stuks)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:
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Volgens P. Skauwe

Mensen lief, daar zitten we weer. 
Met een bord eten op schoot zit-
ten we voor de buis en kijken 
naar de verrichtingen van de top-
sporters. De oorsprong ligt bij de 
oude Grieken, nagevolgd door 
de Romeinen. Maar dan wel in 
de zomer, met blote bast en ge-
spierde lichamen. Het volk zat in 
het Colosseum en keek naar Gla-
diatoren en exotische dieren. Ze 
kregen brood en spelen, televisie 
bestond nog niet. Olympia was bij 
het begin van de spelen al enkele 
eeuwen de belangrijkste plaats om 
Oppergod Zeus te eren. De Wes-
terse mens werd sport onthouden, 
door de godsdienst. Een christen 
balt niet maar bidt, want zegt de 
Bijbel, “lichamelijke oefening is tot 
weinig nut”. In gedachten zien we 
een dikbuikige monnik al gehuld in 
donkerbruine pij op langlaufski’s 
voorbijglijden. Maar, kerken lopen 
leeg, stadions vol.
Niet zomaar stadions. Kapitale ge-
bouwen worden uit de grond ge-
stampt, ten koste van de arbeider. 
Landen willen zich door de spelen 
op de kaart zetten, al vreet de be-
volking droog brood. De Poetin-
Spelen, waarbij de naamgever 
een knuffelbeer voor de Brabantse 
fragiele schaatsster blijkt te zijn. 
Waar zijn die lekkere stevige wij-
ven uit het Oostblok met spieren 
als kabels door het inspuiten van 
mannelijke hormonen. Borsten als 
erwten op een keihard getrainde 
sixpack. Dat is verleden tijd. Op 
het beeldscherm overal oranje kle-
ren gelijk een tempel Boeddhisti-
sche monniken, ontsnapt aan het 
gebed.  Een horde Hare Krisjna’s 
aangevoerd door een juichend Ko-
ningspaar. 

En wat we allemaal leren van de 
deskundigen aan de zijlijn. Sporten 
lijkt wel wiskunde. Ben ik net ge-
wend aan de schorre stem van de 
omroeper in een rokerige dartshal 
die ‘wanhudruteneetie de ether 
in slingert, krijgen we nu ‘seven-
twintie’. Na enkele uren naar het 
snowboarden gekeken te hebben, 
begreep ik dat dit twee rondjes 
om je lengteas zijn. Zo is ‘wanee-
tie’ een enkele draai en ‘faiffortie’ 
tweeëneenhalf rondje. Een dub-
bele Rietberger, een driedubbele 
Flip, Axel of viervoudige Salchow. 
Het lijken wel alcoholische drank-
jes. Hoe anders is de uitspraak van 
een verslaggever die de eer-
ste meters van een schaats-
sprinter vergelijkt met onze 
weldoorvoede oud-zwemster 
en voormalig staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport: “Fantastisch, 
beide een opening van ne-
gen komma vijf.”
Laten we maar fijn ge-
nieten van de prestaties 
van de hedendaagse 
goedbetaalde spor-
ters. Het goud, zilver 
en brons vliegt ons om 
de oren. Een lullig bloem-
bosje in de hand. Met 
een notitieblok in de hand 
noteer ik de nieuwste sport-
termen. Geef mij die oude 
tijd maar weer toen het de 
Romeinse jongeling die het op 
de tribune van het Circus Maximus 
opeens te veel werd en ten ein-
de raad riep: “Kijk nu toch, 
die arme leeuw daar heeft 
nog helemaal geen christen 
gehad.”

Olympische Spelen
Enthousiaste sfeer tijdens eerste Muziek=COOL concert

Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Aarle-Rixtel – Leerlingen van groep 5, 
6 en 7 van basisschool de Brukelum 
gaven maandagmiddag een concert 
voor al hun schoolgenootjes. Ruim 
vijftig jonge muzikanten lieten vol 
trots horen wat zij vanaf de herfst-
vakantie allemaal al geleerd hebben 
tijdens de orkestlessen.  

Een knappe prestatie 
De spanning was bij sommigen wel 
van het gezicht af te lezen. Maar ga er 
maar aan staan: in tien weken tijd een 
instrument leren te bespelen en dan al 
een concert geven. Directrice Minke 
Westra vond het een knappe prestatie. 
“Ik doe het ze niet na, hoor!”, zei ze 
lachend na afloop. Ook ‘Meester Dirk’ 
was zeer te spreken over het concert. 
“Als de kinderen plezier hebben, dan 
ben ik al heel tevreden”, aldus Dirk 
Verhoeven, mede-initiatiefnemer en 
tevens dirigent van het gezelschap. 

Diversiteit aan liedjes 
Het concert werd geopend door het 
orkest van groep zeven. Deze groep 
bracht een aantal leuke liedjes ten 
gehore, zoals Jingle Bells en Sinter-
klaas Kapoentje. Daarnaast waagden 
zij zich aan de canonversie van Vader 
Jacob; een moeilijk opdracht, maar 
het lukte wel! Vervolgens was het 
de beurt aan het koor van groep vijf 
om van zich te laten horen. Voor hun 
nog geen instrument, maar zingen als 
manier om te ontdekken hoe leuk het 
is om samen muziek te maken. Ilse en 
Floore vonden het liedje De Koper-
blazers het leukst om te zingen. “Het 
is gewoon een leuk liedje en ook niet 
zo moeilijk om te zingen”, reageerde 
het tweetal. Later willen ze allebei 
graag de klarinet leren bespelen.  

Als laatste betrad het orkest van 
groep zes het denkbeeldige podium 
in de hal van de school. Zij speelden 
onder andere de liedjes Suzanne en 
Marcheren én waagde zich net als 

de leerlingen van groep zeven ook 
aan de canonversie van Vader Jacob. 
Na afloop klonk er luid applaus van 
alle schoolgenootjes en leerkrachten. 
Er zullen zeker leerlingen bij hebben 
gezeten die geïnspireerd zijn die mid-
dag…

Vervolg Muziek=COOL 
Diezelfde avond werd er nog opge-
treden voor familie. Dit schooljaar 
volgen nog twee momenten waarop 
de muziekleerlingen van de Brukelum 
laten horen hoe het hen vordert. Ook 
de andere twee basisscholen van 
Aarle-Rixtel doen mee aan het scho-
lenproject en geven concerten. Orga-
niserende partij Harmonie De Goede 
Hoop heeft voor Muziek=COOL 
een subsidie van €30.000,- ont-
vangen van het Oranje Fonds en 
is daarmee - landelijk gezien - één 
van de dertig projecten van het pro-
gramma Kinderen Maken Muziek 
(www.kinderenmakenmuziek.nl). 

Siem wenst 
iedereen 
een fijne 
Valentijn!

Voorleesbril wint uitvindingswedstrijd ‘Slimme Zorg’
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije

Beek en Donk/Helmond – De win-
naars van het ‘Slimme Zorg’-pro-
ject op het Dr.-Knippenbergcollege 
zijn Daan Swinkels, Bob Truijen en 
Pim Goudriaan met hun uitvinding 
‘de voorleesbril’. De prijs, Efteling-
kaartjes, werd gisteren uitgereikt op 
de middelbare school door ‘Slimme 
Zorg’-coördinator Jo Maas, wethou-
der Joan Briels en dorpsondersteuner 
van Beek en Donk Henrie Bouwmans. 

Voorleesbril
‘De voorleesbril’ is een bril, die voor-
zien is van camera en oortjes (aan de 
poten). De bril kan tekst scannen en 

deze voorlezen. Dit is dan te horen 
via de oortjes. Het prototype van de 
voorleesbril werkt niet, maar volgens 
Henrie is het fantastisch als dit idee uit-
gewerkt zou worden. De bril kan dan 
bijvoorbeeld de krant voorlezen en zelf 
teksten in het buitenland vertalen. Via 
oordopjes hoor je wat er geschreven 
staat. “De Google glass is er niks bij”, 
wordt meerdere malen door de colle-
gezaal geroepen.

Technasiumproject
Acht weken lang zijn de tweedejaars 
leerlingen van de middelbare school 
in Helmond bezig geweest om goede 
uitvindingen te bedenken voor ou-
deren in het project ‘Slimme Zorg’ 
voor het vak Technasium. Stichting 

ViERBINDEN was de opdrachtgever 
voor dit project. De leerlingen heb-
ben hun uitvinding gepresenteerd op 
de gezondheidsmarkt op 11 januari in 
het Ontmoetingscentrum. Door Hen-
rie Bouwmans en Jo Maas zijn deze 
projecten onder andere beoordeeld op 
idee en presentatie en daaruit zijn de 
drie jongens als winnaar uitgekomen. 
Daan, Bob en Pim kregen naast een 
dagje naar de Efteling ook een 8 en 
een 9 voor het project. 

Prijsuitreiking
Naast de winnaars, gingen er nog meer 
kinderen met kaartjes van de Efteling 
aan de haal. Alle namen van de uit-
vinders werden in een bak gestopt en 
hier werden vijf namen uitgetrokken. 

De leerlingen die hun uitvinding ook 
op de gezondheidsmarkt presenteer-
den, hadden hun naam twee keer in 

de ton zitten en hadden dus dubbel zo 
veel kans.

De uitvinding van de winnaars: De voorleesbril

Uitvinders v.l.n.r. Daan Swinkels, Bob Truijen en Pim Goudriaan krijgen prijs uitgereikt van wethouder Joan Briels
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De snelste service van 
Laarbeek door de zelfscan

Jumbo Lieshout is 
zondag geopend van 
15.00 tot 19.00 uur!
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Ik zoek een baan!
Naam: Joke van Venrooij (54) 
Functie: administratief medewerkster

Na mijn middelbare opleiding heb ik 
altijd op kantoor gewerkt. Eerst als 
facturiste, daarna als administratief 
medewerkster. In 2004 heb ik 
bij LSSO nog een secretaresse-
opleiding gevolgd. Er was in de 
jaren sinds mijn schooltijd wel wat 
veranderd. De opleiding was heel 
leerzaam.

Mocht het nodig zijn, ben ik bereid 
om opleidingen te volgen. Ik ben een 

harde werker, fl exibel, betrouwbaar, 
collegiaal en vriendelijk. Bent 
u op zoek naar een part-time 
administratief medewerker. Dan 
mag u mij bellen of mailen. Ik ben 
per direct beschikbaar. 

Telefoonnummer 06-20486521
of mailen naar 
jokevanvenrooij@hotmail.com. 

Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De 
MooiLaarbeekKrant wil werkloze Laarbekenaren de kans geven om 
zich gratis te presenteren via dit medium. Bent u werkloos en wilt u een 
oproep plaatsen in De MooiLaarbeekKrant? Stuur dan een mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl, voorzien van twee bijlages, bestaande uit 
een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 100 woorden). 
Vermeld uw contactgegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde 
bedrijven contact met u op kunnen nemen.

Redacteur: Jac Babin

Deze week is het de beurt aan Henk 
van Beers, ofwel de eerste burge-
meester van Laarbeek. Deze mag in 
deze rubriek natuurlijk niet ontbre-
ken. Van 1 januari 1997 tot 1 mei 
2003 was hij onze burgemeester. Met 
zijn benoeming tot burgemeester in 
Roermond verdween Henk min of 
meer achter de Laarbeekse horizon. 
Sinds 1 februari 2013 is hij met pen-
sioen en weer woonachtig in Rosma-
len. Als ambteloos burger vertelt 
Henk zijn verhaal aan De MooiLaar-
beekKrant, onder het genot van een 
kopje koffie met ‘a piece of cake’.

Wat bezielt iemand om burgemeester 
te willen worden? “Dat vraag ik me 
ook nog steeds af”, zegt Henk. “Ge-
zien mijn opleiding, lag een carrière in 
het onderwijs meer voor de hand. Ik 
groeide in allerlei functies: van voor-
zitter van de wijkraad naar raadslid 
en naar wethouder…. Uiteindelijk wil 
je dat dan ook eens meemaken als 
burgemeester. Als burgemeester zit 
je ‘eerste rang’ bij de besluitvorming 
en ook  bij de culturele evenementen 
waarvoor je wordt uitgenodigd. Een 
nadeel is wel, dat je altijd in de etalage 
zit.”
Burgemeester van Laarbeek
“Toen ik vanuit de gemeente Bakel-
Milheeze naar Laarbeek kwam, was 
de fusie van de drie gemeentes, be-
stuurlijk een feit, maar het echte werk 
moest nog beginnen. Het was echt 
afzien die eerste maanden, met drie 

gemeentehuizen, drie brandweer-
korpsen, drie politieposten, telefoons 
die niet werkten, ambtenaren die van 
het ene gemeentehuis naar het ande-
re pendelden, bestuurders en raads-
leden die uit drie totaal verschillende 
bestuursstructuren voortkwamen. En 
dat moest dan omgesmeed worden 
tot  één efficiënte gemeente”, ver-
zucht Henk. 

Het Laarbeekgevoel
Toch was er volgens Henk ook toen al 
sprake van  een ontluikend ‘Laarbeek-
gevoel’. “Als nieuwbakken gemeente 
namen we destijds deel aan het popu-
laire tv-spel ‘Spel zonder Grenzen’. De 
Laarbeekse ploeg telde  deelnemers 
uit alle vier de kernen. Ik ging mee als 
assistent-coach. Bij aankomst in Boe-
dapest, bleek dat onze afvaardiging 
een  beetje oud was, vergeleken met 
onze jonge tegenstanders. Fysiek zou-
den we waarschijnlijk tekort schieten. 
Maar we brachten het een heel eind, 
dankzij onze leuze: ‘It’s a piece of cake 
for Laarbeek’.” (zie foto) 

Een Brabander in Limburg
“Als burgemeester van Roermond had 
ik andere opstartprobleempjes”, zegt 
Henk. “Gemeenteraadsvergaderin-
gen in het Limburgse dialect! Iedereen 
verstond het, behalve ik! Als rasechte 
Brabander, afkomstig uit Den Bosch(!) 
heb ik toen tegengas gegeven in het 
meest platte Bosche dialect dat ik op 
dat moment voor handen had. De 
hint werd opgepikt. Inmiddels versta 
ik het Limburgse dialect goed, maar ik 

spreek het nauwelijks. Het waren tien 
mooie jaren in Limburg.”

Goede herinneringen aan Laarbeek
Henk koestert ook de goede herin-
neringen aan zijn periode als burge-
meester van Laarbeek.  “Heel aardige, 
open mensen, in alle vier de kernen. Ik 
voelde me er als burgemeester erg op 
mijn gemak. Ik heb er goede vrienden 
gemaakt”, zegt hij en hij is zichtbaar 
geroerd als zijn oog, per toeval, op de 
overlijdensadvertentie van Toon van 
de Wijdeven valt. Verder vertelt Henk 
dat hij nog steeds het bier van Bavaria 
drinkt en  kijkt of Sparta ’25 het goed 
doet. Zijn vrouw  heeft nog steeds 
contact met haar vriendinnen van de 
band ‘Permanent’.

Pensioen
Inmiddels geniet  Henk van zijn pen-
sioen. Hij heeft nu meer tijd voor zijn 
vrouw, zijn drie kinderen en zijn ze-
ven kleinkinderen. Die hebben hem 
tijdens zijn burgemeesterschappen 
vaak moeten missen. Henk bekleedt 
nog een aantal nevenfuncties en hij is 
met een onderzoek bezig naar de ach-
tergronden van zijn stamboom, in het 
gebied van de Maas.

Tot slot
Gevraagd naar zijn visie op de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen, 
is het toch weer de burgemeester die 
antwoordt: “Ik hou mijn hart vast! 
Vooral op het gebied van zorg wordt 
veel naar de gemeentes doorgescho-
ven. Gemeentes moeten straks beslui-
ten nemen over zaken, waar ze zelf 
nauwelijks verstand van hebben. Dus 
mensen van Laarbeek, wees actief, 
gebruik je invloed, word desnoods 
gemeenteraadslid en ga in elk geval 
stemmen!”

Beek en Donk in 
‘Onopgeloste Zaken’ SBS6
Beek en Donk – In het programma 
‘Onopgeloste zaken’ op SBS6 ging 
het zondagavond over de paar-
denstallen van Denise Kluijtmans 
uit Beek en Donk en Martine Nie-
meijer uit Helmond. In deze stal-
len in Lierop is ingebroken. Later 
vonden Denise en Martine hun 
spullen terug op Marktplaats met 
een adres in Beek en Donk.

Duidelijk voor de twee dames was 
al snel dat het om inbrekers ging 
die bekend voor hen waren. Voor 
€5000,- euro aan spullen is mee-
genomen. Zadels, dekens, laarzen 
en dergelijke waren allemaal weg 
en de politie kon door tekort aan 
bewijs niet helpen. 

Een ooggetuige, de buurman van 
de stallen, kon de auto van de in-
brekers beschrijven en met wat 
onderzoek door Roberto Stege-
man, de presentator van het pro-
gramma, bleken de inbrekers de 
ex-huurders van de stallen te zijn. 
De bewoners van het adres in Beek 
en Donk zijn kennissen van de ex-
huurders en hen werd gevraagd 
de spullen te verkopen op Markt-
plaats.

De verkopers wisten naar eigen 
zeggen niet dat het om gestolen 
spullen ging. De zaak ligt nu bij de 
politie. Denise en Martine hebben 
de meeste spullen terug in bezit.

smART-KIDs: creatief, 
ongeremd en gehoord

Beek en Donk – Vanuit zijn bedrijf 
Acrealistics heeft Donny van den Wil-
denberg (37) zijn twee grootste pas-
sies, schilderen en werken met kin-
deren, gecombineerd in het les- en 
ontwikkelingsprogramma smART-
KIDs’. “Contact maken met kinderen is 
makkelijker als je op een creatieve ma-
nier met ze bezig bent. Je leert hoe zij, 
ongeremd, tegen de wereld aankijken”, 
vertelt Donny. 

smART-KIDs
Donny is pedagoog en begeleidt kinde-
ren op een creatieve manier. “Als kinde-
ren bezig zijn met bijvoorbeeld schilde-
ren, zijn ze daar op gefocust en praten 
ze veel makkelijker over hun belevings-
wereld”, vertelt Donny uit ervaring. De 
begeleiding is leerzaam, maar Donny 
benadrukt dat plezier altijd voorop staat. 

Daarnaast is het voor de kunstenaar 
belangrijk dat kinderen maken wat zij 
zelf mooi vinden zonder enige veroor-
deling en dat zij het gevoel krijgen dat 
er echt naar hen geluisterd wordt. Dit 

zou hun zelfbeeld, hun identiteit en op-
lossingsgerichtheid versterken. Al deze 
idealen tezamen is smART-KIDs: zowel 
een  leeftijdsgericht lesprogramma voor 
scholen en kinderopvang, als individu-
ele pedagogische begeleiding vanuit het 
Persoons Gebonden Budget. 

(Jong)volwassenen
Naast het begeleiden van kinderen op 
de lagere school, ervaart Donny het als 
een uitdaging om ook met jongeren 
en volwassen te werken. “Bij hen wil 
ik het creatieve losmaken en ‘het kind-
denken’ terug halen.”, vertelt hij. In 
samenwerking met Herberg ’t Huukske 
verzorgt Donny workshops met een 
heerlijk buffet.

Meer informatie
Donny schildert ook in opdracht. Zijn 
werk is te zien op www.acrealistics.nl. Als 
u geïnteresseerd bent in een workshop 
of begeleiding, kunt u contact opnemen 
met Donny van den Wildenberg. Per 
telefoon: 06-17115694 of per e-mail: 
info@acrealistics.nl.

Advertorial

Dorpsplatform Aarle-Rixtel houdt thema-avond 
over jeugdzorg
Aarle-Rixtel - Het Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel houdt op maandag 17 
februari een openbare bijeenkomst 
in de grote zaal van De Dreef in Aar-
le-Rixtel. Het thema van de avond 
zal zijn Sociaal en Maatschappelijke 
ontwikkelingen in Aarle-Rixtel, ge-
zien in het licht van de overheveling 
van taken van het Rijk naar de ge-
meente Laarbeek.  

Transitie van Jeugdzorg, Participatie-
samenleving en WMO veranderin-
gen, wat betekent dit voor de jeugd 
in Laarbeek en Aarle-Rixtel? Het 
nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 
in werking. Dan komt de gehele

jeugdzorg onder verantwoorde-
lijkheid van de gemeenten. Deze 
transitie zal gepaard gaan met een 
inhoudelijke vernieuwing, de trans-
formatie. Voorzieningen en hulpver-
leners moeten zich meer gaan rich-
ten op de versterking van de eigen 
kracht van kinderen, jongeren en 
opvoeders. 

Aarle-Rixtel kent twee jeugdorgani-
saties: Cendra (voor tieners van on-
geveer 11 tot 19 jaar) en OJA (Open 
Jongerencentrum Aarle-Rixtel vanaf 
16 jaar). Cendra en OJA brengen de 
problematiek van de hedendaagse 
jeugd naar voren. De gemeente zal 

een antwoord moeten vinden hoe ze 
haar taakverzwaring in de jeugdzorg 
gaat invullen en met minder geld 
dan tot op heden beschikbaar was. 
Wethouder Briels licht de ontwik-
kelingen bij de transitie van de zorg 
toe en hoe de gemeente een ‘pilot 
wijkgericht werken’ gaat instellen, 
een begin van de herinvoering van 
een zorgzame samenleving.

De Zorgboog vertelt over de reno-
vatie Mariëngaarde waar de nadruk 
ligt op wonen en welzijn, midden in 
het dorp, geschikt voor nieuwe func-
ties, voor nieuwe groepen en capa-
citeit. Ten slotte de ronde kapel, zo 
karakteristiek en vertrouwd dicht bij 
het centrum van Aarle-Rixtel.  Deze 
kapel wordt verbouwd tot Medisch 
Centrum voor o.a. de huisartsen, 
tandarts, apotheek, eerstelijnbehan-
delcentrum Zorgboog in Balans en 
het spreekuur JGZ

Kortom een avond vol met sociaal 
maatschappelijke onderwerpen. Het 
Dorpsplatform nodigt u van harte uit 
op maandag 17 februari om 19.30 in 
de Dreef in Aarle-Rixtel. Voor koffie 
en thee wordt gezorgd. Meer infor-
matie: www.dorpsplatform.nl 
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KAPSTER
AAN HET WOORD!

[a]  Piet van Thielplein 34, Beek en Donk
[t]  0492 461268   
[i]   www.jansenkappers.nl

Wat is jouw specialiteit? 
“De Kennis van nagel- en gezichtsverzorging. Het interesseert me 
vooral welke ingrediënten in een product goed of minder goed zijn en 
wat deze voor u kunnen doen. Met een goed advies en de juist afge-
stemde producten op uw huid kunt u snel en gemakkelijk van irritaties 
afkomen. 

Vóór een advies of behandeling krijgt u eerst een huidana-
lyse. Door het probleem bij de oorzaak aan te pakken, wordt uw ‘on-
handelbare’ huid weer handelbaar. Los hiervan kunt u natuurlijk ook 
terecht voor ontspanning, permanente make-up, kunstnagels en 
shellac (nagellak die 14 dagen blijft zitten).”

Heb je een leuke tip voor de lezer? Wat is ‘in’?
“Vergeet die wenkbrauwen en wimpers niet! Door de wimpers en/of 
wenkbrauwen te verven, creëert u in een korte tijd een frisse open 
blik.”

Susanne

Susanne Tielemans  (24, medewerker sinds 2012)

* Geldig t/m 28 februari

Gezichtsmassage bij
een permanente 

make-up behandeling

GRATIS

Wij leveren containers  voor: 
puin-, tuin-, en sloopafval
Van 2m3 - 6m3 - 8m3.

Beek en Donk   06 - 53 14 99 03
VERMEULENGRONDWERKEN@HETNET.NL

Lieve Ticho, Ravi,* Mikai & Jaya
 jullie zijn mijn valentijntjes...

IK HOU VAN JULLIE 
Veel liefs van mama xxx

Ons Tejater brengt De Cabaretpoel in 
Ontmoetingscentrum 

Beek en Donk - Cabaretliefhebbers opgelet! 
Deze voorstelling ‘Vier keer leuk’ op 15 februari 
mag men niet missen. Vier nieuwe aanstormen-
de cabarettalenten spelen elk een voorstelling 
van ongeveer 25 minuten. Men ziet finalisten 
en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. 

De Cabaretpoel is een nieuw initiatief voor aan-
stormend cabarettalent om zich aan het publiek 
te presenteren. Een soort reizend cabaretfestival, 
maar dan zonder competitie-element. Het is een 
zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende 
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor 
de prijs van één, met voor elk wat wils. 

Op deze avond spelen: Thijs van de Meeberg: 
hoopt dit jaar af te studeren aan de Konings-
theateracademie in Den Bosch. Zijn scherpe en 
geraffineerde conferences vertellen een rond 
verhaal dat blijft verrassen en doorgaans in ab-
surditeit ontspoort. Thijs is dus een jongen met 
een verhaal. Grote, mooie, stoere, heldhaftige 
verhalen bol van voornemens, aannames, plan-
nen, dromen en metaforen. Dat zijn de ingre-
diënten waarmee Thijs op het podium een we-
reld creëert waarin hij de strijd aangaat met zijn 
grootste vijand: zijn onvermogen. In het geval 
van Thijs is dat een onuitputtelijke tegenstander. 

Janneke Jager behaalde de publieksprijs op het 
Utrechts Cabaret Festival 2013. Janneke speelt, 
zingt en schrijft. Soms overdrijft ze een beetje. 

Af en toe kan ze je tot tranen toe ontroeren. Het 
liefst doet ze allebei; een drama Queen met een 
vleugje Groningse nuchterheid. Gewapend met 
haar roze ukelele of achter de piano schotelt 
Janneke haar publiek absurde constateringen, 
dwaze anekdotes en ontroerende of grappige 
liedjes voor. Meestal over het alledaagse: van 
gebroken harten tot smetvrees, van Oilily-broe-
ken tot acnéhuidjes. Met af en toe een zin in 
het Grunninger dialect. Brutaal betrekt ze haar 
kijkers in een verrassende act….Misschien niet 
altijd even fris, maar eerlijk is ze wel…wie durft?

Patrick Nederkoorn studeerde af aan de Ko-
ningstheateracademie in Den Bosch. Hij mixt 
persoonlijke anekdotes, maatschappelijk enga-
gement, actualiteit en veel toegankelijke humor 
tot een mooi afgerond verhaal. Hij sluit in stijl 
aan bij het intelligentere inhoudelijke cabaret, 
maar doet dat op een lichtvoetige wijze en met 
een hoge humorwaarde. De vierde cabaretier 
blijft nog even een verrassing.

Wie weet ziet uwel de toekomstige Theo Maas-
sen of de nieuwe Youp van ‘t Hek. In ieder ge-
val ziet men vier keer iets nieuws! Zaterdag 15 
februari, Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 
Aanvang 20.30 uur. Reserveren kan via tel. 
0499-422878 (maandag t/m donderdag na 
13.00 uur) en via 
www.vierbinden.nl/onstejater

Niet alleen in Sochi winnen ze goud. Slagerij 
Hegeman uit Aarle-Rixtel sleepte afgelopen 
week de titel ‘Het lekkerste ding van Brabant’ 
binnen. Het winnende product met de naam 
Hegemannetje werd bekroond met ‘Goud met 
een ster’, het hoogst haalbare. Het Hegeman-
netje is een metworstje uit eigen worst-
makerij. Het had een heerlijke smaak en 

was met veel zorg gemaakt, aldus de vakjury.
Tevens is de zult van Slagerij Hegeman be-
kroond met goud. De vakjury vond de zult lek-
ker gekruid maar zacht van smaak, een mooi 
ambachtelijk product. 

Wij zijn erg trots met dit mooie resul-
taat.

Dorpsstraat 36 - Aarle-Rixtel www.slagerijhegeman.nl

Advertorial

Goud voor Slagerij Hegeman
Janneke Jager
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Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

BEL DE SPECIALIST

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

GEVONDEN

Wit nummerbord met cijfers/letters 
56-XG-VK gevonden. Af te halen op Op-
stal 13, Aarle-Rixtel

Gazelle damesfi ets gevonden in Maria-
hout. Contact via: 06-21441818

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 
0492-368747

Gratis (oude) telefoongidsen en gouden 
gidsen voor cursus gevraagd. Graag af-
geven: Vogelenzang 43 te Lieshout. Be-
dankt, Paula Smits-Franke 0499-423588

Gezocht, oude, versleten en beschadige cd’s 
ter versiering van onze carnavalswagen. Tel: 
06-12411297 of mail superfren@live.nl

Huishoudelijke hulp gevraagd in Beek en 
Donk voor een gezin voor 2 x 3 uur in de 
week. Tel. 06-55132520

Poetshulp gevraagd. Tel: 0499-421868

LES
Professionele muzikant geeft les. Voor alle 
leeftijden. Eventueel is bij u thuis lesgeven 
ook mogelijk. Gitaar is ook prima op latere 
leeftijd te leren! Zangles, gitaarles, en 
vioolles voor 10 euro per half uur. In Beek 
en Donk: 06-30291262

OVERIG
Gratis afhalen 2 witte duifjes. 
Tel. 06-13411021

TE KOOP

Pootaardappelen; Vanaf 1.60; Frieslander, 
Dore, Lekkerlander, Irene, Redscar-
let. Kapelstraat 39, Beek en Donk. 
Tel: 06-53309580

Hobbyspullen: ponsjes, stempel en hob-
byboekjes (voor het maken van kaarten). 
Embossingmallen te gebruiken op een lich-
tbak. Reacties via netje.
manders@kpnplanet.nl.  

2-persoons bed met 2 aparte lattenbodems 
en matrassen, elk 70 x 190 cm. Nauwelijks 
gebruikt. Prijs €50,00 Tel. 0492-538751l. 

Te Koop 2 paar Nordicwalking stokken. 
Merk LEKI. materiaal: Carbon. In lengte 
verstelbaar. Prijs: 1 paar €100,00, 2 paar 
€190,00. Tel.06-23652311.

