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Verspreiding in Laarbeek en 

Boerdonk

De Wit Schijndel

Verspreiding in Laarbeek

Jos Martens en Zn.

Verspreiding in buitengebied 

Mariahout

DIO Drogisterij Mark

Verspreiding in Aarle-Rixtel, 

Lieshout en Mariahout

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Team ‘De Dörpels’ 
kwam zaterdagavond als winnaar uit 
de bus tijdens de spectaculaire be-
kendmakingsavond van dorpsquiz 
Kwizut. Aan de lustrumeditie namen 
in totaal 131 teams deel. Bijna 2500 
mensen wisten de weg naar Sporthal 
D’n Ekker te vinden. Na de spannende 
bekendmaking genoten zij van de po-
pulaire band ‘The Dirty Daddies’. 

Quiz 
Ieder jaar is het weer spannend wie 
bekroond wordt tot ‘slimste team van 
Beek en Donk’. Gedurende het op-
treden van de Laarbeekse band ‘Bag 
on Wheels’ verdwenen steeds meer 
teamnamen van het grote scherm dat 
boven hen hing. Dit ging door tot er 
nog drie teams overgebleven waren. 
Niet verwonderlijk was dat ook ‘Num-
merke 3’ tot de top tien behoorde. Dit 
team presteerde het om twee quizzen 
te winnen en bij de andere twee edities 
tweede te worden. Toen alleen nog 
‘De Dörpels’ en ‘Nummerke 3’ op het 
bord stonden, was de spanning in de 
zaal om te snijden. Uiteindelijk waren 
het ‘De Dörpels’ die aan het langste 
eind trokken. ‘Nummerke 3’ bleek dit 
jaar net naast het podium geëindigd te 
zijn. Het team ‘Marwawaarutokalwir’ 
mocht de zilveren cheque in ontvangst 
nemen. ‘Kwitnie Hoestom’ 

kreeg de bronzen plak. Voor beide 
teams een podiumdebuut. 

De Dörpels
“We gingen volledig uit ons dak toen 
bekend werd dat wij Kwizut hebben 
gewonnen. We waren bang dat we te 
veel punten hadden laten liggen bij de 
Beek en Donkse vragen”, vertelt een 
meer dan enthousiaste Daan Daniëls, 
horende bij de harde kern van team 
‘De Dörpels’. Het team doet al vijf jaar 
mee aan Kwizut. Het eindigde vorige 
jaren respectievelijk als 30ste, 15e, 5e 
en 5e. “Ons team bestaat uit ongeveer 
dertig personen. Het is onze vrienden-
groep. Met deze groep nemen we 
ook altijd deel aan de Dorpsfeesten in 
Aarle-Rixtel. Twee personen komen uit 
Beek en Donk. De overige personen 
komen van oorsprong uit Aarle-Rixtel. 
Wel is het zo dat bijna alle teamleden 
in de afgelopen tien jaar naar Beek en 
Donk zijn verhuisd”, legt Daan uit. 
Voorzitter van Kwizut, Ties van Oor-
souw, grapt hierover: “Er wordt geop-
perd dat de meeste teamleden speciaal 
om Kwizut te winnen van Aarle naar 
Beek en Donk zijn verhuisd.”

Lof
Is het verrassend dat deze groep wint? 
“Wij zijn een fanatiek team. De mees-
ten zijn allemaal quizfanaten, maar 
plezier voert zeker de boventoon. Het 
moet voor iedereen een leuke avond 

zijn”, legt Daan uit. “Ieder jaar streven 
we naar de eerste plek. We hebben 
onszelf dan ook ieder jaar geëvenaard 
of verbeterd. De laatste twee jaar zijn 
we als vijfde geëindigd. Het punten-
verschil tussen de eerste tien – en vaak 
twintig – is minimaal. We wisten dat 
het mogelijk moest zijn dat we een 
keer zouden winnen. Dat dat nu ge-
beurd is, is fantastisch!”  

Het team is vol lof over de organisa-
tie van Kwizut. “De quiz zit geweldig 
in elkaar. Wij zouden hem wel willen 
organiseren. Maar ben maar niet bang 
… we willen nog veel te graag hieraan 
meedoen. Ook volgend jaar gaan we 
dat met het hele team weer met veel 
plezier doen. Om dan onze plaats van 
dit jaar te evenaren zal lastig zijn, maar 
we gaan er zeker om strijden.” 

Dat het een Beek en Donkse quiz is, 
maakt voor het team niet uit. Daan: 
“Het is juist goed dat ze het bij Beek 
en Donk houden. Laarbeek zou te 
groot zijn. Juist het dorpse is leuk. Met 
onze groep hebben we wel bewezen 
dat je niet per se een ‘echt’ Beek en 
Donks team nodig hebt.” 

Feestavond
Het Kwizut-feest dat zaterdag 
plaatsvond was een waar hoogte-
punt. Voor de lustrumeditie had de 
organisatie een heel speciale band 
geregeld: ‘The Dirty Daddies’. De 
mannen speelden letterlijk het dak 
eraf. “We zijn heel tevreden over de 
quiz en de feestavond”, vertelt Ties. 
“We hebben enorm veel nakijkwerk 
gehad. Dit kwam mede door de vele 

doe-opdrachten. Ook als organisatie 
zijn wij altijd heel nieuwsgierig wie 
de quiz wint. We leven en werken 
toe naar de feestavond. Zowel de 
quiz als de bekendmaking was een 
waar hoogtepunt. Op naar jaar 6!”

Komend jaar zal dan wel zonder Ties 
van Oorsouw zijn. De organisator 
van het eerste uur neemt evenals 
Niels Smits, ook bestuurslid sinds het 
eerste jaar, afscheid van Kwizut. Op 
een mooie manier werd hier zater-
dag bij stilgestaan. De heren geven 
het stokje over aan twee andere per-
sonen. 

Kijk voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl

 ‘Aarles’ team stunt met winnen van Kwizut 

Team ‘De Dörpels’ wint Kwizut 2015 

We zijn bloedfanatiek, maar 

plezier voert de boventoon 

Voor het eerst stond ‘Marwawaarutokalwir’ op het podium. 

Het team mocht de zilveren cheque in ontvangst nemen

‘Kwitnie Hoestom’ debuteerde als team ook op het podium en ontving de derde plak
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Dankbetuiging

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling
Zoveel troost

Lieve mensen, dank voor uw blijk van medeleven bij het overlijden 
en het afscheid van

Frans van den Boogaard
Het is hartverwarmend.

Bep
Wendy, Stijn, Nienke, Suus
Bart, Susanne, Siem, Jurre 

DANK BETUIGING

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

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

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

Magis

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

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

DE RUIJTERWEG

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij 
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is plotseling van ons heengegaan mijn lieve man, ons vader en 
trotse opa 

Cor Lahaije
Cornelis Gerardus Joseph

echtgenoot van

Riek Lahaije-van de Laar

Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.

Riek
Gert en Yvonne
 Loes en Twan
 Tim en Lotte 
 Ilse 
 Karlijn
Marc en Ans
 Nick
 Linda
 Sofie 
Marcel en Angelique
 Pleun en Ton
 Stan
 Jens 
 Meike

11 januari 2016
Leekbusweg 1, 5741 SV Beek en Donk

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 januari om 
10.30 uur in de aula van uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 
te Beek en Donk, gevolgd door de begrafenis op de parochie-
begraafplaats H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en Donk. 

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Cor in uitvaartcentrum 
De Groof op donderdag 14 januari tussen 18.30 en 19.30 uur.

Mijn lief, 
mijn Bertje is niet meer.

Huub

Berthie Giesen-Thomas
overleden op 12 januari 2016

Huub

Kim en Vincent
  Ravel, Vesper

Zwanendreef 7
5735 ER Aarle-Rixtel

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Berthie 
op zondag tussen 11.00 en 12.00 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54, 5741 HH  in Beek en Donk.

U bent welkom om gezamenlijk afscheid te nemen op maandag 18 januari 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120, 5591 TN in Heeze.
Berthie hield van bloemen. Daarom wordt u gevraagd één onverpakte 
bloem mee te nemen, die u zelf bij Berthie mag plaatsen bij het afscheid in 
het crematorium.

In de Beekse Akkers zijn een paar straten naar onze zeehelden vernoemd. Eén ervan 
hebben we reeds behandeld, namelijk de Jan van Amstelstraat. Een volgende, de 
Karel Doormanstraat, moet nog aan de beurt komen. Zou De Ruijterweg daartoe 
ook behoren in de persoon van onze bekendste zeeheld Michiel de Ruyter? Op het 
straatnaambord staat enkel De Ruijter zonder voornaam en met een lange ‘ij’, terwijl 
de naam van de zeeheld veelal met een Griekse ‘y’ wordt geschreven. Mocht het 
niet zo zijn, dan hoor ik dat graag. Michel de Ruyter is geboren te Vlissingen, 24 
maart 1607 en overleden in de Baai van Syracuse op 29 april 1676. Wikipedia zegt 
over hem: Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr, ofwel grootvader) wordt alge-
meen beschouwd als de grootste admiraal van zijn tijd. De Ruyter was afwisselend in 
dienst van de staat en van reders, was zelfs een tijdlang als zelfstandig ondernemer 
actief in de walvisvaart.

De Ruyter begon zijn carrière als een eenvoudig Zeeuwse zeeman. Rond zijn der-
tigste had hij zich opgewerkt tot kapitein, eerst in dienst van het koopmanshuis 
Lampsins varend, later op zijn eigen schip. Vermogend geworden had hij de zee al 
vaarwel gezegd toen in 1652, bij het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog, de 
Zeeuwse Admiraliteit met succes een beroep op hem deed. Hij bleef van nu af aan bij 
de marine in vaste dienst, die de hele periode van de eerste drie Engels-Nederlandse 
oorlogen bestreek. Na de vrede met Engeland in 1653 nam hij als vice-admiraal van 
de Admiraliteit van Amsterdam deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en aan 
acties tegen piraterij in de Middellandse Zee. Eind 1664 heroverde hij, in de aan-
loop naar de Tweede Engelse Zeeoorlog, in West-Afrika Nederlandse forten op de 
Britten en voer daarna naar Amerika om daar hun koloniën schade toe te brengen. 
Bij thuiskomst in 1665 werd hij door toedoen van raadpensionaris Johan de Witt 
in de rang van luitenant-admiraal benoemd tot opperbevelhebber. Dit leidde tot 
rivaliteit met luitenant-admiraal Cornelis Tromp, een politiek vijand van De Witt. De 
Ruyter behaalde tijdens de verdere duur van de oorlog belangrijke successen tegen 
de Engelsen met als hoogtepunt de Tocht naar Chatham, die in 1667 leidde tot een 
voor Nederland gunstige vrede. In de Derde Engelse Zeeoorlog redde De Ruyter de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën van de ondergang door in vier zeeslagen 
sterkere Engels-Franse vloten in het nauw te brengen. Ondertussen werd zijn vriend 
De Witt in het Rampjaar 1672 vermoord, maar de nieuwe stadhouder Willem III 
hield De Ruyter aan als bevelhebber in de rang van luitenant-admiraal-generaal. In 
1676 sneuvelde De Ruyter bij Sicilië nadat hij met een zwak eskader was uitgezon-
den om de Spanjaarden te ondersteunen tegen Frankrijk.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder
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Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

Voor mooie en betaalbare
carnavalskleding en accessoires 

moet je bij feest shop “De Ballon” 
zijn. Wij hebben een zeer ruim 

assortiment in de winkel
aanwezig.

Nieuwveld 9 te Helmond. 
Winkelcentrum “De Bus”

0492-536132 
www.feestshopdeballon.nl
Zie openingstijden op onze site

Op zondag 24 en 31 januari extra 
geopend van 12:00 tot 17:00 uur. 

(via zijde Totall)

Ook voor helium ballonnen, ballon- 
decoraties en andere feestartikelen 

kunt u het gehele jaar bij ons terecht.

Feestelijke opening nieuwe wijk De Fontein op ‘heilige grond’

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

Lieshout – Door middel van het onthul-
len van een zitbank, aangeboden door 
WoCom, opende wethouder Frans van 
Zeeland samen met vertegenwoordi-
gers van WoCom en BAM de nieuwe 
wijk ‘De Fontein’ in het centrum van 
het dorp op de plaats waar vroeger de 
gelijknamige basisschool stond.

Een warm welkom
Alle nieuwe buurtbewoners zijn verza-
meld in een tent aan ‘De Effer’, waar 
ze worden welkom geheten door Luuk 
Peters, persvoorlichter van woningcor-
poratie WoCom. De sprekers, Kees Strik 
van WoCom en Frans Fontein (what’s in 
a name) van BAM spreken hun waar-
dering uit voor de totstandkoming van 
het plan. Wethouder Frans van Zeeland 
geeft een overzicht over de voorbije 
periode, de bouw van de school in de 

koude winter van 
1962-1963 en de 
goede verstand-
houding met de 
buurt. 

Heilige grond 
De ‘show’ wordt echter gestolen door 
adjunct-directeur Ton van den Baar. 
Hij doet de geheimen van deze ‘heilige 
grond’ uit de doeken. Oud-leerlingen 
van de school die op deze grond stond 
hebben veel bereikt. Zo vertelt hij: “Er is 
een leerling ‘chef de clinique’ geworden 
in Dallas en een ander specialist op het 
gebied van de ziekte van Alzheimer.” 
Zijn eigen schooltijd heeft Ton op de 
voorloper van de Fontein, de oude Sint 

Josefschool, doorgebracht. “Met alleen 
jongens, want dat was zo in die tijd, 
maar na schooltijd wisten we niet hoe 
snel we naar de Mariaschool moesten 
fietsen, want daar waren de meisjes…”, 
doet Ton uit de doeken. En passant leert 
hij de aanwezigen de betekenis van de 
straatnamen in de nieuwe wijk, allebei 
gereedschap van de klompenmaker, en 
prijst hij zich gelukkig, dat de straten 
niet ‘De Gum’ en ‘Het Potlood’ heten, 
al was dit wel toepasselijk geweest.

Nieuwe bewoners
Ad en Betsie Donkers vinden het prima, dat 
ze hier een bungalow gaan betrekken, ook 
al verhuizen ze maar ongeveer 50 meter. 
“Het huis is niet zo bewerkelijk en als dade-
lijk alles af is hebben wij het naar onze zin”, 
vertelt Ad. Piet en Marieke van Steenwijk 
komen uit Gouda. Hun dochter woont in 
Gemert en dichter bij haar komen wonen is 
een grote wens van het echtpaar. Begin fe-
bruari hopen ze vanuit Gouda in Lieshout te 
komen wonen. Op de opmerking van uw 
redacteur dat ze dan met hun neus in de 
boter vallen precies in het carnavalsweek-
end, vertelt Marieke, “dat ze dat maar over 
zich heen laten komen.” “Na wat geset-
teld te zijn zien we wel op welke manier 
we ons inzetten voor een vereniging in 
Lieshout”, vertelt Marieke. Henk Agricola, 
projectleider vastgoed bij WoCom loopt 
ondertussen trots tussen de huizen door en 
is erg tevreden met het resultaat. “Het is 
toch een beetje mijn kindje”, vertelt hij.

Na schooltijd wisten we niet hoe snel 
we naar de Mariaschool moesten 

fietsen, want daar waren de meisjes

Wethouder Frans van Zeeland opende samen met WoCom en BAM de nieuwe wijk ‘De Fontein’ 
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Beek en Donk - Het feest van de Sint 
Antonius-Abt staat zondag 17 januari 
weer op de kerkelijke kalender. Zeker 
al sinds 1490, maar waarschijnlijk al 
heel wat eerder, heeft de Beekse of 
Gruun Schut deze heilige als haar pa-
troon. 

Op 17 januari, heeft het gilde zoals 
de traditie het wil, de H. Mis voor de 
overleden leden van het gilde. Het gil-
de luistert de viering op, die om 11 uur 
begint. Na afloop zijn de gildeleden en 
de andere kerkgangers zoals gebruike-
lijk weer welkom op de koffie in het 
Gildehuis Thuis, tegenover de kerk.

Woensdag 20 januari is het St. Antoni-
usgilde de hele dag op stap. Om 8.00 
uur gaat de schut naar keizer Huub 
van den Bergh, en vandaar per auto 
helemaal naar de Hei, de Grensweg 
om precies te zijn, naar het konings-
paar Tonny en Jan Gevers, waar dan 
de koffietafel klaar staat. Hierna gaat 
het naar Verzorgingshuis De Regt, 
waar om 10.00 uur een gebedsdienst 

gehouden wordt. Na de koffie gaat 
het gilde naar het gemeentehuis voor 
de traditionele vendelgroet aan de we-
reldlijke overheid. Hiermee wordt het 
officiële gedeelte afgesloten. ´s Mid-

dags gaat het gilde op excursie, en ´s 
avonds wordt de dag, zoals naar oude 
gewoonte, gesloten met de gildemaal-
tijd en daarna een gezellig samenzijn. 

Agenda 
14-20 januari 2016

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Donderdag 14 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 

Vrijdag 15 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 16 januari 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
In deze viering worden de eerste communicanten 
voorgesteld
Intenties in deze viering voor: Lies van Os, Nel 
Segeren, Agnes Rooijakkers- Huijbers (mged), 
Jan en Stien van Eijndhoven- Vos.

Zondag 17 januari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
In deze viering worden de eerste communicanten 
voorgesteld
Intenties in deze viering voor: Overleden begun-
stigers van het O.L.Vrouwe Gilde,  Jan Hornes 
 (par), Christien van der Asdonk (1e sterfdag), 
Overleden ouders Ermens–Schepers (jrgt), Tonny 
Scheepers–van Boxmeer (verj), Overleden ouders 
Martens–Derboven en Ina, Fried van Asten (par), 
Hanneke van Berlo (fund), Jan en Overleden ou-
ders Steenbekkers, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
In deze viering worden de eerste communican-
ten voorgesteld
Intenties in deze viering voor: Petronella van 
Lierop, Bernard Donkers, Martien Poels, Ad en 
Han van de Hurk.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor en het 
Antoniusgilde
Intenties in deze viering voor: Jan van Dijk, 
Miet van de Ven-van Hout, Harry Swinkels en 
George van Dijck, Leden en overleden leden 
van het Antoniusgilde.

Maandag 18 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 19 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 20 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Laarbeek/Helmond - Een delier is 
vaak een beangstigende ervaring voor 
zowel de persoon in kwestie als voor 
de directe omgeving. Maar wat is een 
delier nu eigenlijk en hoe kun je dat 
krijgen? Is een delier te behandelen? 
En hoe is een delier te onderscheiden 
van dementie en depressie? 

Deze en andere vragen komen aan 
bod in het Alzheimer Café op don-
derdag 21 januari. De gast is dan de 
heer van Kampen die als specialist 
ouderengeneeskunde werkzaam is bij 
Novicare. 

Het Alzheimer Café is een ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die met de-
mentie, in welke vorm dan ook, te ma-
ken heeft. In een ongedwongen sfeer 
kunt u lotgenoten ontmoeten, infor-
matie krijgen en ervaringen delen. Elke 
derde donderdagavond van de maand 
in Zorginstelling Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout in Helmond.

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 21 janu-
ari zonder aanmelding vooraf langsko-
men. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee, het programma 

start om 19.30 uur. Na de inleiding is 
er tijd voor een drankje. Daarna kunt 
u vragen stellen en in discussie gaan. 
Rond 21.00 uur, na de afsluiting, is er 
gelegenheid om nog iets te drinken en 
na te praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur. Het Alzheimer Café is 
ook bedoeld voor de inwoners Laar-
beek.
 
Als u vooraf vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met Lies van Houtem, 
Stichting LEVgroep Leven & Verbin-
den, tel. 0492-598989 (tijdens kan-
tooruren).

Lachen met ‘de Briljantjes’ in Buurthuis Mariahout

18e Laarbeekse Vrouwenavond
Mariahout - Voor de viering van Interna-
tionale Vrouwendag treedt showgroep 
‘de Briljantjes’ voor u op. De Laarbeek-
se Vrouwendag wordt gehouden op 
woensdag 9 maart om 20.00 uur in het 
Buurthuis in Mariahout. 

Laat u vermaken door de dames Odi-
lia Peel, Meta Morfose, Anne Rexia en 
Christel Clear. Zij brengen een repertoire 
van herkenbare liedjes en meezingers. Dit 
alles in schitterende kostuums.

“Wij proberen er een leuk avondje van 

te maken en alle verstopte lachspieren 
te geraken. Een tipje van de sluier willen 
we alvast lichten, let vooral goed op onze 
gezichten. Bij voorbaat willen we jullie al 
bedanken, voor het luisteren naar onze 
Briljante klanken”, vertellen de Briljantjes.

Het Buurthuis is open om 19.30 uur. 
De entree bedraagt €7,50 inclusief kof-
fie of thee. Kaartjes kunt u reserveren 
vóór 15 februari bij Dora Donkers, tel. 
0499-422551 bhjdonkers@hetnet.nl. Bij 
afhalen van de kaartjes deze dan graag 
contant betalen.

Lieshout – Seniorenvereniging KBO 
Lieshout houdt op vrijdag 15 januari 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. Deze wordt gehouden in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2. 

Naast het kienen is er een mooie loterij. 

Tevens maakt u kans om de jackpot te 
winnen. Kom kienen en win een van de 
prachtige prijzen. De zaal is open om 
19.00 uur en de aanvang van het kie-
nen is 20.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om een avondje gezellig te ko-
men kienen in het Dorpshuis. 

Kienavond bij KBO Lieshout

OPENINGSVOORDEEL BIJ:

BERNHARDSTRAAT 15 BAKEL
www.beversslapen.nl

Alzheimer café op donderdag 21 januari

Delier en andere problematiek bij dementie

Sint Antoniusgilde Beek viert Patroonsdag

Mededeling vanuit de parochie:
Beste parochianen van Laarbeek,

Zoals inmiddels jarenlang de gewoonte is, komt er 
in januari weer de actie Kerkbalans aan.

Wat is Kerkbalans?
De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, 
de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, 
het gebouw - ze geven bezieling voor het leven 
van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan 
Kerkbalans. De actie Kerkbalans wordt gehouden 
van 17 januari t/m 31 januari 2016.
Ook onze parochie doet hieraan mee en volgende 
week gaan de bezorgers van de brieven weer op 
pad. Onze parochie hoopt natuurlijk weer op uw 
medewerking en ziet graag dat dit jaar weer vele 
mensen betalen aan hun kerk om zodoende mee te 
helpen aan de opbouw van een bloeiende parochie.

Waar worden de gelden zoal aan besteed?
We moeten als parochie zorgdragen voor de beta-
ling van onze pastorale medewerkers, we zorgen 
voor een warme kerk met mooie kaarsen en een 
koor dat de viering opluistert en geven de werk-
groepen de kans om projecten te doen in het ka-
der van jeugd en gezinnen. Natuurlijk kennen we 
ook de torenhoge lasten van energie, verzekering 
enzovoort. Willen we een gezonde kerk blijven, is 
uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk zijn grote giften 
altijd van harte welkom maar ook met kleine bijdra-
gen doet u al mee.
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Parochiebestuur Zalige pater Eustachius van 
Lieshout

Op onze website (www.eustachiusparochie.nl) 
kunt u onder Anbi 1-1-2016 een opsomming van 
de uitgaven vinden.
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Mariahout – Een groep Heikneuters 
verzamelt zich afgelopen vrijdag aan 
de Plevierstraat. Het betonnen beeld 
van ‘De Kneuter’ werd vanaf het huis 
van ex-prins Ludwig Maas naar kers-
verse prins Hein Gilsing aan de Ahorn 
verplaatst. Een vrolijke stoet trok van 
Mariahout-West naar Mariahout-
Oost.

Gewild object
Het is stil in Mariahout. Alleen niet voor 
het huis van ex-prins Ludwig, want 
daar wordt ‘de Kneuter’ opgewacht. 
Een jaar geleden stond hij hier te pron-
ken. Nu gaat het beeld een tocht door 
Mariahout maken richting prins Hein 
die op ‘D’n Hoge Suute’ woont. Toe-
zichthouder Wim Hagelaars spreekt de 
‘oude prins’ voor de laatste keer toe. 
Wim is tien jaar geleden toezichthou-
der van ‘De Kneuter’ geworden. Als 
ex-prins zorgde hij er toen mede voor 
dat het beeld, dat al een tijdje ontvoerd 
was, weer terugkwam bij carnavalsver-
eniging ‘De Heikneuters’. Prins Ludwig 
heeft goed op het beeld gelet, al is er 
meerdere keren een poging gedaan om 
het beeld te ontvoeren. 

Met de muziek mee
De tijd is aangebroken om het beeld 
naar zijn nieuwe plek te vervoeren. Met 
vrolijke klanken voert kapel Moj-Zat 
de optocht aan. De mannen van ‘het 
Kneutertransport’ rijden behoedzaam 
door het dorp. Nadat het beeld bij prins 
Hein op de oprit is geplaatst, krijgt het 
prinselijk paar uitleg over de gebruiks-
aanwijzing van deze tijdelijke ‘gast’. 
Het beeld doet zelf een duit in het zakje 
door het prinselijke paar toe te spreken. 
Prins Hein zingt vol overtuiging het lied 
van ‘De Heikneuter’. “Leeft onze oude 
Heikneuter nog?” galmt over de wijk 
in aanbouw. Met wat hulp van prinses 
Gerdi slaagt de prins erin om toch min-
stens een halve toon lager dan kapel 
Moj-Zat te zingen. Het toegestroomde 
publiek geniet van het schouwspel en 
zingt met het prinselijk paar mee.

We goan nog nie noar huis
De ceremonie is bijna ten einde als ex-
prins Ludwig het paar verblijdt met een 
zelfgemaakte Heikneuter van kroonkur-
ken. Prins Hein nodigt de feestgangers 
hierna uit om in de feesttent achter zijn 
huis zijn motto ‘We goan nog niet noar 
huis’ waar te maken. Terwijl het binnen 

warm en gezellig is, blijft ‘De Kneuter’ 
eenzaam op de oprit achter. Niet voor 
lang, want al voor de eerste gasten het 
feest verlaten, is het beeld verdwenen. 
Of ‘De Kneuter’ gewoon ‘Naor huis is 
gegao n’ of is meegenomen door dor-
stige types? De MooiLaarbeekKrant 
tast nog even in het duister.

En we gaon nog nie naar huis, 

nog lange nie, en we gaon nog 

nie naar huis...

Plaatsen Heikneuter verloopt op rolletjes, maar…

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

Wij maken plaats voor de nieuwe voorjaarscollectie en ruimen op!

Babykleding en kinderpyjama’s nu tot 50% korting*

*niet geldig op nieuwe en basiscollectie

SALE
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...

de razende reporter

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

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

In bed met...
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
  13.30 - 16.00 uur
Zaterdag    10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

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

Heerlijke gevulde paprika’s uit de oven

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 6 paprika’s

• 500 gr gehakt

• 1 ui, gesnipperd

• 180 gr ontbijtspek in 

reepjes

• 1 teen knoflook

• 2 wortels

• 1 klein blikje 

tomatenpuree

• 1 blik tomatenblokjes

• 200 gr champignons

• 1 stengel bleekselderij

• 1 tl Italiaanse kruiden

• Snufje peper

• Handje geraspte kaas

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Verhit een wokpan en voeg de spek toe. 
Bak deze iets krokant en laat de spekjes 
uitlekken op een keukenpapiertje. Haal 
het overtollige vet uit de pan maar laat er 
nog net genoeg in om de ui en knoflook 
in aan te fruiten. Snijd de wortel in stukjes 
en bak 3 minuutjes mee met de ui. Voeg 
dan ook het gehakt toe en bak dit rul. 
Snijd de bleekselderij in plakjes en bak ook 
nog even kort mee. Breng het gehak-
tmengsel op smaak met de Italiaanse 
kruiden. Voeg het blikje tomatenpuree toe 
en roer goed door elkaar. Giet dan ook de 
tomatenblokjes er bij en voeg de spekjes 
weer toe. Breng de saus op smaak met 
een snufje peper. Laat de saus 15 minuten 
zachtjes pruttelen en verwarm ondertus-
sen de oven voor op 200 graden. Halveer 
de paprika’s en verwijder de zaadjes. Vul 
ze met de saus en bestrooi met wat kaas. 
Zet ze ca 35 minuten in de oven. Reken 
per persoon ongeveer 2 tot 3 halve pa-
prika’s. Smakelijk eten! 

Sudoku
1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AFVALBAK
ARROGANT
BEZORGING
BOKSBAL
CARRIERE
CONCENTREREN
ENERGIE

FANFARE
FLITSEND
GARNALEN
GROETJES
HOND
IMPONEREND
JOYRIDEN

KAMPEREN
KOELING
LICHTEN
LOKKEN
NOTARIS
ONDERDANIG
OVERNEMEN

PRODUCEREN
PROEFWERK
ROLSTOEL
TANDARTS
THERAPIE
VERKOCHT
WAPPEREN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

CONCENTREREN IMPONEREND ONDERDANIG
PRODUCEREN BEZORGING OVERNEMEN
PROEFWERK AFVALBAK ARROGANT
CARRIERE FLITSEND GARNALEN
GROETJES JOYRIDEN KAMPEREN
ROLSTOEL TANDARTS THERAPIE
VERKOCHT WAPPEREN BOKSBAL
ENERGIE FANFARE KOELING
LICHTEN NOTARIS LOKKEN
HOND

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Marij OppersJac Babin

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.
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‘Pap, je raadt nooit van waaruit ik nu 
aan het bellen ben’. Hij proestte het uit 
van het lachen toen ik vertelde dat ik 
vanuit een auto met hem telefoneerde. 
‘Je kunt beter wat minder drinken, 
dan vertel je niet zulke nonsens’, was 
het antwoord dat hij me gaf nadat hij 
zijn tranen gedroogd had en weer op 
z’n stoel zat. Ik schrijf nu over slechts 
dertig jaar geleden. Snel daarna 
had ik mijn eerste mobiele telefoon, 
nou ja, mobiel. Ik krijg nog pijn in 
mijn rug wanneer ik eraan denk hoe 
zwaar ik moest tillen wanneer ik deze 
autotelefoon mee naar binnen wilde 
nemen. Ik maakte echter wel de blits 
met deze pratende gereedschapskist.
Al snel worden de gsm’s kleiner. Zo 
klein dat je moeite moet doen om 
de dikke vingers precies boven het 
bewuste knopje te plaatsen. Maar 
hoe kleiner des te uitgebreider. Ik heb 
pas een mobieltje gezien waarmee 
je niet alleen kunt mailen, sms-en, 
whatsappen, bijlichten en fotograferen 
maar ook kunt telefoneren. Daarbij 
kan hij water koken, strijken, schrijven 
en dienen als hamer, flessenopener, 
kurkentrekker en binnenkort ga ik 
proberen er een ei mee te bakken. 
Om met onze oosterburen te 
spreken, ‘wirklich Handy’. Steeds 
geavanceerder worden die krengen. 
Hoewel, er is weer een nieuwe rage, 
het zogenaamde gsm-werpen. Met 
als hoogtepunt het WK Mobielwerpen 
in Finland. Normaal gooien ze met 
boomstammen, nu werpen ze 
liefst een wat zwaarder gsm-model 
negentig meter de ether in. Met een 

beetje fantasie zou je dit de voorloper 
van de drone kunnen noemen. 
Kortom, de mobiele telefoon is niet 
meer weg te denken. Gewis niet 
alleen bij de jeugd. Stripfiguur Elsje 
is er totaal aan verslaafd. Wie niet 
eigenlijk. Ook onze politici bedienen 
zich met het speelgoed. En oma en 
opa. Kinderen op de fiets, ze kijken 
niet naar de andere weggebruikers, 
helemaal in trance in het sociale 
verkeer. Zelfs aan tafel. Zeg niet 
dat ze niet gezellig zijn, socialer 
kan het bijna niet, heel de wereld 
geniet mee. Dan te bedenken 
dat er in Nederland iedere dag 
veertien mobiele telefoons in 
de trein blijven liggen. Beter is 
een dagkaart te kopen en er zo 
eentje op de kop te tikken. 
Ze vallen vaak wel op. 
Als dikke bobbel in de 
broekzak of als een 
vervelende eksteroog in 
de sok. De jongedames 
stoppen het ding  
gewoonweg in de beha met 
als gevolg een asymmetrische 
wanstaltige borstpartij. Bah. 
Een mobiele telefoon schijnt 
ook vol bacteriën te zitten. 
Maar laten we eerlijk zijn, een 
afbeelding van een hondendrol op 
je beeldscherm is toch veel smeriger. 
Een xylofoongeluid, mijn iphone, 
de sociale plicht roept. Volgende 
keer zet ik ’m op wekker, 
hoestaanval, koe of krakende 
deur.

Mobiel verslaafd Volgens P. Skauwe
COLUMNJubileum wordt groots gevierd met Vlado Kumpan

Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel bestaat veertig jaar

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Wat in 1976 begon als 
optochtgrap van carnavalsvereniging 
De Floepers, is door de jaren heen uit-
gegroeid tot de in binnen- en buitenland 
bekende Zwarte Fanfare. Deze voorna-
melijk Tsjechisch repertoire spelende 
blaaskapel uit Aarle-Rixtel, bestaat in 
2016 veertig jaar. Dit jubileum wordt in 
het weekend van 12 en 13 maart groots 
gevierd in Multifunctioneel Centrum De 
Dreef, met als hoogtepunt het optreden 
op zaterdagavond van het befaamde 
Tsjechische blaasorkest Vlado Kumpan 
und seine Musikanten. De voorverkoop 
is inmiddels in volle gang.

Als je wat bier op had, kon je 

er enige melodie uithalen
Hoe het begon
Veertig jaar geleden begon het volgens 
Jeanne Pennings (schuiftromboniste en 
lid sinds ‘86) allemaal als een soort paro-
die op bestaande muziekgezelschappen 
tijdens de carnavalsoptocht: “Je hebt in 
Aarle-Rixtel de Blauwe schut, de Rode 
schut en de harmonie met de kleur oran-
je. Carnavalsvereniging De Floepers had 
zwarte pakken gekregen van de DELA, 
compleet met slipjas en hoge hoed. 
Vandaar dat de naam Zwarte Fanfare 
werd.”

“Ze konden geen van allen muziek ma-
ken,” lacht Jeanne: “Daarom vroegen ze 
aan Harrie van Vijfeiken of hij les wilde 
geven.” Er volgden vele oefenavondjes, 
met geleende instrumenten, in de keu-
ken van Jan en Riek van den Boogaard. 
Het resultaat hiervan was een repertoire 
van drie nummers dat tijdens de optocht 
ten gehore werd gebracht. “Ze begon-
nen tegelijkertijd en eindigden tege-
lijkertijd,” lacht de schuiftromboniste: 
“Als je wat bier op had, kon je er enige 
melodie uithalen.” 

“Maar ze hadden wel heel veel plezier,” 
voegt Henk Sterken toe. Deze trompet-
tist, sinds vijf jaar lid, hoorde via overle-
vering dat de muzikanten in spe zo en-
thousiast waren geworden dat ze door 
wilden gaan met muziek maken: “Har-
rie van Vijfeiken bleef na de optocht 
aan als dirigent en er werd een oefen-
ruimte gebouwd in de tuin van Jan, het 
‘Notenhok’.” 

Repertoirekeuze en reislustig 
gezelschap
In eerste instantie richtte de kapel zich 
voornamelijk op Egerländermuziek. 
Door een reis naar Tsjechië van Zwarte 
Fanfare-oprichter Jan van den Boogaard, 

maakten de muzikanten midden jaren 
’80 een overstap naar Zuid-Tsjechische 
oftewel Moravische muziek. “Jan vond 
deze muziek helemaal geweldig”, aldus 
Jeanne: “Wij moesten in eerste instantie 
wel wat wennen aan het hogere tempo 
en andere speelstijl, maar wij waren al 
snel allemaal verkocht en wilden niets 
anders meer spelen.” 

Vanwege de verkregen voorliefde voor 
Moravische muziek werd De Zwarte 
Fanfare reislustig. Menig maal maakte 
de Aarlese blaaskapel een concertreis 
naar het dorp Lüzna in het zuidoosten 
van Tsjechië; eerst met dirigent Lam-
bert Rooijendijk, later onder leiding van 
huidige dirigent Mart Kusters. Jeanne 
glundert: “Daar werden we als konin-

gen ontvangen met muziek, eten en 
drinken.” Ook in Nederland, België 
en Duitsland is De Zwarte Fanfare een 
graag geziene gast op allerlei muziekfes-
tijnen met diverse hoogtepunten zoals 
het Lowlands festival en zelfs een rond-
reis door de Verenigde-Staten.

Veertigjarig bestaan
In eigen dorp organiseert de veertien le-
den tellende kapel met enige regelmaat 
festiviteiten zoals het ‘Rundje Bloasmu-
ziek’. Dit jaar bestaat het muziekgezel-
schap veertig jaar, een reden om een 
extra groot festijn te organiseren. Dit 
gaat plaatsvinden in het weekend van 
12 en 13 maart met als hoogtepunt het 
optreden op zaterdagavond van Vlado 
Kumpan und seine Musikanten. Dit be-
faamde Tsjechische blaasorkest onder 
leiding van trompettist Vlado Kumpan 
speelt naast traditionele blaasmuziek 
ook bigband- en populaire muziek. 

Het niveau van trompettist Kumpan en 
zijn orkestleden is dusdanig dat zij diver-
se malen Europees kampioen zijn gewor-
den op internationale blaaskapellencon-
coursen. Trompettist Henk Sterken kan 
bijna nog niet geloven dat hij deze grote 
naam heeft kunnen vastleggen voor een 
optreden in Aarle-Rixtel: “Ik ga al jaren 
naar hun concerten. Zo heb ik de orkest-
leden leren kennen. In 2014 ben ik zelfs 
bij Vlado Kumpan op de koffie geweest. 
Toen heb ik hem gevraagd of hij tijdens 
ons jubileum wilde optreden. Toevallig 
had hij in ons feestweekend een gaatje 
vrij in zijn overvolle agenda. Na afstem-
ming binnen De Zwarte Fanfare gingen 
de contracten al snel richting Tsjechië.”

De voorverkoop is inmiddels in volle 
gang. Kaarten á €15,- zijn via inter-
net, Jeanne Pennings en Henk Sterken 
te bestellen. Het zondagprogramma, 
met diverse kapellen, is gratis toegan-
kelijk. Alle informatie is te vinden op 
www.zwarte-fanfare.nl.

De Zwarte Fanfare vroeger

De Zwarte Fanfare anno 2016

We werden als koningen 

ontvangen met muziek, eten 

en drinken

-50%-50%-50%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN

TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

50% KORTING OP ALLE 
DOE-HET-ZELF ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgietersmaterialen, 
verf en aanverwante artikelen, diverse hang- en sluit-
werk, ijzerwaren en nog veel meer.

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

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

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

Stijlvol van nature

Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel - De eerste liederentafel 
van het nieuwe jaar wordt gehouden 
op donderdagavond 28 januari. De sa-
men met ViERBINDEN georganiseerde 
liederentafel wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij aan 

de Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.

Samen wordt er gezongen onder bege-
leiding van ‘Sun Shine’, het eigen orkest, 
uit liederenbundels die voor u aanwezig 
zijn. De avond begint om 19.30 uur en 

iedereen is van harte welkom. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. Ze gaan er weer een gezellige 
avond van maken. Neem voor meer in-
formatie contact op via tel. 0492-534726 
of mail frans.raaijmakers@upcmail.nl.
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Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

SLIJTERIJ

LITERFLES

18,-
LITERFLES

11,-

JÄGERMEISTER OF 
BALLANTINE’S BLENDED 

SCOTCH WHISKY*
literfl es

23.99

OLIFANT JONGE 
GRAANJENEVER*

literfl es

13.89

W 02 - Aanbiedingen gelden van maandag 11 t/m zaterdag 16 januari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

2 PAKKEN

1,-

PER ZAK

1,-
liter 1.75

2 STUKS

3,-

500 GRAM

4,-
kilo 8.00

3 STUKS

5,-

SAMEN

4,-
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

2 BRODEN

3,-

CAMPINA VIFIT DRINK
OF GOEDEMORGEN! 

ZUIVELONTBIJT
2 pakken à 33/50 cl.

2.00

CALVÉ PINDAKAAS À 1000 GRAM
MET GRATIS ZAK WITTE BOLLEN OF 

TARWEBOLLEN À 6 STUKS
samen van

6.38

BOONACKER GOUD WIT-, 
TARWE- OF VOLKORENBROOD

2 broden, gesneden

4.58

DR. OETKER
RISTORANTE PIZZA

3 stuks naar keuze

7.35

CALVÉ MAYONAISE, LICHT & ROMIG, 
YOFRESH OF FRITESSAUS

2 stuks naar keuze

3.92

UNOX SOEP IN ZAK
zak 570 ml.

2.80

RUNDERHACHEEVLEES MET 
GRATIS NET UIEN À 1 KILO

500 gram

5.25



Donderdag 14 januari 2016 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk - Kunstenaars Karin 
Snijders, Maria van der Velden en 
Stanny Roodselaar willen graag 
het publiek uitnodigen om hun 
tentoonstelling te bezoeken.

Wilt u deelnemen aan een rond-
leiding of les op een van de za-
terdagen tijdens hun tentoonstel-
lingstijd? Geef u dan nu al op bij 
Stanny: stannyfritz@hotmail.com. 
De expositie loopt tot en met 24 
januari

Karin Snijders gebruikt druktech-
nieken op een andere manier. Het 
lijken soms litho snedes maar ze 
legt graag uit hoe ze haar werk 
echt gemaakt heeft. Naast grafiek 
maakt ze ook schilderijen die een 
duidelijk verwantschap met haar 
drukkunst tonen.

Maria van der Velden voegt de ene 
keer meerdere foto’s bij elkaar of 
gebruikt onderdelen ervan, een 
andere keer combineert ze een 
foto met tekenen en/of schilde-
ren. Haar werken kenmerken een 
prachtig oog voor detail en hoge 
mate van afwerking. 

Stanny Roodselaar gebruikt ver-
schillende materialen en technie-

ken. Zij denkt in dessins. Dit is dui-
delijk zodra u haar werken bekijkt. 
Ze maakt stoffen objecten met 
prachtige kleurrijke dessins. 

Deze zeer verrassende expositie is 
gratis toegankelijk. De kunstenaars 
gaan graag met u in gesprek hoe 
ze werken. Voor de verloting heb-
ben de drie dames ieder een kunst-
werkje beschikbaar gesteld. Door 
mee te doen aan de verloting kunt 
u een origineel kunstwerk win-
nen (prijs per lot €2,00). Geopend 
op zaterdagen en zondagen van 
14.00 tot 17.00 uur.

Zolang mogelijk 
zelfstandig 

blijven wonen:
voor senioren, 

eenzamen, zieken 
en andere 

hulpbehoevenden.

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

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

Laarbeek - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt op woensdag 20 januari het maan-
delijks Repair Café. In het Dorpshuis aan 
de Grotenhof 2 te Lieshout draait het dan 
allemaal om repareren en ontmoeten. 
Tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektrische 
apparatuur kunnen daar allemaal een 
tweede kans krijgen. Gereedschap en 
materialen zijn aanwezig.  Mensen die 

het Repair Café bezoeken, nemen van 
thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding, fietsen, speel-
goed, servies… Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een geslaag-
de reparatie. De vaklui in het Repair Café 
weten bijna altijd raad. 

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

het systeem. Met het Repair Café wil de 
Dorpsraad daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners van 
Laarbeek en omgeving. Het dient ook om 
bewoners op een andere manier met el-
kaar in contact te brengen. En te ontdek-
ken dat er heel veel kennis en praktische 
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. 
Samen repareren kan leiden tot hele leuke 
contacten in de buurt. Maar bovenal wil 
men met het Repair Café laten zien dat 
repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Repair Café Laarbeek op woensdag 20 januari

Repareren en ontmoeten in het Dorpshuis
Verrassend veelzijdige Kunst Met Sju

Diapresentatie over het thema ‘Natuur en Landschap’ in Laarbeek

Ontspanningsmiddag Zonnebloem Beek en Donk
Beek en Donk - De Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk houdt op 2 februari een ont-
spanningsmiddag voor haar gasten. Deze 
keer gaan ze genieten van een diapresen-
tatie over het thema ‘Natuur en landschap’ 
in Laarbeek, verzorgd door Antoon Verhoe-
ven namens het IVN Laarbeek. 