Ketler buik- en beenspiertrainer. €75,00. 
Tel. 06-13411021.
 
Cirkelzaagmachine met 2 pk motor 
€ 75,00. Tel. 06-13411021.

Te koop wegens overkompleet: microscoop 
met onder- en boven 3 sterktelenzen en 
onderplaatverlichting. Vraagprijs € 50,00. 
Vragen via E-mail pgmbrouw@xs4all.nl 

Stereotoren met twee boxen. Klassieke 
langspeelplaten. Tel: 0492-462226.

Atomic mai tai bindingen voor een snow-
board. Maat M. Dames. Marcella Vereijken 
06-22347979. Vraagprijs €50,00. Vragen 
via e-mail: pgmbrouw@xs4all.nl

VERLOREN
 

Wie heeft zaterdag 1 feb. per abuis mijn 
blauwe jas (met bril in jaszak) meegenomen 
bij Café Thuis? Graag contact opnemen 
met 06-54250716

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 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Op een zonnige zaterdagmor-
gen waren wij op ons landgoed 
bezig met grootsnoeiwerk toen 
er aan de poort gerammeld 
werd met het koperen klôkske 
uit Aele. Ik vond de afstand té 
groot om naar de poort te lopen. 
Daar kwam nog bij dat ik toch 
niemand verwachtte, dus ging 
ik door met mijn werkzaamhe-
den. Omdat de beller niet van 
ophouden wist, had mijn man 
het vermoeden dat het nogal 
belangrijk moest zijn. Hij stak 
de snoeischaar in zijn broekzak, 
want geitenboer cq kleptomaan 
Raphaël kon zomaar op de loer 
liggen en zo waren we al een 
paar snoeischaren kwijtgeraakt! 
Eenmaal bij de poort zag ik van-
af een afstand twee onbekende 
Spanjaarden een enorm geba-
rentaal staan maken met mijn 
man. Het gesprek bleef nogal 
even duren. Toen mijn man zich 
weer bij mij gevoegd had en 
zijn veiliggestelde snoeischaar 
uit zijn broekzak haalde, keek 

ik hem vragend aan: “O… dat 
waren twee muzikanten uit Al-
calali. Of wij mee wilden doen 
aan de loterij van hun fanfare. 
Ik heb ze vijfentwintig euro ge-
geven.” Toen hij dat zo non-
chalant vertelde, ontplófte ik. 
Wat heb ik met een fanfare te 
maken uit Alcalali, een dorp ze-
ven kilometer verderop? Ik ken 
die fanfare en die mannen niet 
eens. Zo kan ik heel de wereld 
wel sponsoren. Geef vijf euro, 
hooguit tien maar vijfentwintig 
euro is nogal een bedrag. De 
stoom kwam uit mijn oren toen 
mijn man zijn verhaal eindigde: 
“De hoofdprijs is een mountain-
bike. En als ik die win mag jij er 
nóóit op fietsen!”

Een week later was ik op het 
landgoed bezig met kleinsnoei-
werk toen er aan de poort ge-
rammeld werd met het klôkske 
uit Aele. Ik vond de afstand té 
groot om naar de poort te lopen 
maar in een flits bedacht ik dat 
de twee Spanjaarden misschien 
de vijfentwintig euro terug 
kwamen brengen. Ik was alleen 
thuis, stak de snoeischaar veilig 
in mijn broekzak en slenterde 
naar de poort waar het klôkske 
uit Aele bleef klingelen. Godme-
jaar… dit moest wel héél be-
langrijk bezoek zijn. Plots stond 
ik oog in oog met twee onbe-
kende Spanjaarden. Beiden met 
een glimlach op hun gebruinde 
snoet die naar el chefe vroegen, 

want de hoofdprijs van hun 
fanfare was voor HEM. En toen 
pas zag ik hem schitteren in de 
zon. De mountainbike! Ik kon 
geen ander Spaans woord ver-
zinnen dan: “Muchas gracias”. 
In zekere zin kwamen de twee 
Spanjaarden inderdaad de vijf-
entwintig euro terugbrengen. 
Later die dag bracht ik mijn man 
in een euforische stemming en 
ik hield me aan zijn gebod. 

Inmiddels zijn we jaren verder 
en het glanzende van de fiets is 
er vanaf. Deze week had mijn 
man een idee. Hij wil een nieu-
we mountainbike kopen zodat 
we dan samen kunnen gaan 
fietsen. Hij een nieuwe en dan 
EINDELIJK… mag ik ook eens 
op die roestige mountainbike 
(knipoog)! Adios. 

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

spanje

Stress?  Burn-out?
Chronische pijn?

www.flowlaarbeek.nl
0644051822

Voor een vrijblijvende afspraak

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

Angelique Aaldersinfo@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Mountainbike

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

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

de twee Spanjaarden misschien 
de vijfentwintig euro terug 
kwamen brengen. Ik was alleen 
thuis, stak de snoeischaar veilig 
in mijn broekzak en slenterde 
naar de poort waar het klôkske 
uit Aele bleef klingelen. Godme-
jaar… dit moest wel héél be-
langrijk bezoek zijn. Plots stond 
ik oog in oog met twee onbe-
kende Spanjaarden. Beiden met 
een glimlach op hun gebruinde 
snoet die naar el chefe vroegen, 

Gefelicit eerd

26!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Dit 8-jarige paar 
is al 5 jaar dikke 

maatjes met 
elkaar! 

Luch
tpost
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Lieshout - Beste mensen uit Laar-
beek en omgeving. Alweer 10 jaar in 
het vak, waarvan bijna 6 jaar in Lies-
hout met de bloemenwinkel “Some-
thing Els Bloem en Kado”. 
 
Els Brouwers (44) is begonnen met 
buitenplanten, later is daar huis- en 
tuindecoratie bijgekomen. Toen dat 
allemaal op poten stond is ze in 2011 
met snijbloemen begonnen. 
 

“We gaan nu continu snijbloemen 
verkopen eerst was het alleen van 
donderdag t/m zaterdag. Nu maan-
dag en dinsdag op bestelling en de 
rest van de week zijn snijbloemen in 
de winkel verkrijgbaar. 

We denken aan boeketten en bloem-
stukken van laag, midden tot hoog 
segment. Tevens voor verzorging 
van al uw grafwerk, bruidswerk en 
stukken voor bedrijven kunt u bij ons 

terecht. Kwaliteit staat hoog in het 
vaandel.” 

Els start ook met Workshops bloem-
schikken, met uiteenlopende thema’s. 
“Hier ligt ook mijn ambitie om mijn 
passie te kunnen delen met anderen.
Daar kun je je creativiteit leuk in kwijt.” 
Meer informatie in de winkel bij Els. 
 
Tot ziens bij 
‘Something Els Bloem en Kado’ 

Openingstijden:
Ma - Di:        Gesloten
Wo t/m Vr:   09.00 - 18.00 uur
Za:       09.00 - 17.00 uur
Zo:               Gesloten

Dorpsstraat 53  
5737 GA in Lieshout 
telefoon 0499-872125

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Wij gaan plaatsmaken voor 
onze voorjaarscollectie!

Kinderkleding 
50% tot 70% korting

Dameskleding 
tot 50% korting

&

Dorpsstraat 26 • Lieshout

Wij gaan plaatsmaken voor Wij gaan plaatsmaken voor 

50% tot 70% korting50% tot 70% korting

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl
tel: 0499-323192

14 Februari Valantijnsdag
 

Bestel online uw bloemengroet, 
of kom langs in de winkel voor 

prachtige rozen.
Wij bezorgen de gehele dag.

 
bloemend is 14 Februari open 

van 09.00 tot 19.00 uur. 

Dorpsstraat 53, Lieshout 
(tegenover Jumbo Lieshout)

Tel: 0499-872125

stukken voor bedrijven kunt u bij ons 

Dorpsstraat 53, Lieshout 
(tegenover Jumbo Lieshout)

Tel: 0499-872125

Tegen inlevering 
van deze bon 
20% korting op 
één boeket*

*geldig t/m 28 feb.

stukken voor bedrijven kunt u bij ons ‘Something Els Bloem en Kado’ 

50% tot 70% korting50% tot 70% korting

stukken voor bedrijven kunt u bij ons 

(tegenover Jumbo Lieshout)
TEL: 0499-421231

HEUVEL 6 - LIESHOUT 
PROFILEDECONCURRENT.NL

‘Something Els Bloem en Kado’ stukken voor bedrijven kunt u bij ons ‘Something Els Bloem en Kado’ 

(tegenover Jumbo Lieshout)
TEL: 0499-421231

HEUVEL 6 - LIESHOUT 
PROFILEDECONCURRENT.NL

€ 30,-* Standaard Fiets
€ 40,-* Electrische ATB
             en race fi ets

*excl. onderdelen + montage

Winterbeurt

stukken voor bedrijven kunt u bij ons stukken voor bedrijven kunt u bij ons 

(tegenover Jumbo Lieshout)

Tegen inlevering 
van deze bon 
20% korting op 
één boeket*

*geldig t/m 28 feb.

Emmy’s Mode

Like  facebook /emmysmode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a – Lieshout

op de gehele collectie!
Modeshow 12-13-14 maart. 

Aanvang 20.00 uur. Kaarten €5,- 

Telefonisch te bestellen via 0499-421348

NU  !
korting

50%
70%

Peultjes
   150 gram 0.99
Bospeen
   per bos     0.99
Bosbessen

per bakje 1.49 
 3 bakjes voor 3.99
Blauwe druiven 

500 gram 1.69

Bij aankoop van
250 gram rauwkost

naar keuze
2de  bakje halve prijs 

+
4 gratis zachte bollen 

van bakkerij Bér Vogels 
Lieshout

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Aanbiedingen geldig van 14  t/m 20 februari

Lieshout dichterbij dan u denkt!

Lieve Martijn,
Ik wil je even laten weten dat jij echt een geweldige 

lieve en leuke vriend bent. Ik heb zoveel geluk gehad 
dat ik jou heb mogen leren kennen. Ik hou elke dag 
weer steeds meer van jou! Bedankt voor alle lieve 

dingen die je voor me hebt gedaan. 
Hele fijne Valentijnsdag toegewenst van je schatje xxxx

Dikke knuffel en heel veel kusjes!

Voor offi cieel erkende pasfoto’s gaat u 
natuurlijk naar DIO Mark.

 
Ook voor al uw fotowerk, vergrotingen, foto’s 

op canvas, fotolijsten, etc. bent u aan het 
goede adres.

Opbrengst plaatselijke collecte Hersenstichting

Mantelzorgcafé op 27 februari

Informatieavond over zoönosen: 
Ziekte van Lyme – Q-koorts – MRSA

Ontdek de bibliotheek drie 
maanden gratis

Laarbeek - De Hersenstichting be-
dankt gevers en vrijwilligers. In de 
week van 27 januari tot 2 februari 
vond in de gemeente Laarbeek de 
hersenstichtingcollecte plaats. Er 
zijn veel collectanten op pad ge-
gaan om voor 4 miljoen mensen 
met een hersenaandoening geld in 
te zamelen. 

Deze enthousiaste inzet heeft 
€885,57 in Aarle-Rixtel, €1.261,88 
in Lieshout en €904,26 in Beek en 
Donk opgeleverd. Deze mooie op-
brengst wordt besteedt aan we-
tenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst 
voor mensen met een hersenaan-
doening. 

Namens de Hersenstichting hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage. Heeft u 
de collectant gemist? Een gift is altijd 
welkom op rekeningnummer NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersen-
stichting, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl

Laarbeek - ViERBINDEN mantelzorgon-
dersteuning organiseert iedere vierde 
donderdag van de maand een man-
telzorgcafé voor alle mantelzorgers in 
Laarbeek. Hier kunt u even ontspannen 
en in contact komen met andere mantel-
zorgers. Op donderdag 27 februari zal er 
een creatieve bijeenkomst plaatsvinden 
in de vorm van een mozaïek workshop. 

Het mantelzorgcafé vindt plaats van 
10.00 tot 11.30 uur in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg 29 in 
Beek en Donk. U bent van harte wel-
kom! Deelname is gratis maar er zijn 
slechts een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Voor meer informatie over mantelzor-
gondersteuning of aanmelding voor 
het mantelzorgcafé kunt u contact 
opnemen met Xandieme Megens van 
ViERBINDEN op 0492-782901 of per 
e-mail via mantelzorg@vierbinden.nl 

Mariahout – Door de werkgroep Ge-
zondheidsvoorlichting van het Wit-
Gele Kruis Lieshout-Mariahout wordt, 
samen met vrouwenvereniging oMa-
se, een thema-avond gehouden op 
dinsdag 18 februari over zoönosen.

Sommige infectieziekten worden door 
mensen op elkaar overgebracht. Ook 
dieren kunnen infectieziekten op el-
kaar overbrengen, maar ze kunnen 
die ook overbrengen op mensen. Dat 

zijn de zoönosen. Te denken valt hier-
bij aan aandoeningen zoals de Ziekte 
van Lyme, Q-koorts en MRSA. Patri-
cia Willemse, als deskundige infectie-
preventie verbonden aan het Elker-
liek Ziekenhuis en Cobi Dijkshoorn, 
dierenarts bij DAC Zuid-Oost Gemert 
zullen deze avond informatie geven 
over deze ziektes. De avond begint om 
20.00 uur in het Buurthuis van Maria-
hout.,  belangstellenden hebben gratis 
toegang.

Lieshout – Het Dorpshuis (her)opent 
op zaterdag 22 februari officieel de 
deuren. Om 11.00 uur heropent de 
wethouder officieel het voorzie-
ningscluster. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. 

Proefabonnement cadeau tijdens 
heropening Dorpshuis in Lieshout
De nieuwe vestiging van Bibliotheek 
De Lage Beemden is onderdeel van 
het voorzieningencentrum en viert 
het feest mee, met een gratis proef-
abonnement voor iedereen die de 
bibliotheek wil (her)ontdekken. De 
bibliotheek is die dag geopend van 
10.30 tot 13.00 uur.

De bibliotheek opende begin janu-
ari haar vernieuwde vestiging in het 
Dorpshuis. Nu nodigt ze alle inwo-
ners van Lieshout uit, die de weg 
naar de bibliotheek nog niet hebben 
gevonden, om (opnieuw) kennis te 
komen maken. Iedereen die op 22 
februari de bibliotheek bezoekt, krijgt 
een gratis proefabonnement aange-
boden. Daarmee kan men gedurende 
drie maanden boeken, grootletter-
boeken, dvd’s en tijdschriften lenen 
bij Bibliotheek De Lage Beemden. Bo-
vendien krijgen bibliotheekleden met 
hun lidmaatschapspas ook korting 
op tal van uitjes en activiteiten. Op 
www.voordeelmetjebiebpas.nl staat 
alle informatie hierover.

Leuk idee 
voor

Valentijn
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Mooi UIT in Laarbeek

O&U 
 

STAAT BOL  
VAN KLEUR! 
CARNAVALSCONCERTEN 2014  
ZANG - CABARET - SHOW - MUZIEK 

22 & 28 FEBRUARI 
MUZIEKCENTRUM HET ANKER 

 
INFO & KAARTEN: WWW.OENU.NL 

 

MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR: 

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

Harmonie O&U staat bol van kleur tijdens carnavalsconcerten
Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk – Harmonie O&U houdt 
op 22 en 28 februari twee carnavals-
concerten in Muziekcentrum ’t Anker. 
Dit jaar draait alles om kleur en bol-
hoedjes.

Ongeveer 25 jaar geleden begon alles 
met openbare repetitie van de harmo-
nie in de zaal van de toenmalige ‘Twee 
Beren’ achter het Ontmoetingscen-
trum. Van lieverlee werd er een wat 
carnavalesk tintje gegeven aan deze re-
petities en gingen mensen van de har-
monie kleine acts opvoeren tussen de 
muzikale gedeeltes door. Dit viel goed 
bij het publiek en de leden hadden een 
andere uitlaatklep dan per se de muzi-
kale. Op dit moment is dit unieke initi-
atief uitgegroeid tot een bekend Beek 
en Donks fenomeen en deze concerten 
zijn dan ook niet meer weg te denken 
uit het aanbod van gezelligheid tijdens 
de carnaval. 

Een vaste ploeg van ongeveer 15 per-
sonen werkt ieder jaar (!) maanden 
van tevoren aan het realiseren van het 
gebeuren. Onder Marieke Donkers, 
als artistiek programmaleider, is het 
programma al zo goed als klaar en zal 
rondom het thema ‘O&U staat bol van 
kleur’ een keur van Beek en Donkse ar-
tiesten optreden, die vaak allemaal één 
of andere band hebben met de harmo-
nie. Ze laten zien, dat een harmonie 
meer is dan een muziekvereniging. 

De organisatoren, waaronder Harry en 
Wouter Mommers en Marieke Donkers, 
staan elk ieder jaar weer versteld van 
de onverwachte talenten van diverse 
leden. Verrassende typische bolhoedfi-
guren uit de tijd dat alles op het witte 

doek nog kleurloos was, passeren de 
revue. Maar verder zal de hele avond in 
het teken van (klank)kleur staan. 

Het verschil met andere jaren zal zeker 
het optreden zijn van het koor ‘Zingiz’, 
dat een nieuwe wending aan de avond 
zal geven. Bekende mensen uit Beek en 
Donk, zoals Jan Vlemmings en Frank 
Bouw, om er maar enkele te noemen, 
zullen acte de présence geven. Evenals 
vorig jaar staat er een sfeervolle act van 
een aantal leden van het jeugdorkest 
op het programma. De slagwerkgroep 
van Rob van Doore zal een belangrijke 
duit in het zakje doen. Naast alle losse 
acts zullen het jeugdorkest en het groot 
orkest van O&U de hele avond muzi-
kaal verzorgen onder de deskundige 
leiding van Marianke Hobé en Henk 
van de Weijer. 

Op de eerste avond, 22 februari, zal 
de zaal worden ingericht met stoelen. 
Na afloop is er gelegenheid voor een 
hapje en een drankje, zodat iedereen 
nog even kan napraten over de avond. 
De tweede avond, 28 februari, zijn er 
veel meer hangtafels en wordt van het 
publiek verwacht, dat ze carnavalesk 
uitgedost in de zaal verschijnen. Deze 
avond is er een geweldige afterparty,  
verzorgd door een zeer bewegelijk en 
te gek dj-collectief. Op deze avond zal 
ook de ‘Skonste Pak Award’ worden 
uitgereikt aan diegene(n) die de naam 
van de prijs het beste waar maakt.

Toegangskaarten worden verkocht bij 
bloemenzaak ‘Fons’ in Beek en ‘De vier 
Seizoenen’ in Donk. De prijs is €13,00. 
Als er nog kaarten over zijn, worden die 
op de avond zelf verkocht aan de kassa 
van zaal ’t Anker. Meer informatie is te 
vinden op de site: www.oenu.nl.

Winnaars kaartjes 
Carnavalsconcert 

O&U

In De MooiLaarbeekKrant 
van vorige week stond een 

prijsvraag van harmonie 
Oefening en Uitspanning, 

waarbij je kaartjes 
kon winnen voor het 

carnavalsconcert op zaterdag 
22 februari. Lezers konden 
raden waar de afgebeelde 

foto gemaakt was, om 
zo kans te maken op de 

toegangskaarten.

De foto was gemaakt in 
de Magnolia - bij de zeven 
zusters - in Beek en Donk. 

De volgende personen zijn 
hierbij in de prijzen gevallen:

Marijke van de Kerkhof
Helma van de Tillaart
Philip van Kilsdonk

Deze winnaars ontvangen 
per persoon twee kaartjes 
voor het carnavalsconcert 

op 22 februari. Deze 
kaartjes zijn vanaf vandaag 

(donderdag) af te halen 
tijdens kantooruren bij de 

redactie van MooiLaarbeek 
op het Heuvelplein 3 in Beek 

en Donk.
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Junior Laarbeeks liedjesfestival zaterdag 22 februari
Laarbeeks Liedjesfestival zondag 23 februari
Aanvang beide dagen 14.00 uur         Locatie: Dorpshuis Lieshout

Kaarten zijn nu te koop en OP = OP
Entreeprijs: Junior Festival €2,00

 Senior Festival €4,00

Bezoek onze vernieuwde 

showroom...
De nieuwe collectie 2014 is binnen!

DAS MOOI

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

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

Lieve Wendy,

Bij deze willen we even 
zeggen dat wij heeeel 

veeeeel van je houden!!

Dikke Kus, Miley & 
Ronald 

Lezerspodium

De Ruit
Beste Jos,

In zijn ingezonden brief haalt Dr. Ir. 
J.M. Houben een aantal zaken door 
elkaar . Zijn brief is een directe reac-
tie op een artikel van het CDA in De 
MooiLaarbeekKrant van vorige week. 

Uit de brief blijkt dat de heer Houben 
de eerste alinea van het stukje niet 
goed gelezen heeft en ten onrechte 
zaken combineert. Hij valt over het 
woord zelfvernietiging. Natuurlijk is 
dit een groot woord, maar het heeft 
absoluut geen betrekking op de voor-
zieningen in Laarbeek zoals hij abusie-
velijk veronderstelt. Het is veel breder: 
Nederland heeft in toenemende mate 
de destructieve neiging om wat ons 
land groei en welvaart heeft gebracht 
stelselmatig af te breken. Wij dachten 
hierbij aan de discussie over de over-
dracht van bevoegdheden aan de EU, 
het opkomende nationalisme en de 
afbraak van de voor de export uiterst 
belangrijke agrarische sector. Neder-
land lijkt de weg kwijt en dat leidt tot 
onbegrijpelijke stellingnames, waaruit 
een vernietigingsdrang spreekt. 

De heer Houben legt de constatering 
dit in dit land vervalt in een soort drang 
naar ‘zelfvernietiging’ uit alsof wij uit 

zijn op de vernietiging van de leefbaar-
heid in Laarbeek.  “Niet wij, de inwo-
ners, doen dat, maar het CDA met zijn 
niet te temmen streven naar de Ruit, 
een erfenis van Jacobs en Sakkers ” zo 
schrijft hij. Als je de ingezonden brief in 
zijn geheel doorleest, zie je dat de Ruit 
voor Houben de grote boosdoener is, 
of nog beter gezegd, de steun van het 
CDA aan de Ruit. 

Over de Ruit en nut en noodzaak van 
deze weg wordt heel verschillend ge-
dacht. Het standpunt dat ingenomen 
wordt, hangt vaak ten nauwste samen 
met de gezichtshoek van waar uit men 
vertrekt. Voor de een is de Ruit een re-
gelrechte ramp; voor een ander is deze 
weg een zegen. De heer Houben rea-
geert al jaren  tegen de weg; dat is zijn 
goed recht. Ik ben voorstander van de 
aanleg van deze weg. En dat is ook mijn 
goed recht.  De heer Houben neemt 
het mij kwalijk dat ik de discussie over 
nut en noodzaak onzinnig vind. Van 
mij mag iedereen alles onderzoeken. Ik 
verwacht alleen dat deze onderzoeken 
niets zullen oplossen. De standpunten 
zijn immers allang ingenomen. Op dit 
punt is hij overigens nog redelijk aardig 
tegenover mij. Hij wil niet zeggen dat 
ik onzin verkoop; alleen maar dat hij 
het met mijn visie niet eens is. Dat kan.

Vervolgens raakt hij in zijn ingezon-
den brief de  draad kwijt  en haspelt 
hij allerlei zaken door elkaar. De be-
drijventerreinen lang de nieuwe weg 
in Lieshout en Aarle-Rixtel waar in-
derdaad enige tijd sprake van is ge-
weest, waren niet bedoeld, zoals de 
heer Houben blijkbaar denkt, om de 
weg naar hier te halen, maar om in-
komsten te genereren die nodig waren 
om de aanleg te financieren. Het was 
dus inderdaad: eerst de weg  en dan 
de bedrijven. Zoals iedereen weet, het 
is anders gelopen. De heer Houben 
beweert met stelligheid dat het CDA 
het ‘het Brabants Land’ na aanleg van 
de weg wil volbouwen met bedrijven. 
Hier gaat zijn fantasie met hem op de 
loop, verliest hij alle realiteit uit het oog 
en begint hij door te draven. Zijn ad-
viezen in het vervolg van zijn brief aan 
mijn adres slaan nergens op. Hij raadt 
mij aan uit het CDA treden en met Car-
naval  in de ton te gaan staan.

Beste Jos, bedankt voor de adviezen  
in jouw brief ‘Omtrent de Ruit, CDA 
en Carnaval, maar ik zal ze niet op-
volgen!’ Ik kan er niets mee. Wat jij 
dwaalwegen noemt, zie ik nog steeds 
als het rechte pad.

Willy van Osch, CDA-raadslid

De Zonnekoningin
Stiltewandeling

vrijdag 21 februari en 
zondag 23 februari

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872

Beatrixlaan 13 • Aarle-Rixtel

Geef je (geheime) vriend of vriendin 
een ècht cadeau: AANDACHT!

Workshop-cadeaubon: Aandacht voor jezelf...
Een wandeling in de natuur: 

aandacht-creatie-inspiratie-inzichtelijk gesprek!

06-121 49 721 • coachingstap.nl

Kies voor een baan met 
toekomst: maak kennis met de bouw
Laarbeek - De bouw heeft toekomst. 
Een duidelijke boodschap. Er komt 
een tijd aan waarin de vraag naar vak-
mensen groter wordt dan het aanbod. 
Binnen enkele jaren krijgt de bouw te 
maken met grote personeelstekorten. 
Kies daarom voor een vliegende start 
en voor een opleiding in de bouw.

Grijp je kans en bezoek de Open Dag 
van de Bouw- en Infra Opleidingen 
Regio Helmond (SBRH) en de Schil-
dersopleiding Regio Peelland (SOR 
Peelland) aan de Goorsedijk 6 in 
Mierlo. Maak (praktisch) kennis met 
de Bouw, Infra en het vak schilderen 
op vrijdag 21 februari, van 16.00 tot 
20.00 uur. 

De schildersopleiding SOR Peelland en 
de SBRH staan bekend als kwalitatief 
hoogstaande opleidingen. Zij excel-
leren onder andere door kampioenen 
voort te brengen. Jeroen Sanders bij-
voorbeeld, behaalde de eerste plaats 
Tegelzetten tijdens de Nederlandse 
Bouwkampioenschappen in novem-
ber 2012. Hij excelleerde  op de We-
reldkampioenschappen World Skills in 
Leipzig, de ‘Olympische Spelen in de 
beroepen’. Ben jij de volgende kampi-
oen?

Zij zoeken jonge gemotiveerde men-
sen die in de praktijk opgeleid willen 
worden tot een vakman in de bouw 
of infratechniek. Zij vragen minimaal 
een VMBO-diploma. Leerlingen van 
HAVO, VMBO kader en theoretische 
leerweg volgen een verkort traject: 
een 3-jarige niveau 3 opleiding tot 
VAKMAN! Zij bieden een gedegen 
Mbo-vakopleiding met vergoeding 
bestaande uit een 4 daagse werkweek 
met 1 dag theorie.

De SBRH en SOR Peelland laten zien 
waar zij elke dag met veel enthousi-
asme aan werken. De werkplaatsen 
zijn geopend en ook kan men leerlin-
gen aan het werk zien. Grijp deze kans 
om op locatie ‘opleiding en werk in 
uitvoering’ te zien. 

Open Dag: 21 februari 2014 van 16.00 
- 20.00 uur, Goorsedijk 6 in Mierlo.

Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met SBRH of SOR Peelland, 
Goorsedijk 6 in Mierlo. Telefoonnum-
mer  0492-665505, e-mail: info@sbrh.nl
of info@sorpeelland.nl. Zie tevens de 
websites: www.sbrh.nl / 
www.sorpeelland.nl.

Advertorial
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SAMEN EEN STERK LAARBEEK

WWW.ABLLAARBEEK.NL

Hennepkwekerij Aarle-Rixtel 
opgerold tijdens vogelcontrole

Minste inbraken per 1000 
huishoudens in Beek en Donk

Scouting Beek en Donk werkt aan zichtbaarheid

Aarle-Rixtel – Tijdens een controle 
voor het houden van illegale vogel-
soorten in Aarle-Rixtel en Helmond is 
de dierenpolitie maandag op een hen-
nepkwekerij gestuit in Aarle-Rixtel. 
Ook verschillende illegale vogelsoor-
ten zijn aangetroffen in het dorp.

Hennepkwekerij
Per toeval stuitte de dierenpolitie 
in Aarle-Rixtel op een hennepkwe-
kerij. De 250 aangetroffen planten 
zijn in beslag genomen en de 34-ja-
rige bewoner is aangehouden voor 
het bedreigen van een politieagent. De 

planten worden nu vernietigd.

Vogelcontrole
De dierenpolitie had vernomen dat 
er op adressen in Helmond en Aarle-
Rixtel mogelijk illegale vogelsoorten 
werden gehouden. De vogels zou-
den niet of verkeerd geringd zijn. In 
samenwerking met het provinciale 
handhavingsteam ‘Samen Sterk in het 
Buitengebied’ heeft de dierenpolitie 
de controles uitgevoerd en hebben zij 
zeker vijfentwintig vogels, maar ook 
verboden vangmiddelen, in beslag ge-
nomen.

Laarbeek –  Berekend op het aantal 
huishoudens is in de laatste zes maan-
den in Laarbeek het minst ingebroken 
in het dorp Beek en Donk. Daar von-
den 2 inbraken per 1000 huishoudens 
plaats. Aarle-Rixtel is het dorp waarin 
over het algemeen het minst ingebro-
ken werd. Dit blijkt uit een inbraakon-
derzoek van RTL Nieuws.

In de laatste zes maanden is in Aarle-
Rixtel 6 keer ingebroken, terwijl in de 
drie andere dorpen, Beek en Donk, 
Mariahout en Lieshout, 8 keer inge-
broken is.