Antoon wil vooral de schoonheid en kwets-
baarheid van de natuur en het landschap 
laten zien en hierover vertellen. Alhoewel er 
veel zorgen zijn over het behoud van natuur 
en landschap, zijn er nog talrijke mooie plek-

jes met prachtige natuur in Laarbeek. Als je 
er maar oog voor hebt. Er worden mooie 
dia’s getoond van de kleurrijke seizoenen 
met hun bloemen, paddenstoelen, vlinders, 
vogels, etc. Het IVN probeert mensen meer 
te laten genieten van de mooie natuur en 
het prachtige landschap, zodat zij de natuur 
ook beter gaan waarderen en beschermen.  

De middag, in Herberg ’t Huukske, duurt 
van 13.30 tot 16.30 uur. De zaal gaat open 
om 13.00 uur, waarna de Zonnebloem om 
13.30 uur begint met koffie en iets lekkers 

erbij. Daarna kan men genieten van de 
prachtige diaserie, onderbroken door een 
pauze. Tijdens de pauze kan men genieten 
van een consumptie en even bijpraten. Ook 
worden er lotjes verkocht voor een loterij.

De kosten voor deze middag bedragen 
€5,00. Wie deze middag wil bijwonen kan 
zich tot 30 januari opgeven bij Ria Derk-
sen, tel. 0492-464150, bij Jo Doudart, tel. 
0492-462970 of bij Toos van der Linden, 
tel. 0492-462974.

Spuitwerk

sinds 1980

Wim van Dijk |  Aarle-Rixel | www.dijkschilderwerk.nl | 06 537 947 53 | 0492-382473

Vakwerk binnen en buiten

Buitenwerk:  
vraag nu offerte op

In bed met...mien van heeswijkIn bed met...mien van heeswijk

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

In bed met… is een nieuwe rubriek 
waarin inspirerende personen uit 
Laarbeek op informele wijze letter-
lijk het hemd van het lijf gevraagd 
worden. Deze keer spreekt onze 
redacteur met Mien van Heeswijk, 
trotse ‘moeder’ van Van Heeswijk 
Wonen en Slapen in Mierlo. 

Met wie ligt de redacteur in bed?
“Mijn naam is Mien van Heeswijk, ik 
ben 65 jaar en getrouwd met Jan van 
Heeswijk. Ik woon in Mariahout en 
ben moeder van drie zonen, respec-
tievelijk Art, Harrie en Jan. We heb-
ben de zaak overgedragen aan hen. 
Zij vormen inmiddels de vierde gene-
ratie van Slaapkenner Van Heeswijk 
en Van Heeswijk Meubelen in Mierlo. 
Ikzelf sta wel nog altijd 6 dagen in de 
week in de winkel om de kinderen te 
ondersteunen en bij te dragen aan 
het slaapcomfort van de gasten.”

Hoe ben je in de meubelwereld te-
recht gekomen?
“Je moet er een van Van Heeswijk 
trouwen, dan hoef je nooit meer te 
werken, haha. Zonder gekheid, ik 
was 28 toen ik Jan leerde kennen. 
Hij en Hans hadden toentertijd een 
woon- en slaapwinkel in Mariahout. 
In 1978 kwam er een nieuwe kans 
voorbij in Mierlo, en daar zijn 
we nu met 2 winkels ge-
vestigd.”

Wat vind je het leukste aan het werk 
en waarom?
“Ik probeer te allen tijde de mensen 
tevreden te maken en te zorgen dat 
ze goed kunnen slapen. Ik wijs men-
sen er wel altijd op dat je pijn wel 
kunt verzachten, maar mensen niet 
beter kunt maken. Ik vervul een ad-
viserende rol. Door goed te luisteren 

naar wat de mensen 
mankeren en daar 

het juiste advies 
op te geven.”

Wat doe je graag nog buiten het 
werk om? 
“Om de twee weken zit ik in het Phi-
lips Stadion. Ik ben namelijk een heel 
groot fan van PSV. Toen mijn kin-
deren geboren waren kregen ze als 
eerste een shirtje en een seizoenkaart 
van de rood-witten, haha.”
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Om het lekker aangenaam te ma-
ken in huis hebben wij mooie 
gordijnstoffen in de winkel. Een 
tijdloze, betrouwbare en onder-
houdsvriendelijke gordijnstofcol-
lectie waarbij de verhouding prijs-
kwaliteit, een belangrijke pijler is. 
Kleuren worden gecombineerd in 
de diverse uni paletten en/of des-
sins, waardoor diverse stoffen on-
derling feilloos combineren. Wij 
spelen in op actuele ontwikkelingen 
en trends. Hierbij denken we ook 
aan diverse ophangsystemen zoals 
rails in diverse kleuren en vormen. 
Er zijn ook verschillende mogelijk-
heden in confectie. Wij kunnen 
een mooie waveplooi leveren maar 

ook een meer traditionele vlinder of 
platte plooi maken we voor u. 

Maar ook tapijt geeft u een echt 
“thuis” gevoel. Het geeft warmte, 
textuur en persoonlijkheid, terwijl 
het sterk genoeg is om de dagelijk-
se slijtage aan te kunnen. Sommige 
vloerbedekkingen passen beter in 
de ene ruimte dan de andere. Dus 
als u zich aan het oriënteren bent 
op tapijt, houdt dan rekening met 
welk soort vezel, textuur en stijl het 
beste past in uw huis en in de ruim-
te waar het tapijt moeten komen. 

Ook kunnen wij  PVC vloeren leve-
ren.  PVC past zich snel aan de tem-
peratuur in de ruimte aan en geeft 
een geweldige akoestische dem-
ping, niet gek dus dat deze type 
vloeren in snel tempo een ware 
bestseller aan het worden zijn. PVC 
vloeren zijn waterafstotend, ge-
schikt voor vloerverwarming, vloer-
koeling, heeft een antislip laag en 
is gemakkelijk schoon te houden. 
PVC vloeren zien en voelen geheel 
natuurlijk aan en zijn dan ook bijna 
niet te onderscheiden van echte 
houten- of stenenvloeren. 

Ontworpen met oog voor veilig-
heid en comfort
Bij Luxaflex binnen zonweringen 
zijn diverse bediening systemen te 
leveren.

Dit alles zorgt voor een mooie uit-
straling en bedieningsgemak. Zo kun 
je met Luxaflex LiteRise makkelijker 
en koordloos uw Duette  of Plissé 
bedienen. U kunt de shades gemak-
kelijk omhoog of omlaag bewegen 
om het zo op de gewenste positie 
te hangen. Het Luxaflex SmardCord  
bedieningsysteem  maakt gebruik 
van een intrekbaar koordmechanis-
me. Dankzij de soepel bewegende 
koorden is de Duette Shade uitzon-
derlijk eenvoudig te bedienen en af-
gestemd op uw comfortbehoeften. 
Er zijn ook elektrische bedieningen, 
met één druk op de knop kunt u het 
product bedienen. Daarmee verbe-
tert u het gebruiksgemak en de vei-
ligheid in uw huis.

Een aandeel in elkaar

Nodig ons uit via rabobank.nl/peelnoord

Als je jong leert hoe je met geld moet omgaan, heb je daar je leven lang plezier

van. Daarom komen we graag naar groep 6, 7 en 8 om een leuke les te geven. Je

krijgt na afloop een leuk spel mee naar huis. Wie is er slim met geld in jouw klas?

Rabobank Peel Noord verzorgt gratis gastlessen

Om ‘t in de
vingers te
krijgen

Een gastles
over

geldzaken

Voor warmte en sfeer in huis
Advertorial

Kapelstraat 38  
Beek en Donk  
0492-463233
www.manderswoonsfeer.nl

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Succesvolle Grote Clubactie voor 
VV Mariahout

Harmonie De Goede Hoop houdt 
oudijzeractie

Mariahout - De Grote Clubactie is dit 
jaar een groot succes. De jeugd van 
voetbalvereniging Mariahout heeft 
meer loten verkocht dan vorig jaar, een 
geweldige prestatie. De vereniging be-
dankt dan ook alle jeugdspelers die en-
thousiast met de loten zijn rondgegaan. 

Het doel van de Grote Clubactie is geld 
verzamelen voor de jeugd. De opbreng-
sten van dit jaar gaan zij onder andere 
gaan besteden aan trainingsmaterialen, 

linten voor Fair Play velden en een extra 
speeltoestel. 

De grote prijswinnaars van de Grote 
Clubactie, de beste individuele lotenver-
kopers, zijn: Simon Barten, Jelle van Roos-
malen en Bram Beestman. Het team dat 
de meeste loten verkocht heeft is de F1. 
Afsluitend wil het jeugdbestuur iedereen 
nogmaals bedanken voor de enorme in-
zet en hopen zij dat onder de lotenkopers 
mooie prijzen worden gewonnen.

Aarle-Rixtel – Het is mogelijk om op 
zaterdag 16 januari oude metalen in te 
leveren ten behoeve van harmonie De 
Goede Hoop in Aarle-Rixtel. Tussen 
9.00 en 11.00 kunt u daarvoor terecht 
op het terrein tussen de Boerenbond en 
Grandcafé Stout aan de Dorpsstraat.

Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ont-
vangst te nemen. Alle soorten oude me-
talen zijn welkom. Daarnaast ook: elek-
trakabels, witgoed en oude computers.

Indien uw spullen te zwaar of te om-
vangrijk zijn om ze te brengen, dan ko-

men zij deze op die dag na 11.00 uur 
ook graag ophalen. Bel daartoe met 
Willem Verhoeven, tel. 06-38900299. 
Grotere partijen komen ze ook graag 
tussentijds wel ophalen. Als u aan het 
opruimen bent en u wilt direct van uw 
spullen af, dan kunt u die deponeren 
op het eerder vermelde terrein tussen 
de Boerenbond en Stout aan de Dorps-
straat, op het verharde stukje tussen de 
platglasbak en de beukenhaag.

Het oud ijzer kan elke derde zaterdag 
van de maand worden ingeleverd. De 
volgende keer is dit mogelijk op zater-
dag 20 februari.

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

Gefeliciteerd met je 
verjaardag!

Dikke kus Elke &  
      de Snoebels      de Snoebels

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

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

Harrie
Gefeliciteerd!

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Juul 
Kl uijtmans  

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

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

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

GEVONDEN
Sleutel met fl esopener ‘unidek’ gevonden 
op de rotonde van Lieshout, Herendijk – 
Dorpsstraat. Tel. 0499-465400

Rood keycord met opdruk ‘Reizigersoverleg 
Brabant’ gevonden met 2 sleutels eraan. Af 
te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Sleutelbos met 2 sleutels en wit label van 
Broeckx-Praasterink Makelaars gevonden 
in ’t Hof, Lieshout. Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

(Huis)sleutel gevonden met klein beeld van 
een hond eraan en een voetafdruk van een 
hond. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben wij een 
hoesje met cd’s gevonden op het Meerven 
in Mariahout. Ben je deze cd’s kwijt, bel dan 
met 0499-423460

Gevonden: een motorhandschoen xxl, merk 
Thinsulate, op de Donkervoortsestraat in 
Beek en Donk. Tel. 0499-422514 

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

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

Iemand die een/twee keer per week onze 
hond kan uitlaten tegen een vergoeding. 
Tussen 11.00-12.00 uur. Interesse mail naar 
mlfranke2011@gmail.com

Gezocht: bosgrond 0,5 - 4.000 m2. Tel. 06-
49651237 na 18.00 uur

OVERIG
Inzamelpunt voor OLIE en VET. Octo-
pusspeeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de 
zaterdag van de maand 16 jan./20 febr./ 19 
maart van 10.30 uur tot 11.30 uur.

TE HUUR
Ruimte te huur voor caravans, travelsleepers 
en aanhangers. Tel. 06-22849257

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

VACATURES
Gevraagd: nette huishoudelijke hulp, 1 x per 
twee weken. Tel. 0492-383548

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Zo gauw er in Europa ergens één 
sneeuwvlok valt, dan is mijn echtge-
noot met zijn skimaatje ervan tussen. 
Dat is al zo sinds onze eerste ontmoe-
ting en dat is ondertussen al héél lang 
geleden. Ik ben in de wintermaanden 
niet anders gewend dan dat ik vaak 
alleen ben in het Spaanse Lliber... Op 
een zonnige wintermiddag klingelde 
mijn koperen carillonbeiaard van de 
Aelese klokkengieterij door de Jalón-
vallei, waarin ik woon. Toen ik de 
poort opende, zag ik eerst een enórme 
klimuitrusting en daarna vijf sportieve 
Polen die een slaapplek zochten voor 
een paar nachten omdat ze enkele 
dagen wilden klimmen op de naastge-
legen klimwand Peña-Roja. “Czesc” 
wat ik beantwoorde met: “Hola”. Wij 
converseerden verder in diverse talen 
en zo kwam ik erachter dat ze eigenlijk 
geen cént te makken hadden. Ze wil-
den slapen en klimmen. Maar om mijn 
tweepersoons gastenverblijf voor een 
habbekrats te verhuren aan vijf onbe-
kende kerels zag ik eigenlijk niet zo 
zitten. Of ze het tóch even mochten 
zien? Túúrlijk! Oohh… maar ze kon-
den hun slaapzakken toch uitrollen 
in het naastgelegen atelier? Túúrlijk! 
Omdat zij er betrouwbaar uitzagen 
en ik in een goeiige bui was, streek ik 
met mijn hand over mijn hart: ze wa-
ren welkom. We hadden een deal. Zij 
blij, ik blij. Ik gaf ze een kleine rond-
leiding en vijf minuten later hingen 

mijn sportieve gasten al te bungelen 
aan de klimwand. Toen ik ´s avonds 
overdwars in bed lag, hingen ze er 
nóg. Toen ik ´s morgens aan het ont-
bijt zat… hingen ze er alweer. Ik vroeg 
me af hoe kort ze geslapen hadden. 
Ze waren amper in mijn huis geweest. 
Aan het einde van de tweede klimdag 
besloot ik een macaronischotel voor 
mijn sportieve gasten te maken, dus 
liep ik naar de klimwand en vroeg wat 
ze van mijn idee vonden. Tenslotte… 
ik was al twee weken alleen thuis 
en zo had ik meteen gezelschap. Ik 
maakte de openhaard, wat kaarsjes 
en schemerlampjes aan, zocht op de 
MP3speler achtergrondmuziek van de 
Poolse superster Doda, dekte een tafel 
voor zes en ontkurkte een fles Rioja. 
Vervolgens stak ik twee vingers in mijn 
mond, krulde mijn tong op en er volg-
de warempel een snijdende fluittoon. 
Even later vlogen er vijf Polen als uit-
gehongerde varkens op een trog alsof 
ze al dagen niets meer gegeten had-
den. Toen volgde de priemende vraag. 
Was ik misschien gescheiden of erger 
nog… wéduwe? “Nie-No-Nein-Nee-
Njet-Non”! Duidelijker kon ik het niet 
maken. Met stijgende verbazing hoor-
de ik aan dat ze het geen stijl vonden 
dat mijn man mij in de steek had ge-
laten voor een paar sneeuwvlokken. 
Dat werd mij gezegd door vijf Poolse 
mannen die hun vrouwen thuis had-
den achtergelaten om in Lliber te kun-

nen bergklimmen… whaháááhhh! We 
hebben gezellige dagen met elkaar 
doorgebracht. “Do widzenia Poolse 
klimvrienden. Tot ziens, hasta luego.”

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

Luchtpost
Vijf Polen

Spanje

www.FincaErbalunga.com 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

In het midden overgrootmoeder Tiny Marinussen met baby Ella May Viale in 
de armen, links moeder Maartje van de Weijer en rechts oma Geri Marinussen. 
Een bijzonder moment omdat kleine Ella May is geboren op 7 september 2015 
in Le Lavandou te Frankrijk waar Maartje woont en ze tijdens dit fotomoment 
voor het eerst in Beek en Donk in de armen van de trotse overgrootmoeder ligt.

Uitnodiging Reiki-avond
Op donderdag 28 januari 2016 is er een 
Reiki-avond in het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk (zaal 5).

Doel: elkaar behandelen en samen 
lekker met Reiki bezig zijn.
Voor wie: iedereen die al Reiki-
cursussen gevolgd heeft of die er in 
geïnteresseerd is.
Kosten: 5-10 euro, naar draagkracht.
Programma: 
19:00-19:15 uur: inloop
19:15: korte kennismaking gevolgd door 
Reiki-behandelingen uitwisselen
± 21:30 uur: afsluiting

Voel je vrij om te komen. Vooraf aan-
melden graag, maar is niet noodzakelijk.

Meer informatie:
Nicole van Klei
reiki@johni.nl
0643687431

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

Een bijzonder moment voor vier 
generaties familie Marinussen
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Biezenweg 2a 
5741 SB  Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

DeBiezenTC
@DeBiezenTC    
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Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

van 3.50

Nu € 1.99

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

van 3.50

Nu € 1.99

50% 
KORTING* 
op iedere 2e 
kamerplant
*u betaald de duurste

GRATIS KOP KOFFIE
Op vertoon van uw 

klantenkaart in het Tuincafé!*

DeBiezenTCDeBiezenTC

*Maximaal één 
gratis koffie per 

klantenkaart!

U vraagt mij steeds vaker om ook uw 
kinderen uit te leggen wat u regelt in uw 
nieuwe testamenten en waarom u dat 
doet. Ik ben daar een groot voorstander 
van. Het is niet alleen heel mooi en goed 
dat u hierover praat met uw kinderen, 
maar u kunt er bovendien een heleboel 
gedoe en erger nog – ruzie - mee voor-
komen wanneer uw nalatenschap wordt 
afgewikkeld. Want onwetendheid kan 
zo maar tot onbegrip leiden en dat kan 
weer uitmonden in ruzie bij de afwik-
keling van uw nalatenschap. Maak uw 
testament daarom duidelijk, persoonlijk 
en uniek.
Een testament is en moet juridisch ge-
zien duidelijk zijn, maar een testament 
is nu niet echt makkelijke leesstof. Met 
MijnTestamentadvies ontvangt u een 
handleiding bij uw testament, helemaal 
toegespitst op uw situatie, in begrijpelijke 
taal, zodat uw nabestaanden precies we-
ten hoe de vererving van uw vermogen 
praktisch en financieel uitwerkt. 

Daarnaast schrijf ik ook een leidraad voor 
na het overlijden zodat uw nabestaan-
den precies weten hoe zij uw nalaten-
schap moeten afwikkelen en de aangifte 
erfbelasting kunnen (laten) invullen. De 
besparing op de erfbelasting die is voor-
gerekend, wordt dan ook daadwerkelijk 
gerealiseerd! 

Verandert er iets in de wetgeving met be-
trekking tot uw testament, dan attendeer 
ik u daarop. Zo blijft uw testament up 
to date! 
Iedere zaterdagochtend inloopspreekuur 
in het Parochiehuis te Bakel. 

Wilde planten als groente en geneeskruid
Beek en Donk - Seniorenvereniging 
KBO Beek en Donk houdt samen met 
ViERBINDEN en Kruiswerk Laarbeek 
een lezing met een beamerpresentatie 
over ‘Wilde planten als groente en ge-
neeskruid’. Dit vindt plaats op maan-
dagavond 25 januari om 19.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 
te Beek en Donk.

De presentatie wordt verzorgd door de 
voorzitter van de Vereniging voor Eko-
logische Leef- en Teeltwijze (VELT) uit 
Gemert, Ido Cranen. Een aantal oude-
ren kunnen zich het nog herinneren: 
de Schapenzuring in de berm met een 
fris zuur blaadje, heerlijk in je mond op 
een warme zomerdag. Maar de natuur 

in de directe omgeving van Beek en 
Donk heeft veel meer wilde planten in 
de aanbieding waarmee je kunt koken 
en waarvan een groot deel ook nog me-
dicinaal werkt. Het verhaal van Cranen 
gaat over veel: een soep met Zevenblad, 
salade met Kraailook, kloven en Smeer-
wortel, jeuk en Viooltjes, zenuwpijn en 
St. Janskruid…. en nog veel meer.

In de lezing wordt ingegaan waarom 
planten een werking hebben die men-
sen zo goed van pas komen. De da-
gelijkse kost bestaat uit planten die 
oorspronkelijk komen uit zonnige Me-
diterrane landen en het nabije Oosten. 
Geen wonder dat er zoveel gif en kunst-
mest wordt gebruikt in dit natte landje. 

Men realiseert zich vaak niet dat wat 
men onkruid noemt, heel bruikbaar in 
de keuken en in de huisapotheek als 
eerste hulpmiddel is. Dat groeit prima 
zonder gif en kunstmest. VELT-Gemert 
heeft er vijfentwintig jaar ervaring mee 
die zij graag wil delen. En dan kan het 
niet anders dat je de natuur aan huis 
nog meer gaat waarderen. 

Aan deze avond zijn geen kosten ver-
bonden, maar in verband met de or-
ganisatie moet u zich wel even aan-
melden. Aanmelden vóór 22 januari 
per telefoon, briefje of e-mail bij: M.C. 
van der Heijden, Magnolia 9, Beek 
en Donk. Tel. 0492-464712 of mail: 
m.c.van.der.heijden.thijssens@gmail.com. 

Fruitbomen snoeien door het Laarbeeks landschap
Laarbeek - Er staan een niet te 
schatten aantal (fruit)bomen binnen 
de gemeente Laarbeek die onder-
houd behoeven. Bomen waar jaren 
niets aan gedaan is.

Om diverse redenen wordt snoeien 
uitgesteld. Het laten snoeien door 
een vakman is dikwijls een te grote 
stap. Mogelijk ook, omdat met de 
opbrengst toch niet veel gedaan 
wordt. 

Een mooie gezonde boom op ’t erf 
of in de tuin willen hebben, kan een 
reden zijn om de snoeiers van het 
Laarbeeks Landschap aan te spre-
ken. Hebt u meerdere bomen? Ook 
dan kunnen zij u van dienst zijn.

In de loop van 2014 hebben een 
aantal geïnteresseerden van het 
Laarbeeks Landschap en daarbuiten 
een snoeicursus gevolgd. Ook heb-
ben ze de verworven kennis dit jaar 
al voor de tweede keer in de praktijk 
toegepast. Bij de beoordeling van de 
snoeibeurten ook na de oogst, was 
het resultaat zeer positief. Omdat 
van gemeentewegen ook steeds 
meer fruitbomen worden geplaatst 
in en bij plantsoenen kunnen zij ook 
van hun diensten gebruik maken.
Voor de prijs hoeft u het niet te la-
ten. Het Laarbeeks landschap han-

teert een (laag) vrijwilligers uurtarief. 
De opbrengst komt ten goede aan 
materialen, gereedschappen en ter 
bestrijding van de gemaakte kosten. 

Uw contactpersoon voor het snoei-
en is dhr. Frans van den Berk. Mail: 
fransvdberk@gmail.com. U kunt 
via de E-mail informatie inwinnen 

via info@laarbeekslandschap.nl. Zie 
ook www.laarbeekslandschap.nl.

Vrijwilligers snoeien een fruitboom

van hun diensten gebruik maken.
Voor de prijs hoeft u het niet te la-Voor de prijs hoeft u het niet te la-...Voor de prijs hoeft u het niet te la-

Laarbeek - Bij het IVN Laarbeek 
is op donderdag 21 januari een 
lezing over iets heel anders. In 
het voorprogramma gaat het over 
vleermuizen, daarna over warm-
teregulatie bij dieren. Er worden 
infrarood beelden vertoond. De 
lezing begint op het gebruikelijke 
tijdstip om 20.00 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. De locatie 
van de lezing is de gebruikelijke 
plek in het clubgebouw in Aarle-
Rixtel aan de Beekseweg. Komend 
vanaf    de kom van Aarle-Rixtel is 

het de eerste zandweg rechts ach-
ter het volkstuincomplex.

De lezing wordt gehouden door 
Arno Vlooswijk. Vlooswijk is bekend 
geworden, omdat hij met infrarood-
beelden het onzichtbare zichtbaar 
weet te maken. Hij heeft dit niet 
alleen bij de dierenwereld gedaan, 
maar heeft ook infrarood-portretten 
gemaakt van duurzame gebouwen. 
Ook heeft hij workshops van the 
Iceman thermisch geregistreerd. In 
deze lezing gaat het vooral over de 

natuur. In het voorprogramma gaat 
het over vleermuizen. Het is mis-
schien een wat vreemd onderwerp, 
maar het warmteregulatiesysteem 
van mensen, dieren en planten is 
veel boeiender dan je in eerste in-
stantie misschien zou denken. Het 
is letterlijk een systeem van levens-
belang. Dieren zoals bijen, vlinders 
en vleermuizen hebben daarom al-
lerlei strategieën om zich warm te 
houden. Het gaat over vet, vacht 
en veren, gedrag en omgeving. De 
ene diersoort heeft bijzondere aan-

passingen aan de binnen- of bui-
tenkant van het lichaam. De andere 
bouwt weer bijzondere bouwwer-
ken of maakt meer gebruik van so-
ciale thermoregulatie. Samen kost 
warm blijven minder energie dan 
alleen. Vaak gaat het om een com-
binatie van maatregelen om warm 
te blijven. Veel verschillende dieren 
gebruiken vergelijkbare technieken. 
Met behulp van warmtebeelden 
kun je dit soort strategieën mooi 
in beeld brengen. Je ziet dan de li-
chaamstemperatuur in kleuren. Op 
www.worldofwarmth.com zijn ver-
schillende infraroodfilmpjes te vin-
den van allerlei dieren. 

Lezing IVN over warmteregulatie bij dieren
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Van 1965 tot 1991 waren Bert en Riki Brouwers 
het gezicht van de PTT in Beek en Donk. Eerst 
op het postkantoor aan het Raadhuisplein, vanaf 
1980 in het nieuwe postkantoor aan het Piet van 
Thielplein. Zij runden het postkantoor op een 
bijzondere wijze. Dienstbaarheid en gemoede-
lijkheid stonden heel hoog in het vaandel. De 
MooiLaarbeekKrant blikt met Riki terug. Bert 
overleed helaas in 2011.

Kleuterleidster
Een aantal jaren werkte Riki als kleuterleidster in 
Lieshout. Later werd zij hoofdleidster van de kleu-
terschool in Beek en Donk. Bert zou zich opwer-
ken van kantoorhouder tot directeur van het Beek 
en Donkse postkantoor. Toen Bert in 1965 kan-
toorhouder werd, telde het postkantoor een paar 
postbestellers. Dat groeide naar 42. Het kantoor 
verwerkte wekelijks zo’n 80.000 bestellingen die 
op 6000 verschillende adressen bezorgd moesten 
worden. Later ging Riki daar parttime loketwerk 
doen, dat was beter te combineren met het moe-
derschap. Dat zou ze 27 jaren blijven doen. “Ik 
ken ze dus allemaal, die Beek en Donkenaren”, 
lacht Riki. 

Gemoedelijkheid
“Het was bijzonder leuk werk”, zo gaat Riki 
verder. “Een wat ouder echtpaar had moeite 
met het invullen van formulieren. Ik hielp ze 
daarbij. Als dank brachten ze de week erop 
boerenmoes of wortelen of noten mee. En 
bij ons afscheid in 1991, stond een huilende 
weduwvrouw aan de voordeur. Zij vroegen 
zich radeloos af wie haar voortaan zou hel-
pen om formulieren in te vullen. Heel zielig, 
wij zijn dat na ons afscheid, nog een aantal 
jaren voor haar blijven doen.”
Elke zaterdagmorgen kwamen ondernemers 
hun postbussen legen. Ze kwamen achterom en er 
was altijd koffie. “Sommigen zaten er ’s middags 
om drie uur nog”, lacht Riki. Minder leuk was het 
als ’s avonds heel laat nog mensen aanbelden met 
de mededeling dat ze iets op post hadden gegooid 

dat ze graag terug wilden. We maakten dan de 
brievenbus voor hen open en probeerden het be-
treffende poststuk terug te vinden.
Overvallen

Met al die gemoedelijkheid ging het in 1977 en 
in 1978 behoorlijk mis. Het postkantoor werd 
overvallen. Riki vertelt: “In 1977 kreeg Bert een 
revolver onder zijn neus geduwd en de overvaller 
schreeuwde: ‘Geld of ik schiet!’. Toen ik Bert lijk-
bleek in de keuken zag komen om zijn autosleu-
tels te pakken en er achteraan te gaan, besefte ik 
dat er een overval was geweest.”

In 1978 sloegen vier overvallers met een geweer 
het glas van de tussendeur kapot. Eén overvaller 
bleef buiten. Nietsvermoedende mensen die het 
postkantoor binnen wilden lopen, moesten op de 
grond gaan liggen. “Bert heeft nog met allerlei 
postbakken gegooid”, zegt Riki. “Het waren hef-
tige gebeurtenissen”, zucht ze.

Nieuw Postkantoor
In 1980 kwam er een nieuw postkantoor op het 
Piet van Thielplein. “Een stuk veiliger, dat wel”, 
vertelt Riki. “Maar de afstand tot de klanten werd 
groter en voor het eerst werd ons privéleven ge-
scheiden van het postkantoor. We probeerden, 

ondanks alles, ‘ons’ postkantoor toch te blijven 
runnen zoals voorheen, alsof het ons eigen be-
drijf was.”

Veel waardering
Dat de mensen in Beek en Donk veel waarde-
ring hadden voor de gemoedelijke wijze waarop 
Bert en Riki werkten, blijkt wel uit uit de enorme 
belangstelling tijdens hun afscheidsreceptie in 
1991. Ter illustratie laat Riki een reusachtig fo-
toalbum zien waarin alle foto’s en lieve wensen 
worden bewaard. De talloze complimenten voor 
Bert en Riki liegen er bepaald niet om!
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Kaiserbroodjes

Witte druiven Perssinaasappelen

Wortelen

Komkommer

Schouderkarbonade* Peper spekburgers*

Tampons Reinigingsdoekjes

Hondenbrokken Liebfraumilch

Wattenschijfjes

Doperwten

Mooi Gespot

We probeerden ‘ons’ postkantoor 

te blijven runnen zoals voorheen

Het voormailige postkantoor

Riki BrouwersRiki Brouwers

Bert en Riki in ‘hun’ postkantoor

Mooi Dier
Op zoek...

Dit is Shibo, een prachtige Shiba Inu. Voor Shibo zijn we 
op zoek naar een baas die met veel toewijding en liefde 
een band met hem op wil bouwen. Waarschijnlijk heeft 
Shibo in het verleden niet veel contact gehad met mensen, 
waardoor hij terughoudend is. Bij een rustige benadering 
laat hij zich aanlijnen en loopt hij goed mee aan de riem. Met 
andere honden kan Shibo goed overweg. Welke ervaren 
hondenliefhebber gunt lieve Shibo een fijn leven en heeft 
een heerlijke warme mand in huis klaarstaan? Voor meer 
informatie over Shibo kijk op onze site, www.voorstegrootel.

nl of neem contact op met onze opvang tel: 0492-381490.

Naam:        Shibo
Leeftijd:     6 jaar

Geld of ik schiet!
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Moniek SpieringsMoniek Spierings

Buro Kind & Co coacht kinderen die even niet zo lekker in hun vel zitten

Pauline Schepers

Sinds kort is Pauline Schepers 
met haar Buro Kind & Co 
verbonden aan Paramedisch 
Centrum Laarbeek. Pauline is 
pedagoog en kindertherapeut 
en coacht kinderen tussen 
6 en 18 jaar die even niet zo 
lekker in hun vel zitten of 

waarbij het opgroeien tijdelijk 
niet vanzelf gaat. Ze begeleidt 
kind én ouders en werkt 
waar mogelijk samen met de 
school, “want het kind staat 
niet op zichzelf, maar maakt 
onderdeel uit van het systeem 
om hem heen.”

Ontdekkingsreis naar eigen 
talenten en kracht
Heeft uw kind problemen 
met het leggen van contact 
met andere kinderen, onver-
klaarbare buik- en hoofdpijn, 
last van faalangst of wordt 
het misschien gepest of is het 
juist een pester? Misschien is 
er onlangs iets gebeurd, een 
echtscheiding of overlijden, 

waarvan het veel last heeft? 
Pauline begeleidt kinderen 
op een speelse en creatieve 
manier, waardoor zij hun ei-
gen kracht ontdekken en le-
ren deze in te zetten op het 
juiste moment en de juiste 
manier. Er vindt altijd eerst 
een intakegesprek plaats 
met de ouders en tijdens het 
coachingstraject is er uitge-
breid contact over het ver-
loop.

Samenwerking binnen para-
medisch centrum
Dankzij de samenwerking 
binnen het paramedisch cen-
trum is het voor Pauline en 
haar collega’s mogelijk een 

beroep op elkaar te doen. 
“De samenwerking binnen 
paramedisch centrum is heel 
mooi”, vertelt Pauline. “Een 
kind dat met een eetpro-
bleem bij de diëtiste loopt, 
heeft vaak ook behoefte aan 
ondersteuning op emotio-
neel gebied. Het hoeft daar-
voor dan niet naar een ande-
re praktijk, maar kan op één 
plek terecht. Soms geldt dat 
ook voor klachten waarvoor 
een kind bij de fysiothera-
peut loopt of merk ik zelf 
dat er misschien andersoor-
tige ondersteuning nodig is 
voor een kind dat ik begeleid. 
Doordat wij elkaar kennen en 
onder één dak samenwerken 

is laagdrempelig overleg van-
zelfsprekend en kunnen we 
elkaar ondersteunen en ver-
sterken.”

Pauline Schepers is aangeslo-
ten bij de beroepsvereniging 
Coaching en Counseling. Van-
uit de aanvullende verzekering 
zijn er mogelijkheden tot een 
vergoeding van haar behan-
deling (alternatieve genees-
wijzen). Voor meer informatie  
of belt u met 06-22225666.

De bekkenfysiotherapeut:

“In je broek plassen van het lachen? Er is iets aan te doen!”
In je broek plassen van het 
lachen of standaard gebruik 
maken van inlegkruisjes 
tijdens het sporten. Veel 
vrouwen, maar ook man-
nen hebben er last 
van. “Ik zeg wel eens, 
Tena-lady maakt het gemak-
kelijk om incontinent te zijn. 
Je pakt een inlegkruisje en 
dan kun je alles gewoon 
doen. Maar dat is zonde, 
want het is helemaal niet 
nodig. Met wat ondersteu-
ning van de bekkenfysiothe-
rapeut is het voor veel 
mensen met incontinentie
problemen mogelijk om van 
hun klachten af te komen”, 
vertelt bekkenfysiotherapeut 
Moniek Spierings. 

Trainen en advies op maat
Moniek ziet bij Fysiotherapie-
praktijk Kemps & Rijf dage-
lijks vrouwen en mannen met 
stress-urine incontinentie. “In 
dit geval heeft stress niets te 

maken met de druk die je kunt 
ervaren in het dagelijkse le-
ven, maar alles met het licha-
melijke verschijnsel van druk 
op de blaas. Urineverlies en 
soms ook incontinentie voor 
ontlasting kan ontstaan door 
te slappe spieren, te gespan-
nen spieren of door het niet 
op het juiste moment aan-
spannen van de spieren. Door 
de bekkenbodemspieren te 
trainen en met wat individu-
ele tips en adviezen is het in 
de meeste situaties relatief 
eenvoudig het probleem te 
verhelpen. Lachen, niesen, 
hoesten en sporten kan dan 
weer gewoon zonder zorgen.”

Tijdens en na de zwangersc-
hap
Veel vrouwen die zwanger 
zijn geweest zullen de 
klachten waarover Moniek 
vertelt herkennen. Tijdens 
de zwangerschapsperiode 
verslappen bekkenbodem-

spieren en vaak herstellen 
ze zich niet volledig van-
zelf. Soms ontstaan pro-
blemen al tijdens de zwanger-
schap of net na de bevalling, 
maar klachten kunnen zich 
ook pas jaren later uiten. “Het 
meeste komt stressinconti-
nentie voor bij vrouwen tus-
sen de 45 en 50 jaar. Er zijn 
geen eenduidige cijfers over, 
maar in de richtlijnen voor de 
bekkenfysiotherapeut is te-
rug te vinden dat zeker 10 tot 
40% van de Nederlandse vrou-
wen in bovenstaande leef-
tijdscategorie last heeft van 
stress-urine-incontinentie. 
Het is dan ook niet voor niets 
dat iedere vrouw éénmaal in 
haar leven recht heeft op de 
vergoeding van 9 behande-
lingen door de bekken-
fysiotherapeut bij urine-in-
continentie”, licht Moniek 
toe. Deze behandelingen voor 
urine-incontinentie worden 
vergoed vanuit de basisver-

zekering en staan los van de 
standaard fysiotherapiebe-
handelingen die worden ver-
goed vanuit de aanvullende 
verzekering.

Oók voor mannen en voor 
vrouwen die niet zwanger 
zijn geweest
Maar urine-incontinentie 
kan meer oorzaken hebben, 
dan alleen een zwangerschap. 
Een operatie kan ook effect 
hebben op de bekkenbodem-
spieren, bijvoorbeeld een 
buikoperatie of een prostaat-
operatie bij mannen. Ook bij 
incontinentie als gevolg van 
een operatie zijn de klachten 
goed te behandelen met be-
hulp van bekkenfysiotherapie. 
Een andere veel voorkomende 
oorzaak van incontinentie 
is overgewicht. De bekken-
fysiotherapeut kan dan onder-
steuning bieden met therapie, 
eventueel in samenwerking 
met de diëtist. Bij Kemps & Rijf 

is de diëtist in huis aanwezig en 
zij kan in overleg met de bek-
kenfysiotherapeut een geza-
menlijk behandelprogramma 
opstellen. 

Herkent u zich in de beschreven 
klachten en wilt u graag meer 
informatie of een persoon-
lijk gesprek? Neemt u dan con-
tact op met Fysiotherapie en 
Training Kemps & Rijf in Aarle-
Rixtel (0492-382120) of Beek 
en Donk (0492-463397). Meer 
informatie vindt u ook op 
www.fysiokempsrijf.nl  
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Brouwerij Laarbeek huisvest in de Klokkengieterij 

Uw robuuste 
keuken?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren 

huis nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

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

Op bijna alles SALE.

Vogelwerkgroep de Ortolaan vraagt inwoners om vogels te tellen

Vogeltelling in Laarbeek
Laarbeek - Vogelwerkgroep de Orto-
laan van IVN Laarbeek vraagt inwoners 
van Laarbeek om zoveel mogelijk mee 
te doen aan de Nationale Tuinvogeltel-
ling. Vogelbescherming Nederland or-
ganiseert dit jaarlijkse evenement in het 
weekend van 16 en 17 januari.

De vogelwerkgroep hoopt dat iedereen 
in Laarbeek met een tuin of balkon gaat 
meedoen aan de Nationale Tuinvogeltel-
ling. In het weekend van 16 en 17 janu-
ari telt u een half uur lang, vanuit de luie 
stoel, alle vogels die in uw tuin of balkon 
voorbijkomen. De resultaten levert u in 
op www.tuinvogeltelling.nl.  Meedoen 
is niet alleen leuk maar ook belangrijk, 
want uw ingestuurde gegevens worden 
gebruikt door vogelwerkgroep de Orto-
laan. 

Aan de hand van alle waarnemingen 
wordt ook de Tuinvogel Top tien 2016 
van Laarbeek samengesteld. Bij de af-
zonderlijke kernen van Laarbeek stond 
in 2015 overal dezelfde vogel bovenaan, 
nl. de huismus. Op de website www.
tuinvogeltelling.nl staat hoe u precies 
moet tellen. Iedereen kan meedoen in 
3 gemakkelijke stappen: tel op 16 of 17 
januari een half uur de vogels in uw tuin. 
Vliegen de vogels alleen maar over uw 
tuin? Die tellen niet mee. Tel het hoogste 
aantal vogels van een soort die u tegelij-

kertijd in uw tuin ziet. Tel deze aantallen 
niet bij elkaar op, dan loopt u het risico 
een vogel dubbel te tellen. Geef uw tel-
ling door via de app Tuinvogels of via de 
website. 

Leuk om te weten: ’s Morgens vroeg zijn 
vogels het meest actief en valt er dus het 
meest te tellen. U hoeft geen onderscheid 
te maken tussen vrouwtjes- en manne-
tjesvogels. Heeft u een beetje hulp nodig 
bij het herkennen van uw tuinvogels? Op 
de pagina Tuinvogels vindt u een handig 
overzicht met de 25 meest voorkomende 
tuinvogels. Of download de app Tuin-

vogels van Vogelbescherming voor een 
uitgebreid overzicht. Deze app is gratis 
en is zowel voor Apple als voor Android 
geschikt. Op de app staan maar liefst 93 
vogelsoorten, zodat je in het veld met 
het beeld en eventueel het geluid kunt 
zien welke vogel het is. 

Scholen, kinderboerderijen en andere 
groepen kunnen van tevoren tellen en 
hun telling insturen vanaf vrijdag 15 
januari. Voor de mensen die ook na dit 
weekend niet genoeg kunnen krijgen 
van het tellen van vogels in de tuin, zie 
www.tuintelling.nl.

Fotograaf: Leo van den Heuvel

Aarle-Rixtel – In rap tempo veran-
dert de voormalige Klokkengieterij 
in een bruisende omgeving, met al-
lemaal diverse bijzondere onderne-
mers. De laatste aanwinst is Brou-
werij Laarbeek, bekend van het bier 
‘Laarbeeks Blond’ en ‘Laarbeeks 
Brunette’. Ook zij nestelen zich bin-
nenkort in het authentieke pand in 
Aarle-Rixtel. 

De zes vrienden die samen Brouwerij 
Laarbeek vormen, zijn lang op zoek 
geweest naar een locatie. Robin 
Janssens vertelt: “Het lange zoeken 
heeft geresulteerd in een prachtig 
resultaat. De Klokkengieterij is de 
perfecte locatie voor onze brouwerij. 
De laatste tijd hebben diverse kleine, 
mooie bedrijfjes zich gevestigd in 
dit pand. Er ontpopt hier iets heel 
moois.”

‘Laarbeeks Blond’
De brouwerij maakte furore met de 
komst van hun eerste biertje ‘Laar-
beeks Blond’. Dit is bij bijna alle ho-
recagelegenheden in Laarbeek te be-
stellen. De lokale brouwerij verzorgt 
het complete brouwproces zelf. Dit 
is voor geïnteresseerden vanaf za-
terdag 20 februari te bekijken in het 
voormalige pand van Klokkengieterij 
Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel. 

De heren van Brouwerij Laarbeek zijn hard aan het werk om vanaf 
zaterdag 20 februari zelf te kunnen brouwen op deze locatie 

Aanmelden informatieavond AED-netwerk Laarbeek
Laarbeek - ViERBINDEN Academie heeft 
voor de informatieavond over het AED-
netwerk op 18 februari  nog enkele plaat-
sen vrij. Jan Dekkers zal de informatie-
avond verzorgen en ingaan op wat AED 
is, wat een AED-netwerk inhoudt, wie dit 
netwerk zijn, hoe zij te werk gaan, enz. 

Een interessante avond speciaal voor 
Laarbeekse vrijwilligers (of hun organisa-
tie) en mantelzorgers. De avond begint 
om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur 
en zal plaats vinden in een van de Laar-
beekse gemeenschapshuizen.

ViERBINDEN Academie is een platform 
voor vrijwilligers en mantelzorgers. Ken-
nis, kunde en ervaringen worden uitge-
wisseld. Dit is bedoeld als blijk van waar-
dering, maar ook om deskundigheid en 
samenwerking te versterken. Het doel 
van de Academie is het bieden van leuke 
en leerzame cursussen/workshops/infor-
matieavonden over thema’s die spelen 
bij mantelzorgers en/of vrijwilligers (of 
hun organisatie) en dat gebeurt met ge-
sloten beurzen. Dat betekent dat de aan-
bieders het vrijwillig aanbieden en dat de 
deelnemers niet hoeven te betalen. Dit 

is een principiële keuze. Niet omdat het 
niets mag kosten, maar omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat we met zijn allen heel 
veel kennis en kunde hebben en bereid 
zijn deze te delen met elkaar. 

Vrijwilligers en mantelzorgers die interes-
se hebben voor de informatieavond AED-
netwerk, kunnen contact opnemen via 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl, 
mantelzorg@vierbinden.nl of via tel. 
0492-328800. Graag aanmelden vóór 1 
februari.

Mooie opbrengst kerststal Berkendijkje
Beek en Donk – Op het Berkendijkje was 
er de mogelijkheid bij de fam. Linssen om 
tussen 25 december en 6 januari de grote 
kerststal te bezichtigen. De kerststal was 
elke dag geopend van 10.00 tot 20.00 uur.

Door het kopen van een kaarsje of tij-
dens de Kerstdagen warme chocolade-
melk en glühwein kon u ook dit jaar het 
weeshuis ‘Home Sweet Home’ in Oe-
ganda steunen.  De opbrengst kwam uit 

op €297,33. Dit bedrag is door Gallery 
Berkendijkje rondgemaakt naar €400,00. 