Het aantal inbraken wordt per dorp 
met het aantal inwoners verrekend 
en daaruit kan het vergeleken wor-
den met het landelijke gemiddelde. 
Het landelijke  gemiddelde staat op 6 

inbraken per 1000 inwoners. Als we 
naar dan naar de cijfers van Laarbeek 
kijken, staat Beek en Donk aan kop. 

Beek en Donk kent 2 inbraken per 
1000 huishoudens, Aarle-Rixtel 3, 
Lieshout 5 en Mariahout heeft met 
een klein aantal inwoners het grootst 
aantal inbraken te pakken: 11 inbra-
ken per 1000 huishoudens.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de 
populairste inbreekdagen de feestda-
gen zijn. De drie dagen met de meeste 
inbraken zijn 1 januari (626), 26 de-
cember (474) en 25 december (428). 
Er wordt het vaakst ingebroken bij de 
armste of juist de rijkste huishoudens, 
in steden vaker dan op het platteland 
en tijdens donkere dagen meer dan bij 
lichte.

Er warm bij zitten
Familie Swinkels
Kapelstraat 2, Beek en Donk

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – Ouderwetse sierlijke vormen en strakke 
moderne meubels. Het klinkt tegenstrijdig in het hoofd, 
maar Frits Swinkels en Mandy Prinsen hebben in hun 
huis aan de Kapelstraat bewezen dat de combinatie mo-
gelijk is. Stap voor stap maken zij, al tien jaar lang, van 
het oude huis hun droomhuis.

Samen met kinderen Merel, Tjerk en Imme  wonen Frits 
en Mandy met veel plezier in het indrukwekkende huis 
tegenover Herberg ’t Huukske.  Zij zijn aan de buitenkant 
begonnen en hebben, naarmate de tijd verstreek, steeds 
meer in het huis aangepakt. “We zijn ontzettend trots 
op het resultaat van de leefkeuken.  Vrienden en familie 
worden vaker uitgenodigd. Terwijl de ene helft dan staat 
de kokkerellen, horen zij toch bij het zittende gezelschap. 
Dat is super”, vertelt moeder Mandy. 

Tot 1973 heeft de familie Van Thiel in het huis gewoond 
en dat is in veel aspecten terug te vinden. Zo is er de 
dienstingang, de diensttrap en het dienstenvertrek. Een 
huis met geschiedenis lijkt heel de familie interessant te 
vinden. Merel vertelt: “Laatst was er een man aan het 
klussen in de kruipruimte en hij heeft toen een koperen 
plakkaat uit 1942 gevonden, gewikkeld in een krant.” 
Ook zijn de dames die in het huis hebben gewerkt bij 
familie Van Thiel tijdens de Open Monumentendag 2010 
geweest  en dat was volgens Mandy een bijzondere dag 
vol prachtige verhalen. “Als er mensen zijn die in dit huis 
gewerkt hebben of verhalen kennen over dit huis, mo-
gen zij hiervoor altijd bij ons aankomen. Wij vinden dit 
erg interessant en horen dit graag.”

Een rondleiding door het huis laat zowel de oude wijn-
kelder als de supermoderne badkamer zien. Een badka-
mer waarin de sauna op een creatieve manier verstopt 
zit, en ook de radiatoren niet aanwezig zijn; de muurver-
warming zorgt voor de juiste temperatuur in de kamer. 
De tweede badkamer is voor de drie kinderen, maar is 
ongeveer een derde van de vorige. “Maar die van ons is 
veel knusser”, vertelt Merel optimistisch. 

Het torentje bovenop het huis is het einde van de tour. 
Deze heeft de familie Swinkels er terug op laten zetten. 
Met een ladder moet er door een smalle gang naar bo-
ven geklommen worden om uiteindelijk met de gierende 
wind over heel Beek en Donk te kunnen kijken.  Letterlijk 
en figuurlijk een hoogtepuntje.

Heej lief,

Ik wil je even zeggen 
hoe gelukkig ik met je 
ben en dat ik heel veel 

van je hou!

Kusjes je nuffel

Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk heeft in september door middel 
van een enquête een start gemaakt 
met de  ‘groepsontwikkeling’, dat 
ontwikkeld is door Scouting Neder-
land. Op deze manier wil Scouting 
Nederland de algemene trend van het 
dalende ledenaantal bij de scouting 
tegengaan. 

Nadat deze groepsontwikkeling al bij 
meerdere scoutinggroepen in de regio 
met veel succes is ingezet, is hiermee 
ook een start gemaakt bij Scouting 
Beek en Donk. Na analyse van de en-
quête door 2 mensen van Scouting 
Nederland en  2 workshopavonden, 
zijn er 3 projecten/doelen gekozen die 
hieruit naar voren zijn gekomen. 

Een van de doelen is het verbeteren 
van de zichtbaarheid van de scouting 
in Beek en Donk.  Hier is de scouting 
reeds mee gestart in de vorm van een 
eigen Facebookpagina. Daarnaast 
wordt de website in een nieuw jasje 
gestoken. Op de vernieuwde web-
site zal nog meer informatie komen, 
zodat de Scouting nog makkelijker 
wordt gevonden. Tevens wordt er in 
samenwerking met de gemeente een 
bewegwijzeringsbordje gemaakt, om  
de locatie van de blokhut beter aan te 
geven.

De komende tijd zal de scouting zich 
meer uiten via de lokale media. Er wor-
den meer groepsactiviteiten gedaan 
en de uitstraling van de blokhut wordt 
verbeterd. Dit wordt tijdens NLdoet 
op zaterdag 22 maart gedaan. Het 

hekwerk dat de scouting heeft verwij-
derd bij basisschool De Raagten wordt 
om het scoutingterrein geplaatst. 

Indien u meer informatie wilt over 
Scouting Beek en Donk, neem dan 

contact op via info@scoutingbeek-
endonk.nl. U bent natuurlijk ook altijd 
welkom tijdens onze bijeenkomsten 
of neem een kijkje op de website: 
www.scoutingbeekendonk.nl.

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

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

auto 
onderdelen
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MooiLaarbeekkrant

SBRH Bouw- en Infra Opleidingen Regio Helmond

Goorsedijk 6 te Mierlo

Tel. 0492 - 66 55 05

info@sbrh.nl

www.sbrh.nl

Schilders Opleiding Regio Peelland

Goorsedijk 6 te Mierlo

Tel. 0492 - 66 55 05

info@sorpeelland.nl

Timmermannen
Metselaars
Tegelzetters
Middenkader-
functionaris Bouw

Assistent Schilders en Schilders

Straatmakers
Vaklieden Wegenbouw
Monteurs Infratechniek

Binnen enkele jaren 
krijgen we in de bouw 
te maken met grote 
personeelstekorten. Kies 
daarom voor een baan met 
toekomst!  

Wij zoeken jonge gemotiveerde 
mensen die in de praktijk opgeleid 
willen worden tot een vakman in de 
bouw of infratechniek. Wij bieden 
een gedegen MBO-vakopleiding 
met vergoeding bestaande uit een 
4 daagse werkweek met 1 dag theorie. 

Wij vragen minimaal een VMBO- 
diploma. Leerlingen van HAVO, 
VMBO kader en theoretische leerweg 
volgen een verkort traject: een 3-jarige 
niveau 3 opleiding tot VAKMAN! 
Meld je aan, wij hebben interessante 
doorgroeimogelijkheden! 

SBRH is lid van Bouwmensen / Inframensen

Bouwtalenten
WERKEN EN LEREN
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MooiBoerdonk
Ger Coppens mi heur Apostelen 
in ‘t Mirakel

Vormelingen bezoeken 
Voedselbank in Veghel

Carnavalsoptocht in Boerdonk: Wij weten van NIKS

Boerdonk - Liedjes dicht bij haar zelf 
met een ruim begrip en onderwerpen 
van alle tijden. Nummers van haar laat-
ste CD Box ‘Herre van Gerre’ en nog 
een aantal nummers van eigen hand die 
voor velen nieuw in de oren klinken.

In huiskamersfeer brengt Ger Coppens 
weer een heerlijk programma van bijna 

drie uur in haar herberg op zaterdag 
15 februari.

Voor wie nog van onvervalste Bra-
bantse gezelligheid houdt, kan voor 
deze avond terecht ná alleen telefo-
nisch reserveren 0492-465046.

Boerdonk - De vormelingen van Boer-
donk hebben woensdag 29 januari een 
bezoek gebracht aan de Voedselbank 
in Veghel. Ze kregen veel informatie, 
een rondleiding door het gebouw en 
ze mochten voedselpakketten mee sa-
menstellen. Ze kwamen niet met lege 
handen aan in Veghel. Enkele weken 
eerder hadden ze, samen met M25, 
namelijk 22 kratjes met etenswaren 
opgehaald in Boerdonk.

Eén van de vrijwilligers legde uit wat 
de Voedselbank is, en wat de voor-
waarden zijn waaronder mensen ‘cli-
ent’ mogen worden van de Voedsel-
bank. De cliënten zijn de mensen die 
elke week een voedselpakket komen 
halen. Ook vertelde hij waar ze de 

producten vandaan haalden, dus door 
welke winkels, bakkers en groothan-
dels ze gesteund werden. Hierna kre-
gen de vormelingen een rondleiding 
door het gebouw, en mochten ze ook 
bij de kledinguitgifte een kijkje nemen. 
Als laatste mochten ze voedselpakket-
ten mee samenstellen, en zagen ze dat 
er verschillende pakketten waren. Er 
zijn pakketten voor één persoon, en 
pakketten voor gezinnen, daar zit na-
tuurlijk wat meer in.

Het was een leerzame middag. Na-
mens de Voedselbank willen de Vorm-
selwerkgroep Boerdonk en M25 de 
Boerdonkse bevolking hartelijk bedan-
ken voor hun gulle gaven. 

Boerdonk - Al jarenlang is het een 
vaste traditie. De carnavalsoptocht te 
Boerdonk als opening van het Boer-
donks carnaval voor iedereen. Ieder 
jaar weer is het een genot de jeugdige 
carnavalvierders vol trots met hun 
creatie door de straten van Boerdonk 
te zien trekken. Ook dit jaar weer zal 
de optochtcommissie haar handen 
vol hebben aan de organisatie van dit 
evenement. 

Ronald van Kol en Willie Biemans 
hebben deze zware taak op zich ge-
nomen en hopen dat het ook dit jaar 
weer probleemloos gaat verlopen. Bei-
den gaven aan dat er wat hen betreft 
geen grens is aan het aantal deelne-
mers. Sterker nog: Ze hopen dat elk 
kind van Boerdonk meedoet. Daarbij 
is de leeftijdgrens gesteld op: onder 
de 18. Dit met het oog op de alcohol-
wet. Uitzonderingen zijn natuurlijk de 
stoet van het Boerenpaar en de wagen 
van de Raad van 11 met Prins Johan 
den 1e. Op de vraag of de commissie 
bekend is met de nieuwe alcoholwet 
werd door beiden vlot geantwoord: 
Wij weten van NIKS.
 
Dit jaar dus een alcoholvrije optocht 
want het Boerenpaar lijkt de organi-
satie nog geen 18, althans het bruidje 
oogt nog gruwelijk jong en wat de 
Raad van 11 betreft: die hebben nog 
niet het verstand van iemand van 18. 
Maar om ervoor te zorgen dat alles 
goed verloopt, heeft de commissie 
wederom de optochtpolitie ingescha-
keld.

Verder hoopt de commissie dat de ou-
ders de deelname van hun kind, indi-
vidueel of in een groep, wil stimuleren 
en ermee aan wil bijdragen dat we 
een spectaculaire mooie kinderoptocht 
kunnen houden. Voor het kind is het 
geweldig om mee te doen en uiteraard 
zijn er weer bekers voor de mooiste 
deelnemer of groep.

De commissie heeft zelf ook nog een 
verrassing in petto, maar wat dat is 
verklappen ze niet. De optocht is dus 
zaterdag 1 maart en start om 15.00 
uur. Bezoekers kunnen hun auto’s bui-
ten Boerdonk parkeren en pendelbus-
sen zullen hen dan naar het centrum 
vervoeren zolang dit nodig is.

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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MooiLaarbeekkrant
De Werkgroep wil blijvend aandacht voor 
Kunst en Cultuur

Laarbeek - “Hartstikke goed dat De Werkgroep 
aandacht besteedt in haar verkiezingsprogram-
ma aan Kunst en Cultuur”! Aan het woord is 
Gerard Hendriks uit Beek en Donk. Als zelfstan-
dig ondernemer runt Gerard aan het Piet van 
Thielplein een dierenspeciaalzaak. Daarnaast is 
Gerard in zijn vrije tijd actief als kunstschilder, 
gespecialiseerd in aquarelleren. 

Een kleurrijke hobby die Gerard bekendheid 
geeft in Laarbeek maar ook internationaal. In 
2013 behoorde een van Gerard’s kunstwerken, 
uit de wereldwijde duizenden inzendingen, tot 
de beste vijftig van de International Watercolor 
Catalogue. Gerard exposeert ook regelmatig 
in de diverse Laarbeekse kunstateliers. Gerard, 
slechts een van de vele kunstenaars die onze ge-
meente rijk is!

De Werkgroep vindt dat Kunst het creatieve 
denken bevordert en mensen in hun passie en 
met elkaar in contact brengt. Belangrijk om goed 
te kunnen blijven functioneren in een omge-
ving met veel maatschappelijke veranderingen, 
grote informatiestromen en verplichtingen. Met 
de speciale aandacht voor Gerard in dit artikel 
wil De Werkgroep initiatieven ondersteunen en 
waardering toekennen aan allerlei vormen van 
Kunst en Cultuur in Laarbeek. Voorbeelden zijn 
ook de drie plaatselijke harmonieën, het open-
luchttheater in Mariahout, WiSH-Outdoor, 
Jeugd Olympische Zomerspelen en het Dorps-
huistheater in Lieshout alsook de lokale to-
neelverenigingen. Het geeft Laarbeek kleur en 

bevordert de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 
van onze dorpen. 

De Laarbeekse Kunstroute, die mede bedacht 
en opgezet is door Werkgroep wethouder Joan 
Briels, brengt tweejaarlijks veel van onze inwo-
ners van atelier tot atelier. Alle vier de Laarbeek-
se kernen herbergen veel kunst- en cultuurtalent 
dat zichzelf dan letterlijk in de etalage plaatst en 
anderen laat meegenieten. De nummer 36 op de 
kieslijst van De Werkgroep, Jan Smits uit Beek 
en Donk, is ook een van deze kunstenaars. Zo-
wel Jan als Gerard hebben een eigen website. 
Googelt u maar eens! Gerard wil nadrukkelijk de 
spotlight niet alleen op zichzelf gericht zien. “Ik 
wil ondersteunen dat De Werkgroep publiekelijk 
aandacht heeft voor Kunst en Cultuur. Dat vind 
je weinig terug bij de andere partijen. Kunst en 
Cultuur worden steeds meer een ondergescho-
ven kindje terwijl het je zoveel positieve energie 
geeft. Daarom wil ik nu De Werkgroep zelf eens 
‘n Opstekel aanbieden middels een aquarel van 
hun partijlogo… De Stekel. Als dank voor hun 
aandacht voor dit thema in hun verkiezingspro-
gramma”, aldus Gerard. 

Wethouder Joan Briels neemt dankbaar dit 
prachtige kunstwerk in ontvangst. “Dat krijgt 
een mooi plekje binnen onze partij” waarmee 
Joan zijn oprechte dank uitspreekt aan Gerard. 
“Ook onze Laarbeekse kunstenaars moeten zich 
THUIS voelen in onze dorpen. Daarom bepleit ik 
als wethouder blijvend aandacht voor Kunst en 
Cultuur, ook binnen de politiek”!

Wethouder Joan Briels neemt namens De Werkgroep de door Gerard Hendriks  
-in zijn atelier- geaquarelleerde Opstekel in ontvangst.
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Wie weet wie deze man is?   
Weet jij het antwoord? 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 historische beelden van vorige week stonden 
Hein Gilsing en Chrisje Schriks. Er kwamen hier enkelen reacties 
op binnen:  

Op de foto staan Hein Gilsing en Christje Schriks. Ze zitten voor 
de smederij, deze was tegenover de kerk in Mariahout.
Groet, Miriam Berkvens

Op de foto staat Henk Gilsing uit Mariahout, samen met Chrisje 
Schriks. Chrisje werkte bij Henk. Hij is verongelukt toen hij 74 
jaar was. 
Aangeleverd door Annie Vorstenbosch – Beekmans, de dochter 
van Chrisje

Mijne here,
Op de foto in De MooiLaarbeekKrant van 6 februari staan Chrisje 
Schriks en Hein Gilsing uit Mariahout.
Met vriendelijke groet, Frits Maas

Hallo,
De achterste man op de foto is mijn overgrootopa Chrisje Schriks, 
dus de opa van mijn vader Tiny Schriks, de andere man is ene 
Gilsing volgens mijn vader. 
Groetjes, Charlotte Schriks

Hallo redactie,
Op de foto staat volgens mij mijn grootvader Chrisje Schriks. Dat 
is de man met de snor die achterop zit. Hij had een bult op zijn 
rug. Chrisje woonde, nadat zijn vrouw (mijn oma) een achttal 
jaren eerder gestorven was, bij zijn dochter Christina op de hoek 
Kapelstraat Lindenlaan. Hij was een fervent konijnenfokker. 
De voorste man zal hoogstwaarschijnlijk een Gilsing zijn. Welke 
weet ik niet zeker.
Mijn opa had vroeger een smederij in de Kapelstraat tegenover 
cafetaria De Beemd. Nadat hij daarmee gestopt was (wegens 
65-jarige leeftijd), is hij nog 10 jaar gaan werken bij smederij 
Gilsing in Mariahout. Twee dagen voor kerstmis, 1955 of 1956, 
nadat hij van Gilsing naar huis fietste, werd hij doodgereden bij 
de Molen in Lieshout,
op de kruising met de Heereindsestraat. Hij draaide linksaf op de 
fiets en werd aangereden door een auto, die vanuit Mariahout 
kwam aangereden. Op dat moment bleek dat Chrisje geen me-
disch dossier had. Hij was nog nooit bij een dokter geweest. Mijn 
vader Jan Schriks (reeds overleden) zei dat hij nog nooit ziek was 
geweest.

Met vriendelijke groet
Tiny  Schriks

Telefonische reacties kwamen binnen van mevrouw Schriks en Cor 
van de Broek

Historische beelden
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Waterschap en gemeente tekenen voor De Blauwe Poort Laarbeek
• Wijzigingen geldigheid paspoort en ID-kaart
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan het 
beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt 
u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Bernadetteschool  
 Mariahout voor het organiseren van een carnavalsoptocht door de straten van Mariahout, op  
 vrijdag 28 februari 2014 van 10.30 tot 11.30 uur (verzonden 3 februari 2014).
• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben  
 verleend aan Carnavalsvereniging De Heikneuters voor het houden van de carnavalsoptocht  
 van Lieshout naar Mariahout, op zondag 2 maart 2014 van 11.00 tot 17.00 uur. 
• De route van de carnavalsoptocht is als volgt: start en opstellen in Floreffestraat – Dorps- 
 straat - Heuvel (voor langs de Kiosk) – Ribbiusstraat – Servaasstraat – Baverdestraat - Dorps- 
 straat via Provinciale Weg naar Mariahout – Mariastraat – Veghelsedijk – Tuindersweg – Zuster 
 Persoonsstraat – Oranjeplein waar de optocht zal eindigen (verzonden 29 januari 2014).
• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan mevrouw G. Cramm  
 voor het houden van haar huwelijksfeest in de achtertuin van het pand Bosrand 25 in Lieshout  
 op vrijdag 27 juni 2014 van 13.00 tot 1.00 uur (verzonden 3 februari 2014).
• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Folkloregroep  
 Dikkemik voor het organiseren van een lentemarkt bij de kiosk aan de Kouwenberg in Aarle- 
 Rixtel op zondag 11 mei 2014 van 14.00 tot 21.00 uur (verzonden 3 februari 2014).
• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan buurtvereniging De  
 Eendracht voor het organiseren van een vlooienmarkt in De Schuurherd, Heuvelplein 32 in  
 Beek en Donk op zondag 13 april 2014 van 11.00 tot 16.00 uur (verzonden 3 februari 2014).
• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Stichting Huisves- 
 ting Muziekcentrum Het Anker voor het organiseren van twee vlooienmarkten in Muziekcen- 
 trum Het Anker, Pater Vogelstraat 39 in Beek en Donk op zondag 9 maart en 6 april 2014 van  
 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 3 februari 2014).
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 Laar-
beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning De Hei 53, Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens te zijn vergunning te verlenen aan Den Mark BV voor 
het veranderen van de bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan de Hei 53 in 
Mariahout. De wijziging omvat de onderdelen bouwen en milieu.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 10 februari  tot en met 
24 maart 2014 ter inzage bij de het team Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laar-
beek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Boven-
dien kunt u telefonisch informatie inwinnen via telefoonnummer 0492 469 867.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswij-
zen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij het team Omgevingsvergunning. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer J. van den Eijnde. Als u ziens-
wijzen inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse iden-
titeitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Er wordt 
een nieuw model van de documenten ingevoerd. In verband met aanpassingen daarvoor bij 
het Rijk is het niet mogelijk om op 6 en 7 maart 2014 een aanvraag voor een paspoort of 
identiteitskaart in te dienen.
Noodpaspoorten
Het aanvragen van een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee blijft in de periode van 
donderdag 6 maart 2014 tot en met zondag 9 maart 2014 wel mogelijk.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden gehou-
den op donderdag 20 februari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.
Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 23 januari 2014.
6. Ingekomen stukken.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bochtverbreding 
 Zuid-Willemsvaart –  Wilhelminakanaal.
8. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Beekse Akkers- Ontsluiting Lieshoutseweg
9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Moreeshof.
10. Voorstel tot 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODZOB.
11. Voorstel tot vaststelling van de definitieve tarieven onroerende-zaakbelastingen 2014.
12. Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol voor de accountantscontrole 
 op de  jaarrekening 2013 van de gemeente Laarbeek.
13. Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Laarbeek 2014 
 en intrekking van de Archiefverordening gemeente Laarbeek 2006.
14. Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging Legesverordening 2014.
15. Verlenen toestemming tot aangaan gemeenschappelijke regeling Peel 6.1.
16. Voorstel tot vaststelling van het plan van aanpak ‘Integriteit verankerd’.
17. Rapportage afhandeling motie (De Werkgroep) uitgifte bouwgrond in erfpacht.
18. Bespreking kaders t.a.v. fondsvorming binnen de grondexploitatie.
19. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 14 februari komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Verleende vergunningen

Wabo

Geen aanvragen reisdocumenten op 6 en 7 maart

Vergaderingen raadscommissies

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern          Ingediend d.d.                Werkomschrijving
Kasteellaan 1-3 Aarle-Rixtel      intern veranderen woning    23-01-2014
  
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern          Ingediend d.d.                 Werkomschrijving
Beekerheide 4 Beek en Donk uitbreiden bedrijfsgebouw   bouwen

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aanvragen omgevingsvergunning

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                         Kern  Werkomschrijving        Activiteit Verzonden
Heuvelplein 99        Beek en Donk veranderen winkel       bouw/ontheffing 30-01-2014
Klavierstraat 44       Beek en Donk vergroten woning        bouwen 31-01-2014
De Malthezer 13      Aarle-Rixtel vergroten woning        bouwen 03-02-2014

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

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.
nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - tele-
fonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het 
centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning 
in het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevings-
loket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-
trale telefoonnummer 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen
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Melding Wet milieubeheer Beekerheide 4, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door de heer Leenders, voor de 
inrichting aan de Beekerheide 4 in Beek en Donk, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer 
van toepassing is. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij het team Omgevingsvergunning in het ge-
meentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch infor-
matie inwinnen bij de heer Van den Eijnde, telefoon: 0492 469 867.

In verband met de carnavalsoptocht in Beek en Donk is het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Deze maatregel 
geldt op zondag 2 maart 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

In verband met de carnavalsoptocht in Mariahout en Lieshout zijn de Provinciale 
Weg, Ginderdoor en een gedeelte van de Mariastraat afgesloten voor alle verkeer, 
behalve voor voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zondag 2 maart 2014 van 11.00 tot 17.00 uur.

Wet milieubeheer Tijdelijke verkeersmaatregelen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

De leerlingenraad op 
basisschool Brukelum

Wij zijn leerlingen van Basisschool 
Brukelum in Aarle-Rixtel. Wij zit-
ten in de leerlingenraad. Wij zijn 
met vijf leerlingen en één juf en 
komen ongeveer zes keer per jaar 
bij elkaar om te vergaderen. We 
bespreken veel dingen die te ma-
ken hebben met het schoolplein 
en de schoolregels. Er worden al-
lerlei ideeën uit de verschillende 
klassen besproken. De directrice, 
de ouders (van de ouderraad) en 
de leerkrachten bepalen uitein-
delijk of een idee ten uitvoer kan 
worden gebracht. Voorbeelden 
van deze ideeën zijn: het voet-
balveld naast school veranderen, 
meer prullenbakken of een nieu-
we voetbal. De vergaderingen zijn 
op donderdagmiddag op school 
van 13.30 uur tot 14.30 uur. Soms 
is er ook een invalvergadering. 
Dat betekent dat er ook plotse-
linge dingen kunnen worden be-
sproken.

Hoe kom je in de leerlingenraad?
De leerkrachten van onze school 
vinden het belangrijk om de leer-
lingen te horen over beslissingen 
die ze nemen over schoolzaken. 
Onze mening wordt serieus ge-
nomen en zo leren wij meteen 
hoe je een goede mening kunt 
vormen en mee kunt denken om 
samen een fijne sfeer op school te 
maken. Je leert om je aan afspra-
ken te houden en om niet door 
elkaar te praten. Eerst kregen we 
een les over democratie, daarna 
werden er in de groepen 5 t/m 8 
verkiezingen gehouden. Dit valt 
ongeveer samen met Prinsjesdag 
in september en de verkiezingen 
voor de jeugdgemeenteraad. Na 
de verkiezingscampagne werd er 
gestemd in een echt stemhok en 
de stembiljetten gingen in een 
grote stembus. Uit iedere groep 
werd 1 leerling gekozen.

In de eerste vergadering hebben 
we een voorzitter en een secreta-
ris gekozen. We verdelen de taken 
en gaan ook bij de groepen 1 t/m 
4 langs om te vertellen waar we 
over gesproken hebben en om 
hun ideeën te horen.
We maken een verslag van de 
vergadering en zetten dat op de 
website. Dan weet iedereen waar 
we over vergaderd hebben.

Groeten van Nic, Yonne en Kyell.

De Zeepkist 

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

Valentijn

Deze foto heb ik speciaal voor deze val-
entijnsweek bewaard. Met wat fantasie 
zie je tussen de hals van beide knobbel-
zwanen de vorm van een hart.
Ik wil deze foto dan ook speciaal voor 
deze Valentijn opdragen aan mijn vrouw 
Kitty, omdat ze me naast mijn drukke 
baan en gezin de tijd gunt om ook van 
de natuur te genieten en op pad te gaan 
om te fotograferen.
Deze knobbelzwanen heb ik vorig jaar op 
een mistige morgen bij de opkomende 
zon gefotografeerd. Knobbelzwanen zijn 
gracieuze vogels waarvan de broedparen 
normaal gesproken hun hele leven bij 
elkaar blijven. Het is een indrukwekkend 
gezicht om deze vogels met hun grote 
spanwijdte over te zien vliegen waarbij 
de vleugels een zingend geluid maken. 
Ook het opstijgen en landen in het water 
is vaak een indrukwekkend gezicht! Als 
je een beetje oplet zie je in het voorjaar 
weer knobbelzwanen trots rondzwem-
men met hun jongen, wat in het begin 
mooie lichte pluizenbolletjes zijn. Zo is 
het weer genieten van onze Mooie Laar-
beekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: 
Waterzuivering, Aarle-Rixtel

NATUURLIJK  
  Mooi Laarbeek

Lex en Roy zijn 
geraakt door 
cupido tijdens 

de 1e kletsavond. 
En wensen elkaar 
een spetterende 

valentijn! 

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

Van Schijndel 
De Woonwinkel

Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
0492-46 11 00 www.anteak.nl

16 februari koopzondag 
van 12.00-17.00 uur.

Stiltewandeling op de Gerwense Hei

Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij

Lieshout - De Zonnekoningin orga-
niseert weer twee stiltewandelin-
gen. Op vrijdag 21 en zondag 23 
februari, van 09.00 tot 10.30 uur op 
de Gerwense hei (Kamerven) aan de 
Merellaan/Kievitstraat in Lieshout.

Wie zin heeft om mee te wan-
delen en zich wil laten inspire-
ren door de natuur kan zich op-
geven bij Margreet Rodenburg: 
dezonnekoningin@live.nl. Kosten 
zijn een vrijwillige bijdrage (inclusief 
koffie en thee).

Aarle-Rixtel - Na het grote succes van 
de eerste liederentafel houden wij op 
donderdagavond 27 februari samen 
met ViERBINDEN alweer de tweede 
liederentafel in de ontmoetingsruim-
te van ‘Zonnetij’ aan de Heindertweg 
87, Aarle-Rixtel.

Samen gaan we onder begeleiding 
van ‘Sun Shine’, het eigen orkest, uit 
liederenbundels zingen, die voor u 

aanwezig zijn. De avond begint om 
19.30 uur en iedereen is hiervoor wel-
kom. De zaal is open vanaf 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

De bedoeling is dat de liederenta-
fels iedere laatste donderdag van 
de maand (waar een ‘R’ in zit) gaan 
plaatsvinden. Voor meer informa-
tie tel: 0492-534726 of via e-mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen

2014
Ze zeggen wel eens, dat is iemand met gou-
den handjes en het hart op de juiste plek. 
Dit zijn nu juist de kenmerken van Martha 
Vlemmings, beter bekend staand als juffrouw 
Martha van De Raagten. De nummer 16 op 
kieslijst van Politieke Partij De Werkgroep. 
Martha staat met deze positie midden in het 
hart van lijst 2, Joan Briels. Martha houdt van 
hard werken, zich verantwoordelijk voelen 
en met hart en ziel klaar staan voor anderen. 
Deze nieuwe Werkgroep aanwinst stelt zich 
nader voor.  