2 bossen tulpen

Heuvelplein 81, Beek en Donk  0492-462833

Tulpenactie

15 t/m 23 januari

€4,95
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 14 januari 2016.
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Donk op dinsdag 
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Kort nieuws Verleende Drank- en Horecavergunning

Verleende ontheffing sluitingsuren

Verleende vergunning Wet op de Kansspelen

Verleende evenementenvergunningen

Diverse gewijzigde bestemmingsplannen vastgesteld

Gemeente actueel

Opvang (zwerf)dieren door Dierenambulance Helmond

Besluit uitschrijving Basisregistratie Personen

Cheque voor Kledingbank Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Laarbeek heeft er een Nederlander bij
• Nieuw fi etsnetwerk in Zuidoost-Brabant
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt  bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan Bavaria Brouwerijcafé , Heuvel 5 in Lieshout 
tijdens Koningsdag, gehouden op woensdag 27 april 2016 van 12.00 tot 22.00 uur 
(verzonden 7 januari 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester heeft besloten een ontheffi ng te verlenen voor het verruimen van 
de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Landgoed D’n Heikant, 
Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel. Deze ontheffi ng geldt tijdens besloten feestavond op 
zaterdag 13 februari 2016 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en op 12 maart 2016 
1.00 uur de dag daarop volgend (verzonden 7 januari 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te verlenen voor 
het plaatsen van twee kansspelautomaten in 2016 op grond van in artikel 30c van de 
Wet op de Kansspelen aan Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk (verzonden 
op 11 januari 2016).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Scouting 
Aarle-Rixtel voor het organiseren van de voorjaarskermis op het grasveld hoek 
Dorpsstraat/Wilhelminalaan (‘t Heuveltje) in Aarle-Rixtel op: 
• zaterdag 9 april 2016 van 15.00 tot 23.00 uur,
• zondag 10 april 2016 van 14.00 tot 23.00 uur,
• maandag 11 april 2016 van 15.00 tot 22.00 uur en 
• dinsdag 12 april 2016 van 15.00 tot 22.00 uur (verzonden 12 januari 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan Carnavalsvereniging De Raopers voor het organiseren van 
een loterij in het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout op zondag 7 februari 2016 
(verzonden 7 januari 2016).

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

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 10 december 
2015 de volgende bestemmingsplannen gewijzigd heeft vastgesteld:
• Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk. Het bestemmingsplan voorziet in de 

splitsing van de boerderij(kavel) Bemmerstraat 8 in 2 bedrijfspercelen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDBemmerstraat8-VG01).

• Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. Dondersweg 8, Beek en Donk. 
Het bestemmingsplan voorziet in de aanpassing van het bestemmingsvlak 
en een vergroting van het bouwvlak Prof. Dondersweg 8, Beek en Donk 
(www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDPfDondersweg8-VG01)

• Horecagelegenheid Asdonkseweg 6, Aarle-Rixtel. Het bestemmingsplan voorziet 
in de realisering van een horecagelegenheid op het betreffende perceel van 
Landgoed D’n Heikant in Aarle-Rixtel (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPBGAsdonkseweg6-VG01).

• Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust. Het bestemmingsplan voorziet in de 
herbouw van een boerderijwoning op een perceel langs de Hannoversedreef in Beek 
en Donk als onderdeel van de Buitenplaats Eyckenlust (www.ruimtelijkeplannen.nl 
> IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDEyckenlust-VG01).

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

Op vrijdag 15 januari komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Vanaf 1 januari 2016 wordt de opvang van zwerfdieren in Laarbeek verzorgd door 
Stichting Dierenambulance Helmond. Vanaf deze datum kunt u bellen naar (0492) 
513 971 als u een zwerfdier heeft gevonden. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week bereikbaar. 

(Zwerf)dieren
Alle in de gemeente Laarbeek aangetroffen zwerfdieren (gezonde, gewonde, zieke 
dieren, dus ook pups en kittens) worden door Stichting Dierenambulance Helmond 
opgehaald, geplaatst, geregistreerd en verzorgd in hun opvang.
Als er twijfel bestaat of het om een zwerfdier gaat, wordt eerst geprobeerd de eigenaar 
van het gevonden dier te achterhalen. Zodra het dier in de dierenopvang in Helmond 
is geplaatst, worden er namelijk kosten bij de eigenaar in rekening gebracht.

Huisdier aanschaffen?
Overweegt u een huisdier aan te schaffen? 
Op de website www.dierenambulancehelmond.nl vindt u verschillende dieren die 
op zoek zijn naar een baasje.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat K.K. Rynkowski, geboren op 11 
februari 1993 in Starogard Gdanski, niet meer woont op het adres waar die in de 
Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met 
als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit 
betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont.

Bent u dit? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op 
met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 
0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan tot en met donderdag 25 februari (zes weken na de dag 
van publicatie) tegen de uitschrijving bezwaar maken. Hoe u bezwaar indient kunt u 
terugvinden onder de tekst ‘Bezwaarschriften’.

Het gemeentebestuur van Laarbeek stuurt geen kerst- en nieuwjaarswensen, maar 
geeft een cheque van 1000 euro aan een goed doel. Dit jaar was dat de Kledingbank 
Laarbeek. Profi ciat!

www.laarbeek.nl 

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Diverse gewijzigde bestemmingsplannen vastgesteld vervolg

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend  Werkomschrijving
Beukendreef 6, Mariahout 04-01-2016 huisvesten seizoenarbeiders
Mariastraat 44, Mariahout 04-01-2016 vervangen voordeur en kozijn van erker
Knapersven 38, Mariahout 05-01-2016 veranderen van een milieu-inrichting
Otterweg 4, Beek en Donk 05-01-2016 plaatsen van een dakkapel
Groes 26, Beek en Donk 05-01-2016 plaatsing tijdelijke woonunit
Korenmijt 12, Beek en Donk 06-01-2016 melding brandveilig gebruik
Prof. Donderstraat 8,  06-01-2016 vergroten van een bedrijfsruimte
Beek en Donk
Klokkengietersstraat 1, 08-01-2016 strijdig gebruik
Aarle-Rixtel
Servaasstraat 54, Lieshout 09-01-2016 vergroten van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Servaasstraat 54, Lieshout 09-01-2016 gedeeltelijk slopen van een woning

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit  Verzonden
Servaasstraat 18, Lieshout plaatsen dakkapel bouwen 07-01-2016
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 
gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit     Verzonden
Gemertseweg 26, Beek en Donk   huisvesten bouw/strijd 04-01-2016  
 arbeidsmigranten RO/brandveilig gebruik 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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

Locatie    Werkomschrijving  Activiteit
Pater Vogelsstraat 41, Beek en Donk verwijderen van asbest slopen
.

Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er voor geen van de plannen 
een exploitatieplan opgesteld.
De bestemmingsplannen liggen, met bijbehorende stukken, van vrijdag 15 januari 
tot vrijdag 26 februari 2016 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De bestemmingsplannen zijn ook digitaal 
te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven 
> ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (zie IDN 
nummer achter het betreffende plan).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door:
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat 
hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 14 januari 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

Een dotje

Afgelopen zondagmorgen was ik nog 
eens in de boshut van Noud Biemans 
aan de Opstal gaan zitten. Ik was de 
vorige avond naar de feestavond van 
Kwizut geweest en had de nodige 
biertjes gedronken. Geweldig gen-
oten van de sfeer en de bands, maar 
ik merk dan toch dat ik wat ouder 
word en moet de volgende dag rustig 
herstellen.
De rust in het hutje was heerlijk en ik 
zat daar lekker te soezen bij het snor-
rende houtkacheltje. Af en toe komt 
er een groepje staartmeesjes bij de hut 
die dan soms wel met zijn tienen aan 
een vetbol gaan hangen. Ikzelf vind 
dit een van de vriendelijkste en meest 
sociale vogeltjes die we hebben. An-
dere vogels willen elkaar nog al eens 
wegjagen bij het voer, maar deze 
meesjes vliegen altijd zachtjes kwet-
terend rond en gaan rustig zij aan zij 
eten. Ook ‘s nachts kruipen ze met 
zijn allen lekker dicht bij elkaar zodat 
ze zich samen warm kunnen houden.
Ik kan erg genieten van deze kleine 
ronde bolletjes met hun sierlijk staart, 
zoals ik van veel dingen kan genieten 
in onze Mooie Laarbeekse natuur!Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Hut bij Noud Biemans

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen 
jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.
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www.mandersgemert.nl
Manders Dance Factory, St. Annastraat 6, 5421 KC Gemert

tel. 06-20882266, info@mandersgemert.nl

KANGOO JUMPS!
Hang je gympen aan de wilgen

en kom jumpen.
Nieuw! Proefles woensdag 21 augustus.

En natuurlijk ook:
HipHop, Kangoo Jumps, Zumba, Stijldans, 

Breakdance, Body-fit en Kinderballet

Start nu in Beek & Donk

Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a

Hiphop  of  Breakdance

1e les is op Vrijdag 22 januari
17:00 Hiphop Mini (6-8 jr.)

17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.)

18:30 Breakdance B-Boys/girls (7-12 jr.)

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl  
of bel Jose 06-20882266

www.mandersgemert.nl
Manders Dance Factory, St. Annastraat 6, 5421 KC Gemert

tel. 06-20882266, info@mandersgemert.nl

KANGOO JUMPS!
Hang je gympen aan de wilgen

en kom jumpen.
Nieuw! Proefles woensdag 21 augustus.

En natuurlijk ook:
HipHop, Kangoo Jumps, Zumba, Stijldans, 

Breakdance, Body-fit en Kinderballet

kantoor- &
boekhoud-
opleidingen

Voordelige kantooropleidingen 
voor de juiste baan!

wijzerworden.nlT 0492-362751

Vanaf 23 februari* starten 
onze nieuwe opleidigen. 
Informatieavonden op 
25 januari en 1 februari voor o.a.

• Boekhoudopleidingen

• Administratief medewerker

• Office modules Excel en Word

• Praktijkdiploma loonadministratie

• Telefoniste / receptioniste

• Secretaresse

Bekijk het complete aanbod op www.wijzerworden.nl

 starten ��l� �� �U no� 
a��!

*  start al op
28 januari!

KPJ Beek en Donk begint 2016 
met jongerendag 

Beek en Donk - Zoals ieder jaar begint KPJ Beek 
en Donk het jaar met de jongerendag. De dag 
voor alle leden, van jong tot oud, begon voor 
de seniorenleden met de algemene ledenverga-
dering. Rond de klok van 13.00 uur heette de 
voorzitter iedereen van harte welkom. 

Tijdens deze vergadering blikken ze terug op 
het afgelopen jaar en kijken ze vooruit op het 
komende jaar.  De verschillende commissies bin-
nen de vereniging zijn aan het woord gekomen, 
het financieel plan is gepresenteerd en natuurlijk 
was er voor iedereen de mogelijkheid om hun 
zegje te doen tijdens de rondvraag. Om 15.00 
uur werd het tijd om het officiële gedeelte af te 
sluiten en te beginnen met het middagprogram-
ma, waarbij de aspiranten zich aansloten.

Als middagprogramma werd in groepjes het 
ABC-ruilspel gedaan. Ieder groepje werd op weg 
gestuurd met een aardappel met de opdracht 
deze te ruilen tegen een ander voorwerp met de 
volgende letter van het alfabet. Hiervan diende 
als bewijs een foto gemaakt te worden. Met als 

doel natuurlijk om terug te komen op het club-
gebouw met een voorwerp wat begint met de 
Letter Z. Rond 17.00 uur kwam iedereen ver-
moeid en hongerig met de meest verschillende 
voorwerpen terug bij het clubgebouw. Gelukkig 
stond daar een frietwagen, waar ze een lekker 
warm frietje konden eten om weer opgewarmd 
met het avondprogramma te beginnen.

‘s Avonds is de KPJ afgereisd naar Boekel om 
daar met z’n allen een balletje te gaan gooien 
op de bowlingbaan. Door het inzetten van de 
meest vreemde tactieken en het gooien van de 
nodige strikes wist iedereen zijn punten binnen 
te halen. Maar uiteindelijk kon er maar één de 
beste zijn! Om 20.30 uur was de jongerendag 
voor de aspiranten afgelopen en hebben de 
senioren de avond afgesloten op de geweldige 
feestavond van Kwizut.

Met deze geslaagde dag kan iedereen terug-
kijken op een mooie eerste activiteit van 2016, 
waarmee ze het jaar goed zijn begonnen. 

oMase actief in januari
Mariahout - oMase heeft in januari nog een 
drietal activiteiten op het programma staan. In 
de religiecyclus wordt op zaterdag 16 januari 
de Grieks Orthodoxe kerk ‘Nektarios van Egina’ 
bezocht in Eindhoven. Men ziet de gebedsruim-
te en krijgt uitleg over het Byzantijns geloof.

De Philharmonie Zuid-Nederland organiseert al 
verschillende jaren openbare repetities en con-
certbezoek voor groepen. Dit jaar is de opzet 
veranderd en worden openbare repetitie en 
concertbezoek in één pakket aangeboden. Op 
woensdag 20 januari bezoekt oMase de open-
bare repetitie in Muziekgebouw Eindhoven. Bij 
deze repetitie worden bepaalde stukken gere-
peteerd en kan men op deze manier het repeti-
tieproces volgen. Op zaterdag 27 februari volgt 
dan het concertbezoek ‘Concert Smart Classics’.

Op donderdag 21 januari is de workshop ‘Schil-
derij met structuur’ bij atelier Berloz in Maria-
hout. Men maakt een structuur-schilderij met 
behulp heavy gel en verschillend materialen 
b.v. schelpen, steentjes, zand, hout, golfkarton, 
touw, stof, kraaltjes en nog veel meer. Er is keuze 
uit verschillende soorten bloemen, landschap, 
iets voor een kinderkamer, of een modern fanta-
sie schilderij. Er zijn vele mogelijkheden om een 
spannend werkstuk te maken.

Aarle-Rixtel – In verband met verhuizing 
naar een nieuw schoolpand en compleet 
nieuwe inrichting, biedt De Driehoek hun 
oude meubilair tegen bodemprijzen aan. 

Op zaterdag 16 januari tussen 11.00 en 
13.00 uur is er een openbare verkoop in het 

oude gebouw van basisschool De Driehoek, 
Jan van Rixtelstraat 26 te Aarle-Rixtel. U 
bent dan van harte welkom met al uw vra-
gen.

Oude meubilair De Driehoek te koop
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De reünie
‘Zoeken, zoeken, zoeken. Waar liggen 
die portretfoto’s nou ook alweer. Ik heb 
die zo’n jaartje geleden allemaal van die 
houten plaat afgehaald? Die kunnen nu 
toch niet weg zijn? …..’

Afgelopen zaterdag schoot me te bin-
nen dat ik nog foto’s van kinderen had 
liggen die een paar uurtjes later een 
reünie zouden hebben met elkaar. Ook 
ik was daarbij uitgenodigd, wat me 
enorm streelde dat ze me daarbij wilde 
hebben. Het leek me daarom leuk om 
ze die avond in de Wok te confronteren 
met hun koppen die ten tijde van hun 
afscheid van de basisschool menig 
traan lieten.

Na lang zoeken bleken ze natuurlijk te 
liggen op de welbekende laatste plek 
waar ik zocht. Sterker nog, ze lagen 
binnen handbereik van mijn werkplek, 
terwijl ik op die plek vooral niet aan 
het zoeken was geweest. Nadat ik wat 
stofpluisjes had verwijderd, bleek dat er 
toch wel een achterkantje voor menig 
fotootje nodig was. Ze waren wat dun 
geworden de afgelopen 6 ½ jaar. Jaja, 
de club die zin had om elkaar weer 
eens te treffen was nog niet zo heel 
lang van de basisschool af. Ze noemden 
zichzelf The 8-Team in die tijd. Zwart 
shirt, gouden opdruk, stout kijkende 
smiley op de voorkant. Ze gooiden 
hoge ogen tijdens het welbekende 
Laarbeekse schoolbasketbaltoernooi, 
maakten naam en faam tijdens de 
afscheidsmusical in het dorp door in 
oldtimers naar het openluchttheater te 
worden gereden en daar via de rode 
loper het theater te betreden. En dat 
onder een grote belangstelling. De 
groep 8 van toen kenmerkte zich ook 
in een grote mate van hechtheid met 
natuurlijk de bekende puberale trekjes 
die ook deze avond nog wel eens 
naar voren kwamen. Tenslotte zijn de 
meesten van hen nu zo’n 18 jaren oud. 
Dat wil dus zeggen dat men alco-

holische versnaperingen nuttigt, een 
motorische vierwieler zelfstandig mag 
besturen als daarvoor het roze bewijsje 
is behaald, er veelal een diploma van 
‘de grote school’ in the pocket is en er 
wordt gestudeerd (rechten, onderwi-
jsassistent of toekomstig dierenarts) of 
al wordt gewerkt (vrachtwagenchauf-
feur). Jawel, kleintjes worden groot en 
dat allemaal in een rap tempo. 

Afi jn, ik had uiteindelijk de fotootjes 
gevonden, ze in orde gemaakt en 
meegenomen naar de reünie. Zodra 
de jongetjes en meisjes van toen plaats 
hadden genomen aan de tafel werden 
de foto’s al snel uitgereikt. Het moge 
duidelijk zijn, het was vrij confronterend 
voor velen. ‘Ik ga deze boven mijn bed 
hangen, zodat ik elke ochtend wakker 
verschiet’, was misschien wel één van 
de meest passende opmerkingen. 

Deze historische bijeenkomst vond 
haar einde rond de klok van 21.30 
uur. Initiatiefnemer Roy glimlachte als 
een ware gastheer tevreden naar zijn 
oud-klasgenoten en nadat Anouk met 
hulp van hoofdrekenwonder (net als 
vroeger) Aron de centjes keurig aan 
de bediening had overhandigd, ging 
eenieder weer z’n eigen wonderlijke 
weg de nacht in. Want dat deden ze 
tegenwoordig ook, op stap gaan! Zelf 
stapte ik tevreden 
mijn auto in. ‘Mijn’ 
kindjes van 2008-
2009 maken het 
goed, das toch wel 
een fi jn gevoel.

Mees Joost

COLUMN
Succesvolle fl essenactie Yammas Mariahout
Mariahout - Onder uitstekende weers-
omstandigheden werd op maandag 28 
december de jaarlijkse flessenactie ge-
houden van Yammas. Na de feestda-
gen is het goed dat de jeugdige leden 
in actie komen voor het goede doel: 
Make a Wish Nederland. De jeugd had 
onderling veel pret. Naast het ophalen 
van heel veel flessen, werd er veel bij-
gekletst. 

In de middag werden er in het buiten-
gebied flessen opgehaald onder bege-
leiding van vrijwilligers en ouders. Vanaf 
18.00 uur trokken ze de kom in om min-
stens zo veel flessen op te gaan halen. 
De stemming zat er goed in en dansend 
en zingend op de muziek gingen ze door 
de straten. Daar waar de flessen niet al 
buiten aan de deur stonden, werd er 
aangebeld. Heel vaak bleken de flessen 
binnen al klaar te staan. Wat mooi om 
te zien dat de actie zo leeft binnen Ma-
riahout. 

De opbrengst van deze flessenactie is 
nog niet bekend, maar de verwachting is 
hoog, gezien de grote hoeveelheid fles-
sen en kratten die zijn opgehaald. 

Yammas bedankt alle inwoners van Ma-
riahout voor hun gulle donatie in welke 
vorm dan ook. Ook alle vrijwilligers en 

ouders die hebben meegeholpen enorm 
bedankt! 

Vrijdag 15 januari staat het jaarlijkse 
schaatsuitje op het programma. Opge-
ven kan via de mail. Vertrek om 18.00 
uur vanaf het Buurthuis. Zorg dat je op 
tijd bent. Yammas be there!  

Beek en Donk - Maar liefst 15 leerlingen 
van OBS het Klokhuis hebben succesvol 
een training tot mediator van De Vreed-
zame School afgesloten. 

Vorige week werden zij tijdens De Ap-
peltjes Parade vol trots aan kinderen, 
leerkrachten en ouders gepresenteerd 
en mochten zij hun certificaat van be-
kwaamheid in ontvangst nemen. Daarbij 
moesten ze meteen in actie komen om 
een ruzie tussen Broer en Broer (de vaste 
presentatoren van de parade) op te los-
sen, met succes!

Sinds vorig schooljaar werkt OBS Het 
Klokhuis zowel op locatie Beek en Donk 
als Lieshout volgens de principes van 
‘De Vreedzame School’, een programma 
voor sociale competentie en democra-
tisch burgerschap. Daarmee wordt een 
positief sociaal en moreel klimaat in de 
school gecreëerd. De kinderen leren op 
een positieve en zorgzame manier met 
elkaar om te gaan, op een democrati-
sche manier met elkaar beslissingen te 
nemen, constructief conflicten op te los-
sen, verantwoordelijkheid te nemen voor 
elkaar en voor de gemeenschap en open 
te staan voor verschillen tussen mensen.
Een belangrijk onderdeel van De 
Vreedzame School is mediatie. Medi-
atie is bemiddeling bij conflicten, zoals 
onenigheid bij een knikkerspelletje, of 

de bal wel of niet uit is bij voetballen, 
roddelen, etc. Alle leerlingen leren wat 
mediatie is en hoe je een conflict kunt 
oplossen waarbij beide partijen tevre-
den zijn (win-win). Dit schooljaar zijn 
voor het eerst ook enkele leerlingen 
opgeleid om de rol van leerlingmedia-
tor te vervullen. Deze kinderen nemen 
waar mogelijk de verantwoordelijk-
heid voor het oplossen van conflicten 
in de klas of op het schoolplein.

Dit schooljaar wordt het team ver-

sterkt met Jade Dekkers, Rens van 
Dijk, Sten Vereijken, Roel van de Vos-
senberg, Nikki van Meel, Kaelin Be-
vers, Teuntje Hoeben, Juul Hellings, 
Danique Gilsing, Willem van Antwer-
pen, Bjorn Verburgt, Jasper Orbon, 
Britt van Deursen, Rens Verhagen en 
Evan Verkuijlen.

OBS Het Klokhuis wil deze kanjers van 
harte feliciteren met dit prachtige re-
sultaat.

Beek en Donk - OBS Het Klokhuis 
houdt op dinsdag 26 januari van 
20.00 tot 21.30 uur een thema-avond 
over Kind Kracht, hoe stimuleer je 
zelfstandigheid en zelf slim naden-
ken, met een inloop vanaf 19.45 uur.

Deze avond, waarvan de toegang 
gratis is, vindt plaats in OBS Het 
Klokhuis, aan de Wijnkelderweg 
3a in Beek en Donk. Alle ouders 
zijn welkom, ook als uw kinderen 
niet naar OBS het Klokhuis gaan. 

De info avond wordt verzorgd 
door gastspreker Belinda Cuijpers, 
het beloofd een interactieve, leer-
zame avond te worden.

Nieuw: Boemerang’s Got Talent!
Frisse start voor tieners 
van De Boemerang
Beek en Donk - 55 Tieners uit Beek 
en Donk verzamelden zich op vrijdag 
8 januari aan de rand van zwembad 
de Drie-Essen voor een frisse ‘Nieuw-
jaars-Disco-Duik’. 

Na het aftellen en een waarschuwing 
voor het speciaal voor deze Nieuw-
jaarsduik, koude water, sprongen de 
tieners massaal tegelijk het water in, 
wat uiteraard gewoon lekker op tem-
peratuur was. Meteen daarop volgde 
de Discolichten en klonk ABBA met 
Happy Newyear uit de speakers, een 
spetterend begin dus voor een actief 
jaar met Tienerwerk De Boemerang. 

Dit jaar staat de agenda weer bar-
stensvol nieuwe leuke maar ook te-
rugkerende activiteiten. Nieuwsgie-
rig? Houd de posters op jou school, 
de facebookpagina én website www.
boemerangbeekendonk.nl in de gaten 
voor de komende geplande activiteiten 
zodat je op de hoogte blijft van alle ins 
en outs en activiteiten van Tienerwerk 
de Boemerang en niet te laat bent met 
inschrijven.

De eerstvolgende zeer geliefde en 
alom bekende ‘Beauty & Game Night 
2016’ komt er weer aan, en wel op 
vrijdag 22 januari van 19.30 tot 22.00 

uur, wat voor leuks er weer gepland 
staat blijft nog even een verassing, 
maar genieten staat voorop! Schrijf je 
snel in, VOL=VOL, de entree bedraagt 
€1,00.

De kerstbomen zijn de deur uit, dus 
wordt het tijd voor Carnaval. Tiener-
werk de Boemerang laat dit natuurlijk 
ook niet ongemerkt voorbijgaan. Op 
vrijdag 5 februari 2016 is het de hele 
avond hossen en dansen tijdens de 
‘Carnavalsdisco’ met niemand minder 
dan DJ Bon Jaski. Je mag een vriend 
of vriendinnetje meenemen (uiteraard 
dient hij of zij wel minimaal 10 jaar te 
zijn) en de toegang is gratis! Tiener-
werk de Boemerang en haar vrijwilli-
gers kijken er naar uit om samen met 
jullie een avond flink te knallen.

Nieuw! ‘Boemerang’s Got Talent’ 
Op vrijdag 4 maart 2016 vindt de eer-
ste editie van ‘Boemerang’s Got Talent’ 
plaats. Ben jij dat aanstormende ta-
lent? Wil je laten zien wat jij kan?! Kun 
jij goed dansen, zingen of heb je een 
ander talent? En wil je dit graag laten 
zien? Alleen, samen met een vriend 
of vriendin of met een groepje? Geef 
je dan op via de site. Inschrijven kan 
vanaf 16 januari. 

OBS Het Klokhuis stelt nieuwe mediators voor

Thema-avond over Kind Kracht

De nieuwe mediators van OBS het Klokhuis

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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PVC Vloer 
berryfloor 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
leverbaar in 8 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.95 Nu voor

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

Me
ene

eM
pri

js

Me
ene

eM
pri

js

Me
ene

eM
pri

js

26.955.99 8.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Vloer het zelf helmond   www.Vloerhetzelf.nl 
gratis Parkeren   engelseweg 223b, helmond   tel. 0492-52 52 70
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiMent

deskundig 
advies

Meer dan 
200.000 M2 

op voorraad
Bezorging
MogeLijk

klik 
laminaat 
landhuisdelen 

budget 
lamel Parket 
rustiek eiken 
landhuisdelen 
10 mm dik, toplaag 2,5 mm, 
15 cm breed, legklaar, 
in naturel geolied of wit geolied. 
Normaal 37.95 Nu

prijsgarantie

stunt
Prijs

25.95
per m2  incl. btw

traPrenoVatie 
massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

775.00
excl. montage, incl. btw

klik laminaat 
adVanCe landhuisdelen 
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

multi Plank 
werkingsarme 
landhuisdelen rustiek
19 cm breed, 190 cm lang, 14 mm dik, 
massief eiken toplaag, leverbaar in 
naturel- en wit geolied. Van 53.95 Nu 

Ook leverbaar tegen meerprijs, 
gerookt en gerookt wit geolied

laminaat 
landhuisdelen xxl
9 mm dik, klasse 32, met 4x v-groef, 
voelbare structuur.
leverbaar in 20 kleuren.
Normaal 29.95

st
un

tp
rij

s

st
un

tp
rij

s

Me
ene

eM
pri

js

9.9531.9517.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.



Donderdag 14 januari 2016 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant 30 JAN
UARI

O
PEN

 DAG CO
M

M
AN

D
ERIJ CO

LLEGE
w

w
w

.com
m

anderijcollege.nl
09.30-14.00 uur

Wilt u ook een persoonlijk 
financieel onbezorgd 2016!

 
Informeer eens naar de 

mogelijkheden.

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken   

 

Platina jubileum Wim Gilsing harmonie St. Caecilia 

Lieshout – Harmonie St. Caecilia 
heeft zondag haar jubilarissen, 
goed voor 410 jaar lidmaatschap, 
in het zonnetje gezet. De jubi-

larissen werden met oliebollen, 
nieuwjaarswensen en de concer-
ten van de slagwerkgroep en het 
harmonieorkest gehuldigd.

Het rijtje met jubilarissen is indruk-
wekkend. Onder hen ondersteu-
nend leden, oud-bestuursleden 
en natuurlijk muzikanten. Zo zijn 

Patrick van Lierop en Peter van 
Vlerken beide 25 jaar lid, Jan Op-
heij, Fons Swinkels en Joost van 
den Biggelaar 40 jaar lid en Her-
man van Loen is goed voor 50 jaar 
lidmaatschap. Dit jaar vieren Frans 
Dekkers en Guus van den Bigge-
laar hun 60-jarig lidmaatschap.

Een bijzonder moment was er voor 
Wim Gilsing, hij is maar liefst 70 
jaar lid. Wim kwam als ‘klein men-
neke’ bij de harmonie. “Op straat 
liep ik mee tussen de harmonie 
met de kleine trom”, vertelt Gil-
sing. Zijn vader en broer maakten 
muziek en ook Wim heeft zijn mu-
zikale genen doorgegeven. Op het 
moment van zijn platina jubileum 
spelen twee kleinkinderen bij St. 
Caecilia. 

“Ik heb nooit diploma’s gehaald, 
zo ging dat toen.” Toch heeft 
hij zijn hele carrière slagwerk be-
speeld. Wie denkt dat Wim met 
zijn 70 jaar lidmaatschap inmid-
dels rustig aan de zijlijn zit heeft 
het mis. Nog steeds bespeelt hij de 
kleine trom bij het seniorenorkest.

Laarbeek - Afgelopen zaterdag 
heeft de vereniging ‘De Laar-
beekse Veteranen’ in Café-zaal 
De Tapperij een goed bezochte 
nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Na de uitgebrachte toast stond 
voorzitter Jan Verkuijlen kort stil 
bij de verenigingsactiviteiten van 
2015 en blikte ook vooruit op het 
nieuwe jaar. 

Twee afscheidnemende bestuurs-
leden werden bedankt voor hun 
jarenlange inzet voor de Vereni-
ging. Jan van de Laar werd voor 
zijn maar liefst 25 jaar durende 
inbreng maar ook zijn echtgenote 
Nelly werd in het zonnetje gezet. 
Zij was gedurende al die jaren 
gastvrouw van de bestuursverga-
deringen. Ook werd afscheid ge-
nomen van Jan van den Bogaard, 
17 jaar in het bestuur waarvan 13 
jaar als secretaris, jan was voor de 
buitenwereld het gezicht van ‘De 
Laarbeekse Veteranen’. Zijn echt-
genote Greet van den Bogaard 
werd bedankt voor het gedurende 
vele jaren verzorgen van de lote-
rijprijzen en de hulp bij zomerac-
tiviteiten. De plaatsen van beide 
heren in het bestuur worden inge-
nomen door Wim Neilen en Frans 
van den Heuvel waarbij de laatste 
het secretariaat overneemt.

Het officiële gedeelte werd afge-
sloten met de presentatie van het 
nieuwe verenigingsvaandel. Dit 
nieuwe vaandel, gemaakt door 

mevrouw Mieke Vereijken-Bos 
doet meer recht aan de verschil-
lende missies van de veteranen 
binnen de vereniging. De voor-
zitter gaf daarbij een uitleg welke 
symbolische betekenis er aan de 
verschillende onderdelen op het 
nieuwe vaandel ten grondslag lig-
gen. 

Nieuw verenigingsvaandel gepresenteerd

Nieuwjaarsreceptie ‘De Laarbeekse 
Veteranen’

De afscheid  nemende bestuursleden Jan 
van den Bogaard (l) en Jan van de Laar (r)

Voorzitter Jan Verkuijlen presenteert met de 
maakster Mieke Vereijken-Bos het nieuwe vaandel

Laarbeekvoorelkaar.nl zoekt vrijwilligers
Laarbeek – Voor Omroep Kontakt en 
het Sophia SnuffelCollege is Laarbeek-
voorelkaar.nl op zoek naar vrijwilligers.

Omroep Kontakt is op zoek naar een 
vrijwilliger die dagelijks of in dagdelen 
het TV werk coördineert met de came-
ramensen en de reporters. Ook stelt 
deze vrijwilliger de betreffende formu-
lieren voor hen op.

Het Sophia SnuffelCollege is op zoek naar 
vrijwilligers, die samen met hun hond de 
laagste groepen van basisscholen bij jou 
in de buurt te bezoeken om kinderen te 
leren hoe ze veilig met honden omgaan.

Heb jij een sociale, gehoorzame en 
kindvriendelijke hond en lijkt het je leuk 
om voor de klas te staan? Op deze ma-

nier kan het aantal hondenbeten bij kin-
deren beperkt worden en neemt angst 
voor honden af. Bovendien draagt het 
Sophia SnuffelCollege bij aan meer be-
grip en respect voor honden en andere 
dieren. Het Sophia SnuffelCollege is een 
project van de Koningin Sophia-Ver-
eeniging tot Bescherming van Dieren.

Meer informatie:
Voor meer informatie over bovenstaan-
de of andere vrijwilligersvacatures kunt 
u contact opnemen met Suzan de Ko-
ning van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek via 0492-328 807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.laarbeekvoorelkaar.nl.

 

van de Voorste Grootel

Grotelseheide 11, Bakel            www.voorstegrootel.nl             0492-381490 / 06-15126730

pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer

Trimmen op afspraak  
v.a. € 35,- voor kleine hond.

TRIM@VOORSTEGROOTEL.NL

2 voersoorten uit ons assortiment: 
* ADULT 22/8  € 13,50 / 10 KG 
* LAM&RIJST         € 18,-    / 10 KG

Ons voer is vrij van chemische kleur/geur 
en/of smaakstoffen. Vraag  ook naar de 

glutenvrije voeding.

VOER@VOORSTEGROOTEL.NL

van de Voorste Grootel
pension | asiel | kennel | trimmen  
dierbemiddeling |transport | voer
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  Speciaal voor  groepen
•  Samen eten van heerlijk mals vlees•  Soep, vleesschotel, muntspoom• Laat je ridderen• Onbeperkt drinken• € 39,50 p.p.

Kluisridders
Arrangement

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

Mooi UIT in Laarbeek

Aarle-Rixtel - Bibliotheek De Lage Beem-
den is klaar voor de toekomst. En daarbij 
hoort vernieuwing en soms verhuizing. 
Dit keer is de bibliotheek in Aarle-Rixtel 
aan de beurt. 

Bibliotheek Aarle-Rixtel gaat verhuizen 
naar De Dreef aan De Duivenakker 76. 
Daar is iedereen van harte welkom vanaf 
dinsdag 16 februari. Om de verhuizing zo 
geruisloos mogelijk te laten verlopen is de 
bibliotheek gesloten van maandag 1 fe-

bruari tot en met maandag 15 februari.
De openingstijden verruimen aanzienlijk: 
van 11,5 naar 79 uur per week. Na de 
verhuizing maakt de bibliotheek onder-
scheid tussen bemande en onbemande 
openstelling. Voor hulp en advies kun-
nen bezoekers terecht tijdens de be-
mande openingsuren: op die momenten 
is er een medewerker van de bibliotheek 
aanwezig.

Nieuwe openingstijden per 
16 februari 2016
Maandag tot en met donderdag: 
8.30 – 00.00 uur
Vrijdag: 8.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 8.30 – 14.00 uur

Er is een bibliotheekmedewerker aanwe-
zig op dinsdag en woensdag van 14.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl 

Beek en Donk - Jij houdt wel van een 
feestje. Jij houdt ook van een verkleed-
feestje zoals met carnaval. Maar je houdt 
eigenlijk niet zo van carnaval. Nou, dan 
ben je vrijdag 5 februari welkom in het 
clubgebouw van Sparta’25. 

Sparta’25 houdt een 70’s-80’s party. Kom 

in je meest flitsende disco-outfit en leef je 
uit op de dansvloer. En als er per onge-
luk een carnavalshit voorbijkomt dat is het 
hoempapa in discostijl. Maar de discoknal-
lers uit de jaren zeventig en tachtig zorgen 
ervoor dat niemand stil blijft staan. Vanaf 
20.00 uur zijn de deuren open voor een 
geweldig Friday Night Fever.   

Op zaterdag is er natuurlijk het altijd ge-
zellige verkleedvoetbal en jeugdcarnaval. 
Op maandag is er een heus matinee waar 
jong en oud een geweldige middag be-
leven. Hou www.sparta25.nl in de gaten 
voor het laatste nieuws en het program-
ma. 

Carnaval, maar dan anders

70’s en 80’s party bij Sparta’25

Openingstijden aanzienlijk verruimd: van 11,5 naar 79 uur per week

Bibliotheek Aarle-Rixtel verhuist en vernieuwt

Aarle-Rixtel - Bibliotheek De Lage 
Beemden is op zoek naar enthousiaste 
en actieve vrijwilligers voor de (nieuwe) 
locatie in De Dreef in Aarle-Rixtel, die 
opent in de derde week van februari. 
 
Tijdens een deel van de openingsuren zijn 
er geen medewerkers in de bibliotheek 
aanwezig. Voor deze onbemande uren 
zoekt de bibliotheek vrijwilligers, die twee-
maal per week een uur beschikbaar zijn. 

De vrijwilliger treedt op als gastvrouw/-
heer in de bibliotheek en ruimt boeken 
en andere bibliotheekmaterialen op. 
Daarnaast kan de vrijwilliger adviseren 
en doorverwijzen, ideeën aandragen 
voor activiteiten en zorg dragen voor 
een laagdrempelige, inspirerende om-
geving voor de klant.
 
Belangstelling?
Meer informatie staat op www.

bib l iotheek lagebeemden.n l/va-
catures. U kunt uw belangstel-
ling aanmelden  bij Charlotte Tulp 
van Bibliotheek De Lage Beemden 
(charlottetulp@bibliotheekdlb.nl).  
Vergeet daarbij naast uw contactge-
gevens als telefoonnummer en email-
adres niet aan te geven welke dagdelen 
u inzetbaar bent en hoeveel dagdelen 
u maximaal ingezet wilt worden. 

Vrijwilligers gezocht voor nieuwe bieb Aarle-Rixtel

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

Op de foto van vorige week kwam 
een enkele reactie binnen:

Deze boerderij stond op de hoek 
Wilhelminalaan/Sengersweg in Aarle Rixtel.
Dat was vroeger een jeugdboerderij, boven zat KPJ en er was maandelijks een 
jeugddisco.

Is de foto in De MooiLaarbeekKrant misschien de 
boerderij van vroeger Frans Beniers, nabij het heu-
veltje in Aarle-Rixtel? Op de hoek  Sengersweg/Wil-
helminalaan, vroeger Beekseweg, nabij het kermister-
rein. Zelf weet ik nog dat ze er limonade bottelden!
Groeten, Henk Lentjes

Historische beelden

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

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

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

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

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820
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Café Thuis  |  Heuvelplein 6  |  Beek en Donk  |  Tel.: 0492 464884
www.cafethuisinlaarbeek.nl

Café Thuis Live

Café Thuis  |  Heuvelplein 6  |  Beek en Donk  |  Tel.: 0492 464884

Publiekswinnaar van 2013 Dutch Battle 
of the Coverbands

 

Een avondje Skipmondays betekent swingen, 
meezingen, zwijmelen en uit je dak gaan!

Zaterdag 16 januari Aanvang: 21:00 uur

Skipmondays

Mooi UIT in Laarbeek

Auto-fotopuzzel-rit bij Sparta’25

Animal Event in de rollerhal

Beek en Donk – De Vriendenclub 
Sparta’25 houdt op zondag 17 janu-
ari een auto-fotopuzzel-rit waaraan 
iedereen, zowel leden als niet-leden 
van de voetbalvereniging en de vrien-
denclub, kunnen deelnemen. Een leuke 
activiteit voor familie, vrienden, etc. en 
deelname is gratis.

Bij inschrijving in het clubgebouw krijgt 
u de route en de foto’s uitgereikt. De 
bedoeling is dat u tijdens het rijden van 
de route de plaatsen kunt achterhalen 
waar de foto’s zijn genomen. Met an-
dere woorden: plaats de foto’s in de 

goede volgorde conform de route. Voor 
jongere kinderen zijn er enkele foto’s bij 
die gemakkelijk herkenbaar zijn.  
Inschrijven/starten kan tussen 11.00 
en 14.00 uur. Zij schatten dat u circa 2 
uur nodig hebt voor het afleggen van 
de route. Voor de uiteindelijke winnaar 
wordt door de Vriendenclub Sparta’25 
een leuke prijs beschikbaar gesteld.

Wilt u de wedstrijd Feyenoord-PSV 
zien, start dan tijdig. De wedstrijd kunt 
u vervolgens vanaf 14.30 uur zien op 
groot beeldscherm in het clubgebouw. 
Je kunt na inschrijving meteen starten.

Beek en Donk – Op de Lage Heesweg 
1 wordt op zondag 17 januari een Ani-
mal Event gehouden. Deze vindt plaats 
van 12.00 tot 16.00 uur op de locatie 
van Rollerclub De Oude Molen. 

Het belooft een leuke middag te wor-
den voor jong en oud. Ga op de foto 
met een mooie vogel, kom kijken naar 

de demonstratie van speurhonden of 
sla je slag op de rommelmarkt. Men 
kan ook een kijkje nemen in de am-
bulance van de dierenambulance Hel-
mond. Dierenpark het Regtereind is 
ook aanwezig. Aan de bar kunt u ge-
nieten van een lekker hapje of drankje. 
De entree is gratis. 

Vlooienmarkt bij gemeenschapshuis de Dreef
Aarle-Rixtel - Bij gemeenschaps-
huis de Dreef te Aarle-Rixtel 
wordt op zondag 17 januari van 
9.00 tot 15.00 uur een vlooien-
markt gehouden. Deze vlooi-
enmarkt wordt georganiseerd 
door de stichting Aarle-Rixtel in 
samenwerking en ten bate van 
de EHBO, volleybalvereniging 
Cialfo, badmintonclub de Gan-
zeveer en de veteranen van ASV, 
allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen parti-
culieren een kraam of grondplaats 
huren voor de verkoop van twee-
dehands goederen. Bezoekers 
kunnen snuffelen naar snuiste-

rijen, huisraad, boeken, elektri-
sche apparaten, huishoudelijke 
apparaten, kleding, cd’s, platen, 
speelgoed, te veel om op te noe-
men. Wie nu eens eindelijk de zol-
der op wil ruimen of van spullen 
af wil komen, die eigenlijk zonde 
zijn om weg te gooien, kan nu te-
recht op de gezellige vlooienmarkt 
in Aarle-Rixtel, waar men ook kan 
genieten van een kopje koffie, 
drankje of hapje. De kosten voor 
een kraam bedragen €20,00. De 
entree bedraagt €2,00. Kinderen 
onder 12 jaar onder begeleiding 
gratis. 

Voor informatie en boekingen kan 

contact worden opgenomen met 
Frans Coppens, tel. 06-20888818/ 
0492-382481.

Lezing over molens bij De Lange Vonder 
Beek en Donk - Volgende week houdt 
Jan Tielemans, op de heemavond van 
heemkundekring De Lange Vonder, in 
Beek en Donk een lezing over molens. 
Zij hebben het idee dat molens bij uit-
stek een element in het Nederlands 
landschap zijn. 

De oorsprong van de molens moet men 
echter in Mesopotamië, China en het 
Midden-Oosten zoeken. In de Mid-
deleeuwen hebben de Nederlanders 
zich de windmolen toe geëindigd en de 
functie in de eeuwen daarna volledig 
uitgenut. De windmolen was de eerste 
echte ‘motor’ waarmee diverse machi-
nes konden worden aangedreven.  Het 
hoogtepunt van het gebruik van wind-
molens ligt in de 19e eeuw, toen er zo’n 
10.000 molens in gebruik waren, nu 
zijn er nog 1200 molens draaivaardig.

De ontwikkeling van stoommachines, 
dieselmotoren en elektrische motoren 
hebben de functie van windmolens in 
loop der tijd verdreven. Aan deze te-
rugloop liggen ook een aantal maat-
schappelijke veranderingen ten grond-
slag. Jan Tielemans besteed in zijn 
verhaal aandacht aan de ontwikkeling 
van de molens door de eeuwen heen 
en daarbij ook de Laarbeekse molens 
niet vergeten.

De lezing vindt plaats op maandag 
18 januari aanstaande om 20.00 uur 
in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk. Iedereen 
is van harte welkom. Leden van De 
Lange Vonder hebben gratis toegang. 
Overige gasten betalen €2,00 entree.

Molen De Leest

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

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

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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CARNAVAL 2016

Nog enkele kaartjes verkrijgbaar voor ganzekwekavonden

Activiteiten tijdens Carnaval in Ganzegat

Kaartverkoop Carnabeats gaat van start

Raopersgatse Dansmariekes naar Hattemerbroek

Raopers houden 50+ Bonte Middag

Laatste kaarten Wedden Dat Je Lacht!