“Hallo ik ben Martha (bijnaam Martje) Vlem-
mings-Smits en geboren en getogen in Beek en 
Donk. Inmiddels 56 jaar en kom uit een warm 
en sociaal bewogen nest. In 1979 trouwde ik 
met Jan Vlemmings, dé gitarist en gitaarleraar 
die menigeen wel zal kennen. Geruime tijd 
werk ik als leerkracht in het basisonderwijs 
van Beek en Donk. Vanaf 1985 als leerkracht 
op basisschool De Raagten, nu het prachtige 
Kindcentrum aan De Otterweg. Ik draag het 
onderwijs een warm hart toe en fiets elke dag 
met plezier naar school. De Werkgroep vindt 
het belangrijk dat ieder kind basisonderwijs in 
eigen dorp krijgt. Ik kan mezelf daar helemaal 
in vinden. Mijn aandacht gaat uit naar kinde-
ren die op een of andere manier ‘anders’ zijn. 
Daarom ben ik dit schooljaar gestart met de 
studie Master SEN waarmee ik er voor zorg 
dat kinderen op de reguliere basisschool kun-
nen blijven en niet overgeplaatst hoeven te 
worden. Mijn grootste hobby is reizen, samen 
met Jan heb ik al veel van de wereld gezien, 

maar ook dichtbij in de natuur kom ik vaak. 
Bijvoorbeeld in Laarbeek bij Croy, ‘t Torreven, 
lekker fietsen langs het Wilhelminakanaal 
(dus laat die weg alstublieft weg) en lopen 
door De Groene Long. Heerlijk!”

Martha vervolgt: “Ik ben lid van De Werk-
groep omdat deze partij er niet om heen 
draait, zegt waar het op staat, duidelijkheid 
biedt voor de burgers van Laarbeek. Hun 
werkwijze is puur en integer. De Werkgroep is 
zuinig op de natuur en het milieu, maakt zich 
sterk voor een sociaal beleid en staat voor de  
kwetsbaren in onze samenleving. Dat maakt 
dat ik me in wil zetten voor De Werkgroep. 
Ik wil daarbij mijn hart kunnen volgen, deze 
partij biedt mij daarvoor de ruimte. Ruimte 
om je heen! Letterlijk en figuurlijk een belang-
rijke waarde in het leven. Iedereen moet zich 
uiteindelijk vanuit dat principe THUIS kunnen 
voelen in Laarbeek!”

Toen we als PvdA Laarbeek na gingen den-
ken over de belangrijkste ideeën achter onze 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2014, kwamen we er al gauw op uit 
dat ‘meedoen voor iedereen’ opnieuw hoog 
in ons vaandel moest staan. Onze partij vind 
eerlijk delen belangrijk, maar minstens net 
zo belangrijk vinden we het dat kansen voor 
iedereen gelijk zijn. Daarom vinden we het 
belangrijk dat er goede regelingen zijn voor 
mensen die even een uitgestoken hand kun-
nen gebruiken, En: het is de reden dat wij 
‘participatiesamenleving’ geen vies woord 
vinden.

U vraagt zich misschien af wat dit met de kop 
boven dit artikeltje te maken heeft? De kiezer 
als keizer betekent voor mij dat de inwoners 
van deze gemeente centraal moeten staan, 
zelf de dienst uit maken. De gemeente is er 
niet meer voor om alles voor iedereen zoveel 
mogelijk op te lossen. De gemeente biedt 
steeds meer een helpende hand door het voor 
(groepen van) mensen mogelijk te maken hun 
eigen boontjes te doppen, op hun eigen ma-
nier.

Zowel voor ons als inwoners als voor de ge-
meente, is dat wel even wennen! Maar dat is 
geen reden om er niet in te geloven. Wie we-
ten er nu beter wat er in Lieshout, Mariahout, 
Aarle-Rixtel of Beek en Donk werkt, dan de 
inwoners zelf? Om die kracht aan te spreken, 
moeten we allemaal van de gebaande paden 
af gaan wijken en zoeken naar nieuwe mo-
gelijkheden. Als de kiezer ook keizer wil zijn, 
brengt dat in de komende periode hele mooie 
resultaten!

Greet Buter,
Lijsttrekker PvdA-Laarbeek lijst 5

Mijn naam is Bowen Straatman. Ik kom uit 
namens de partij PNL, op plek 7. Ik ben 22 
jaar en geboren en getogen in Beek en Donk. 
Mijn politieke carrière begon al toen ik na-
mens basisschool de Muldershof plaatsnam in 
de jeugdgemeenteraad. Tijdens die campagne 
gaf ik al mijn knikkers weg, dus probeer ik jullie 
stem nu op een andere manier te verdienen. 

Sinds mijn 7e ben ik lid van tennisvereniging 
’t Slotje in Beek en Donk. Daar geef ik ten-
nisles, coach ik een prestatiegericht jeugdteam 
en organiseer toernooien en evenementen. 
Daarnaast maak ik graag muziek. Zo doe ik 
bijvoorbeeld mee met het carnavalsconcert 
van de O&U. 

Sinds ik succesvol het VWO aan het dr.-Knip-
penbergcollege in Helmond afrondde, studeer 
ik voor het 3e jaar Bestuurskunde aan de Uni-
versiteit van Tilburg. Volgend jaar begin ik aan 
de master Politiek en Bestuur. Deze studie heb 
ik gekozen omdat ik overheid en politiek erg 
interessant vind en er dus graag over praat en 
discussieer (soms tot grote ergernis van mijn 
ouders en vrienden).

Ik heb voor PNL gekozen om een tweetal re-
denen: Ten eerste ben ik een groot voorstan-
der van lokale partijen, omdat zij speciaal op-
gericht zijn om lokale belangen te behartigen.  
Ten tweede zijn de leden van PNL zeer veel-
zijdig in hun ideeën en overtuigingen. Deze 
diversiteit leidt tot creatieve en pragmatische 
oplossingen, dat vind ik heel belangrijk in poli-
tiek.

Diversiteit vind ik ook belangrijk in de ge-
meenteraad. Jonge mensen zijn echter onder-
vertegenwoordigd in de raad. Daarom zou ik 
graag de gemiddelde leeftijd van de raad naar 
beneden willen schroeven. 

Ik ben trots op het partijprogramma dat we 
met PNL hebben geschreven. Ook heb ik 
drie persoonlijke speerpunten. De eerste is: 
inspraak van jonge mensen. Ik vind dat Laar-
beek aantrekkelijk moet zijn om in te wonen 
en werken voor jonge mensen. Inspraak van 
jonge mensen is daarvoor wel noodzakelijk. 
Daarom wil ik als ik gekozen word, een jon-
gerenraad oprichten die gevraagd en onge-
vraagd advies kan geven aan de raad. Mijn 
tweede speerpunt is: vrijwilligerswerk. Als 
tennisleraar en vrijwilliger bij ’t Slotje weet ik 
dat zo’n club 100% afhankelijk is van vrijwil-
ligers. Juist deze verenigingen maken het leuk 
om in Laarbeek te wonen. Daarom vind ik dat 
vrijwilligers veel vrijheid moeten krijgen en 
ondersteuning waar nodig. Ten derde is mijn 
speerpunt het kernen(gezonde)beleid waar 
PNL zich al jaren hard voor maakt. Laarbeek 
is één gemeente, maar ik vind het belangrijk 
dat elke kern de belangrijkste voorzieningen 
lekker dicht bij huis heeft. Zo blijft het echte 
dorpsgevoel behouden, in een gemeente be-
staande uit vier dorpen.

Bowen Straatman
Like, en volg de campagne op: 
www.facebook.com/BowenStraatman

Mijn ideaal is een gemeente Laarbeek waarin 
zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en 
waaraan ze hun persoonlijke bijdrage leveren.  
Daarom heb ik, Albèr van der Aa uit Lieshout, 
gekozen voor het CDA Laarbeek. Een centrale 
rol voor de mens, de burger, betekent dat de 
gemeente de mensen de ruimte geeft en zo 
min mogelijk belemmert. Dat vraagt ook om 
nieuwe vormen van betrokkenheid van in-
woners. Dat vraagt om een ondersteunende 
gemeente die faciliteert maar ook om een ge-
meente die zekerheid biedt aan mensen die 
zichzelf niet kunnen redden. 
 
Vrijwilligers
Eigenlijk zouden we allemaal vrijwilligers moe-
ten zijn. Iedereen in onze Laarbeekse samen-
leving kan iets voor een ander betekenen. Niet 
van: ”wat doet de gemeenschap, de vereni-
ging voor mij?” maar vraag ook: “wat kan ik 
voor anderen betekenen?” Vanaf volgend jaar 
is de maatschappelijke stage in het middel-
baar onderwijs niet meer verplicht. Het CDA 
Laarbeek wil deze stage lokaal echter graag 
behouden. Jonge mensen blijven daardoor 
contact houden met de verschillende groepen 
in de lokale samenleving. Ze beseffen zo het 
grote belang van het onmisbare vrijwilligers-
werk.

Veiligheid
Veiligheid in de dorpen vind ik van buitenge-
woon belang. Verbetering van de verkeers-
veiligheid en aanpak van overlast verdienen 
voortdurend aandacht. Het CDA Laarbeek zet 
zich daarvoor in. Gebaren van behulpzaam-
heid en genegenheid naar de ander, buren 
die een oogje in het zeil houden, jongeren die 
ouderen helpen met oversteken. Deze zaken 
dragen allemaal bij tot een toenemend gevoel 
van veiligheid en beperken aanzet tot overlast.  

Vitaal buitengebied
De laatste drie jaar heb ik me als commissie-
lid Beheer Openbare Ruimte ook ingezet voor 
een vitaal buitengebied. In een vitaal buiten-
gebied is er plaats voor de ondernemer, de 
inwoner en de toerist. Wij streven naar een 
goede balans tussen natuur, landbouw en re-
creatie. Boeren kunnen meer betrokken wor-
den bij het beheer van terreinen en bermen 
om te komen tot een goed agrarisch natuur-
beheer samen met (vrijwilligers-) organisaties 
zoals het Laarbeeks Landschap, IVN, Water-
schap Aa en Maas en ZLTO. 
Soms moeten stukken natuur en landschap 
wijken voor maatschappelijk gewenste ont-
wikkelingen, zoals bij de geplande aanleg van 
de Ruit. We dienen er dan zorg voor te dragen 
dat verstoring van dit evenwicht in voldoende 
mate wordt gecompenseerd met nieuwe na-
tuur.   
Wij streven naar een Laarbeek waar iedereen 
zich thuis voelt!

Albèr van der Aa

Martha Vlemmings, een warm mens in het 
politieke hart van De Werkgroep

De Kiezer is Keizer

Jong en Gedreven, Straatman op plek 7

Laarbeek waar iedereen zich thuis voelt!

Ik ben trots op het partijprogramma dat we 

Gemeenteraadsverkiezingen

2014

Martha Vlemmings, juf en Werkgroeplid met het hart op de juiste plek.

Martha Vlemmings, een warm mens in het 

Fotograaf:  Joost Duppen
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Waarom stemt u? 

Uw stem telt!Dit is een publicatie van de gemeente Laarbeek

Nou, zegt u het maar! U heeft 
het namelijk bij de komende 
verkiezingen daadwerkelijk voor 
het zeggen!

Vijf politieke partijen willen 
voor u in Laarbeek aan de slag

U mag zeggen wie uw stem, 
en dus ook uw belangen de 
komende vier jaar mag verte-
genwoordigen in de Laarbeek-
se gemeenteraad. Wat vindt u 
belangrijk? Zorg ervoor dat uw 
stem gehoord wordt. Aan de 
politieke partijen in Laarbeek 
zal het niet liggen. Die willen 
maar wat graag uw stem ver-
tegenwoordigen in de raadzaal 
van Laarbeek. Het is dus aan u 
om te bepalen wie dat het beste 
voor u kan doen. Deze gemeen-
teraadsverkiezingen heeft u de 
keuze uit vijf verschillende par-
tijen die voor u in de gemeen-
teraad zitting willen nemen; 
PNL (Partij Nieuw Laarbeek), De 
Werkgroep, ABL (Algemeen Be-
lang Laarbeek), CDA Laarbeek 
en de PvdA Laarbeek. 

Deze vijf partijen met Laarbeek-
se mensen weten waar ze over 
praten. Zij hebben ook de afge-
lopen periode in de gemeente-

raad plaatsgenomen. Ieder van 
die partijen heeft mensen op de 
lijst staan, jong en oud, uit alle 
kernen, uit verschillende ver-
enigingen en met verschillende 
achtergronden. Die mensen wil-
len zich inzetten voor een nog 
beter Laarbeek en u kunt ze dat 
gunnen. Onder deze vijf partijen 
kunnen we dit jaar 17.275 stem-
men verdelen. Dat zou dan wel 
uniek zijn met een opkomstper-
centage van 100%, maar een 
mens mag dromen. Die stem-
men, waaronder uw stem dus, 
bepalen hoe die partijen ver-
deeld zijn in de gemeenteraad. 

‘Elk volk krijgt de regering 
die het verdient’

Dit citaat lijkt een wat grootse 
uitspraak om te betrekken op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
maar is toch heel erg raak. Vier 
jaar geleden had Laarbeek een 
opkomstpercentage van slechts 
53,8%. ‘Slechts’, omdat dit om-
gerekend betekent dat er bijna 
8.000 Laarbeekse kiezers niet 
zijn gaan stemmen. 8.000 men-
sen die niet hebben laten weten 
wat zij voor hun Laarbeek wil-
len. Dat is toch jammer! 
Laarbeek verdient het om een 

gemeenteraad te hebben, geko-
zen door 17.275 stemmen, niet 
door de helft van die mensen. 
Ga dus stemmen! 

En dan nog een gewetensvraag 
voor u: waarom zou u níet gaan 
stemmen? 
• Geen tijd? Laat iemand an-

ders per volmacht uw stem 
uitbrengen. 

• Weet u niet waarop u moet 
stemmen? Ga eens te raden 
bij de politieke partijen of bij 
mensen in uw omgeving. 

• Geen politieke interesse? 
Het gaat niet om politiek al-
leen, maar om welke keuzes 
over uw omgeving gemaakt 
worden.

Dus: ga stemmen! Het is uw 
recht, maak daar gebruik van!

“Het is altijd hetzelfde als ze op het 
pluche zitten!!”, “Ze beloven van alles 
maar het gaat gewoon om zieltjes te 
winnen, zodat ze het weer vier jaar 
voor het zeggen hebben!!”
Als je als ambassadeur gevraagd 
wordt om mensen te laten gaan stem-
men, moet je eigenlijk niet met deze 
twee regels beginnen. Toch zijn dit 
veel gehoorde geluiden waarom men-
sen juist niet naar de stembus gaan!!
Waarom dan wel gaan stemmen?  Wij 
leven hier in Nederland in een demo-
cratie die ons in staat stelt om mee te 
mogen bepalen wat we willen en wie 

we willen die dat voor ons uitvoert. 
Eénmaal per 4 jaar heeft u de kans 
om dit in Laarbeek te doen. Het gaat 
er dan niet om wie er net voor de ver-
kiezingen het meeste belooft of weg-
geeft; het moet gaan om wie volgens 
u wil werken aan een beter en mooier 
Laarbeek voor alle inwoners.
Ik ken prachtige voorbeelden van 
mensen die dit echt willen. U toch 
ook…
Pak die kans om zo iemand te belo-
nen!

Henrie  Bouwmans

Wat moet er gaan gebeuren in Laarbeek?

Ik ben Frans van Lierop ben 59 jaar en woon 
met mijn vrouw Marian in Beek en Donk. Wij 
hebben 3 kinderen die allen op zich zelf wonen 
in Beek en Donk. In het dagelijks leven ben ik 
werkzaam als service monteur bij Kemkens ver-
warmings installatie in Helmond.

Op feestjes en bijeenkomsten wordt vaak over 
politiek gesproken, ieder heeft een eigen me-
ning, maar vaak blijft het daar bij. Omdat velen 
zich niet geroepen voelen om zich persoonlijk 
in te zetten. Dit is voor mij de reden geweest 
om aansluiting te zoeken bij een partij om zelf 
actief mee te werken.

In ABL heb ik gevonden wat ik zocht. Een partij 
die ik als open en integer ervaar en met oog 
voor de mensen. Het vooroverleg dat over de 
raads- en  commissievergaderingen plaatsvindt 
ervaar ik als zeer positief. Ieder kan hier zijn 
eigen mening geven. De afgelopen 4 jaar ben 
ik actief geweest als burger commissielid voor 
ABL in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, 
wat ik als zeer interessant en leerzaam heb er-
varen. Hierdoor ben ik steeds meer in de poli-
tiek geïnteresseerd geraakt.

Een regelmatig terugkerend onderwerp is het 
bouwprogramma. Starters woningen zijn vaak 
een moeilijk punt omdat men zo veel mogelijk 
rekening wil houden met de vier kernen. De 
regels voor de starters leningen zijn de afgelo-
pen 4 jaar verschillende keren aangepast, eerst 
versobert alleen voor nieuwbouw, later weer 
verruimd zodat deze ook voor bestaande wo-
ningen gingen gelden. Dit om meer starters een 
kans te geven en op deze wijze ook de vastzit-

tende woningmarkt weer op gang te krijgen. 
Ook het Dieren Tehuis heeft lang op de agenda 
gestaan, maar is door verplaatsing naar Almere, 
tot tevredenheid voor de omgeving opgelost. 
Op dit moment is het LOG (landbouwontwik-
kelingsgebied) nog een hot item. Dat door ver-
andering in regelgeving van de provincie voor 
de gemeente niet eenvoudiger is geworden.

Als lid van ABL is mij gevraagd om plaats 5 van 
de kieslijst in te nemen. Ik vind het belangrijk 
dat de politiek rekening houdt met de belan-
gen van de burgers. Naar mijn idee gaat men 
hier vaak aan voorbij. Ik wil mij richten op een 
eerlijke en transparante manier van politiek be-
drijven waarbij het belang van de inwoners van 
Laarbeek bovenaan staat. Het is voor mij een 
uitdaging om plaats te nemen in de gemeente-
raad en uw belangen te kunnen behartigen. Ga 
daarom op 19 maart stemmen en stem op ABL.

Namens ABL
Frans van Lierop

Wat voor vlees in de kuip?

Gemeenteraadsverkiezingen

2014

Gemeenteraadsverkiezingen

2014

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek

Beek en Donk - Politieke groepering Alge-
meen Belang Laarbeek nodigt leden en be-
langstellenden uit voor het bijwonen van 
haar vooroverleg op maandag 17 februari.

Op de agenda staat de voorbespreking voor 
de komende Raadsvergadering van donder-
dag 20 februari.

De voorbespreking vindt 
plaats om 20.00 uur in 
de ruimte van de voor-
malige videotheek aan de 
Kapelstraat 34 in Beek en 
Donk, tegenover de kerk. 
Kijk voor meer info op 
www.abllaarbeek.nl. 

Beek en Donk – Er is een raadsvergadering 
gepland op donderdag 20 februari. Om deze 
raadsvergadering voor te bereiden komen op 
maandag 17 februari de leden van de PvdA 
Laarbeek bij elkaar.

Laat uw mening horen en praat mee over de 
belangrijkste onderwerpen in de gemeente. 
Voor agenda en schriftelijke voorbereiding 

van de raadsvergadering zie de site van de 
gemeente Laarbeek. Hier vindt men alle do-
cumenten.
Dit achterbanoverleg wordt gehouden bij 
Café Thuis aan het Heuvelplein 6 in Beek en 
Donk. De aanvang is 19.00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014
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CARNAVAL 2014
Ganzendonckse Seniorenmiddag uitverkocht Tweede ‘Haren’ 

door Nieuw Weef bij Deef?

Markus en Susie boerenpaar Sparta‘25

Kindersauwelmiddag 
bomvol jeugdig talent

Wie wordt de prins van ASV’33?

Beek en Donk - De Ganzendon-
ckse Seniorenmiddag is voor het 
eerst in de geschiedenis helemaal 
uitverkocht. Een record aantal be-
zoekers bevolkt Muziekcentrum 
het Anker op zaterdagmiddag 15 
februari. Vanaf 13.30 uur zal daar 
een keur van artiesten het podium 
betreden. 

Overigens heeft de organisatie 
voor een bijzondere openingsact 
gezorgd. Deze staat niet in het 
programma en zal dan ook nog 
even geheim gehouden worden. 

In het programma, dat wel al be-
kend was, is een kleine wijziging 
opgetreden. Kletser Ton Brekel-
mans, die door omstandigheden 
heeft moeten afzeggen, wordt 
vervangen door oud-Brabants 
kampioen Hans Eijkemans. Deze 
topkletser is wellicht beter bekend 
als Hannus, want onder die naam 
staat hij regelmatig in de ton. Han-
nus is de ene keer ‘n honderdja-
rige, dan weer hippie of vrijgezel, 
alle kanten kan het uit met de cre-
aties van Hannus. 

Onder andere de Patatjes, klet-
ser Frans Bevers, de Ganzendon-
ckse Dansmariekes en de Octopus 
band zullen het publiek vermaken. 
De uitsmijter komt van Dè Vèlt Op 
uit Aarle-Rixtel. 

Beek en Donk - De aankondiging 
van een nieuw evenement door de 
succesvolle Beweging van Op d’n 
Tocht heeft in Zuid-Oost Brabant 
de gemoederen flink doen op-
laaien. Middenstanders geven aan 
geen zin te hebben in een tweede 
Haren. Nieuw Weef bij Deef heeft  
tot een ware Social Media Weef 
geleid en talloze reacties opgeroe-
pen. 

Niet alleen Deef eigest maar ook 
de leden van de Beweging worden 
overspoeld met vragen en aanmel-
dingen voor dit evenement. Onder-
nemende liefhebbers in binnen- en 
buitenland organiseren groepsrei-
zen naar Ganzendonck. Inmiddels 
zijn op internet de eerste zwarte 
tickets gesignaleerd voor dit gratis 
evenement.

Het fenomeen Nieuw Weef is niet 
nieuw en stamt uit laatste grote eco-
nomische crisis, begin jaren tachtig. 
De muziekstroming en bijpassende 
lifestyle was in die periode niet weg 
te denken uit het straatbeeld. Die 
zichtbare verbondenheid heeft Be-
weging Op d’n Tocht, met een wel-
haast onfeilbaar neusje voor trends, 
geïnspireerd tot Nieuw Weef bij 
Deef waarmee de revival van deze 
lifestyle een enorme impuls heeft 
gekregen. De golf van enthousi-
asme voor het evenement in Gan-
zendonck wordt mede gevoed door 
afgunstige reacties uit trendy uit-
gaanscircuits van de Kerkstraat tot 
in Berlijn. Hardnekkige pogingen 
om in te haken op de huidige revi-
val hebben bij de Oosterburen nog 
niet tot grote successen geleid, met 
publieke ontevredenheid als ge-
volg. Hipsters uit heel Europa heb-
ben inmiddels de bekende clubs  de 

rug toegekeerd, waarmee Dancing 
van de Burgt aan het Heuvelplein 
impliciet uitgeroepen is tot Europa’s 
Nieuw Weef Hotspot!

Veiligheidsdiensten, zowel regio-
naal als nationaal, hebben bij het 
Gezicht van de Beweging hun zor-
gen uitgesproken. De angst voor 
een ‘tweede Haren’ heeft tot een 
bovengemiddelde alertheid geleid. 
“Begrijpelijk, maar geen reden tot 
verandering van koers”, liet het Ge-
zicht in een schriftelijke verklaring 
weten. “Beweging op d’n Tocht 
heeft in de loop der jaren een re-
putatie opgebouwd als organisator 
van meeslepende evenementen 
met een innovatief karakter. De 
grootsheid van haar initiatieven 
spreekt tallozen aan, zeker in deze 
donkere periode in de moderne ge-
schiedenis. Het is niet aan ons om 
dit enthousiasme, dat juist hoop en 
vreugde schenkt aan velen die het 
zo hard nodig hebben, de kop in 
te drukken”, aldus het Gezicht in 
diezelfde verklaring. Daarnaast ver-
klaart het Gezicht dat een herhaling 
van Haren niet te verwachten valt 
gezien de dominant wijkende haar-
grens van de meeste Nieuw Weef 
liefhebbers: “Zelfs de sterkste gel 
zal weinig effect hebben op het 
door velen gewenste Haren-effect.”

Beek en Donk - Op de vrijwilligers/
sponsoravond van Sparta’25 werd af-
gelopen zaterdag het boerenpaar van 
de groenwitten bekendgemaakt. Boer 
Markus van Lieshout en boerin Susie 
(Susan Manders-de Wit) zullen op car-
navalsmaandag in het onecht worden 
verbonden door Pastor in ‘t Engels.

De jaarlijkse vrijwilligers/sponsoravond 
was een groot succes. Hans van Leuken 
en Carlo van den Heuvel verwelkomden 
ruim 225 mensen die de Beek en Donk-

se voetbalvereniging het afgelopen jaar 
hebben ondersteund. Ondersteuning 
in de vorm van vrijwilligerswerk of als 
sponsor. Zij bedankten iedereen voor 
hun geweldige inzet. Zij vormen het 
fundament van de vereniging. 

Naast de nodige drankjes konden de 
aanwezigen weer genieten van de 
beroemde hapjespannen van spon-
sor keurslager Danny Megens. Een 
gezellige feestavond waarin DJ/zan-
ger Danny Robben uit Uden geen 

moeite had om de stemming er al 
snel in te krijgen. Om 22.30 uur was 
het tijd voor de bekendmaking van 
het boerenbruidspaar. Via een pre-
sentatie op het grote scherm werden 
zij op een spectaculaire wijze be-
kendgemaakt. De hints voor de boer 
bleken niet zo moeilijk, want veel 
aanwezigen hadden Mark van Lies-
hout opgeschreven. De hints voor 
de boerin Susan Manders waren 
minder makkelijk te doorgronden. 

Beek en Donk - De Ganzendon-
ckse Kindersauwelmiddag van 
zondag 16 februari staat vol van 
jeugdig talent. Aangezien zij de 
toekomst hebben, is de organi-
satie van de Teugelders blij dat er 
wederom zoveel kinderen zijn die 
het, zeker voor hen, megagrote 
podium van muziekcentrum het 
Anker durven te beklimmen.

Vanaf 13.30 uur kan iedereen ko-
men genieten van wat er wordt 
geboden. Jeugdprins Luukske, 
Jeugdprinses Sofie en de Jeugd-
raad van 11 zullen er in elk geval 
bij zijn. Niet alleen ouders, opa’s, 
oma’s, en broertjes en zusjes, maar 
alle belangstellenden zijn zondag-
middag van harte welkom.

Aarle-Rixtel – Bij ASV’33 wordt 
op vrijdag 28 februari de carnaval 
ingeluid. Van 18.00 – 20.00 uur 
is er een leuk programma voor 
de jeugd en vanaf 20.30 uur voor 
de volwassenen. Hier zullen twee 
topkletsers optreden, namelijk 
Berry Knapen en Rob Scheepers. 

Uiteraard wordt ook bekendge-
maakt wie de opvolger van prins 
Daan wordt. Hier volgen de eerste 
drie aanwijzingen:
1. Kreeg carnaval met de paple-

pel ingegoten! 
2. Houdt van een feestje! 
3. Fanatiek ASV-er!

Het nieuwe Boerenpaar van 
Sparta’25: Markus en Susie

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p
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CARNAVAL 2014
Activiteiten in het Heidorp 

Zin in carnaval? 
Kom naar het carnavalsconcert!

Carnavalsactiviteiten in Aarle-Rixtel

Mariahout - De eerste kletsavond zit 
er weer op in het Heidurp, en wat 
voor één. Een kletsavond om van te 
smullen, zowel de kletsers, Har en 
Dar, dansmariekes en groepen van ei-
gen bodem waren van hoog niveau. 
Voor een uitgebreid verslag hiervan 
zie pagina 3 in deze krant. 

Voor aanstaande zondag staat de mi-
ni-playback op het programma. Ook 
dit zal weer een middag worden vol 
verrassingen, met maar liefst dertig 
optredens. Diverse artiesten zijn deze 
middag te bewonderen, met als grote 
afsluiter groep 8. 

De middag begint om 13.00 uur in 
het buurthuis aan de Bernadettestraat 
43 te Mariahout. Ook als men mee 
wil doen met de optocht als individu, 
groep of wagen kan men zich opgeven 

bij Rini de Groot aan de Mariastraat 
12, doe dit wel voor zaterdag 22 fe-
bruari.

De carnavalsvereniging wil ook een 
bezoek brengen aan de zieken. Dit 
vindt plaats op vrijdag 28 februari. Als 
men hiervoor iemand op wil geven, 
kan dit bij Gerrie van de Broek aan de 
Bernadettestraat 36 of via telefoon-
nummer 0499-422641.

De carnavalsvereniging hoopt u op één 
van bovengenoemde activiteiten te 
mogen begroeten. En als je nog geen 
kaartje voor de schitterende kletsavon-
den hebt weten te bemachtigen, bel 
dan naar Henk van Duijnhoven 0499-
422914. Er komen elk jaar wel weer 
kaartjes retour en het is natuurlijk jam-
mer als je dit pas achteraf hoort.

Aarle-Rixtel - Om alvast in de stemming 
te komen voor carnaval geeft harmonie 
De Goede Hoop in Aarle-Rixtel de aftrap 
met een vrolijk carnavalsconcert. Dit 
wordt gehouden op zaterdag 22 februari 
in De Dreef en het begint om 20.15 uur. 

De harmonie brengt een gevarieerd pro-
gramma met spectaculaire en grappige 
acts, afgewisseld met optredens van niet 
de minsten. Zo is er muzikaal cabaret van 
Stenzel, Kivits & Menders. Dit trio brengt 
klassieke muziek op haar eigen humo-
ristische wijze. Hun absurde ideeën zijn 
onovertroffen en zullen het publiek flink 
aan het lachen brengen.