Lieshout - De kaartverkoop van het 
felbegeerde Carnabeats gaat eindelijk 
van start. On-line via www.carnabeats.
nl zijn ze inmiddels verkrijgbaar, waar-
bij al snel te zien was dat de verkoop 
aantallen op liepen. Vanaf donderdag 
14 januari zijn de kaarten via het voor-
verkoopadres DIO Drogisterij Mark, 
Dorpstraat 5 te Lieshout te koop zijn.

Party Jockey Tim heeft dit jaar ‘een 
zee van feest’ als thema gekozen. Dit 
komt terug in de gehele aankleding van 
de zaal, beeldvorming van de posters 
en tickets. Een betrekkelijk eenvoudig 
thema waarbij wordt verwacht dat ie-
dereen er gemakkelijk gehoor aan kan 
geven en dat het Dorpshuis kan wor-
den omgetoverd tot een waar deinend 
schip. De line-up is in samenwerking 
met een artiestentalentenbureau Sodif-
ferent tot stand gekomen. Per avond 
staan 4 top dj-optredens gepland. 

In de voorverkoop kosten de toegangs-

kaarten €10,00 voor beide avonden. 
Losse voorverkoop per avond €8,00. 
Losse verkoop op avond zelf bij entree 
per stuk €9,00, mits nog beschikbaar. 
De prijzen zijn inclusief garderobe. Kijk 
ook op de website en Facebook hoe je 
kaarten kunt winnen. 

De organisatie waarschuwt voor het il-
legaal kopiëren van de online gekochte 
kaarten. Middels een aparte ingang 
worden deze ingenomen, geavanceerde 
apparatuur maakt illegaal gekopieerde 
toegangsbewijzen direct zichtbaar. Men 
valt met een ongeldig kaartje, nog voor 
binnenkomst, direct door de mand en 
moet alsnog een nieuw kaartje voor de 
maximumprijs kopen, mits deze nog be-
schikbaar zijn. Het beleid is strikt, geen 
geldig kaartje, geen toegang. 

Carnabeats is alcoholvrij, er wordt 
frisdrank en alcoholvrij bier geschon-
ken met verschillende smaakjes tegen 
redelijke consumptieprijzen er is een 

friettent aanwezig. Carnabeats wordt 
mede mogelijk gemaakt door ca. 60 
vrijwilligers en donaties van o.a. VIER-
BINDEN, Gemeente Laarbeek, Rabo-
bank, ALTEIDFrenken Klimaat Techniek 
en Duurzaam, Rotary Gemert-Beek en 
Donk-Lieshout. De organisatie zoekt 
nog sponsors/donateurs.

Carnabeats is er speciaal voor de jeugd 
van Laarbeek van het voortgezet onder-
wijs van 13 t/m 17 jaar. Veel ouders zien 
graag dat de jeugd in eigen gemeente 
kan blijven. Men is meer gerust en het 
geeft gemak en een beter gevoel. Gro-
tere afstanden, steden die niet altijd 
even veilig zijn, ouders verliezen zelf 
hun vrijheid, wanneer kinderen op gro-
te afstand feest gaan vieren. Vorig jaar 
was de totale opkomst van 2 avonden 
ca. 1200, voornamelijk Laarbeekse jon-
geren. Carnabeats wordt gehouden op 
zaterdag 6 en maandag 8 februari in de 
feestzaal van het Dorpshuis in Lieshout.

Lieshout – De dansmariekes uit 
Raopersgat doen op zaterdag 16 
januari mee met het Tolhekker dans-
gardetoernooi in Hattemerbroek. Als 
verrassing voor Prinses Mariëlle van 
Raopersgat, die geboren en getogen 
is in Wezep/Hattemerbroek, gaan de 
Raopersgatse dansmariekes mee strij-
den om de eerste plaats te veroveren 
in de derde editie van het dansgarde-
toernooi. 

De trainsters en de dansmariekes zijn 
druk bezig met de juiste voorbereidin-
gen en trainingen. Al met al een hele 
beleving voor de dansmariekes uit 
Lieshout die hun beste beentje voor 
gaan zetten. De derde editie van het 
Tolhekker dansgardetoernooi gaat op 
zaterdag 16 januari van start in het 
dorpshuis De Bouwvakker in Hatte-
merbroek. Rond de klok van 17.00 uur 
reiken Prins Jeroen de Eerste en Prinses 
Diana de Eerste van de Tolhekkers de 

prijzen uit. De dansmariekes worden 
tijdens het Toernooi aangemoedigd 
door Prins Maarten d’n Twidde, Prin-

ses Mariëlle, Adjudant Martijn, Hof-
dame Chantal en hun gevolg. Meiden 
van de dansmariekes… veel succes.

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houden, in samenwerking 
met KBO-Lieshout, een amusements-
middag voor 50-plussers op zondag 
17 januari. Iedereen is van harte wel-
kom, ook al bent u geen lid van de 
KBO.

De Raopers hebben een vol program-
ma, met onder andere kletsers en 

amusement en natuurlijk ook de eigen 
jeugdraad en dansmariekes. Er is een 
loterij in de pauze met leuke prijzen 
te winnen. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Top1 Toys van Berlo, Dorpsstraat 
47, Lieshout. En bij de inloop van het 
Dorpshuis. De kaartjes kosten €5,00 
per stuk. Deze middag begint om 
14.00 uur in zaal de Koekoek. De zaal 
is open vanaf 13.00 uur.

Berry Knapen

Aarle-Rixtel – Voor carnaval in Gan-
zegat staan diverse activiteiten op 
het programma. Er zijn nog slechts 
enkele kaarten te koop voor de se-
niorenmiddag en ganzekwekavon-
den. Loop even binnen bij snoeperij 
Jantje en bemachtig daar 1 van de 
laatste kaartjes a €13,50 per stuk.

Carnaval nader met rassé schreden. 
Nog even en in Ganzegat stort ieder-
een weer volop in het feestgedruis.

Carnavalszaterdag
Op carnavalszaterdag vindt na de 
sleuteloverdracht de opening van 
carnaval om 16.15 uur plaats bij het 
Ganzentrio op de Couwenbergh. ’s 
Avonds vindt het traditionele gekos-
tumeerde bal plaats in de feesttent 
achter Café de Vrienden. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen.

Carnavalszondag
Op carnavalszondag vindt natuurlijk 
de optocht plaats. Deelnemers voor 

optocht, gevel- en straatversiering 
kunnen zich aanmelden via www.

ganzegat.nl. Bij inschrijving ont-
vangt u tevens het reglement. Er is 

dit jaar extra controle op het gebruik 
van alcohol en het muziekvolume.

Carnavalsmaandag
Op carnavalsmaandag vindt het 
dweilfestijn plaats, georganiseerd 
door CV Eieren. ’s Avonds houden ze 
een gezellige Hollands piratenfestijn 
met onder andere Jasper & Vermeer 
und die geile madeln

Carnavalsdinsdag
Op carnavalsdinsdag hebben de 
Ganzegatters na Dolle Dinsdag nu 
Dollar dinsdag. Een dag met de no-
dige flauwekul, lekker eten en een 
grote dosis humor, aanvang 13.00 
uur.  Zorg dat je erbij bent. Er zijn 
onder meer een optreden van de be-
kende kletser Frank Schrijen. Tevens 
wordt er een prachtig schilderij ge-
veild.

Ze sluiten carnaval af met een knal-
lende avond in jaren 90 stijl. Als klap 
op de vuurpijl maakt deze avond 

Charly Lownoise zijn opwachting. 
Kaarten voor deze avond zijn te 
koop voor €10,00 bij Grand Café 
Stout, Café de Vrienden of via de 
stichting organisatie carnaval Gan-
zegat. Je krijgt voor je entreekaart 4 
consumpties.

Ziekenbezoek
Traditioneel brengt Ganzegat met 
een klein gezelschap op de vrijdag 
voor carnaval een bezoek aan onze 
dorpsgenoten die in het ziekenhuis 
of verzorgingshuis verblijven. Ook 
kunnen ze 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 u 
een bezoek op prijs? Mail dan naar 
 secretariaat@ganzegat.nl of stuur 
een briefje naar postbus 24, 5735 
ZG in Aarle-Rixtel. Stuur uw mail of 
briefje uiterlijk 3 februari 2016 op.

De dansmariekes van Raopersgat

Lieshout – Er zijn nog enkele kaarten 
verkrijgbaar voor de geweldige klets- 
en amusementsavond, Wedden Dat 
Je Lacht! van de Raopers op vrijdag 
22 januari. 

Er zijn geweldige optredens te zien van 
Erpel uit ut Zekske, Dirk Kouwenberg, 
Arian Compen, De Patatjes, Rien van 

Genugten, Duo Vreemd, Boy Jansen 
en Die Milka’s. Zaterdag 23 januari is 
inmiddels uitverkocht. Kaarten voor 
vrijdag 22 januari zijn verkrijgbaar 
voor €12,50 bij Drogisterij Dio Mark 
aan de Dorpsstraat in Lieshout. Zorg 
dat u erbij bent. Allaaaafff..
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Bijzondere nominatie voor Kanters Special 
Products uit Lieshout
Lieshout – Afgelopen jaar is Kanters 
Special Products uit Lieshout door 
het Nationale Business Succes Award 
Instituut genomineerd voor de Natio-
nale Business Succes Award 2015. Na 
het bemachtigen van de eerste plaats 
binnen binnen de veevoedersupple-
mentenbranche, dingt Kanters nu mee 
naar de felbegeerde titel ‘Meest suc-
cesvolle onderneming van het jaar’.

Nationale Business Succes Award In-
stituut
Het Nationale Business Succes Award 
Instituut nomineert sinds 2011 jaarlijks 
de beste bedrijven van Nederland in 
specifieke branches op basis van stren-
ge selectiecriteria. Een Succes Award 
wordt op basis van onderzoek toege-
kend aan ondernemingen die excel-
lente resultaten hebben bereikt in hun 

branche en een lichtend voorbeeld zijn 
van succesvol ondernemen.

Spannende strijd
Door middel van stemrondes komen 
de vijf bedrijven met de meeste stem-
men in de finale. Op donderdag 4 fe-
bruari 2016 worden de prijswinnaars 
bekendgemaakt. De hoofdprijs be-
staat behalve uit de felbegeerde award 
uit een bedrag van €100.000,-.

Er kan gestemd worden van zondag 
10 januari tot zaterdag 16 januari. 
Wil je helpen Kanters naar de finale 
te loodsen, dan sms je NBSA [spatie] 
6159 naar 4422 (sms-en is gratis).

Voor alle informatie over Kanters Spe-
cial Products: www.kanters.nl 

Beek en Donk - Zoals gebruikelijk bij 
de exposities in het Oude Raadhuis 
werd ook bij de expositie van fotoclub 
Objectief een loterij gehouden. Het 
leuke van deze loterij is dat diegene 
waarvan het lot wordt getrokken de 
gelukkige winnaar wordt van de foto 
die hij/zij als mooiste had aangemerkt.   

Deze keer was Riny Claassen uit Hel-
mond de gelukkige. Het bestuur heeft 
de foto intussen kunnen overhandi-
gen. De maker van deze schitterende 
opname is Hans Egelmeers, die een van 
de enthousiaste leden is van fotoclub 
Objectief. Zij danken de vele bezoekers 
voor hun interesse in de fotokunsten 
van de leden en zien u allen de vol-
gende keer weer graag terug. 

Rogier van Sambeek

Winnaar loterij expositie fotoclub Objectief
De winnaar, Riny Claassen

Nieuwjaarsreceptie bij PNL

Laarbeek - De jaarlijkse nieuwjaars-
receptie van Partij Nieuw Laarbeek 
vond maandag 11 januari plaats bij ‘t 
Café van Lieshout in Lieshout. 

Het openingswoord was van PNL-
voorzitter Wout Vermeulen. Hij blikte 
terug op 2015 en keek vooruit naar 
het nieuwe jaar. “PNL is sterk in ont-
wikkeling om geformuleerde doelen te 

realiseren”, aldus Vermeulen. “Het is 
de taak van het bestuur om ervoor te 
zorgen dat de fractie van PNL in opti-
male omstandigheden kan werken om 
te kunnen dienen als spreekbuis van 
en naar de leden. Dit zal in 2016 niet 
anders zijn. Constructieve oppositie 
voeren zal ook in 2016 het belangrijk-
ste item zijn.”

Mariahout - In samenwerking met de 
werkgroep Alleengaanden houdt Zorg 
om het Dorp zondagmiddag 17 janu-
ari om 14.00 uur een Nieuwjaarsbij-
eenkomst in het Buurthuis. 

De uitnodiging is bedoeld voor de 
alleengaanden leden van ZOD en 
alle alleengaanden  in Mariahout.  De 
zondagmiddag is voor veel mensen 
vaak niet de prettigste middag van de 

week, daarom is voor deze dag geko-
zen. Gezellig samen buurten onder het 
genot van een kopje koffie, een drank-
je en een spelletje, dan vliegt de tijd 
voorbij. Wel graag even aanmelden, 
dit kan via tel. 0492-421496.

Tevens wil het bestuur van Zorg om 
het Dorp u een gezond en mooi 2016 
wensen. Dat het u goed mag gaan!

Lieshout - De Dorpsraad in Lieshout 
zou graag zien dat er in het Dorpshuis 
een postervitrine opgehangen wordt 
in de doorgang tussen de school en 
het Dorpshuis. 

Gezien de kosten die er gemoeid zijn 
met een kant en klare vitrinekast is de 
Dorpsraad op zoek naar een kundige 

vrijwilliger die een dergelijk kast kan 
maken. De materiaalkosten worden 
door de Dorpsraad vergoedt.
Indien u denkt: ‘nou, dat is echt 
iets voor mij!’ dan kunt u zich aan-
melden  bij het secretariaat, via 
mhubrechsen@onsbrabantnet.nl.

Zorg om het Dorp nodigt 
alleengaanden uit

Dorpsraad Lieshout zoekt 
handige vrijwilliger

Advertorial

Op zaterdag 23 januari geeft Tati’s 
Dance Agency in Beek & Donk Pole 
Fitness workshops voor kinderen en 
tieners.

Pole Fitness Kids-Teens is een nieuw 
fitnessconcept waarbij kinderen on-
der professionele begeleiding op een 
leuke en pedagogisch verantwoorde 
manier hun conditie, kracht, lenig-
heid en motoriek leren verbeteren. 
Na een goed opgebouwde warming-
up zullen er technieken worden aan-
geleerd zoals draaien, klimmen en 
ondersteboven hangen in de paal. 
We sluiten het uur af met een coo-
ling-down. 

Het programma is door een deskun-
dig en pedagogisch verantwoord 
team samengesteld, bestaande uit 
een (kinder)psycholoog, directrice 
en leerkracht van een basisschool, 
medewerker van een jeugdinstelling, 
dansinstructrice & turncoach.

Van 09.45-10.45 uur wordt de work-
shop aan de Kids gegeven 
(5 jaar t/m groep 8).
Van 11.00-12.00 uur is de workshop 
voor de Teens 

(voortgezet onderwijs t/m 16 jaar).
Bij voldoende animo zullen er uitein-
delijk lessen worden gestart. 

De locatie van de workshops is 
Willemstraat 3A in Beek & Donk 
(in het gebouw van Sportcentrum 
Coach).
Voor overige vragen en het aan-
melden voor één van deze 
workshops kunt u mailen naar 
tdanceagency@gmail.com 

Workshop Pole Fitness Kids-Teens

Lieshout – Met muziek van De Med-
lies genoten bijna zeventig Laarbeek-
se ondernemers vrijdagavond van de 
nieuwjaarsborrel van Vier, onderne-
mersclub Laarbeek. De borrel vond 
plaats bij ’t Café van Lieshout in het 
gelijknamige dorp. 

Presentaties
Na wat korte presentaties over de toe-
gevoegde waarde van Vier binnen het 
Economisch Platform van de gemeente 
Laarbeek, de uitslagen van een intern 
ledenonderzoek en de samenwerking 
met het evenement Color Fun! om 
geld te doneren aan goede doelen was 
het tijd om te proosten op een goed 
ondernemend 2016 en te netwerken. 

Activiteiten
Leden van Vier maakten vrijdag-
avond ook kennis met het activitei-
tenprogramma voor komend jaar, 

waarin weer interessante bedrijfs-
bezoeken, netwerkbijeenkomsten 
en uitstapjes gepland staan. Kijk op 
www.vierlaarbeek.nl voor alle infor-

matie. Via deze site kun je ook infor-
matie opvragen of lid worden van de 
ondernemersclub. 

Geslaagde nieuwjaarsborrel ondernemersclub Vier

Het bestuur van Vier proostte samen met haar leden op een goed nieuw jaar. Vlnr. Nikki Barten, Pieter 
Kuhn, Roel Janssen, Willem van den Bogaard en Marcel Ruwers (Henk Beekmans ontbreekt op de foto)

Fotograaf: Joost Duppen
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MooiBoerdonk
Buffelrun eindigt op 2e plek bij Beste Nieuwkomers

Boerdonk - Het jaar 2016 begon 
fantastisch voor de organisatie en al 
haar vrijwilligers van de 1e Buffelrun. 
Dinsdag 5 januari werd namelijk be-
kend dat zij nationaal op de 2e plaats 
was geëindigd! 

Hoe mooi kan het zijn
Denkend over een andere invulling 
van het jaarlijkse Dorpsfeest in Boer-
donk en tegelijkertijd toch ook rondkij-
ken op welke manier Boerdonk op de 
kaart gezet kan worden. Samen met 
een aantal vertegenwoordigers van 
het verenigingsleven werd toen geko-
zen om een oude traditie met een he-
dendaags sausje opnieuw leven in te 
blazen. Bam: de 1e Buffelrun zag het 
levenslicht op 30 augustus 2015.

Super deelnemers, super omstandig-
heden, super evenement
Het was hard werken de maanden/we-
ken voorafgaand aan de Buffelrun voor 
de organisatie en haar vele vrijwilligers. 
Maar op de dag zelf vielen alle puzzel-
stukjes gewoon in elkaar. De sfeer was 
super, het weer geweldig en alles liep 
op rolletjes zonder noemenswaardige 
incidenten. De Obstaclerunners ge-
noten en schreven na afloop lovende 
recensies over de organisatie. Mooi 
was het dan ook om te vernemen dat 
vanuit de overkoepelende organisatie 
Dutch Mud Men de Buffelrun was ge-
nomineerd tot beste nieuwkomer. Een 
kroon op het werk om uiteindelijk –zo 
klein als Boerdonk toch is- in een sterk 
deelnemersveld als 2e beste nieuwko-
mer in 2015 te worden uitgeroepen.

Buffelrun 2016 breidt uit
Dat stimuleert de organisatie natuurlijk 
geweldig en ze hebben al volop idee-
en voor de Buffelrun 2016. Zo willen 
ze gaan groeien (tot maximaal 1500 
deelnemers) maar zijn ze ook aan het 
nadenken over een FamilyColorBuffel-
run voor de jeugd vanaf 10 jaar samen 
met (groot)ouders bijvoorbeeld. De 2e 
editie van de Buffelrun vindt plaats op 
4 september 2016 en de online kaart-
verkoop begint op 15 februari vanaf 
17.30 uur. Ben er snel bij want vol=vol.

Bezoek www.buffelrun.nl en volg hen 
op Facebook en Instagram om op de 
hoogte te blijven van de laatste ont-
wikkelingen!

Boerdonk – Peter Vogels stopt op za-
terdag 2 januari om 9.00 uur de stek-
ker van de telefoon in het stopcon-
tact. Zaterdag 2 januari om 09.20 uur 
zit de keuken vol met kaartjeskopers, 
heeft de telefoon geen rust meer ge-
had en komt de mededeling van Pe-
ter: Zaterdag 5 maart is uitverkocht. 

Het lijkt warempel wel op de kaart-
verkoop bij Adèle. Maar dan net iets 
anders. Bij de familie Vogels blijft het 
een drukte de hele dag en de dagen 
erna. Kortom, het loopt weer als een 
trein. Hetzelfde geldt overigens voor 
de repetities. Er wordt wel heel wat 
afgezucht en gekrugd (Boerings voor 
gekreund), maar ook flink gelachen. 
Zo het er nu uitziet is Gèr Gespeuld 

op tijd klaar om er een schitterende 
cruise van te maken. Alleen baron van 
Gravensteijn blijft zo grijnzig (weer 
boerings) als een deur en Gravin de 
Bourbon wordt met de dag demen-
ter lijkt het wel. Maar ach, daar valt 
mee te leven als de zon op je lichaam 
bruin bakt, een zacht briesje je huid-
je streelt en een koel glas drinken je 
dorst lest. En als je snel genoeg bent 
kun je dat ook meemaken. Bel naar de 
familie Vogels en bestel kaartjes. Ze 
kosten €5,00 per stuk en je hebt de 
avond van je leven op 4, 6, of 9 maart. 
De datums zijn reeds uitverkocht. De 
hotline van de familie vogels is: 0492-
366516. Toneelavonden in Boerdonk 
in den Hazenpot: Be there!

Voorbereiding Boerenbruiloft Boerdonk in volle gang
Boerdonk - Het is al weer enkele we-
ken geleden dat het aanstaande boe-
renpaar Arjan van de Velden en Jolan-
da Bekkers bekend maakten te willen 
gaan trouwen op carnavalsdinsdag in 
Den Hazenpot te Boerdonk. Ze hopen 
allebei dat het een geweldige bruiloft 
wordt.

De kaartjes voor de koffietafel heb-
ben ze al geregeld voor de gehele fa-
milie en kennissenkring. Ook hebben 
ze een aantal foto’s gemaakt, waaruit 
ze een selectie gemaakt hebben voor 
de officiële uitnodiging voor de Boe-
renbruiloft. Deze vallen binnenkort in 
Boerdonk en bij vrienden en beken-
den in de bus. Ook wordt er een mooi 
filmpje in elkaar gezet voor het item 
‘Kwik het paar’ tijdens het feest. De 
opnames van het filmpje gingen niet 
zonder slag of stoot. Jolanda is zelfs in 
training geweest om de stunts zelf uit 
te kunnen voeren. Ook Arjan’s kleding 
moet nog even naar de stomerij om er 
zo weer spik en span uit te zien tijdens 
de Boerenbruiloft. 

Om verzekerd te zijn van een plaatsje 
aan de koffietafel carnavalsdinsdag 
9 februari, om 12.00 uur, kunt u een 
kaartje kopen in Den Hazenpot in 
Boerdonk. Kaartjes voor volwassenen 
kosten €10,00 en kaartjes voor kinde-
ren t/m groep 8 kosten €4,00 per stuk. 