Daarnaast treedt Bert Kuijpers voor het 
voetlicht en laat op zijn welbekende 

wijze zijn licht schijnen over bepaalde 
(muzikale) zaken.

Ook Henk van Beek en Celio van Ger-
wen zullen niet ontbreken. Met hun be-
kende (Boel Nölle) liedjes, begeleid door 
de harmonie,  hoeft het publiek zich niet 
in te houden en kan er volop meegezon-
gen worden. Zoals u ziet, een gevarieerd 
programma dat garant staat voor een 
gezellige avond.

Na afloop van het concert gaat het feest 
gewoon door in de foyer van De Dreef. 
Kledingtip: carnavalesk blauw en oran-
je. Kaartjes zijn voor  €5,00 te koop bij 
Snoeperij Jantje in de Kerkstraat en de 
Boerenbond in de Dorpsstraat.

Beek en Donk - Afgelopen vrijdag was 
het in zaal van de Burgt een drukte van 
jewelste. De jaarlijkse carnavalsavond 
van Kansplus is een garantie voor een 
geweldig feest. De puike organisatie 
was in handen van de Club van 100 
van de Teugelders van Ganzendonck 
en Kansplus. 

Om 19.30 uur waren alle mensen met 
een beperking van Kansplus welkom en 
om 19.35 uur stond de zaal al op zijn 
kop, want zo gaat het met de mensen 
van Kansplus als het feest is. Het orkest 
Waizennutmar bracht er met diverse 
carnavalskrakers meteen de stemming 
in. Het dak ging er helemaal vanaf toen 
de Teugelders met Prins Luuk XLII en 
zijn gekleed gevolg, jeugdprins Luukske 
XXVIII, jeugdprinses Sofie, de jeugd-
raad van 11 en de Ganzendonckse 
dansmariekes, binnenkwamen. Dj No 
Talking bracht er ook nog de stemming 
in en Prins Frank, Prinses Yvonne en 
Adjudant Freek met hun Raad van Elf 
gingen voor in de polonaise. 

Uiteraard horen bij deze Carnavals-
avond de nodige onderscheidingen. 
Toen deze uitgereikt waren, toonden 
de dansmariekes hun kunnen. Gadege-
slagen door een volle zaal brachten zij 
hun garde- en showdans. Een speciaal 
optreden werd verzorgd door volkszan-
ger Maurice Habraken. Hierna konden 
de mensen van Kansplus natuurlijk niet 

achterblijven. Talent is daar volop aan-
wezig. Toen het tijd was om naar huis 
te gaan, ontvingen alle gasten namens 
de Club van 100 nog een presentje. 

Het derde carnavalsfeest van Kansplus 
zal plaatsvinden op zondag 23 februari 
te Boekel in Zaal Compagnie, aanvang 
13.30 uur. 

Aarle-Rixtel - Met de carnaval voor 
de deur staan er ook in Aarle-Rixtel 
weer tal van leuke, gezellige activi-
teiten gepland.

Loterij Ganzegats Schilderij
In de tent, achter De Vrienden, 
wordt op carnavalsmaandag weder-
om een prachtig Ganzegats schilderij 
verloot. Rianne Verschuren is druk in 
de weer om er weer een fantastisch 
schilderij van te maken. Er zijn meer-
dere prijzen te winnen, waaronder 
een nieuwe fiets. Loten zijn te koop 
bij de commerciële commissie en ook 
enkele van de leden zullen tijdens de 
activiteiten loten verkopen. De loten 
kosten €1,00 per stuk. Voor slechts 
€1,00 kan men dus de trotste bezit-
ter worden van een prachtig schilde-
rij. Tevens zijn er nog pins te koop 
met het logo van Prins Jan Willem 
den Uurste. De kosten hiervan zijn 
€5,00 per stuk. Vraag er naar bij de 
leden.

Optocht, straatversiering en 
gevelversiering
Iedereen kan zich weer inschrijven 
voor de grote Ganzegatse optocht, 
de straatversiering en de gevelver-
siering. Inschrijfformulieren kan men 
vinden op de site www.ganzegat.nl. 
Daar is ook het reglement te vinden 
voor de optocht, deze staat ook in 
carnavalskrant de Ganzegatter.

Gekostumeerd bal
Op carnavalszaterdag vindt in de 
tent achter café De Vrienden het tra-
ditionele gekostumeerd bal plaats. Er 
zijn enkele leuke prijzen te winnen. 
Kom dus naar de tent, trek je mooi-
ste kostuum aan en meld je aan bij 
de jury.

Ziekenbezoek
Traditioneel brengt de carnavalsver-
eniging met een klein gezelschap op 
de vrijdag voor carnaval een bezoek 
aan de dorpsgenoten die in het zie-
kenhuis of verzorgingshuis verblij-
ven. Ook kunnen zij natuurlijk een 
bezoek brengen aan iemand die 
ernstig ziek is, maar gewoon thuis 
verblijft. Voor een bezoek aan het 
ziekenhuis of verzorgingshuis geldt 
de regel dat er altijd iemand van de 
naaste familie aanwezig moet zijn. 
Stelt men een bezoek op prijs, mail 
dan naar secretariaat@ganzegat.nl 
of stuur een briefje naar postbus 24, 
5735 ZG in Aarle-Rixtel. Stuur dit be-
richt uiterlijk 24 februari 2014 op.

Carnavalsdinsdag
Op carnavalsdinsdag gaat de ver-
eniging een bezoek brengen aan 
CV Krek d’r Neffe en zullen daarbij 
aanwezig zijn bij de onthulling van 

de nieuwe prinses van CV Krek d’r 
Neffe. Zij zal de winnares zijn van 
de prinsessenstrijd, die op dinsdag 
vanaf 16.00 uur gehouden wordt. 
’s Avonds wordt carnaval knallend 
afgesloten met niemand minder dan 
feest DJ Ruud. Dit belooft een enorm 
spektakel te gaan worden met deze 
DJ. 

Feest DJ Ruud sluit carnaval knallend 
af op de dinsdagavond 

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Kapelstraat 25C 5741 CB – Beek en Donk 
Tel: 040-2833445

Is een ERVAREN, DYNAMISCH en ONAFHANKELIJK assurantie- en � nancieel bedrijf.Wij kunnen u een ONAFHANKELIJK, VRIJBLIJVEND en DESKUNDIG TOTAALADVIES geven, zowel voorPARTICULIEREN als voor BEDRIJVEN.

Bedankt lieve papa 
voor wie je bent en dat 
je er was het afgelopen 
jaar, op jou kunnen we 
bouwen, jij bent onze 
kanjer! We love you!!

Dikke kus van mama 
en Anne

Het dak eraf bij geweldige Kansplus-avond
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Spaar ook deze week weer voor

 GRATIS                              servies

AANBIEDINGEN GELDIG MAANDAG 17 T/M ZATERDAG 22 FEBRUARI 2014

W 8 - Aanbiedingen gelden van maandag 17 februari t/m zaterdag 22 februari 2014.  
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Jardino potgrond of tuinaarde
zak 20/25 liter

1.49/1.79

1.00
Rundergehakt

500 gram
2.99

1.99
kilo 3.98

Markant koffi epads
alle soorten

zak 36 stuks
3.26/3.33

2.09

Boonacker granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.09

1.59

Markant bronwater 
& fruit light

alle smaken
2 pakken 

à 1500 ml.
2.04

1.50
liter 0.50

2 pakken

Yorkham
van onze versafdeling

100 gram
2.09

1.79

Coca-Cola of 
Fanta orange

alle soorten
literfl es

Bij aankoop van 2 artikelen 25% kassakorting.
2 fl essen Coca Cola van 2.98 voor 2.24

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

Markant kipsaté
of varkenssaté

zonder stokjes
bakje 160 gram

1.01

0.79
kilo 4.94

Sun vaatwastabletten
alle soorten

pak 16-36 stuks

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 dozen Sun all-in-one vaatwastabletten normaal van 10.50 voor 5.25

1+1
GRATIS

Mona pudding
alle soorten

beker 450 ml.
1.44-1.66

1.09
liter 2.42

Persil wasmiddel
alle soorten

fl acon 660/1188 ml.
pak 1080 gram

zak 16 stuks
3 stuks naar keuze

17.67-20.97

10.00
3 stuks

Witlof
500 gram

0.99

0.49
kilo 0.98

Hollandse
trostomaten

500 gram
1.34

0.99
kilo 1.98
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Omdat geen vent aan 
jou kan tippen! 

Tot aan de maan en 
terug.

Iris

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Artex, producent van hoogwaardige gordijn- en meu-
belstoffen, opent op 20 januari een nieuwe fabrieks-
winkel aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel. In de winkel 
en op de website kun je stoffen kopen vanaf € 5,- per 
meter.  

Artex produceert en ontwikkelt hoogwaardige gordijn- 

Artex producten die bijdragen aan comfort, stijl én duur-
zaamheid. Producten zijn te vinden bij woninginrichters, 
gordijnspeciaalzaken, woondecoratiewinkels, meubelza-

en meubelfabrikanten. 

Aan het einde van een collectie zijn er altijd onverkochte 
rollen stof. Ook stoffen die niet aan de 
hoge kwaliteitseisen voldoen, bijvoor-
beeld eerste productieruns of B-keuze, 
wil Artex niet verloren laten gaan. Deze 
worden nu te koop aangeboden in de 
fabriekswinkel. 

In de winkel worden vele fabrieksstof-
fen gepresenteerd, die je direct mee 
kunt nemen. Met de fabriekswinkel 
bied Artex een betaalbaar alternatief 
om mooie, hoogwaardige gordijnstof-
fen te kopen. Bovendien presenteert 
Artex ook producten die gemaakt zijn 
van reststukjes stof en knipafval. Dit zijn 
vaak unieke producten waarvan er niet 
één hetzelfde is. Niet alleen mooi, maar 
ook duurzaam ondernemen willen we 
hiermee uitdragen.

Kom eens kijken en laat je verrassen. De 
collectie wisselt steeds en op = op. De 
winkel zal twee dagdelen per week open 
zijn: maandag en woensdag van 9.00 
tot 14.00 uur 

www.goedkopegordijnen.nl
Tegelijkertijd start Artex met een eigen website waar je 
24/7 outlet gordijn- en meubelstoffen kunt kopen. Eind ja-
nuari gaat deze website live! Iedere consument kan goed-
kope gordijn- en meubelstoffen direct via het web bestel-
len: www.goedkopegordijnen.nl

Artex fabriekswinkel
Bosscheweg 79, Aarle-Rixtel 
www.goedkopegordijnen.nl
Openingstijden: maandag en woensdag 
van 9.00 tot 14.00 uur 

Over Artex 
Artex is opgericht in 1947 als familiebedrijf en sinds 1990 

onderdeel van Hunter Douglas. Van ori-
gine is Artex een vooruitstrevende tex-
tielweverij voor interieurtextiel. Door 
innovatief en vooruitstrevend onder-
nemerschap en behoud van ambacht, 
heeft Artex anno nu een unieke positie 
verworven in de markt. Niet alleen voor 
interieurtextiel, maar ook op het gebied 
van zonweringsproducten en meubel-
stoffen. Wat begonnen is als familiebe-
drijf, is uitgegroeid tot een bedrijf van 
internationale allure, waar inmiddels 200 
medewerkers werken. Artex behoort al 
tientallen jaren tot de grootste en meest 

vooraanstaande Nederlandse fabrikanten 
van woningtextiel. 

Duurzaam
Met de opening van een nieuwe fa-
briekswinkel, wil Artex uitdragen dat zij 

duurzaam omgaat met gordijn- en meu-
belstoffen.  Duurzaam produceren is de 
laatste jaren steeds belangrijker geworden. 
Zo zuinig mogelijk met materialen omsprin-
gen en zo min mogelijk weggooien, is ook 
voor Artex van belang.

Nieuwe fabriekswinkel met gordijn- en meubelstoffen in Aarle-Rixtel

Artex opent factory outlet gordijnstoffen
Advertorial

Lezerspodium

Als je de berichten over de gemeen-
teraadsverkiezingen leest, staat daar 
bijna altijd iets in over ‘de zorg’ en de 
zorgen die mensen zich maken over de 
toekomst daarvan. De tendens van die 
berichten is dat er nieuwe taken naar 
de gemeente komen, maar dat het geld 
waarmee we dat lokaal moeten gaan 
regelen een tekort geeft. Er zijn dus, 
kortom, grote zorgen om de zorg!

Geen bangmakerij, 
maar wel realistisch zijn
Die zorgen zijn voor een flink deel te-
recht. Het klopt dat gemeenten taken 
krijgen die ze nog niet kennen, de ge-
meenteraden daar verstandige beslis-
singen over moeten gaan nemen, en 
dat er een flinke korting op het budget 
aankomt. Maar we moeten wel oplet-
ten dat u – de kiezer – de moed in de 
schoenen zakt. Natuurlijk, er zullen de 
komende tijd keuzes moeten worden 
gemaakt. En ook zullen mensen in het 
redelijke een beroep moeten gaan doen 
op hun omgeving. Maar niet altijd – en 
ook niet voor alles.

Krachtige dorpen zijn de sleutel
Voor de PvdA Laarbeek is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk geld dat voor zorg 
bedoeld  is, ook direct ingezet wordt 
voor de mensen die dat het hardst no-
dig hebben. Ik denk dat het juist daarom 
belangrijk is dat we sterke en veerkrach-
tige dorpen zijn, die voor zichzelf en el-
kaar zorgen. Alle mensen die zorg nodig 
hebben, niet gemakkelijk aan werk ko-
men of gezinnen waar jeugdzorg nodig 
is, wonen in een straat, een buurt, een 
wijk en een dorp. Hulp of ondersteu-
ning moet wat de PvdA betreft ook 

daar worden georganiseerd. En hoewel 
het tegenstrijdig klinkt, hebben we daar 
onze buurgemeenten hard bij nodig. 
Samen kunnen we in één keer het wiel 
uitvinden, in plaats van zes keer apart.

Waar gaat het eigenlijk over?
Leest u ook steeds ‘transities’ en ‘3D’, 
en vraagt u zich af waar dat over gaat? 
U bent zeker de enige niet. De gemeen-
te is straks verantwoordelijk voor de uit-
voering van taken die nu nog door het 
rijk en de provincie worden gedaan. Het 
idee daarachter is dat gemeenten de 
jeugdzorg, de participatiewet (meedoen 
op de arbeidsmarkt) en de uitbreiding 
van de Wmo beter en goedkoper zou-
den kunnen doen, omdat zij nu eenmaal 
dichter bij de mensen staan. Dat laatste 
is waar, maar ik geloof ook dat de ge-
meente het ‘beter’ zou moeten kunnen. 
Dichterbij de mensen waar het om gaat!

Greet Buter,
Lijsttrekker PvdA-Laarbeek lijst 5

daar worden georganiseerd. En hoewel 

Fotograaf: Joost Duppen

Coole moves en dancebattles bij ‘De Boemerang’ Voorbespreking De Werkgroep 
voor Raadsvergadering

Beek en Donk - Dat Breakdance en 
Hiphop een enorme hype aan het wor-
den zijn, is bekend. Afgelopen vrijdag 
konden de tieners kennismaken met 
deze dansvormen. Ze oefenden de 
meest coole moves.

Kim (Manders Dance Factory uit Ge-
mert) gaf de Hiphop les en Tim (Dans-
school Friends uit Eindhoven) nam de 
Breakdance les voor zijn rekening. Het 
laatste half uurtje bestond uit een bat-
tle, die ontzettend gaaf verliep. De jon-
gens haalden alle moves uit de kast om 
te imponeren; de meiden gaven hier 
een duidelijk gehoor aan. Een echte 
battle die werd afgesloten door break-
dance van de dansleraar Tim en hiphop 
van lerares Kim.

Tieners die geïnteresseerd zijn geraakt 

door dans of voor degene die deze 
avond helaas hebben moeten missen 
en het toch eens willen gaan probe-
ren, kunnen contact opnemen met 
José Manders. Tel: 06-20882266 of via 
www.dansschoolmanders.nl.

Laarbeek
Heart Beats is de derde &RG PLUS ON 
TOUR disco welke plaats zal vinden op 
14 februari in Club Energie ruimte van 
het Dorpshuis te Lieshout. Deze disco’s 
zijn bedoeld voor de Laarbeekse tieners 
van het voorgezet onderwijs met een 
leeftijd van 13 t/m 15 jaar en het is van 
20.30 tot 23.30 uur. Kijk voor kaartjes 
www.tienerwerklaarbeek.nl

Beek en Donk
De volgende activiteit van De Boeme-
rang is Carnaval Disco op vrijdag 28 

februari van 19.30 tot 22.00 uur, voor 
alle tieners van 10 t/m 15 jaar uit Beek 
en Donk. Ingang tienerruimte is aan de 
achterkant van het ontmoetingscen-
trum en de entree is 1,00 euro. Je mag 
een vriend of vriendin meenemen.

Dus… de carnaval gaat pas écht begin-
nen bij ‘De Boemerang’. Kom je ver-
kleed, dan kun je weer zoals gewoonlijk 
een prijsje winnen. Heb je geen zin om 
je te verkleden dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom (we wisselen de 
carnavalsmuziek af met gewone mu-
ziek). Het volledige programma van ac-
tiviteiten en alle foto’s van Tienerwerk 
“De Boemerang” staan op de web-
site. Op de hoogte blijven kan ook via
www.facebook.com/
tienerwerk.deboemerang of volg ons 
op www.twitter.com/De_Boemerang

Een té gekke Dance workshop Breakdance & Hiphop bij Tienerwerk ‘De Boemerang’

Aarle-Rixtel - De gemeenteraad ver-
gadert, op 20 februari, voor de laatste 
maal in de huidige samenstelling. Niet 
alleen een laatste vergadering, maar ook 
een belangrijke vergadering. Besluiten 
moeten worden genomen over diverse 
bestemmingsplannen (o.a. Moreeshof  
en Beekse Akkers), het protocol voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 
2013, de nieuwe tarieven voor onroe-
rend zaakbelasting 2014 en een wijzi-
ging van de legesverordening. 

Daarnaast komt ook aan de orde de re-
actie van het college van Burgemeester 
en Wethouders op de (door de raad aan-
genomen) motie van De Werkgroep om 
bouwgrond in erfpacht ter beschikking 
te stellen om daarmee goedkopere huur-
woningen te kunnen realiseren. Hierover 
zal zeker discussie ontstaan. 
Drie zaken die zeker ook meerdere re-
acties zullen oproepen zijn het aangaan 
van een gemeenschappelijke regeling 
met de andere Peelgemeenten, de vast-
stelling van het plan van aanpak ‘Inte-
griteit verankerd’ en een notitie over de 
vorming van fondsen binnen de grond-
exploitatie. Kortom: belangrijke zaken, 

waar de Laarbeekse politiek namens de 
bevolking over gaat beslissen!

De raadsfractie van De Werkgroep be-
reidt deze vergadering voor op maandag 
17 februari in Gemeenschapshuis De 
Dreef in Aarle-Rixtel. Let op: die avond 
is ook een vergadering van het Dorps-
platform Aarle-Rixtel, waarbij wethouder 
Joan Briels een toelichting zal geven op 
de komende veranderingen in de taken 
van de gemeente m.b.t. jeugd, welzijn, 
zorg en participatie. Daarom zal deze 
voorbespreking pas om 21.00 uur begin-
nen. Uiteraard zijn belangstellenden ook 
welkom om vooraf de bijeenkomst van 
Het Dorpsplatform bij te wonen. 

Wilt u meepraten kom naar de voorbe-
spreking en laat uw stem horen.

Indien men niet in de gelegenheid is 
om naar deze voorbespreking te ko-
men, maar toch wil aangeven hoe men 
er over denkt dan kan men contact 
opnemen met raadsleden Jos Gruijters 
(tel. 06-24562256) of Erik van Haperen 
(tel. 0492-464897) of via de mail 
info@dewerkgroep.nl.

Zorgen om de zorg



Donderdag 13 februari 201428 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Gratis glas prosecco bij ontvangst. Speciaal  valentijnsdessert voor twee!

  In de zevende hemel

 Valentijnsdiner

14 febr.

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

Kom gezellig samen 
met je geliefde 
a la carte dineren 

De Ketelbinkies breken het Dorpshuis af

Lezing De Lange Vonder: 
‘Boterzachte revolutie in de landbouw’

Documentaire over de overgang

Lieshout - Je zal als college van B en W toch 
een mooi Dorpshuis in Lieshout hebben gere-
aliseerd  en dan komen ketelbinkies uit Asten/
Someren het weer in een avond afbreken. Met 
hun toneelstuk De Aspirinewaterval  geschre-
ven door Mart Moors brachten zij afgelopen za-
terdagavond de stijf uitverkochte zaal in extase. 

Zo eens in de 4 á 5 jaar doen ze op uitnodi-
ging van De vriendenkring Lieshout aan.  Het 
spel wat de toeschouwers te zien  kregen, stond 
bol van enthousiasme en om in toneeltermen te 

spreken; ze speelden de splinters van de plan-
ken . De lachmomenten waren vele malen groter 
dan de stiltes in de zaal. 

Dat het publiek dat waardeerde, bleek wel na 
afloop toen De Ketelbinkies werden getrakteerd 
op een dikverdiende minutenlange ovatie. Men 
verheugt zich al op de volgende uitvoering. De 
Vriendenkring gaat vanaf 29 maart met hun stuk 
‘Het gespuis van de kluis’ de planken op. Kaart-
jes zijn vanaf 5 maart te verkrijgen bij Top 1 Toys 
in Lieshout.

Beek en Donk - Rond 1900 had ieder dorp in 
de Peel en de Kempen zijn eigen boterfabriek. 
Deze fabriekjes hebben zich ontwikkelt tot 
stoomzuivelfabrieken. In de loop der tijd zijn 
er weer veel verdwenen en zijn slechts enkele 
grote fabrieken voor de productie van melk en 
melkproducten overgebleven, waarvan Cam-
pina in deze omgeving de bekendste is.

In een lezing voor Heemkundekring De Lange 
Vonder, op maandag 17 februari in Beek en 
Donk, zal voormalig journalist Bas Bierkens 
aan de hand van ruim 150 afbeeldingen laten 
zien hoe de boterfabrieken voor een omslag  in 
de landbouw hebben gezorgd. Keuterboeren 
bundelden in de coöperatieve bedrijfjes hun 

krachten. De kwaliteit van de boter ging met 
sprongen omhoog, de winst kwam voortaan bij 
de boeren zelf terecht. Zo konden zij zich ont-
worstelen aan de misère die de internationale 
landbouwcrisis destijds met zich meebracht. De 
landbouw kreeg een heel ander karakter, zoals 
ook de rol van de boerin veranderde; de wel-
vaart op het platteland nam snel toe. 

In het eerste deel van de lezing behandelt Bier-
kens de algemene geschiedenis van de zuivelfa-
brieken in Oost-Brabant (Kempen en de Peel). 
Centraal daarin staat de rol van de  tientallen 
boterfabriekjes. Vervolgens komen de stoomzui-
velfabrieken in beeld, tot en met hun samengaan 
in de grootste zuivelcoöperatie van de wereld. 
In het tweede deel van zijn lezing behandelt hij, 
ook weer aan de hand van tientallen illustraties, 
de lokale en regionale zuivelfabrieken in de Peel. 
Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de 
gang van zaken in Beek en Donk. Het bestuur 
van HKK de Lange Vonder nodigt iedereen van 
harte uit om deze lezing bij te wonen op maan-
dag 17 februari. De lezing wordt gehouden om 
20.00 uur in het Ontmoetingscentrum. Indien u 
geen lid bent van de heemkundekring, betaald 
u €2,00.

Aarle-Rixtel/Helmond - De allereerste voor-
vertoning van de documentaire ‘Uitgebloe(i)
d?’ – voordat deze bij NCRV op televisie wordt 
vertoond, vindt op maandag 24 februari plaats 
in het Filmhuis Helmond. Aansluitend is er een 
nabespreking met publiek, filmmaakster Inge-
borg Beugel, gynaecologe Barbara Havenith 
en psychodynamisch therapeute Marijke Brou-
wers.

Afgelopen jaar werden opnamen gemaakt voor 
deze bijzondere documentaire die als doel heeft 
het taboe van de overgang te doorbreken. Dit 
door uitgebreide informatie, dus duidelijkheid 
én (h)erkenning van de problematiek. Door seri-
euze informatie en objectieve voorlichting hoopt 
Ingeborg Beugel ‘licht’ relativerend, met zelfspot 
en humor, landelijk en tot over de grens, discus-
sies op te roepen en het onderwerp onder alle 
lagen van de bevolking, niet alleen bij vrouwen, 
maar juist ook in de relatiesfeer, in gezin en op 
de werkvloer bespreekbaar te maken!

Naast bekende Nederlanders worden in de film 
ook deskundigen, zoals Marijke Brouwers, psy-
chodynamisch therapeut & coach met praktijk 
in Aarle-Rixtel,  bezocht. Filmmaakster Inge-
borg Beugel onderzoekt wat de overgang fysiek, 
psychisch en sociaal inhoudt. Zij zoekt in deze 
film – een ontdekkingsreis en confronterend 
zelfportret – antwoorden op vragen die iedereen 

heeft, maar bijna niemand durft te stellen. 
‘Uitgebloe(i)d?` is ontwapende en zeer persoon-
lijke film waarin Beugel de kijker niet alleen een 
onverbloemd inkijkje in haar eigen leven geeft, 
maar ook laat zien hoe groot de impact van de 
overgang is op het leven van bijna iedere vrouw. 
Uitgebloe(i)d is een productie van Interakt en 
wordt door de NCRV in de Week van de Vrouw 
uitgezonden. Hieraan voorafgaand wordt de 
documentaire op diverse locaties in Nederland 
vertoond, waarvan de eerste voorvertoning op 
maandag 24 februari, 19.30 uur in het Filmhuis 
(Boscotondoplein) Helmond. Daarna volgen nog 
drie voorvertoningen en de première (Amster-
dam). De uitzending bij de NCRV is op maandag 
3 maart om 21.00 uur Nederland 2 (Doc2).   

Uitgebloe(i)d? is een film van Ingeborg Beugel. 
Beugel werkte als programmamaker voor o.a. 
Netwerk en de IKON en maakte de twaalfdelige 
tv-serie Geloof, seks & (wan)hoop. 

Uitgebloe(i)d? is geproduceerd door Interakt en 
mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Co-
Bofonds.

Kaartjes (inclusief de nabespreking/discussie na 
afloop) zijn te koop bij het Filmhuis Helmond: 
0492-529009 www.filmhuis-helmond.nl Voor 
informatie: Marijke Brouwers 0492-386109 
www.intoflow.nl

 Melkmeisjes Beek en Donk 1934
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We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk; gevestigd in Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

“Gasterij Buitengewoon Smakelijk
is een werkgever die alle 

medewerkers gelijke kansen biedt”

Waarom is de dagbesteding bij 
Gasterij Buitengewoon Smakelijk een 
goede en leuke plek om te 
werken?

Wij denken in mogelijkheden

Werken op eigen niveau

Er is ruimte voor eigen inbreng

Wij zorgen voor goede 
begeleiding

Gasterij Buitengewoon Smakelijk

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in 
het multifunctionele gebouw van Lifestyle center 
Laarbeek in Beek en Donk.  
 
De Gasterij is maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag geopend voor een uitgebreide lunch. 
Daarnaast kunt u 7 dagen per week terecht in het 
Grand café voor een kleine lunch, een drankje of 
heerlijke huisgemaakte appeltaart.

Gasterij Buitengewoon Smakelijk
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk

T    0492 462 521
E    info@buitengewoonsmakelijk.nl
W  www.buitengewoonsmakelijk.nl

Waar kunt u ons vinden?
1

2

3

4

We bieden kleinschalige dagbesteding in de vorm van onze lunchroom, waarbij 
ook veel aandacht is voor nevenactiviteiten zoals kranten rondbrengen, 
boodschappen doen, koffie serveren, fitness of bijvoorbeeld de dieren voeren.

De lunchroom of gasterij is gevestigd in Lifestyle center Laarbeek waardoor 
je een gevarieerde werkdag zult ervaren waar veel tijd is voor persoonlijke 
aandacht en dus ook persoonlijke ontwikkeling. Juist vanwege die 
kleinschaligheid is dat heel goed mogelijk!

Ben jij, of je ouders op zoek naar een stageplaats 

of werk tijdens of na je speciaal onderwijsperiode, 

neem dan contact op met Ellen Tappel. Misschien 

kunnen wij je bieden wat je zoekt en wat bij je past.

Lezing Rini Kersten in IVN gebouw

Gezonde Valentijnsactie door The Shooters

Kienavond door KBO Lieshout 

Wild West Tienerdisco bij &RG-teens

Aarle-Rixtel - Rini Kersten uit Erp geeft op 
20 februari een lezing in het IVN gebouw de 
Beemd aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel. De 
lezing zal om 20.00 uur beginnen. Veel natuur-
verschijnselen zorgen ook in deze tijd nog voor 
vraagtekens. 

In het verdere verleden waren ze aanleiding voor 
uiteenlopende verhalen, allemaal pogingen om 
die gebeurtenissen te verklaren of ze in ieder ge-
val een plaats te geven. Diverse planten en die-
ren hebben bijzondere namen. Die zijn dikwijls 
ontstaan omdat ze er in de ogen van mensen 
vreemd en angstaanjagend uitzagen, zomaar in-
eens verschenen of zich alleen maar op bepaalde 
plekken vertoonden. Daarentegen waren er ook 
organismen met een allerliefst voorkomen. Ook 
dat, dacht men, moest een reden hebben.

Al die natuurverschijnselen en die bijzonder 
ogende planten en dieren zijn de kern van 

uiteenlopende sagen en legenden. Soms is er 
een sprookjesachtige sfeer, dan weer een sfeer, 
duidelijk getuigend van de vrezende afhankelijk-
heid van de mens voor delen van de schepping. 
Elementen uit geloof en bijgeloof omgeven die 
verhalen. Het zijn allemaal vertelsels die nu een 
glimlach ontlokken. Het aardige van die verha-
len is ook dat men met andere ogen naar die 
verschijnselen, planten- en diersoorten gaan kij-
ken. Bepaalde details vallen ineens op en zeggen 
in het verband van zo’n sage of legende wat. 
Ze vertellen iets van de verbondenheid van de 
mens met de natuur in de tijd dat de verschil-
lende verhalen ontstonden, maar richten de blik 
nu op uiteenlopende natuurverschijnselen. Ze 
laten de mensen met andere ogen kijken.

De naam Riny Kersten geeft waarborg voor een 
zeer onderhoudende en humorvolle avond, dat 
heeft hij met eerdere lezingen al bewezen. Het 
kan dus een gezellige avond worden bij het IVN.

Beek en Donk – Op het parkeerterrein van 
de Emté wordt op 14 februari  tussen 14.00 
en 17.00 uur een gezonde Valentijnsactie 
gehouden. Het Beek en Donkse team 2 ‘The 
Shooters’ van de gezondheidsrace Laarbeek 
staan daar met een kraam met informatie 
over een gezondere leefstijl én met gezonde 
hapjes.  
     

Om de kinderen te stimuleren meer te bewe-
gen, staat er een luchtkussen en een aantal 
andere spellen. Ook wordt er een ballonnen-
wedstrijd gehouden, waarmee leuke prijzen te 
winnen zijn. Dit alles met het motto: Denk op 
Valentijnsdag ook eens aan je eigen hart(je). 
Om 16.30 uur gaan alle ballonnen tegelijk de 
lucht in, dus zorg dat je erbij bent! Voor meer 
informatie kan men kijken op de website: 
www.gezondbeekendonk.nl

Lieshout – Seniorenvereniging KBO houdt 
een kienavond op vrijdag 14 februari. Deze 
wordt gehouden in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof 2.

De zaal is open om 19.00 uur en de aanvang 
is om 20.00 uur. Naast de school zijn ruime 
parkeerplaatsen. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd voor een avondje gezellig kie-
nen.  

Lieshout - De vrijwilligers van &RGteens, tie-
nerwerk Lieshout, houden op vrijdag 21 februa-
ri een Wild West discoavond in de Club Energie 
jeugdruimte van het Dorpshuis te Lieshout.

Weer even iets heel anders. Party Jockey Tim 
heeft ook dit keer weer enkele leuke verrassin-
gen op de agenda staan. Doe mee,  verkleed 
je als cowboy of indiaan en win mooie prijzen. 
Misschien word jij &RG-teen van de maand?

De toegang tot &RG-teens discoavond is voor 
tieners met een pasje gratis en iedere gezellige 
jeugdige tiener (groep 7) tot en met 15 jaar is 
tegen betaling van € 1,50  van harte welkom. 
De Discozaal is open vanaf 19.30 uur. Zorg dat 
je op tijd bent om het allemaal mee te kunnen 
maken want om 22.00 uur is deze bijzondere 
avond weer voorbij. 

Kijk ook voor meer informatie op 
www.energyteens.nl.  

Thema-avond apotheek 
voor leden vrouwenbeweging
Beek en Donk – De leden van de vrouwenbe-
weging Beek en Donk worden uitgenodigd 
voor een thema-avond op dinsdag 18 februari. 
De avond begint om 20.00 uur in Herberg ’t 
Huukske. 

Mevrouw Van Bree zal namens apotheek BENU 
deze avond uitleg geven over de apotheek in 
het algemeen en ook wat er achter de scher-
men plaatsvindt. Zij zal ook ingaan op het me-
dicijngebruik en de eigen bijdrage hiervan. Het 
belooft een interessante avond te worden waar 
men veel van kan leren.
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ViaLinda is een frisse 
wind in de makelaars-
wereld.  ViaLinda gaat te 
werk op een heldere 
manier en met aandacht 
voor jou.

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje
T (0499) 76 90 04

www.vialinda.nl    |    T (0499) 76 90 04

HUYSON0001 Vialinda Abri Highres.pdf   1   22-05-13   15:39
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‘Suze hartje Keées, Suze hartje 
Keées’. Met een gezicht als een hu-
meurige oorwurm draait Kees zich af 
van  Suze, waar hij zojuist per ongeluk 
expres op is gevallen. ‘NEEEEEE, niet 
waar. Echt niet.’ Van ergens onder 
Kees gilt een iel meidenstemmetje 
het uit. ‘Blegh. Nooit!’ Ook Suze laat 
in woord en gebaar weten Kees niet 
als toekomstig vader van haar kin-
deren te zien. Koren op de molen 
natuurlijk. Deze ritmische liefdesrap 
wordt nog luider voortgezet, waar-
bij de stomme e’s en de lange e’s in 
beide namen dusdanig nasaal klinken 
dat omstanders als vanzelf mee gaan 
playbacken, neuriën en uiteindelijk 
blaten als een stel schapen die ook de 
dam over willen steken. In de tussen-
tijd ligt Kees nog steeds onhandig op 
Suze. Haar instinct laat haar voelen 
dat dit niet past bij haar leeftijd en rol 
in de klas en wil zo snel mogelijk dat 
deze boerenzoon het hazenpad kiest. 
Het klassenkoor laat haar adrenaline 
sneller stromen en ze begint heftig te 
duwen tegen ‘hartje Kees’. ‘Hou es 
op!’ Kees weet eigenlijk niet tegen 
wie hij dit zegt, maar onhandig stun-
telig probeert hij zich af te zetten om 
zodoende vanuit de ontstane slach-
tofferrol zichzelf op te werken tot no-
este aanvaller.
 
‘Keées hartje Suze, Keées hartje 
Suze’. Het tweede couplet is ingezet. 
Het plagerige ondertoontje krijgt een 
treiterige bijsmaak. Meer en meer 
liefdevolle klasgenoten maken van dit 
moment gebruik om hun diepjaloerse 
gevoelens te uiten. Zwemen van oes-
trogeen zweven door de lucht. Stoere 
mannenpraat sijpelt door het num-
mer heen. ‘Keesje, nu kun je haar een 
kus geven.’ ‘Kees, is dit jouw manier 
van verkering vragen.’ ‘Suze, je moet 
nee zeggen.’ 
 
‘Rot op, man. Jij bent zelf verliefd op 
Saskia.’ Kees heeft eindelijk houvast 
gevonden en hijst zich als een ware 
krijger overeind. ‘En jij, Bas, jij moet 
niet ...... (ook jeugd gebruikt wel eens 
vulgaire taal, vandaar de puntjes). Jij 
bent al vriendinloos vanaf je kleuter-
tijd.’ Gniffelend wordt de meezinger 
uitgefade en druipen de jongens af: 
‘Voetballen dan maar?’
 
Suze daarentegen ligt nog op de 
grond. Hevig aangeslagen en met 
een waterige look in de ogen 
slaat ze het hele schouwspel aan. 
Terstond ontstaat er medelijden 
bij haar vrouwelijke metgezellen. 
De ‘sorry’s’ en ‘het spijt me’s’ 
vliegen in het rond als zoete 
broodjes. Twaalf handen en een 
ringvinger helpen haar overeind. 

Er wordt geaaid, geknuffeld, geklopt. 
‘Die jongens ook altijd. Die kunnen 
nooit eens normaal doen, he! Kom, 
we gaan even op ons bankje zitten’. 
Gedwee loopt Suze mee. De posi-
tieve aandacht doet haar goed. Zielig 
zijn mag nu wel even.
 
Op het bankje zet ‘All you need is 
love’ zich verder voort. ‘Weet je wie 
er wel echt leuk is, Robin!’ Een luid 
gejoel van afkeer, heftig instemmend 
geknik, maar ook jaloerse blikken. 
Handgebaren, gezichtsmimiek, over-
dadige bijvoeglijke naamwoorden, 
alles werd gebruikt om maar duidelijk 
te maken hoe men over deze arme 
jongen dacht. Hij moest eens weten 
dat hij nu door de allesvernietigende 
vrouwenmangel werd gehaald. Dit 
duurde op de kop af 3 minuten en 3 
secondes, alvorens een nieuw slach-
toffer werd geïntroduceerd. ‘Ow nee, 
dan Rik’. Nee, Rik had al pukkels. Rik 
liep raar. Rik droeg wel goede spijker-
broeken, maar durfde zo weinig te 
zeggen. Rik had wel een lief neusje 
en dat ene shirt van hem met die smi-
ley was ook leuk.
 
Kees kwam weer ter sprake. ‘Suze, 
wil je echt geen verkering met 
hem?’ Nu Suze wat bedaard is en liet 
merken duidelijke meningen te bezit-
ten over het mannelijke schoon in de 
klas werd de vraag gewaagd gesteld. 
Een rode kleur maakte zich meester 
van de jongedame die sinds kort met 
andere ogen naar de heerschappen 
was gaan kijken. Schoorvoetend ant-
woordde ze: ‘Misschien wel’. Op dat 
moment scoorde Kees en juichten de 
jongens. De meiden joelden als nooit 
tevoren. 

Mees
Joost
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Piet van Thielplein 9, Beek en Donk
www.juweliervandenheuvel.nl   0492-461209

OPRUIMINGS-
UITVERKOOP
50 TOT 75% KORTING

Mooi Gespot

Fotograaf Wim Weyers overhandigde deze foto aan de redactie van De 
MooiLaarbeekKrant. Vorige week maakte hij deze foto. Op de voorgrond is het puin 
van de oude sporthal ‘D’n Ekker’ te zien, daar bovenuit rijst D’n Oude Toren.

Seniorenkoor St. Joachim huldigt jubilarissen

Beek en Donk - Afgelopen dinsdag 
vond in Café Dave van de Burgt de 
jaarvergadering plaats van Senioren-
koor St. Joachim  uit Beek en Donk. 
De jaarvergadering kreeg een extra 
feestelijk tintje omdat aansluitend 
enkele jubilerende koorleden werden 
gehuldigd. Daarvoor schoof tijdens 
de vergadering voorzitter Wim Wil-
lems van REBO (Regionale Bond van 
Ouderenkoren) Noord-Brabant aan.  

St. Joachim heeft bijna ieder jaar wel 
jubilerende koorleden. In 2012 wer-
den vier leden van het koor gehuldigd, 
vorig jaar vijf en dit jaar kregen liefs 
zes leden een beloning voor hun ja-
renlange inzet voor het koor. Door de 
voorzitter en de secretaris van REBO 
Noord-Brabant, Annie van Schijndel, 
kreeg ieder een onderscheiding op-
gespeld en de bijbehorende oorkonde 
uitgereikt. Daarbij was voor Annie een 
dubbelrol weggelegd. Het als REBO-

bestuurslid mede de versierselen uitrei-
ken én als jubilerend lid van het koor er 
zelf één opgespeld krijgen! 

De zes jubilarissen:
10 jaar (bronzen draagspeld): 
mevr. Mien Manders
15 jaar (zilveren draagspeld): 
mevr. Maria van Erp, Nellie van der 
Heijden, Mien Reijnen, Annie van 
Schijndel en dhr. Antoon van Wanroy.

Beek en Donk - Op woensdag 26 
februari gaat Prins Luuk XLII met de 
Club van Honderd van de Teugelders 
van Ganzendonck op pad om mensen, 
die gezondheidsproblemen hebben of 
om een andere reden een moeilijk jaar 
achter de rug hebben, te bezoeken. 
Het aloude ziekenbezoek, waarbij de 
Prins namens de Club van 100 de zie-
ken uit het eigen dorp bezoekt en een 
presentje aanbiedt, krijgt daarmee 
een gewijzigde formule. 

Zo is de naam van het bezoek veran-
derd in ‘T OPkikkertje. Verder zullen 
niet meer alleen zieken in aanmerking 
komen voor een bezoekje. Ook men-
sen die een moeilijk jaar achter de rug 
hebben kunnen, als ze dit willen, een 
bezoek verwachten van de Prins. Ui-
teraard moeten ze hiervoor aangemeld 
worden door mensen uit hun omge-
ving. Dat kan via www.teugelders.nl 
of door een e-mail te sturen naar club-
vanhonderd@teugelders.nl.

De zes jubilarissen van Seniorenkoor St. Joachim

Aanmelden voor ‘T OPkikkertje
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Lezerspodium

Laarbeekse Waterpoort of 
Hollandse Polderpoort?
Vorige week hebben we kunnen le-
zen dat gemeente en waterschap een 
overeenkomst hebben gesloten om 
samen het gebied in het noordoos-
ten van Beek en Donk te ontwikkelen 
tot De Blauwe Poort. Door de aan-
leg van de N279 en bedrijventerrein 
Bemmer is er behoefte aan waterber-
ging. Deze ontwikkeling van bedrij-
venterreinen is natuurlijk belangrijk 
voor de economie van Laarbeek, en 
de aanleg van waterberging is een 
noodzakelijke consequentie. Maar 
de vorm waarin het gebeurt verdient 
wel de nodige aandacht. Als je naar 
het plaatje bij het artikel kijkt, lijken 
de plannen niet echt aan te sluiten bij 
de cultuurhistorie en uitstraling van 
het Beek en Donkse landschap. Juist 

vanwege de forse ingrepen door de 
aanleg van weg en bedrijventerrein, 
zou je mogen verwachten dat er ex-
tra aandacht besteedt wordt aan het 
resterende landschap. Waterpoort 
als identiteit is prima, maar een Hol-
landse polder doet geen recht aan de 
oorspronkelijke identiteit van Beek en 
Donk. Gelukkig staan de plannen nog 
niet helemaal vast en kan bij de na-
dere uitwerking meer gekeken wor-
den naar de genoemde aspecten.We 
wonen in Brabant!! Er zijn gelukkig 
nog volop kansen om in 2014 men-
sen te betrekken die oog hebben voor 
natuur,  landschap en cultuurhistorie. 
Een tip voor de wethouder!!

Harry Brugmans

Seniorenvereniging KBO Lieshout 
actief de winter door

Oproep: Getuigen gezocht

PNL voorbespreking

Voor de kienliefhebbers is vrijdag-
avond het Lieshoutse Dorpshuis 
open. Vanaf 19.00 uur kunt u er te-
recht, het kienen begint om 20.00 
uur. U bent van harte welkom.

Bezoek Muziekgebouw Eindhoven
Donderdag 20 februari  bezoekt 
KBO Lieshout de openbare re-
petitie van philharmonie zuidne-
derland in het Muziekgebouw in 
Eindhoven. Er is een groeiende 
belangstelling onder de Lieshoutse 
senioren leden voor deze repetities. 
Toegangskaarten kunnen alleen 
via verenigingen besteld worden. 
De repetitie vindt plaats van kwart 
over tien tot twaalf uur. Er is geen 
pauze. Van half een tot kwart over 
een is het lunchpauzeconcert.

Excursie Rendac
Vanwege de grote belangstelling 
voor de eerste excursie naar Rendac 
is er op dinsdagmiddag 25 februari 
een tweede trip gepland. Rendac is 
een bedrijf dat dierlijk restmateriaal 
en kadavers verwerkt. Om één uur 
vertrekt men poolend vanaf het 
parkeerterrein aan de Grotenhof. 
Deelname is gratis, met iemand 
meerijden kost een euro. De excur-
sie begint om half twee.

Uiteten
Samen uit eten is een geliefde ac-
tiviteit. Op dinsdag 11 maart gaan 
de deelnemers voor een viergan-
gendiner naar restaurant de Hom-
mel in Beek en Donk. Aanmelden is 
mogelijk tot en met de Inloop van 
dinsdag 4 maart. Als u liever niet 
alleen wil gaan, laat het weten bij 
de Inloop. U wordt dan opgehaald. 
Samen eten is gezellig, dus doe 
eens mee. 

Bezoek aan kasteel en museum
Dinsdag 25 maart brengen de 

Lieshoutse senioren een bezoek 
aan het kasteel en museum van de 
Zusters van Julie Postel in Boxmeer. 
Kosten zijn 5 euro per persoon. In-
formatie bij de Inloop.

Algemene ledenvergadering
Noteer vast in de agenda: De al-
gemene ledenvergadering van 
KBO Lieshout is op donderdag 20 
maart in het Dorpshuis. Na het for-
mele gedeelte is er een optreden 
van Gerard van Kol. Hij is zanger, 
liedjesschrijver en entertainer. Ook 
speelt hij op de gitaar en de accor-
deon. 
 
Aanmelden activiteiten
Aanmelden voor activiteiten kan 
tijdens de Inloop. De Inloop is ie-
dere dinsdagmorgen van tien uur 
tot half twaalf in het Dorpshuis. U 
bent hier van harte welkom met 
vragen over van alles, om u op te 
geven voor een van de KBO activi-
teiten, om mensen te spreken van 
Computer Onderwijs Laarbeek, 
om mensen van de Dorpsraad te 
spreken, om zakken op te halen 
voor plastic afval, voor het WMO 
infopunt, of om even bij te praten 
bij een kopje koffie. Er zijn altijd 
mensen die voor de gezelligheid 
een uurtje komen buurten. En ook 
daar is de Inloop voor bedoeld. Alle 
bestuursleden van de Lieshoutse 
Seniorenvereniging zijn tijdens de 
Inloop aanwezig. 

Op dinsdag 25 februari is er van 
tien uur tot half twaalf een fees-
telijke openingsinloop in de foyer 
van het vernieuwde Dorpshuis in 
Lieshout. Neem een buur, vriend 
of familielid mee, zodat zij kennis 
kunnen maken  met de vereniging. 
Er wordt voor koffie en vlaai ge-
zorgd. Ook ontvangt iedereen een 
kleine attentie. 

Beek en Donk – Op het Heuvelplein in 
Beek en Donk heeft zaterdag iemand 
tegen een geparkeerde auto aange-
reden. Deze auto stond voor de deur 
van Schippers Optiek geparkeerd. 

De eigenaar van de auto zoekt getui-
gen, die dit voorval hebben zien ge-
beuren. Het vond afgelopen zaterdag 

plaats tussen 15.00 en 15.30 uur. De 
auto waar tegenaan is gereden betreft 
een grijze Toyota Corolla Verso. 

Heeft u iets gezien of weet u hier meer 
van? Neem dan contact op met de ei-
genaar van deze auto. Dit kan door te 
bellen naar 0492-781717. 

Lieshout – De PNL houdt haar open-
bare voorbespreking, ter voorberei-
ding op de raadsvergadering van 
donderdag 20 februari, op maandag 
17 februari. Op dit achterbanoverleg 
komen o.a. aan de orde het voorstel 
tot vaststelling van de Archiefveror-
dening gemeente Laarbeek 2014. Een 
voorstel tot vaststelling van de eerste 
wijziging Legesverordening 2014.

Verder het verlenen van toestemming 
tot het aangaan van de gemeenschap-
pelijke regeling Peel 6.1, vaststelling 
plan van aanpak ‘Integriteit veran-
kerd’, rapportage afhandeling motie 
over uitgifte bouwgrond in erfpacht 
en het bespreken van kaders t.a.v. 

fondsvorming binnen de grondexploi-
tatie. 

De agenda van de raadsvergadering 
kan men ook raadplegen op www.
laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur en or-
ganisatie’, daarna op raadsvergaderin-
gen en dan klikken op de betreffende 
datum voor de complete agenda met 
bijbehorende stukken. 

Belangstellenden die geïnteresseerd 
zijn en mee willen meepraten, vragen 
of opmerkingen hebben, ook over an-
dere onderwerpen, zijn van harte wel-
kom op maandag 17 februari 2014, 
aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis te 
Lieshout. De koffie en thee staan klaar.

TE HUUR
Volledig gemeubileerde commerciële 

kantoorruimte. Instapklaar; 2x bureau 
plus spreekruimtes, gelegen in het centrum

van Beek en Donk. Info: 06-52024451

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl

De regering wil de werkgelegenheid 
voor jongeren stimuleren. Neemt u 
als bedrijf tussen 1 januari 2014 en 31 
december 2015 een jonge uitkerings-
gerechtigde werknemer aan, dan kan 
met ingang van 1 juli 2014 een pre-
miekorting worden toegepast. Deze pre-
miekorting bedraagt € 3.500 per jaar en 
geldt maximaal twee jaar.

De voorwaarden waaraan de werkne-
mer, het arbeidscontract en u moeten 
voldoen zijn als volgt:
a. De nieuwe werknemer moet onmid-
dellijk voorafgaand aan de aanvang van 
de dienstbetrekking recht hebben op 
een uitkering op grond van de WW of 
de Wet werk en bijstand;
b. de werknemer moet na 1 januari 2014 
maar uiterlijk vóór 1 januari 2016 bij u in 
dienst zijn getreden;
c. de werknemer moet 18 jaar of ouder 
zijn maar nog niet de leeftijd van 27 jaar 
hebben bereikt;
d. de dienstbetrekking wordt over-
eengekomen voor een duur van mini-
maal zes maanden en voor ten minste 
32 uren per week;
e. de korting wordt toegepast voor zol-
ang de dienstbetrekking met de werkne-
mer duurt maar ten hoogste gedurende 
twee jaar.

Het voordeel van de premiekorting is dat 
u minder loonbelasting bent verschuld-
igd voor deze werknemer. Mocht u zich 
verder willen laten informeren over deze 
regeling, hulp nodig hebben bij het op-
stellen van arbeidscontracten of overige 
vragen hebben inzake uw onderneming 
dan kunt u contact met ons opnemen.

Het maandelijkse Repair Café 
staat weer aan de deur
Lieshout - De Dorpsraad van Lies-
hout houdt op woensdag 19 fe-
bruari wederom het maandelijks 
Repair Café. In het Dorpshuis in 
Lieshout, aan de Grotenhof 2, 
draait het dan allemaal om repa-
reren en ontmoeten. Tussen 13.30 
en 16.00 uur staan diverse vaklie-
den voor de inwoners van Laar-
beek klaar.

Kleding, kleine houten meubel-
stukken, fietsen en klein huishou-
delijk elektrische apparatuur kun-
nen daar allemaal een tweede kans 
krijgen. Gereedschap en materia-
len zijn aanwezig. Mensen die het 
Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies… Alles 
wat niet meer werkt, is welkom 
en maakt kans op een geslaagde 
reparatie. De vaklui in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 

aan het verkleinen van de afval-
berg. In Nederland gooien we ont-
zettend veel weg. Helaas zit repa-
reren 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 inwo-
ners van Laarbeek. Het dient ook 
om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te bren-
gen. En te ontdekken dat er heel 
veel kennis en praktische vaardig-
heden in de buurt aanwezig zijn. 
Samen repareren kan leiden tot 
heel leuke contacten in de buurt. 
Maar bovenal wil men met het 
Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 
Kom daarom naar het gezellige 
Repair Café! 
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Op zeer oude kaarten van het jaar 900 en ouder komt de naam Baverde al 
voor in Lieshout. Het Baverde was een stuk akkerland. In het boekje ‘Over-
zicht van ontstaan en wordingsgeschiedenis van Lieshout’ van Gerard Mer-
kelbach en uitgebracht in 1969, staat een uitvoerige verklaring van het woord 
Baverde. Het voert te ver om dit in zijn geheel weer te geven, maar kortge-
zegd komt het erop neer dat ‘bara’ de betekenis akkerland had en ‘fer’ was 
een aanduiding voor verder weg. Wie wil kan het nog eens nalezen in het 
boekje (blz. 38-39). Tot begin vijftiger jaren stonden slechts twee huizen in 
het Baverde. Het huis waar nu de familie Van den Heuvel woont (gebouwd 
1926) en een boerderij die eind vijftiger jaren werd afgebroken om plaats te 
maken voor nieuwbouwwoningen. Beide huizen hadden een huisnummer 
van de Dorpsstraat. De boerderij lag aan de Kaatsbaan en de laatste bewo-
ners waren Jana en Wout Swinkels (broer en zus). Het Baverde was slechts 
een pad van zwarte sintels en liep vanaf de Dorpsstraat naar de Beemdkant. 
Ergens halfweg aan de rechterkant (gezien vanaf de Dorpsstraat) kon men 
een afslag nemen en er liep een paadje dat uitkwam in de Ribbiusstraat naast 
het huis waar veldwachter Verstappen woonde (nu familie Van Aspert).

In 1952/1953 werden de eerste huizen gebouwd in het Baverde (nrs. 14 t/m 
36). Vanaf die nieuwbouw heette het Baverde voortaan Baverdestraat, maar 
nog steeds lag er geen harde weg. Pas toen de straat nagenoeg volgebouwd 
was kwam er bestrating. Op de hoek van de Baverdestraat/Dorpsstraat stond 
tot de jaren 60 een fabriekspand en tot eind 70-er jaren nog een houten wo-
ning. In de 80-er jaren werden hier huizen gebouwd. Waar eerst ‘verder weg 
gelegen akkerland’ was, ligt nu een rustige woonstraat. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t hof van Liessent

BAVERDESTRAAT 

Lezerspodium

VVD Laarbeek 
Uit Ton Briels reactie, vorige week 
in dit weekblad,  maak ik op dat 
hij nog steeds moeite heeft met 
mijn zienswijze de ondergang van 
de plaatselijke VVD te verklaren.

In een poging alsnog te scoren 
bezigde hij een aantal nogal klei-
nerende vragen en opmerkingen 
die kant noch wal raken waar ik 
verder niet op in zal gaan en mij 
zal beperken tot een laatste reac-
tie om een paar serieuzere zaken 
recht te zetten die hij probeert 
omver te trekken. In de eerste 
plaats ben ik van geen enkele po-
litieke partij lid, ook niet van de SP,  
al heb ik er een zekere sympathie 
voor om redenen die ik al eerder 
genoemd had.

Is sympathie door middel van 
een ingezonden stukje verboden?  
Moet iemand die hier openlijk 

voor uitkomt op z’n 74e nog een 
politieke partij gaan oprichten? Ik 
dacht van niet. Ook is niet rele-
vant wanneer de VVD werd op-
gericht, ik schreef dat het ONGE-
VEER samen viel met zijn komst, 
dus toeval, zonder daar verdere 
conclusies aan te willen verbinden 
laat staan iets te suggereren.

In geen enkel openbaar stuk heb 
ik kunnen ontdekken wat hij na 
dertig jaar nog beweert over so-
ciale woningbouw in De Koude-
maas zodat  dit naar het rijk der 
fabelen moet worden verwezen. 
In de tweede fase van het plan 
(huidige Beatrixlaan en deel Ju-
lianalaan) waren n.l. negen zeer 
grote bouwkavels geprojecteerd 
maar bleken door de economische 
recessie van1984 onverkoopbaar 
waarop het plan werd verdicht 
met kleinere  kavels en waren ko-

pers en politiek tevreden... 

Het CDA met Theo van Stiphout 
en vier zetels in de raad zou socia-
le woningbouw in De Koudemaas 
nooit geaccepteerd hebben; Van 
Stiphout bewoonde daar zelf een 
riant perceel, maar dat terzijde.

Waar Briels helemaal de mist mee 
in is gegaan is dat ik er van uit ga 
dat er sprake is van twee soorten 
burgers: VVD ers en ‘gewone’ 
mensen. Hij heeft voor zichzelf 
blijkbaar een eigen visie ontwik-
keld   terwijl hij notabene zelf 
schrijft over raar VVD volk, foei, 
wat moeten nette en eerzame li-
beralen met zo’n (ex) voorman 
daar  toch van denken?
“Je moet maar durven.” 

Bert Uijtenbogaart
Aarle-Rixtel

Concert Notabene in Kouwenbergs kerkje

Aarle-Rixtel - Op zondag 16 febru-
ari verzorgt kamerkoor NotaBene 
in het Kouwenbergs kerkje in Aar-
le-Rixtel een reprise van het con-
cert ‘Natura a capella’.

Onder leiding van Fred Vonk wor-
den liederen van componisten uit 
de late Romantiek, de Renaissance 

en de Barok, gezongen.De natuur 
als inspiratiebron.Door de eeuwen 
heen hebben componisten zich la-
ten inspireren door de natuurele-
menten. Deze inspiratie werd ge-
vonden bij een nachtelijk woud, de 
blauwe hemel, een gouden wolk, 
zingende vogels of bij een razende 
storm, een regenbui, de bloemen 

en bomen of bij het pure geluid 
van de zee met de laatste zucht van 
de zon. Muziek over de liefde voor 
verstilling en de fascinerende we-
reld van de natuur.

Het concert begint om 14.30 uur en 
duurt tot 16.00 uur. Entree is gratis.

Er was eens een boertje in Mariahout,
die maakte pas een héle héle grote fout.

Hij doet graag handel via Marktplaats drijven
en het liefst met die domme blonde wijven.

Pas zag hij een lief ezelspaartje staan
het bod was raak en hij kon met de trailer op pad gaan.

Na een lang ritje was hij in Veenendaal aangekomen 
en zag hij een vrouwtje, één uit zijn wildste dromen.

Alleen dacht zij, dit boertje met dat baardje
dat ga ik pakken en wel heel hard aan zijn staartje.

Ze bleef hem steeds maar koffie voeren
zodat hij niet onder die buikjes zou loeren.

Af en toe gaf ze nog knipoogjes als ze naar hem keek
ja die boer, die werd van binnen hélemaal week.

Nadat alles was geregeld
en de koop met een dikke kus was bezegeld

stapte het boertje opgetogen in zijn bus
en kon hij naar Keldonk want daar wachtte ook nog een klus.

Hier zou iemand het ezelspaartje chippen
maar die zei, deze twee kunnen helemaal niet met elkaar wippen.

Noem ze maar Albert Verlinde en Onno Hoes
en vertel het thuis maar niet, want die ene heeft helemaal geen poes.

Het boerke uit Mariahout kon wel door de grond zakken 
en liep zachtjes tussen de prei

en bracht zijn homostelletje stillekes naar de wei.

Door: Een Beek en Donkse schrijfster

Gedicht

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

GEZOND ZIJN
GEZOND BLIJVEN

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

Het maandelijkse Repair Café 
staat weer aan de deur

Lieve Pieter,

Ik wil je even laten weten hoe ongelofelijk gek ik op je 
ben! Pas getrouwd en in april trotse ouders van ons kleine 
wondertje! Kan niet wachten op de mooie tijd die ons te 

wachten staat, en ben super blij en trots dat ik dat met jou 
kan en mag delen!

Ik hou heel veel van je!

Dikke kus Loes
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 15 februari
10.00 Sparta’25 G1 - Schijndel G1
15.00 Someren A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - MULO A2
14.30 Sparta’25 B1 - Sparta’18/Kr. B1
14.30 Sparta’25 B2 - Brandevoort B1
13.00 Sparta’25 C1 - Nooit Gedacht C1G
12.30 Mierlo Hout C2 - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - WEC C1
13.00 Helmondia C2 - Sparta’25 C4G
11.30 MULO D1 - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2G - Irene D2
11.30 Blauw Geel’38 D5 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Mariahout D2G
10.15 Sparta’25 E1 - ELI E1G
09.15 Sparta’25 E2 - MULO E3
10.15 Sparta’25 E3G - Mifano E6
10.45 Mierlo Hout E5 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5G - DVG E3G
09.15 Sparta’25 E6 - Nijnsel E1
10.30 ASV’33 E4 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - NWC F1
09.30 Boekel Sport F1 - Sparta’25 F2
10.30 Sparta’25 F3G - RKVV Keldonk F1G
09.30 Boekel Sport F4 - Sparta’25 F4G
10.30 Sparta’25 F5 - Rhode F4
10.15 Blauw Geel’38 F10 - Sparta’25 F6G
10.30 Sparta’25 F7 - Mierlo Hout F4
10.30 Rhode F11 - Sparta’25 F8G
13.00 Sparta’25 JG1 - Siol GJ1G
11.30 Sparta’25 MC1 - Elsend/Fiducia MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
15.00 t Huukske - Braakhuizen C

Zondag 16 februari
14.30 Sparta’25 1 - SSS’18 1
12.00 Prinses Irene 3 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Heeswijk 3
12.00 DVG 3 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - MULO 4
10.00 Sparta’25 6 - DVG 4
12.00 Sparta’25 7 - SCMH 3
11.00 Venhorst 3 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Brandevoort 4
10.00 Rhode 8 - Sparta’25 10

ASV’33
Jeugd zaterdag 15 februari
14.45 SSE A1 – ASV’33 A1
14.30 ASV’33 B1 – VOW B1
14.30 ASV’33 B2 – Mifano B2
14.30 Vorstenbossche Boys MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Sparta’18 C1G
13.00 Avanti’31 C3 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – Irene C2
11.45 MVC D1G – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Avanti’31 D2
11.00 S.V. Brandevoort E3 – ASV’33 E1G
11.00 S.V. Brandevoort E6 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – MULO E10
10.30 ASV’33 E4 – Sparta’25 E7G
09.15 ASV’33 F1 – Schijndel  F1
09.15 ASV’33 F2 – MULO F1
09.15 ASV’33 F3G – ZSV F4
09.30 DVG F4 – ASV’33 F4
10.15 Blauw Geel’38 F12 – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 15 februari
16.30 ASV’33 – Bavos

Senioren zondag 16 februari
14.30 ASV’33 1 – Liessel 1
11.30 ASV’33 2 – Mariahout 3
12.00 Blauw Geel’38 9 – ASV’33 3
12.00 Gemert 6 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Bavos 7
10.00 ZSV VR2 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 8 februari
Baarlo C1 – ASV’33 C1 1-6
Avanti’31 E5 – ASV’33 E4 13-0
Someren F1 – ASV’33 F2 7-0
SC Helmondia F2G – ASV’33 F3G 5-2

Uitslagen Veteranen zaterdag 8 februari
ASV’33 – Mierlo-Hout 4-5

Uitslagen Senioren zondag 9 februari
Laar 1 – ASV’33 1 5-0
Mierlo Hout 7 – ASV’33 5 2-1

Eli
Zaterdag 15 februari 
14.30 ELI B2 –SCMH B1
12.30 ELI D1 – Schijndel/De Wit D3
12.30 ELI D2 – Boerdonk D1
10.30 ELI E2 – Avanti ’31 E5
10.30 ELI F2 – Ollandia F1
10.30 ELI F3 – Blauw Geel ’38/Jumbo F13

14.30 Neerkandia A1 – ELI A1
14.30 Rhode  B2 – ELI B1
13.00 Liessel C2 – ELI C1
12.15 Erp C4 – ELI C2
10.15 Sparta ’25 E1 – ELI E1
10.30 DVG E5 – ELI E3
10.15 Blauw Geel ’38/Jumbo F4 – ELI F1

Zondag 16 februari 
14.30 ELI 1 – Elsendorp 1
11.30 ELI 2 – Nijnsel/TVE 3
11.30 Handel  2 – ELI 3 
10.30 Vorstenbossche Boys 4 – ELI 4 
11.15 ELI 5 – Boekel Sport 6 
10.00 Ollandia Vr 1 – ELI Vr 1 
10.00 ELI Vr 2 – SPV Vr 1

Woensdag 19 februari  
19.00 ELI E1 – Unitas ’59 E1 

Mariahout
Zaterdag 15 februari 
10.00 Mariahout F1 - DVG F1
10.00 Mariahout F3 - Rhode F8
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F11 - 
          Mariahout F4
10.30 RKVV Keldonk E1 - Mariahout E1
10.30 SCMH F1 - Mariahout F2
11.15 Mariahout F5 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F15
11.15 Mariahout D1 - Bruheze D1
11.30 Sparta’25 D4 - Mariahout D2
13.00 Venhorst C2 - Mariahout C2
13.00 Mariahout C1 - Venhorst C1
14.30 Mariahout B1 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO B2
14.30 Mierlo Hout B4 - Mariahout B2
14.45 Erp A2 - Mariahout A1

Zondag 16 februari 
10.00 Schijndel/DE WIT 9 - Mariahout 5
10.00 Handel VR1 - Mariahout VR1
10.30 Mariahout 4 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO 13
11.30 Mariahout 2 - DVG 2
11.30 ASV’33 2 - Mariahout 3
14.30 Mariahout 1 - DVG 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 9 februari 
Avanti (S) – W1   2 – 1 
JunA1 – Be Quick 13 – 4 
Kv Rooi – AspB1 11 – 4 
De Korfrakkers MW1 – MW2 11 – 11  
Bladella 2 – Sen 2 14 – 6 
DSV 1 – Sen 1   8 – 6 

Zaterdag 15 februari 
Sporthal Mariahout
10.00 W1 – Korloo
Sporthal Lieshout
09.00 PupE2 – Nijnsel
09.55 PupE1 – De Korfrakkers
10.55 PupD1 – NeCa
11.55 AspC2 – Euro Girls
12.55 AspC1 – Alico 
13.55 AspB1 – Stormvogels (L)
Sporthal Schijndel
15.00 Avanti (S) – JunA1

Zondag 16 februari
Sporthal Son en Breugel
12.25 Corridor 2 – Sen 2 
13.45 Corridor 1 – Sen 1 

Woensdag 18 februari
Sporthal Vlijmen
21.30 NDZW MW1 – MW1

volleybal

Bedovo
Uitslagen:
TFC HS 2 - Bedovo HS 1: 4-0 
(25-21, 25-23, 25-20, 25-22)

Uitslagen recreanten:
Oliehandel Maas - Horloge-bandjes.nl: 0-3 
(21-25,15-25,13-25)
Bedovo DR3 - Autobedr. Pepers:  2-1 
(25-12,17-25,25-18)
Sportshop Laarbeek - Kastanjehof: 3-0
 (25-23,25-16,25-10)
POB - Vogels Autobedr.: 2-1 
(25-22,13-25,25-21)
Biemans Acc. - Slagerij Brouwers:  3-0 
(25-20,25-15,25-15)

Programma volgende week:
Bedovo DS 1 - Particolare/DS DS 3
Bedovo MB 1 - VVC Best MB 2
Bedovo HS 1 - Shock ‘82 HS 2

Recreanten competitie 
Slagerij Brouwers - ’t Ridderhof
Bedovo DR3 - LIEF Dientje
Oliehandel Maas - Cafe ’t Menneke

handbal

BEDO
Uitslagen:
Dames Recreanten – HVW 10-15
Acritas – Heren 3 17-29

Programma zaterdag 15 februari
10:00 Gemengde D-jeugd – Habo ‘95 — 
De Klumper, Lieshout

Programma zondag 16 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10:00 Meisjes B-jeugd – PSV
11:00 Jongens B-jeugd – Helios ‘72 
12:00 Heren 1 – Olympia ‘89 
13:10 Heren 4 – Tremeg
14:20 Dames 2 – H.C.B. ‘92 
15:30 Heren 2 – Niobe 
16:40 Dames 1 – Aristos 
17:50 Heren 3 – Helios ‘72

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
KPJ Beek en Donk D1 - Bergeijk D2 11-7

Programma Aspiranten zaterdag 15 februari
VEKA Hal, Helmond

11.00 Swift D2 - KPJ Beek en Donk D1 
Hal Naestenbest, Best
14.30 Aristos E1 - KPJ Beek en Donk E1 

Aspiranten zondag 16 februari
De Peelhorst, Deurne
09.55 MBDE/De Sprint D2 - 
          KPJ Beek en Donk D2 
Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven
11.30 Archilles ‘95 DB1 - 
          KPJ Beek en Donk DB1
De Peelhorst, Deurne 
15.30 MBDE/De Sprint DS3 - 
          KPJ Beek en Donk DS1  

Uitslagen Senioren 
Heren KPJ Beek en Donk – Erp 2 18-14 

biljarten

Biljartclub ‘t centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 10 februari 
Henk Verhappen - John Labes 0-2 
Henk van de Vegt - Antoon Smits  0-2
Martien Swinkels - Leo van Griensven  2-0
Ad de Koning - Jan Verbakel  0-2
Cor van den Berg - Herman van de Boom  2-0
Harrie Bouwmans - Mies van de Biggelaar 0-2
Jan Hesselmans - Antoon Maas  0-2
Cor Verschuren - Frits Wilbers  2-0
Bennie Beerens - Joop Kerkhof  0-2
Bert van de Vorst - Theo van Hoogstraten  0-2
Antoon van Osch - Hans de Jager  2-0
Frits Tak - Manuel Villalon  0-2
Theo Verheijen - Cor Oppers  0-2
Christ Marin - Jaspert Swinkels  2-0
Hans Heldoorn - Jan van Dijk 0-2

Uitslagen van dinsdag 11 februari 
Gerrit van Osch - Tonny de Louw    2-0
Henk Mastbroek - Lambert van Bree  2-0
Guus van de Elsen - Ad Barten  0-2
Frits Wilbers - Martien van de Elsen  0-2
Lou Muller - Jan van Neerven  2-0
Albert Kluijtmans - Marinus Steegs  0-2
Harrie Poulisse - Cor van den Berg  0-2
Henk Hollanders - Frits Poulisse  0-2
Willie Vorstenbosch - Leo Migchels  2-0
Frits Poulisse - Hendrik Korsten  2-0
Jan van Hout - Pieter Rooijackers  2-0
Mari Verbakel - Theo Spierings  0-2
Tonnie Raaijmakers - Antoon Wagemans  2-0
Evert Baring - Henk Meerwijk  0-2
Christ Marin - Bert van Wanrooij  2-0
Piet Verhagen - Evert Baring  1-1
Henk Meerwijk - Piet van Zeeland 2-0

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 5 februari  
Lijn A
1.Martien en Jan 66,79%
2.Helma en Joke 65,18%
3.Mia en Jan 58,21% 
4.Henny en Francien 56,85%
5.Mien en Jeu 54,64%
Lijn B
1.Annelies en Ton 64,29%
2.Lien en Hanny 60,42%
3.Nelly en Rie 59,23%
4.Diny en Sjef 56,85%
5.José en Margreet 52,68%

De volgende zitting is op woensdag 19 
februari, aanvang 19.30 uur. Plaats: Café-
Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 6 Februari
1. Jan en Jo 68,13%                                                                                                                                  
2. Mia en Marie 58,13%
3. Dora en Corry 
     Mare Louise en Kori 57,50%                                                                                                                                           
5. Jan en Maria  54,38%
De volgende zitting is op donderdag 
13 februari, Aanvang 20.00 uur plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 11 februari 2014. 
1.Helma Goyen/Annie van de Aa 68,13%
2.Lien Gruijters/Corry ter Woerds 62,50%
3.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven  59,50%
4.Jo van Hout/Riet van Vijfeijken  59,50%
5.Nelly Graat/Tony Werners  59,38%

De volgende zitting is op dinsdag 18 
februari, aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 11 februari
1-0 Dirk-Jan Gloudemans -  Willy Constant 
½-½ Johnny v.d. Laarschot -  Hein v. Bree  
½-½ André Bergman -  Frans v. Hoof  
1-0 Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven  
0-1 Herman Konter - Hans Claas

Programma 18 februari
Herman Konter - Frans v. Hoof 
Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar 
Chris v. Laarhoven - Hans Claas

Frivool 
wordt het 

dit jaar.

www.mandenman.nl
Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Tweede ‘Masters Tennis Toernooi’tennis

Beek en Donk - Tennisvereniging ‘t 
Slotje uit Beek en Donk organiseert 
ook dit jaar weer in het vroege voor-
jaar het tweede ‘Masters Tennis Toer-
nooi’. Van maandag 10 t/m zondag 
16 maart worden de wedstrijden ge-
speeld in de categorieën 3 t/m 8 in 
verschillende onderdelen, op het ten-
nispark aan de Kerkakkers in Beek en 
Donk.

In de hoogste categorie HE3 werd 
het toernooi gewonnen door Martijn 
Bosch in de Laarbeekse finale tegen 

Bowen Straatman. In dezelfde cate-
gorie bij de dames DE3 ging Nicole 
v.d. Reek uit Helmond er met de winst 
vandoor. 

Het toernooi werd vorig jaar voor de 
eerste keer georganiseerd. Destijds 
was het met maar liefst 370 inschrij-
vingen een groot succes. De 7-koppige 
organisatie van het Toernooi heeft er 
voor de komende editie bewust voor 
gekozen het evenement enkele we-
ken later in te plannen, met de hoop 
dat het weer een beetje gunstiger zal 

zijn en verwacht hiermee rond de 400 
inschrijvingen binnen te halen. Ook is 
het zo dat in deze maand menig ten-
nisliefhebber weer langzaam aan het 
buitenseizoen begint te denken. Ho-
pelijk levert dit ook de nodige extra 
deelnemers op.

Inschrijven kan nu al via de website 
van het slotje: www.tv-slotje.nl of via 
de landelijke website voor toernooien: 
www.toernooi.nl. De inschrijving sluit 
op vrijdag 28 februari.

Gewoon, 
omdat ik van je 

hou!
X Sam 
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zaalvoetbal Eerste overwinning Den Hurk 

Vastgoedmanagement

1e ‘Hoop voor Joshua’ zaalvoetbaltoernooi groot succes

Beek en Donk - FC Geerts Autobedrijf 
kon niet voorkomen dat Den Hurk 
Vastgoedmanagement er met de eer-
ste volle winst van dit seizoen van-
door ging. De 3-1 overwinning mag 
dik verdiend worden genoemd omdat 
FC Geerts niet in staat bleek om de 
kansen te verzilveren op een beter re-
sultaat, mede door het harde werken 
van de jeugd van Den Hurk. 

Een vroege voorsprong bleek al een 
voorbode voor een mooie 3 punter 
die meer dan welkom is. De ploeg kan 
nog proberen om aansluiting te vinden 
met de laag geklasseerde ploegen en 
wellicht de laatste plaats nog over te 
dragen. Geerts is inmiddels een echte 
middenmoter geworden na een betere 
competitiestart.

V. Kuringe Adviesgroep toont veer-
kracht
In de A-klasse was het zaak voor kop-
loper v. Kuringe Adviesgroep om de 
negatieve spiraal van de afgelopen 
weken te doorbreken. De voorsprong 
is geslonken tot 2 punten, dus een 
overwinning op Traxx Party en Kart-
centrum was noodzakelijk. In een 
wedstrijd waarin v. Kuringe weliswaar 
de betere ploeg was, kwam ze toch 
weer op achterstand en moest dus 
mentale veerkracht tonen. De achter-
stand werd alsnog omgebogen in een 
verdiende 4-2 winst en dus deed de 
ploeg wat het moest doen: winnen.

Sevenmiles.nl/Café/Zaal van de Burgt 
blijft rode lantaarndrager  
Achtervolger Café/Zaal de Tapperij 
mocht aansluitend proberen om de 
achterstand niet te laten groeien door 
zelf van Sevenmiles.nl/Café/Zaal v.d. 
Burgt te winnen. Dit gebeurde ook zo-
dat er bovenin geen wijzigingen plaats 
vonden. De Tapperij was de gevaarlijk-
ste ploeg hoewel Sevenmiles.nl goed 
tegenstand bood maar door enkele 
knullige momenten toch op een 0-3 
achterstand kwam. De 2-5 einduitslag 
bewees dat de beste ploeg won. Se-
venmiles.nl blijft daardoor hekkenslui-
ter.

Vesters/Roos Combinatie houdt zicht 
op koppositie
Vesters/Roos Combinatie boekte een 
nuttige, maar zwaar bevochten over-
winning op Rijwielhandel v.d. Berg. Na 
36 minuten voetballen stond er een 
2-1 einduitslag op het scorebord waar-
uit geconcludeerd mag worden dat het 
alle kanten op kon. Toch had Vesters/
Roos de hele wedstrijd lang het mees-
te uitzicht op een overwinning en kon 
v.d. Berg, ondanks verwoedde pogin-
gen, daar dus niets meer aan verande-
ren. Zo blijft Vesters/Roos nog steeds 
in beeld voor de koppositie van de A-
klasse.

M. de Louw loodst Puur Baden langs 
FC Advondrood
Puur Baden mag zich de aanvoerder 

van de middenmoot noemen in de 
B-klasse door een ruime winst op FC 
Avondrood. Al snel bleek dat Puur Ba-
den deze avond weinig te duchten had 
van de tegenstander door een snelle 
voorsprong, die alsmaar groter werd. 
M. de Louw had een groot aandeel in 
de 7-2 overwinning dankzij zijn 3 doel-
punten. Puur Baden zou dit seizoen in 
staat moeten worden geacht om aan-
sluiting te vinden met de top van de 
B-klasse. Voor FC Avondrood resteert 
een plek in de onderste regionen.

El Sombrero in slotminuten naar ge-
lijkspel
De opmerkelijke reeks van El Sombrero 
Verhuur kreeg wel degelijk een positief 
gevolg tegen Meulensteen/van Lies-
hout. Het leverde dan wel niet de volle 
winst op, maar de 3-3 kwam toch min 
of meer uit de lucht vallen. Meulen-
steen leek haar zaakjes weer goed op 
orde te hebben toen het 5 minuten 
voor tijd een 1-3 voorsprong had ge-
nomen, maar niets bleek minder waar. 
El Sombrero vocht voor een beter re-
sultaat en zag haar vechtlust beloond 
met een late gelijkmaker. Zo leverde 
de vrije avond van koploper FC v.d. 
Burgt een onverwacht voordeel op, 
nu Meulensteen als achtervolger een 
steekje liet vallen.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Beek en Donk - Afgelopen zater-
dag was in sporthal D’n Ekker de 1e 
editie van het ‘Hoop voor Joshua’ 
zaalvoetbaltoernooi met een groot 
deelnemersveld. Sportploegen uit 
Lieshout, Beek en Donk, Gemert, 
Eindhoven en Mierlo streden om de 
felbegeerde 1e plaats, maar verloren 
het doel van deze dag nooit uit het 
oog.

Geld ophalen voor Joshua Verhoe-
ven zodat hij verder kan in zijn strijd 
tegen de ziekte van Lyme, en dan 
vooral de chronische vorm hiervan. 
Deze chronische vorm, waarvan de 
zorginstanties hun erkenning niet aan 
kunnen of willen geven. De organisa-
tie en vele vrijwilligers wilden zorgen 
voor een leuke opbrengst, zodat deze 

aan Joshua overhandigd kan worden 
en hij eerder naar het buitenland kan 
voor onderzoeken en behandelingen.
In 2 poules van 6 ploegen ging de 
strijd van start. Fair en fanatiek werd 
er gespeeld. De scheidsrechters had-
den een makkelijke dag, alhoewel ze 
een zware taak hadden aan de toe-
kenning van de sportiviteitsprijs. 

Café De Tapperij uit Beek en Donk, 
uit poule A, en FC Internationale uit 
Mierlo, poule B, maakten onderling 
uit wie de winnaar werd. Dit duel 
ging gelijk op, maar de winst ging 
naar de Tapperij die de wedstrijd met 
3-1 in haar voordeel besliste. Een te-
rechte winnaar, want de Tapperij had 
niet 1 punt verloren tijdens dit toer-
nooi.

De prijsuitreiking werd verzorgd door 
Ruben Verhoeven, de broer van Jos-
hua. Joshua was zelf ook aanwezig, 
ondanks dat hij een slechte dag had. 
Beide heren waren zichtbaar geroerd 
tijdens de prijsuitreiking en menigeen 
in het sportcafé pinkte een traan weg. 
Zoals gezegd ging de 1e prijs naar 
de Tapperij, de 2e prijs naar FC In-
ternationale, de sportiviteitsprijs ging 
naar Meulensteen elektro uit Beek en 
Donk. 

Hierna volgde nog een loterij waarvan 
de opbrengst natuurlijk ook naar het 
goede doel ging. Veel sponsoren en 
begunstigers hadden prijzen geschon-
ken. De loterij werd door Erwin Bie-
mans met verve aan elkaar gepraat. 
Zo kwamen bezoekers nog hun dona-

ties doen in de aanwezige collectebus-
sen, collega zaalvoetballers kwamen 
spontaan doneren, maar ook de actie 
van het barpersoneel werd gewaar-
deerd. Zij schonken de fooienpot van 
de dag aan dit goede doel. 
Al deze mensen zorgden voor een 
mooie bijdrage aan dit toernooi. Een 
toernooi georganiseerd door mensen, 
die dit met veel enthousiasme deden, 
gesteund door goede vrijwilligers. De 
organisatie beaamde na afloop van 
een gezellige feestavond, dat je tijdens 
het uitoefenen van je hobby, zoveel 
kan betekenen voor je medemens, in 
dit geval Joshua Verhoeven. Hun dank 
gaat uit naar alle mensen die op welke 
wijze dan ook een bijdrage hebben 
geleverd aan dit evenement. 

De organisatie van het zaalvoetbal-
toernooi ‘Hoop voor Joshua’ bestaat 
uit Erwin Biemans, Paul Wilms, Eric 
van Heijnsbergen en Ruben Verhoe-
ven.

BART SWAANEN
het adres voor

• Nieuwbouw
• Verbouw
Vraag vrijblijvend informatie of prijzen

• Dakrenovatie
• Grondwerk

Peeldijk 2, Beek en Donk
0492-464741   06-22393678

Jaarvergadering Lieshoutse Wielrenners
Lieshout - Supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ houdt haar jaar-
vergadering op vrijdag 14 februari in 
zaal ‘De Koekoek’, Dorpsstraat 49 te 
Lieshout. Het wordt de 59e jaarverga-
dering in de geschiedenis. Aanvang 
om 20.00 uur stipt. 

Voor de pauze worden de verslagen 

die het jaar 2013 betreffen besproken. 
Na de pauze komt 2014 aan de beurt 
met bestuursverkiezingen, huldiging 
jubilarissen, één robijnen en 10 zilve-
ren leden en het programma 2014. 
Na de vergadering vindt traditioneel 
een kaartavond plaats waar het we-
derom gaat om mooie vleesprijzen.

wielersport

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl
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badminton

Badminton Club Lieshout: ook op zondag

Mascha Hoeks vrijwilliger 
van het jaar bij BC Mixed

Lieshout - Badminton Club Lieshout 
gaat de proef van afgelopen jaar her-
halen om de zondag(ochtend) als extra 
speeldag te gebruiken, nadat gebleken 
is dat daar behoefte aan is. Behoefte 
aan een extra speeldag, met name om 
opvang te bieden voor de, volgens 
vele, veel-te-korte districtscompetitie. 
Ook dit jaar is de extra speeldag alleen 
voor de senioren.

Extra speeldagen
Al jaren is er kritiek op de organisatie 
van de districtscompetitie. De kritiek 
richt zich met name op de korte periode 
waarin deze reguliere competitie wordt 
georganiseerd. Badminton Nederland 
(voorheen de Nederlandse Badmin-
ton Bond) organiseert de competitie in 
de ‘korte periode’ van september tot 
en met januari. In februari tot en met 
juni richt de bond zich op verschillende 
toernooien, die door de meeste compe-
titiespelers niet of nauwelijks bezocht 
worden. Voor deze spelers is er in die 
periode vaak nauwelijks een mogelijk-
heid om extra te badmintonnen.

Badminton Club Lieshout gaat dit 
jaar ook weer starten om op enkele 
zondagochtenden een extra speelmo-
ment te organiseren, zodat voldaan 
kan worden aan deze wensen. Vrij-
williger Richard Essers heeft de hand-
schoen opgenomen en de organisa-
tie naar zich toegetrokken. In eerste 

instantie heeft hij 9, 16, 23 en 30 maart 
en 13 april gekozen als extra speelda-
gen. Tussendoor kunnen de leden in 
deze maanden ook nog extra spelen 
tijdens de jaarlijkse ‘Clubkampioen-
schappen Single’, die dit jaar op 6 april 
worden gehouden. 

Afhankelijk van de animo zal Richard 
Essers later nog wat extra speeldagen 
gaan toevoegen. In eerste instantie 
is de extra speeldag alleen toegan-
kelijk voor senioren, dit in verband 
met het niet beschikbaar zijn van de 

noodzakelijke begeleiding, die bij de 
jeugd wel aanwezig zou moeten zijn. 
Nadrukkelijk is deze extra speeldag een 
extra speeldag voor álle senioren: niet 
alleen voor de competitiespelende le-
den. Deelnemers aan deze extra speel-
dag betalen een kleine extra bijdrage 
om kostendekkend te zijn. Zodoende 
worden de extra kosten van deze extra 
speeldagen alleen afgewenteld op de 
extra spelende leden. De extra speel-
dag is steeds op zondagochtend en 
steeds van 10:00 tot 12:00 uur.

Vrijwilliger Richard Essers organiseert 
voor Badminton Club Lieshout de 
extra zondagochtend speeldagen.

Beek en Donk – Zaterdag 8 februari 
was er voor alle vrijwilligers van Bad-
mintonclub Mixed weer een gezel-
lige avond georganiseerd. Deze Kader-
avond wordt jaarlijks door het bestuur 
van de club aangeboden en verzorgd. 

Ieder jaar bedenkt het bestuur een leuke 
activiteit, dit jaar een variant op Kwizut 
met als uitgangspunt de jongens tegen 
de meiden. Fanatisme gegarandeerd. 
De Jan Driessens Vrijwilligers Award 
ging dit jaar naar Mascha Hoeks.

Na een kort openingswoord door voor-
zitter Ton Slaets begonnen de jongens 
en de meiden aan Mixut, een vari-
ant op Kwizut. Net als vorig jaar zat 
de rivaliteit er meteen al goed in. De 
mannen hadden nog wat recht te zet-
ten, want zij verloren vorig jaar op de 
valreep. Op voorhand kregen de deel-
nemers een enveloppe met daarop de 
zeven categorieën. Ze moesten zonder 
verdere informatie aangeven op welke 
categorie ze de joker gingen inzetten. 
Daarna ging het spel van start. De 
diverse spellen – met zoveel mogelijk 
personen touwtjespringen, een toren 
bouwen van shuttles, hoelahoepen 
– gingen zonder vele moeite naar de 
dames. Toen zij ook de opdracht met 
de sponsorvragen correct hadden be-
antwoord leek hen de overwinning niet 
meer te kunnen ontgaan. De mannen 
sloegen nog even terug door het rode 
draadspel Scrabble te winnen, maar 
daar bleef het bij. Een afgetekende 
overwinning voor de meiden die zich 
het komend jaar dus de slimsten van 
Mixed mogen noemen. 

Op de Kaderavond wordt, indien het 
bestuur daar aanleiding toe ziet, de 
Jan Driessens Vrijwilligers Award uit-
gereikt aan iemand die zijn of haar 
sporen heeft verdiend als vrijwilliger bij 

BC Mixed. Dat gebeurt niet ieder jaar, 
maar dit jaar was er voor het bestuur 
geen enkele twijfel wie deze award zou 
moeten ontvangen. Nadat zij op de af-
gelopen algemene leden vergadering 
afscheid heeft genomen als penning-
meester en geen zitting meer heeft in 
het bestuur was de keuze om Mascha 
Hoeks te onderscheiden als vrijwilliger 
van het jaar snel gemaakt. Mascha 

heeft naast haar bestuursfunctie ja-
renlang leiding gegeven aan de jeugd-
commissie en is nog steeds actief in de 
toernooi commissie. 

Kijk voor foto’s van de kaderavond 
en meer informatie over BC Mixed op 
www.bcmixed.nl, 
www.facebook.com/bcmixed of volg 
ons op twitter via @BCMixed.

Mascha Hoeks onderscheiden met de Jan Driessens Vrijwilligers Award

Café Thuis/Bedovo heren lijden verliesvolleybal

Beek en Donk - Afgelopen zaterdag 
moesten de mannen van Bedovo in 
een 2e uitwedstrijd op rij aantreden 
tegen TFC Heren 2. In de thuiswed-
strijd werd hier nog overtuigend met 
4 -0 van gewonnen.  

TFC was uit op revanche. Bij Café 
Thuis/Bedovo zijn de laatste weken 
wat kleine kwetsuren voor enkele 
spelers, waardoor Dennis van Schijn-
del zijn rentree maakt bij het vaan-
delteam. Er werd met vlagen goede 
combinaties vertoond, welke leidden 

tot goede aanvallen, maar helaas had-
den de mindere periodes de overhand. 
Samengevat; 4-0 verlies, het enige 
positieve was de gezelligheid na de 
wedstrijd en het vooruitzicht dat Café 
Thuis/Bedovo heren 1 altijd beter 
presteert met de thuiswedstrijden. 

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek
Lijst 5

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Een Laarbeek dat 

economische ontwikkeling en 

werkgelegenheid stimuleert.

Cockie van Oosterhout, Greet Buter, Hans Strijbosch

handbal

Beek en Donk - Na een weekje wel-
verdiende rust, staat komend week-
end een vol programma voor de boeg. 
De D-jeugd trapt af op zaterdag in de 
Klumper. Op zondag spelen alle ove-
rige teams in D’n Ekker waardoor er 
van 10.00 uur tot ongeveer 19.00 uur 
gehandbald gaat worden in Beek en 
Donk. 

Voor heren 1 wacht de kraker te-
gen koploper Olympia. Ze zijn erop 

gebrand Olympia het vuur aan de 
schenen te leggen en de strijd om het 
kampioenschap spannend te houden. 
In Oss werd knap gewonnen.

Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? Kijk 
voor meer informatie op www.hv-
bedo.nl, op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.nl.

Vol programma Handbalvereniging Bedo

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling
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Aanstaande zaterdag staat de 1500m voor de mannen 
op het programma in Sotsji.
Weer zijn er medaillekansen voor de Nederlanders.

Wie gaat er winnen?

Stuur uw voorspelling voor zaterdag (15 februari) 14.00 uur ivm 
start wedstrijd om 14.30 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.

nl onder vermelding van “Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons 
kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Helaas voorspelde niemand de goede uitslag
Antwoord vorige editie: 
1. Sven Kramer 2. Jan Blokhuijsen 3. Jorrit Bergsma 

Cadeaubon kan tot 20 februari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagjudo Fel en sportief beginnerstoernooi Avanti

Budoclub Beek en Donk op bezoek bij Avanti

Lieshout – Judovereniging Avanti 
heeft haar beginnerstoernooi gehou-
den op zondag 9 februari. Er werd 
door de judoka’s fel maar zeer sportief 
gestreden op dit toernooi.

De resultaten bij dit toernooi waren 
wederom goed. De dank gaat mede 
uit naar alle vrijwilligers.
 

De uitslagen: 
1e Sofie Brentjes, Tim van der Kuijlen, 
Maud Kastelijn, Ruud Opsteen en Bart 
van de Bogaart
2e Dana de Groot, Iris van der Kuijlen, 
Mirte Meulendijks, Desi Aalders, Lotte 
van Berlo, Tein Overbeek en Daan van 
Aspert
3e Sam van Zoggel, Luuk van Zoggel, 
Jori de Laat, Teun Kuijn, Bram Janssen, 

Teun Wagelmans, Bas van Pelt, Marius 
Penninx, Ferre van de Ven, Lars van 
Lieshout en Cas van Uden
4e Bo Aalders en Stein van Schaijk
5e Amy van de Elzen en Roos van de 
Elzen

Judoka’s proficiat met jullie behaalde 
succes.

Beek en Donk – Acht Judoka’s van Bu-
doclub Beek en Donk namen op zon-
dag 9 februari deel aan een lagenban-
dentoernooi in Lieshout. Het toernooi 
werd gehouden door Judovereniging 
Avanti in sporthal ‘De Klumper’. 

Noortje van den Bogaard deed als 
jongste judoka voor het eerst mee. De 
eerste drie wedstrijden gaf ze prima te-
genstand, maar verloor uiteindelijk met 
een yugo. Noortje sloot af met een ip-
pon, de maximale score, en dat nog wel 
tegen de uiteindelijke poulewinnaar. 
Noortje werd vijfde in haar poule. Sven 
Beckers scoorde 4 yugo’s  in zijn eerste 
wedstrijd, maar door een waza-ari van 
de tegenstander verloor hij deze wed-
strijd alsnog. Na een tweede verloren 
wedstrijd ging hij uit een ander vaatje 
tappen en won de twee daaropvol-
gende wedstrijden met een ippon. Dat 
betekende een derde plaats voor Sven. 

Lars van Ham eindigde al zijn vijf wed-
strijden met een ippon, waarvan vier 
helaas voor de tegenstander en één 
voor Lars. Hij werd er zesde mee in 
zijn poule. Djeb van Diermen moest 
er flink tegenaan in zijn poule. Hij wist 
net als Lars één wedstrijd met ippon 
door een houdgreep te winnen en ver-
loor de overige wedstrijden met ippon. 
Djeb werd er vierde mee.

Suze van der Vleuten wist zich de te-
genstanders goed van het lijf te hou-
den. Slechts één ervan wist een worp 
tegen Suze te maken en zo met een 
yugo van haar te winnen. Haar ove-
rige drie wedstrijden werden allemaal 
op beslissing van de scheidsrechter be-
slist. Helaas was dat bij de eerste twee 
in het voordeel van de tegenstanders, 
maar haar laatste won ze. Suze werd 
vierde in haar poule. Jaremy Aarts was 
erg goed in vorm. Hij trok zich niets 

aan van de hogere banden die hij te-
genover zich kreeg maar versloeg de 
eerst drie met een waza-ari. Hij moest 
alleen in de uiteindelijk poulewinnaar 
zijn meerdere erkennen. Jaremy werd 
tweede in zijn poule, een knappe pres-
tatie. 
Roy Vialle en Lenn Swinkels kwamen 
samen in dezelfde poule uit. Daar-
bij wist Lenn met een yugo van Roy 
te winnen. Hij won nog twee wed-
strijden, één met een ippon na een 
houdgreep en één op beslissing van de 
scheidsrechter. Roy wist één wedstrijd 
met een yugo te winnen. Daarmee 
werden Lenn en Roy derde en respec-
tievelijk vijfde in deze poule.

Daarmee had de zondagochtend voor 
deze judoka’s weer een mooie spor-
tieve invulling gekregen.

De kleine judoka’s van Judovereniging Avanti

De judoka’s van Budoclub Beek en Donk

Eerste prijs voor Jens van der Aa, 
Daan Beniers en Lars Berkvens

Mariahout - Tien judoka’s van Judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi, geor-
ganiseerd door Judoclub Avanti uit 
Lieshout. Dit toernooi werd op 9 fe-
bruari gehouden. 

Jens van der Aa wist al de spannende 
partijen in zijn poule winnend af te 
sluiten, waarvan twee met een houd-
greep en één met een mooie worp. Hij 
behaalde een verdiende eerste plaats. 
Daan Beniers werd eveneens eerste 
na vier partijen met ippon winnend te 
hebben afgesloten. Voor Lars Berkvens 
was er een eerste plaats na vijf span-
nende wedstrijden waarvan hij er drie 
met ippon wist te winnen. Door een 
winstpartij op yuko en één verliespar-
tij werd het toch nog spannend, maar 
Lars had net genoeg gewonnen par-
tijen en punten om op het hoogste tre-
de van het podium te mogen plaats-
nemen. Remco Aarts wist zijn goede 
debuut door te zetten en behaalde in 

Lieshout met drie winstpartijen, waar-
van 1 op beslissing, een mooie en ver-
diende tweede plaats. 

Harm van de Wijdeven zat samen 
met Freek Beniers in een pittige poule 
van 5 judoka’s. Harm wist 2 partijen 
te winnen en behaalde een mooie 
derde plaats. Freek moest het ook te-
gen Harm afleggen, maar had even-
veel plezier en werd uiteindelijk met 
één winstpartij vierde. Ook een vierde 
plaats was er voor Stan van den Bo-
gaart die in een poule van zes, 2 partij-
en winnend wist af te sluiten. Jammer 
dat hij in de 2 partijen op beslissing 
net tekort kwam. Joost van den Bo-
gaart behaalde net als zijn broer een 
vierde plaats door met aanvallend judo 
een partij op yuko winnend af te slui-
ten. Sanne Aarts zat in een poule met 
sterke judoka’s. Met een winstpartij 
op yuko werd zij vierde. Voor Ruben 
Maas was er met één winstpartij op ip-
pon eveneens een vierde plaats. 

Judoka Jens van der Aa 
op de eerste plaats

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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Jeugd Een en Twintig 
aan kop na grote overwinning

Voorjaarscompetitie alweer 
twee rondes oud

tafeltennis

Beek en Donk - Het eerste jeugdteam 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk heeft in de 
najaarscompetitie hard uitgehaald. In 
en tegen Bergeijk was er reden tot jui-
chen na een grote overwinning: 1-9. 

Niet voor het eerst hadden Noah Be-
niers en Kevin Bakermans een flink 
aandeel in de score, door alle wedstrij-
den te winnen. Ook Sehiyan Yildirim 
bleek op dreef en sloot twee enkelpar-
tijen winnend af, terwijl daarnaast het 

dubbelspel werd gewonnen. Het eerste 
seniorenteam was ook succesvol in het 
dubbelspel, maar had verder weinig in 
te brengen tegen het eerste team van 
Deurne, dat veel te sterk bleek voor 
Peter van den Eijnde, Stefan Hame-
lijnck en Jeroen Engelhart: 9-1.

Bij het derde seniorenteam was de in-
zet van Tonnie van Berlo, Henk van 
der Bruggen en Albert Scheepers op-
nieuw lonend. Dit keer werd Veldho-
ven met 2-8 opzij gezet en daarmee 

gaat het team op dit moment aan kop 
in de vierde klasse.

Vanavond spelen meerdere senioren-
teams thuis en zaterdagmiddag komen 
opnieuw alle jeugdteams van Een en 
Twintig in actie. De competitiewed-
strijden zijn voor iedereen te bekijken 
in de tafeltennishal aan de Otterweg 
in Beek en Donk. Kijk voor meer in-
formatie over TTV Een en Twintig op 
www.ttveenentwintig.nl of volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

Aarle-Rixtel - Op vrijdag 31 janu-
ari was de aftrap van de nieuwe 
tafeltenniscompetitie. Namens 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel doen 
dit seizoen zes senioren- en twee 
jeugdteams mee. Deze week wor-
den het tweede, derde en vierde 
seniorenteam gevolgd.

Tweede team 
Bij het tweede team is Appie 
Scheurleer gestopt en daarom is 
Johan Voorhout doorgeschoven 
vanuit het vierde team. Vanwege 
een knieblessure bij Johan zullen 
Jos Beniers, Christel van der Put-
ten en Frederieke van de Poel het 
de eerste wedstrijden zonder hem 
moeten doen. Zo ook in Geldrop 
tegen Unicum 2, een team met 
allemaal zogenaamde ‘materiaal-
spelers’, waartegen je extra goed 
geconcentreerd moet zijn. 

Het begon goed met winstpar-
tijen van Frederieke en Christel. 
Jos, die rechtstreeks van zijn werk 
kwam, moest nog even schakelen 
en verloor kansloos. Unicum zag 
zijn kans schoon en liep uit naar 
een 4-2 voorsprong toen Chris-
tel een spannende pot met mini-
maal verschil won. Jos volgde dit 
goede voorbeeld, maar Frederieke 
verloor vervolgens weer nipt. De 
sterk spelende Christel wist ook 
haar derde pot te winnen met een 
gelijkspel als eindresultaat.

Derde team 
Het derde team is ongewijzigd 
gebleven en heeft maar één doel: 
terugkeren naar de derde klasse 

waaruit ze vorig seizoen gede-
gradeerd zijn. Met reeds een 8-2 
overwinning op zak, gingen ze 8 
februari naar Stiphout. Hier trof-
fen ze onder andere oude rot 
Gerda Nielen, die in haar glorie-
tijd behoorde tot de subtop van 
Nederland. Tonny Segers en Karel 
van der Putten hadden over het 
algemeen weinig moeite met de 
Stiphoutenaren, maar voor Misja 
Elshof was het een zware avond. 
Na twee verliespartijen wist ze 
in een slopende wedstrijd tegen 
Ko Deekens, 9-11, 12-10, 11-9, 
8-11, 11-13 de winst naar zich toe 
te trekken. Met de behaalde 2-8 
overwinning gaan ze aan kop.

Vierde team 
Het vierde team speelt eveneens in 
de vierde klasse. Voor hen is hand-
having het doel. Zeker nu Pierre 
van den Heuvel wegens ziekte niet 
mee zal kunnen doen en Floor Bie-
mans zijn plaats ingenomen heeft, 
wordt dat lastig. Op 7 februari 
speelden Koos Martinali, Johnny 
van den Elzen en Johan Heurter 
thuis tegen Deurne 3. Bij Johnny 
en Johan liep het lekker en zij 
wonnen drie respectievelijk twee 
wedstrijden. Koos kon geen vuist 
maken en verloor alles, ook het 
dubbel met Johan. Eindstand: 5-5.

Overige uitslagen:
JCV 3 – ATTC’77 1 5-5
ATTC’77 5 – Bergeijk 8 6-4
ATTC’77 6 – Budilia 10 6-4
ATTC’77 jeugd 1 – Veghel 1 4-6
ATTC’77 jeugd 2 – Unicum 5 7-3

Sehiyan Yildirim

Graag zou ik mijn vriend Jan Vorstenbosch eens een keertje willen verrassen voor de mooie tijd die ik met hem 
heb. We zijn allebei weduwe geworden en delen alles met elkaar.

Zo zijn we zes jaar geleden aan een nieuwe start begonnen, op de Dorus van den Elsenhof, in een seniorenhuis. 
En doen we alles met elkaar. We gaan samen fietsen of met de auto weg, ook pakken we wel eens het openbaar 
vervoer, of trekken we er op uit op de scooter die we vorig jaar gekocht hebben! Ook zijn we er voor elkaar als 
we weer eens een moeilijke dag hebben! Daarom wil ik hem zeggen hoe veel ik van hem hou en dat ik hoop nog 

vele gelukkige jaren samen met hem te delen in goede en slechte dagen!!
Wilhelmien van Boxtel

Flamingo’s verliest strijd om voorlaatste plaats
Mariahout/Diessen - In de landelijke 
hoofdklasse B van het vrouwenkorfbal 
heeft het Mariahoutse Flamingo’s, ge-
sponsord door auto Corsten, verloren 
van DSV. In sporthal Hercules in Dies-
sen werd het na een 5-4 ruststand uit-
eindelijk 8-6 voor DSV, dat Flamingo’s 
daarmee naar de voorlaatste plaats op 
de ranglijst verwees.

Gelijkopgaande strijd 
Dat de wedstrijd om de zesde en ze-
vende plaats op de ranglijst tegen DSV 
niet gemakkelijk zou worden was op 
voorhand bekend. Thuis verloor Fla-
mingo’s eerder dit seizoen nipt met 
7-8. Flamingo’s en DSV begonnen de 
strijd gespannen. DSV was die span-
ning het eerste kwijt, toen het de score 
van afstand opende. Flamingo’s ant-
woordde een minuut of vijf later met 
een door Marleen de Groot benutte 
strafworp: 1-1. Tot 4-4 was het duel 
een gelijk opgaande strijd, waarbij DSV 
het vooral van het afstandsschot moest 
hebben. Flamingo’s creëerde meer uit-
gespeelde kansen, maar bleek hierbij 
onvoldoende trefzeker. Bij rust was het 
5-4 voor DSV. 

Rechtstreekse degradatie afgewend
Net als voor rust had Flamingo’s de 
verdediging in de tweede helft goed 

op orde. Aanvallend speelde de Maria-
houtse formatie te gespannen. De kan-
sen die ontstonden waren mooi, maar 
de afronding was onzuiver. Dat leek 
Flamingo’s te gaan opbreken, want 
DVS liep uit naar 7-4. In de daarop vol-
gende fase veranderde Flamingo’s iets 
van concept. Dat resulteerde in een 
mooie treffer van Anouk van Eijnd-
hoven die achter de korf wegtrok en 
op maat werd bediend door Sanne 
Scheepers 7-5. Een aantal minuten la-
ter zorgde Marleen de Groot via een 
prachtige doorloopbal voor de aanslui-
tingstreffer 7-6. Flamingo’s bleef nu 
aanvallend goed bouwen. Marleen de 
Groot werd even later met kans op de 
gelijkmaker onreglementair afgestopt, 
maar de scheidsrechter liet doorspe-
len. Aan de andere kant kreeg DSV 
wel – terecht - een strafworp. Trainer/
coach Tieneke Roffel vroeg tactisch 
een timeout aan voor Flamingo’s. DSV 
bleef koel en scoorde ruim anderhalve 
minuut voor tijd 8-6. Daarmee bleef 
Flamingo’s met lege handen. Hekken-
sluiter DOT uit Vlierden verloor. Fla-
mingo’s kan daardoor niet meer recht-
streeks degraderen en heeft in ieder 
geval een beslissingswedstrijd tegen de 
nummer 7 van de hoofdklasse A afge-
dwongen, mocht de stand zo blijven. 

Senioren 2 erkent meerdere in Bladella
Senioren 2 verloor kansloos met 14-6 
van Bladella 2 uit Bladel, koploper in 

de landelijk reserve overgangsklasse. 
In de eerste helft kon Flamingo’s goed 
meekomen. De ruststand was 5-3. In 

de tweede helft was  Bladella eenvou-
digweg te sterk. 

korfbal

Anouk van Eijndhoven in actie namens Flamingo’s
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Theo Donkers nieuwe trainer 
RKVV ELI

Discussieavond ‘Normen en 
Waarden’ bij Sparta’25

2e periode afsluiting bij ASV’33

ASV’33 hard onderuit

Uitslag Handboogschutterij de Eendracht

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft niet voor 
een verrassing kunnen zorgen in haar 
eerste competitiewedstrijd na de win-
terstop. De rood-witten stonden voor 
de moeilijke opgave om koploper S.V. 
Laar uit Weert punten te ontfutselen. 
Voor de Aarle-Rixtelnaren zijn de om-
standigheden nog steeds niet veran-
derd, waardoor trainer Twan Wijnen 
weer flink moest puzzelen om het 
sterkst mogelijke elftal neer te zetten. 

ASV’33 kwam sterk uit de startblok-
ken en bood S.V. Laar behoorlijk te-
genstand, de rood-witten waren dan 
ook meer op de helft van de Weer-
tenaren te vinden dan andersom, maar 
dat S.V. Laar niet voor niets koploper 
is, kwam deze middag pijnlijk aan de 
orde. In de beginfase had ASV’33 en-
kele kleine kansjes, maar deze waren 
niet voldoende om de score te openen. 
Na 23 minuten kreeg Laar haar eerste 

kans en het was gelijk raak. Een snelle 
uitval over links bracht Weertenaar 
Glen Sonneville vrij voor het Aarlese 
doel en dat betekende de 1-0. 

Slechts drie minuten later trof S.V. Laar 
opnieuw doel. Deze keer was Jeffrey 
v Schaik de schuldige. ASV’33 was 
behoorlijk aangeslagen, maar bleef 
vechten om deze middag een goed 
resultaat neer te zetten. In de laatste 
minuut van de eerste helft deelde het 
elftal uit Weert de doodsteek uit.  Een 
schitterend genomen vrije trap van net 
buiten de 16 werd gepromoveerd tot 
de 3-0. 

Ook na de rust was er eenzelfde spel-
beeld. Een aandringend ASV’33 en 
een op de counter loerend Laar. Met 
het inbrengen van de A-spelers Lucas 
Beeren en Floris Boon, die beiden een 
verdienstelijke invalbeurt hadden, kon 

ASV’33 het tij niet meer keren. In de 
65e minuut benutte Glen Sonneville 
een terecht gegeven strafschop. 2 
minuten voor tijd was het dezelfde 
Glen Sonneville die de 5-0 op het 
scorebord bracht. Met deze toch wel 
enigszins geflatteerde uitslag kon de 
ploeg van Twan Wijnen de weg terug 
naar huis aanvaarden en zich voorbe-
reiden op de volgende thuiswedstrijd 
tegen mede degradatiekandidaat Lies-
sel, wat misschien wel de belangrijk-
ste wedstrijd van het seizoen zal gaan 
worden.

Opstelling ASV’33; Thomas Beniers, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert Mol, 
Dennis Verbakel, Kai Vervoort, Erwin v 
Dijk (46e Lucas Beeren), Teun v Asten 
( 65e Wouter Thijsen), Thomas Fritsen, 
Nick Hendriks, Rene de vries, Maarten 
Verbakel (46e Floris Boon)

Aarle-Rixtel – Een zevental schutters 
van Handboogschutterij de Eendracht 
hebben op donderdag 6 februari deel-
genomen aan een wedstrijd bij HBV 
Kunst en Vriendschap in Liessel. 

Aan deze wedstrijd namen ook een 
aantal schutters van Oude Roem 
Handhaven uit Someren deel. Het 

werd een vlot verschoten en erg gezel-
lige wedstrijd. 

Resultaten:
Schutters de Eendracht: 1. Erwin Wijnho-
ven 228, 2. Toon van Hoof 224, 3.Wal-
ter Jansen 200, 4. Jo Maas 190, 5. Geert 
van Ganzenwinkel 178, 6. Arno Donkers 
157, 7. Gerrie van Hoof 136 (hs).

Vanaf donderdag 20 februari wordt 
een aanvang gemaakt met het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi. Hiervoor komt 
de winnaar van afgelopen jaar, HBV 
Ontspanning uit Sint-Oedenrode, naar 
het doel voor het verschieten van de 1e 
wedstrijd. Aanvang 20.00 uur.

Beek en Donk – HBV Strijd in Vrede 
nam in het weekend van 1 en 2 fe-
bruari deel aan de Rayonkampioen-
schappen indoor individueel en in het 
weekend van 8 en 9 februari aan de 
Rayonkampioenschappen voor teams. 
Tijdens het indoorseizoen zijn er door 
allerlei omstandigheden helaas wei-
nig schutters van Strijd in Vrede aan 
de meet. 

Men moest zich vooraf kwalificeren 
voor de Rayonkampioenschappen. 
Doordat er weinig schutters mee kon-
den doen, was de kans op prijzen ook 
kleiner voor Strijd in Vrede. Maar een 
kans blijft een kans en dat bleek ook 
deze keer weer. Na twee weekenden 
veel pijlen verschoten te hebben, wa-
ren er uiteindelijk twee bronzen plak-
ken voor Strijd in Vrede. 

De eerste bronzen plak werd gewon-
nen door Manou de Jong, die sterk 
op schot was in Ysselsteyn. Tijdens de 
voorrondes werd zelfs een persoonlijk 
record geschoten en uiteindelijk was 
Manou winnaar in de strijd om het 
brons in de tweede klasse compound.

In Milheeze was er een bronzen plak 
voor het recurve-team met Tom van 
Lieshout, Bas van den Berg, Wietse 
Aarden en Rita Segers. Er waren geen 
persoonlijke records tijdens de voor-
rondes. Na 30 pijlen stond het team 
op een tweede plaats en na 60 pijlen 
was het recurve-team als derde team 
door naar de halve finales. Tom, Bas 
en Wietse begonnen sterk tegen De 
Indianen uit Koningslust, maar zij had-
den een sterke eindspurt en schoten 
zich naar de finale. Daar het team van 

Strijd in Vrede de beste verliezer was 
van de halve finales restte voor hen 
het brons.

Nu is het nog afwachten of de scores 
van de individuele schutters en van het 
recurve-team hoog genoeg waren om 
door te mogen naar de landelijke kam-
pioenschappen. Ondertussen kunnen 
zij, maar ook de overige schutters ge-
woon door blijven trainen op de dins-
dag- en donderdagavond.

Programma:
Donderdag 13 februari algemene le-
denvergadering aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 15 februari uit naar de Ba-
tavieren in Rips. Aanvang wedstrijd 
18.00 uur.

Lieshout - Bij de maandelijkse ver-
schieting bij de jeugd viel de uitslag 
van Noa Relou vooral op. De pas 
12-jarige schutter, die voor de derde 
keer een boog in zijn hand had, schoot 
in zijn 1e wedstrijd op 10 meter 184 
punten. Een resultaat waar de meeste 
schutters pas na enkele maanden aan 
toe komen. 

Igor van Loosdrecht schoot zijn eerste 
wedstrijd op 18 meter en kwam er-
achter dat daar toch wel wat meer bij 
kwam kijken. Elk foutje wordt hier har-
der afgestraft dan op 10 meter, maar 
hij kwam toch nog op 62 punten uit. 
Voor Dion Thielen, die voor het eerst 
met zijn nieuwe en zwaardere boog 

schoot, viel het resultaat nog enigszins 
mee, zijn totaal was 97 punten.

Totaaluitslag 18 meter:
Willem Bekx ( 40 cm Blazoen) 214, 
60 cm blazoen Jim Daniëls 139, Ziggy 
Daniëls 133, Dion Thielen 97 en Igor 
van Loosdrecht 62. Op 10 mtr. 60 cm 
blazoen; Noa Relou 184. 

Lieshout - Met ingang van het seizoen 
2014-2015 zal Theo Donkers (1956) 
trainer zijn van de selectie van ELI uit 
Lieshout. Theo wordt de opvolger van 
Hans Meeuwsen, die aan het einde 
van dit seizoen vertrekt bij ELI. 

Met deze Lieshoutse trainer heeft ELI 

voor een trainer uit eigen kring ge-
kozen, die zijn sporen bij deze club 
al ruimschoots heeft verdiend. Theo 
Donkers was eerder gedurende 6 en 
later nog eens 3 seizoenen trainer van 
de selectie. Ook is hij een aantal jaren 
trainer van Stiphout Vooruit, ONDO 
en de A-jeugd van ELI geweest.

Beek en Donk - De jaarvergadering 
van de jeugdafdeling wordt gehouden 
op maandag 17 februari. De jeugd-
commissie zal terugkijken naar het 
jaar 2013, maar vooral ook vooruit 
kijken naar het nieuwe jaar. 

Onderdeel van deze avond is een leuke 
discussieavond met betrekking tot de 

normen en waarden. Aan de hand van 
een aantal stellingen zullen de aanwe-
zigen uitgedaagd worden om mee te 
praten over een aantal concrete zaken 
die zich (kunnen) afspelen binnen de 
vereniging. De presentatie zal ver-
zorgd worden door Ron Thoen, lid van 
de Commissie Normen en Waarden.

Aarle-Rixtel – De tweede periode 
wordt zondagmiddag 16 Februari 
feestelijk afgesloten. 

De drie beste ploegen worden ge-
huldigd, evenals de spelers van de 

maanden november, december en fe-
bruari. Een DJ zal met hits van toen en 
nu zorgen voor een gezellig feestje, 
dus kom gezellig naar de kantine op 
ons sportpark de Hut.

voetbal

Valentijn bij Stephanie’s Mode

Wintercollectie
HELFT van de HELFT!
Voor iedere klant een Valentijns cadeautje*

Smalleweg 45b  -  Beek en Donk  -  0492 - 46 25 89

*Op 14 februari 10% valentijnskorting op de nieuwe collectie.

handboogschieten

 Vlnr. Jo Maas, Frank Schepers, Frans Soontiens en Geert van Ganzenwinkel.

Tweemaal brons voor Strijd in Vrede tijdens RK indoor

Nieuw talent bij Krijgsman Soranus?

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 13 februari 
Tentoonstelling 
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Heuvelplein 8, Beek en Donk 
t/m zondag 23 februari

Pr-avond voor verenigingen
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

Vrijdag 14 februari 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Café-bar Bij Ons
20.00 uur, Piet van Thielplein 29, 
Beek en Donk 

Jaarvergadering en kaartavond 
“De Lieshoutse Wielrenners” 
20.00 uur, Zaal “De Koekoek”, 
Lieshout 

R&RG PLUS Disco Heart Beats
20.30 uur, Club Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

TGIF Be My Valentine
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 

Zaterdag 15 februari 
Open dag Zorg Adviescentrum van 
Wit Gele Kruis
10.00 uur, Medisch Centrum 
Grotenhof 44D, Lieshout 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

Ganzendonckse Seniorenmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk 

50+ Bal van de Raopers
19.00 uur, Koekoek, Lieshout 

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

2e Ganzekwekavond
19.45 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel 

Ganzendonckse Sauwelavond
19.45 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk 

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

De Cabaretpoel “Vier keer leuk!”
20.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk 

Zondag 16 februari 
Koopzondag en expostitie Berthilde 
van Abbe bij Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk.

Mini playbackshow Mariahout
12.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Kindersauwelmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Kamerconcert Notabene
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel 

Maandag 17 februari 
Pr-avond voor verenigingen
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Openbare vergadering 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel
19.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel 

Woensdag 19 februari 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

Donderdag 20 februari 
IVN lezing ‘legendes in de natuur’
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel 

Vrijdag 21 februari 
Stiltewandelingen
9.00 uur, Gerwense hei 
(Kamerven), Merellaan/Kievitstraat, 
Lieshout 

Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

&RG-teens Disco
19.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout 

TGIF Pre-Carnavalsparty
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 

Zaterdag 22 februari 
Open dag in het Dorpshuis Lieshout 
en kindcentrum ‘de Sprankel’
12.00 uur, Lieshout 

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

Junior Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Café-Bar Bij Ons
20.00 uur, Piet van Thielplein 29, 
Beek en Donk 

Carnavalsconcert harmonie 
De Goede Hoop
20.15 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel 

Zondag 23 februari 
Stiltewandelingen
9.00 uur, Gerwense hei 
(Kamerven), Merellaan/Kievitstraat, 
Lieshout 

Vlooienmarkt
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel 

Laarbeeks Liedjesfestival 
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Dinsdag 25 februari 
Ontspanningsmiddag van 
de Zonnebloem
13.30 uur, ’t Huukske, 
Beek en Donk 

Woensdag 26 februari 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café van Bracht, 
Aarle-Rixtel 

Donderdag 27 februari 
Liederentafel ’t Zonnetje’
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel 

Vrijdag 28 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout 

Carnaval Disco in ‘De Boemerang’
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk 

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Spartaans carnaval
20.00 uur, Sportpark ’t Heereind, 
Beek en Donk 

Rainbow in the sky Party met 
Mental Theo
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk 