Doe dit snel want er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Kunt u niet bij de koffietafel aanwezig 
zijn, dan bent u van harte welkom na 
de koffietafel en het officiële gedeelte 

(omstreeks 14.30 uur) om de rest van 
het feest mee te maken samen met het 
paar. Tot ziens op carnavalsdinsdag 9 
februari.

Kaartverkoop Gèr Gespeuld gaat 
als een speer

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

De Wit Schijndel bestaat 68 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar 

collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker 
Caravan- en Camperaccessoires (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

DTP’er (m/v)

Parttime functie: 24/32 uur

Verkoopmedewerker Voortenten (m/v)

Fulltime functie: 38 uur

Junior Monteur (m/v)

Fulltime functie: 38 uur
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Sportend Laarbeek
voetbal Jubilarissen gehuldigd tijdens nieuwjaarsreceptie VV Mariahout

De jubilarissen van VV Mariahout Bert Scheepers (r), Mariaan van het jaar Mari van Zutphen, supporter van het jaar

Mariahout - Tijdens de drukbezoch-
te nieuwjaarsreceptie van voetbal-
vereniging Mariahout zijn Toon de 
Groot, Gerrit van Hoof, Jorlan van 
Hoof, Frank Maas en Piet van den 
Heuvel gehuldigd vanwege hun 
40-jarige lidmaatschap bij de club.

Ook Art van Heeswijk, Mark van 
Hoof, Han Leenders, Rob Vermeu-
len en Jacqueline Nijland-v/d Heu-
vel werden gehuldigd. Zij zijn allen 
25 jaar lid.

Helaas konden Piet van den Heu-

vel en Jacqueline Nijland-v/d Heu-
vel niet aanwezig zijn op de recep-
tie. Art van Heeswijk ontbreekt 
ook op de foto.

Mariaan van het jaar 
Bert Scheepers werd gehuldigd tot 

Mariaan van het jaar. Bert is al cir-
ca 20 jaar trainer en leider van een 
jeugdteam van de voetbalclub en 
dat verdient een pluim. Bert pro-
ficiat.

Supporter van het jaar
Mari van Zutphen is gekozen tot 
supporter van het jaar. Mari is 
een erg trouwe supporter van de 
voetbalclub en heeft daarom deze 
onderscheiding dik verdiend. Mari, 
van harte gefeliciteerd.

Maandag tot en met vrijdag  

koopavond tot 20.00 uur! 

KCB International is een van Europa’s grootste  
visvoerproducenten ten behoeve van de hengelsport.  
   
Wij zijn op zoek naar enthousiaste fulltime  
  

Productiemedewerkers M/V 
 
Leeftijd vanaf 16 jaar    
    

Ben jij gemotiveerd, een doorzetter en bereid 
om de handen uit de mouwen te steken?   
Stuur dan je motivatie met CV naar:    
 
KCB International bv.
De stater 26, 5737RV Lieshout    
Of mail naar: info@kcbinternational.com  
  

Sparta’25 zoekt terreinbeheerders
Beek en Donk – Sparta’25 is op zoek 
naar uitbreiding van hun team terrein-
beheerders. 

Heb jij zin en tijd om op één of meer-
dere doordeweekse avond(en) een 
paar uur aanwezig te zijn voor het be-
heer van het terrein, de kleedlokalen, 
het verzorgen van de ballen voor de 

trainingsgroepen en diverse andere 
ondersteunende, maar onmisbare 
werkzaamheden, dan zoeken zij jou. 
Ook als jij in het weekend een dag of 
een paar uur tijd en zin hebt om hen 
te ondersteunen, dan horen zij dat ook 
graag. Als terreinbeheerder kun je dus 
in deeltijd aanwezig zijn, ‘s-avonds of 
overdag. In overleg met jou en het 

team is heel veel moge-
lijk. Je werkt samen met 
een leuke groep vrijwilligers. 

Heb jij interesse om het team ter-
reinbeheerders te versterken dan 
kun je contact opnemen met Mari 
Vesters op tel. 06-22450481 of via 
vrijwilligerszaken@sparta25.nl.

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

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

WWW.JACOBSAUTOS.NL

auto-onderdelen

badminton 40 Deelnemers bij rik- en jokertoernooi 

Badmintonners BC Mixed 
over op kaartenBeek en Donk – Het is de laatste van drie 

opeenvolgende vrijdagen dat Badmin-
tonclub Mixed geen gebruik kan maken 
sporthal D’n Ekker voor de trainings-
avond. Op 8 januari werd hard gewerkt 
om de zaal om te bouwen tot feestpaleis 
voor de prijsuitreiking van Kwizut. Maar 
de kantine was wel open en dus werd 
voor de tweede maal op rij het rik- en 
jokertoernooi gehouden. Met bijna 40 
bezoekers weer een geweldig succes.

De organisatie van het toernooi was in 
handen van Ad Beekmans, ex-Mixedlid 
maar nog steeds betrokken bij de vereni-
ging. Hij zorgde voor de indeling van de 
tafels, de scorelijsten, de spelregels, de 
einduitslag en niet te vergeten de prij-
zen. En dat was zoals gebruikelijk prima 
verzorgd. Er werden per tafel twee ron-
des van in totaal twintig potjes gespeeld. 
In de tweede ronde werd gewisseld van 
tafel en van tegenstander. Fanatiek als 
sporters zijn ging het er serieus aan toe, 
maar er werd ook veel gelachen. Na de 
eerste ronde lagen de scores nog dicht 
bij elkaar. Uiteindelijk werd Jeroen Lut-
terman kampioen jokeren 2016. Hij 
volgde Roger van Lieshout op. Bij de rik-
kers wist Jan de Jong zijn titel te prolon-
geren. Na de prijsuitreiking werd er nog 
gezellig nagepraat aan de bar, werden 
de dartpijlen tevoorschijn gehaald en 
sloot de kantine in de kleine uurtjes. 

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 15 januari is de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van BC Mixed. Ieder-
een heeft tot 22.30 uur de gelegenheid 
om te spelen en trainen. Daarna wordt 
in de kantine op het nieuwe jaar ge-

proost. De activiteitencommissie kleed 
die avond weer aan met een lekker buf-
fet. En er is de mogelijkheid om tegen 
een schappelijk bedrag de drankjes af te 
kopen. 

Open Jeugdtoernooi 2016
Op zondag 31 januari is sporthal D’n Ek-
ker voor het tweede jaar op rij het toneel 
van het BC Mixed Open Jeugdtoernooi. 

De ruim 100 deelnemers beginnen om 
9.00 uur aan hun wedstrijden. Rond 
17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats 
in de kantine. Toeschouwers zijn die dag 
uiteraard van harte welkom. 

Kijk voor meer informatie over de ver-
eniging en foto’s van activiteiten op 
www.bcmixed.nl. En volg hen op Face-
book, Twitter en Instagram. 

lijk. Je werkt samen met 
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Beek en Donk – De tweede ronde NHB-beker 
werd gehouden op zondag 10 januari. De ver-
wachting vooraf was dat zowel het compound- 
als het recurveteam het moeilijk zouden krijgen. 

De compounders met Twan van der Kruijs, Ste-
fan Kouwenberg, Theo de Jong en Melvin van 
de Kerkhof mochten afreizen naar Hoensbroek. 
Het lukte ze knap om als tweede te eindigen 
waarmee ze door mogen naar de finaleronde in 
april.

Het recurveteam stond aan de meet in Hunsel bij 
Vriendschap en Strijd samen met 7 andere teams 
waaronder ook Krijgsman Soranus uit Lieshout. 
Van die acht teams mogen de twee hoogste 
door naar de finaleronde.

De recurvers met Bas van den Berg, Jolanda 
van der Kruijs, Wietse Aarden en Martijn Peters 
streden als een team. Een slechte pijl werd op-
gevangen met hoge scores van de andere drie 
pijlen. Ze werden dan ook mooi tweede achter 
het oppermachtige Vriendschap en Strijd. En een 
tweede plaats was genoeg om door te mogen.

Beide teams hebben top gepresteerd en nu maar 
blijven trainen voor andere wedstrijden. In april 
kunnen ze opnieuw pieken tijdens de finale in 
Zeelst.

Uitslag in matchpunten tweede ronde NHB-
beker recurve: 
1.Vriendschap en Strijd Hunsel 14, 2. Strijd in 
Vrede Beek en Donk 9, 3. Krijgsman Soranus 
Lieshout   8, 4. Grensschutters Reuver 7, 5. De 
Indianen Koningslust 6, 6. Alpenjagers Sittard 5, 
7. Lindenheuvel Geleen 4, 8. OVU Grashoek 3.

Beek en Donk - De eerste wedstrijd van  het 
nieuwe jaar  moest Café Thuis/Bedovo Heren 
1 aantreden tegen het nog onbekende Havoc. 
Deze wedstrijd is een van de reeks wedstrijden 
de komende weken waarin de mannen van Bed-
ovo moeten aantreden tegen directe concurren-
ten en dus ‘dubbele’ punten kunnen pakken. 

Door afmeldingen in de vaste basis werd de ren-
tree in het vaandelteam voor Paul Verhoeven en 
Ruud van Dijk een feit. Na een lichte achterstand 
door concentratiegebrek aan de zijde van Bed-
ovo, wisten de mannen uiteindelijk de eerste set 

eenvoudig naar zich toe te trekken door puike 
aanvallen, redelijke passing en goed lopend spel. 
Ook in de tweede set wist Café Thuis/Bedovo 
Heren 1 op elke positie naar hartenlust te sco-
ren waardoor ook deze set probleemloos werd 
binnen gehaald. De derde set werd de verdien-
stelijk spelende oudgediende Paul Verhoeven 
gewisseld voor oudgediende Ruud van Dijk die 
het team naar een volgende setwinst wist te 
brengen. Helaas wist het team de laatste set niet 
meer te triomferen, maar zij kunnen uiteindelijk 
wel weer 4 punten in hun zak steken zodat zij de 
koploper op de hielen zitten.

Aarle-Rixtel - De eerste wedstrijd van 2016 
voor de schutters van HBV De Eendracht was 
het ‘Zult- toernooi’  bij Doele Concordia Welva-
ren te Erp. De Eendracht was met 11 schutters 
naar Erp gegaan om aan het jaarlijkse toernooi 
deel te nemen.

De naam zegt het al ‘Zult-toernooi’, er wordt 
altijd tijdens de wedstrijd roggebrood met zult 

gepresenteerd.  De zult in Erp is altijd lekker en 
er werden verschillende schalen zult naar bin-
nen gewerkt.   Blijkbaar is dit ook goed voor de 
scores van de schutters want er werden verschil-
lende hoge scores genoteerd.

Voor Walter Jansen was de score van 229 (ge-
middeld 9,16) een onverwacht hoge score.  En 
dus een goed begin van 2016.

Uitslag Zult toernooi:
1 Walter Jansen  229, 2 Frank Schepers  228, 3 
Erwin Wijnhoven  223, 4 Toon van Hoof  221, 
5 Jan van Rooy  207, 6 Jo Maas  203, 7 Geert 
v Ganzenwinkel  188, 8 Henk Verachtert 185, 
9 Paul van Bakel  172, 10 Martijn v/d Heijden  
171, 11 Martien v/d Graef  141.

Gratis parkeren!

FILMPJE 

PAKKEN?
•	 DE VETSTE BIOSCOOP VAN NEDERLAND

•	 DE NIEUWSTE FILMS

•	 SERVICE AAN JE STOEL

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

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

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

OPEL ERKEND
REPARATEUR

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

Dick Warbout naar TaTa 
Steel Chesstoernooi

Lieshout - Lieshoutenaar Dick Warbout gaat weer naar 
Wijk aan Zee om aan het grootste schaaktoernooi van 
Nederland deel te nemen, het TaTa Steel Chesstoernooi.

Na de promotie van twee jaar geleden kon hij zich 
vorig jaar op het nippertje voor de eerste keer hand-

haven in deze groep. Dat handhaving dit jaar ook 
weer de doelstelling is mag wel duidelijk zijn. Een 
loodzware klus voor Dick, daar de vorm tot nog ver 
te zoeken is. Maar Wijk aan Zee kan het beste in je 
boven brengen.

Beek en Donk - De tweede thuiswedstrijd in de 
tennishal d’n Ouwe Toren werd met dezelfde 
cijfers verloren als tegen TC Venlo, namelijk 
12-36. Toch zag je een verschil in houding op 
de baan. Ook het wedstrijdniveau lag dichter 
bij elkaar dan de vorige speeldagen. 

Daarom hebben de coaches Jorg Gussenhoven 
en Bowen Straatman ook veel lof over voor het 
team en zijn ze zeker te spreken over de sporti-
viteit, die de hele club uitdraagt.

Vrijdags voor de wedstrijddag is ook speciaal 
Hans Buddingh als extra motivator/trainer om 
de spelers het juiste spelopvatting mee te geven 
voor de komende wedstrijden. Wel weten ze 
inmiddels, dat het moeilijk wordt om voor klas-
senbehoud te gaan, maar het nog niet onmo-
gelijk. Komende wedstrijd tegen Dullens Tennis 
Academy wordt uitgemaakt wie in de eerste 
divisie mag blijven.

Vooral tot en met 12 jaar staan de kinderen 
Daphne Graat, Meike Lahaye, Nienke v.d. Rijdt, 
Swen van Steenbergen, Wouter van der Avoird 
en Teun Jongmans tegen gemiddeld anderhalf 
tot 1 jaar oudere kinderen te spelen, die meer 
kracht met zich meebrengen. Ondanks dat 
lieten ze bravoure zien en durf te blijven spe-
len met opgeheven hoofd. Teun Jongmans liet 

zelfs zijn tanden zien en bracht in een 
schitterende wedstrijd de tegenstan-
der wankelen. Uiteindelijk werden 
het twee tiebreaks, die beide kanten 
opvielen.

Bij de 14-jarigen waren het Tom 
Booy, Timo Hocks en Maud van Oos-
terwijk, die een duit in het zakje de-
den. Wel hadden Kim van de Broek 
en Maaike Jongmans in de eerste set ook kans 
op een punt.

T/m 16 jaar was Ilse van Rooij goed op dreef. 
Zij won haar singel overtuigd en samen met 
Myrne van Erp speelden ze gelijk en kans op 
twee punten. Mats Biemans zorgde voor het 
andere punt. 

De 20-jarigen haalden Gideon van Esch en Loes 
Vermeulen de nodige punten binnen. Terwijl 
Giulia Hens er ook erg dichtbij zat. Ook de dub-
bel van Bas de Bont en Gideon van Esch had in 
de eerste set een andere winnaar verdient. Na 
een 4-1 voorsprong ging de set in een tiebreak 
naar de tegenstander.

Nu is het hopen dat het team kan pieken op 24 
januari uit in Hoensbroek tegen DTA. 

schaken

T.V. ’t Slotje verliest van 
MTV/Esther Lieveld

tennis

handboogschieten HBV Strijd in Vrede bekert verderHBV De Eendracht bij 
Zult-toernooi 

volleybal Café Thuis/Bedovo Heren 
1 zet zegereeks voort
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Eerste herenteam richt zich op 3e plaats

Winst- en verliespartij voor BCL-H1/Bavaria
Lieshout - BCL-H1/Bavaria koerst 
dit jaar op een derde plaats af in de 
districtscompetitie. In de tweede he-
renklasse heeft het team thuis gewon-
nen, met 6-2, van het eerste team van 
BC Ehv en daarna uit verloren (met 
5-3) van het derde herenteam van 
ESBV Panache. 

Door deze uitslagen gaat Panache sa-
men met Kerkdriel uitmaken wie dit 
seizoen kampioen mag worden in deze 
klasse. BCL-H1/Bavaria kan zich in de 
resterende wedstrijd op het behouden 
van de derde plaats richten.

BCL-H1/Bavaria – BC Ehv-H1: 6-2
Ondanks dat de uitslag doet vermoe-
den dat de verschillen tussen BCL-H1/
Bavaria en BC Ehv groot waren was 
dat niet zo. In de singlepartijen won 
Bert Manders, zoals we dat van hem 
gewend zijn, na een lange marathon-
partij met 21-19 in de derde set van 
Bert-Jan Godeke. Ook Wouter van 
Vijfeijken won met een klein verschil 
zijn singlepartij. Hij won overigens wél 
in twee sets (21-15, 21-19). Ruud van 
Vijfeijken wist ook in twee sets te win-
nen en ook in de tweede set was het 
verschil klein: 22-20. Tenslotte Laure-
nce Roijackers: hij won als vierde heer 
ook zijn singlepartij met 21-14, 21-18. 
Van de vier dubbelpartijen verloren de 
Lieshoutenaren er twee. Bert Man-
ders en Wouter van Vijfeijken wisten 
te winnen, net als Bert Manders en 
Laurence Roijackers. Jeroen van der 
Heiden en Laurence Roijackers verlo-
ren hun dubbelpartij. Jeroen van der 
Heiden deed dat overigens ook met 
Ruud van Vijfeijken, waardoor de 6-2 
op de borden kwam.

ESBV Panache-H3 – BCL-H1/Bavaria: 5-3
In de singlepartijen ging de wedstrijd 
tegen de Eindhovensche Studenten 
Badminton Vereniging Panache nog 
mooi gelijk op. Wouter van Vijfeijken 
won als derde heer in een mooi en rus-
tig uitgespeelde wedstrijd, Ook Laure-
nce Roijackers won zijn singlepartij 
met 18-21 en 18-21. Daartegenover 
stonden de verliespartijen van eer-
ste heer Ruud van Vijfeijken (in twee 
sets) en Bert Manders (in drie sets), 
waardoor de stand weer 2-2 was na 
vier wedstrijden. In de dubbelpartijen 
konden alleen Ruud van Vijfeijken en 
Jeroen van der Heiden een overwin-
ning pakken (in drie sets) waardoor de 

gehele wedstrijd verloren werd. Door 
deze verliespartij kan BCL-H1/Bavaria 
niet meer aanhaken bij de koppositie 
en moet het zich richten op de derde 
plaats, die overigens prima is, gezien 
het eerste jaar van dit team in deze 
klasse.

Programma
17 januari
10.00 BCL-H1/Bavaria – BC VEER-
KRACHT M3
12.30 BC OSS 2 – BCL-1/BouwCenter 
Swinkels
18 januari
20.00 BC Oosterhout-M1 – BCL-M2/
VKS Autoservice

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

T. van Berlo belangrijk met 4 doelpunten

2e Winstpartij voor Café Thuis Beek en Donk - Een 2e seizoensover-
winning was er voor Café Thuis bij de 
herstart van het WAC Beek en Donk na 
een korte ‘winterpauze’. Zij versloegen 
Hurkmans Plaatwerk met ruime cij-
fers: 7-3. T. van Berlo kroonde zich tot 
‘man of the match’ met 4 doelpunten. 
Hurkmans ziet zo Café Thuis langzaam 
dichterbij sluipen in de stand van de B-
klasse.

In diezelfde klasse won DHVM Vast-
goedmanagment voor de eerste dit sei-
zoen. In een heus kelderduel won het 
van FC Avondrood. Op de 4-1 overwin-
ning viel niets af te dingen, wat ook gold 
voor de 4 treffers van G. van Nunen. 
DHVM hoeft daardoor de rode lantaarn 
niet meer gezamenlijk te dragen. Deze 

last ligt nu alleen bij FC Avondrood, die 
hopen op een snelle ommekeer.

1.FC Geerts, zelfgenoemd Herbstmeis-
ter van de B-klasse  nam afstand van 
de  runner-up  door gedegen te winnen 
van geduchte concurrent Aben & Slag 
Advocaten. Aben & Slag creëerde vol-
doende kansen om het FC Geerts lastig 
te maken, maar geen enkele werd er be-
nut. Dit deed FC Geerts wel en met do-
delijke precisie. De doelpunten werden 
keurig over het duel verdeeld en de teller 
stopte bij 5-0.

Ook de A-klasse kende na deze speel-
ronde en nieuwe koploper. Weliswaar 

een oude bekende. 
Café-Zaal de Tapperij 
zette de goede voor-
nemens om in daden. 
Rijwielhandel van de 
Berg probeerde het wel, maar kreeg het 
niet voor elkaar om een echte vuist te 
maken tegen De Tapperij. Aan de hand 
van N. Jansen werd het uiteindelijk 6-3 
in het voordeel van de nieuwe koploper, 
waarbij gezegd moet worden dat ze één 
duel meer hebben gespeeld dan de num-
mer 2.

De afsluiting van deze WAC-avond was 
een onderonsje tussen Lindeboom Ac-
countants & Belastingadviseurs en Hees-
akkers Administratie & Advieskantoor. 
Een heuse thriller met als einduitslag 3-2 
in het voordeel van Lindeboom. Dat het 
nog spannend werd, daar zag het niet 
naar uit, toen Lindeboom met nog 10 
minuten te spelen op 2-0 kwam. Dankzij 
D. van Rossum werd de spanning terug-
gebracht door Heesakkers en hij deed 
datzelfde na de 3-1. Het mocht niet ba-
ten, waarmee het gat tussen beide werd 
vergroot naar 8 punten.

biljarten 13e Driebanden 
Kampioenschap 
Laarbeek
Laarbeek - Biljartvereniging ‘Nooit Vol-
leerd’ houdt van maandag 11 tot en met 
zaterdag 23 april het 13e Driebanden 
Kampioenschap van Laarbeek in het 
Dorpshuis van Lieshout, gelegen aan 
Grotenhof 2.

Poule-indeling:
A-klasse: 20 caramboles
B-klasse: 15 caramboles
C-klasse: 10 caramboles
In alle klassen over maximaal 40 beurten. 

Inschrijven
De inschrijving loopt tot 1 maart 2016. 
Voor inschrijving of inlichtingen kunt u 
terecht bij dhr. van Veggel, Hemelrijk 15, 
Lieshout. Tel. 0499-421942 of bij dhr. 
van Leuken, Nieuwstraat 4, Lieshout. 
Tel. 0499-421286.

vissen Afhalen 
visvergunningen 
HSV Het Geduld

Beek en Donk – Iedereen die zijn ver-
gunning voor 2016 heeft betaald kan 
deze afhalen bij Café van de Burgt 
op het Heuvelplein in Beek en Donk. 
Dit kan op vrijdag 15 januari tussen 
19.00 en 21.00 uur.

Omdat er dit jaar weer een nieuwe 
Landelijke Lijst van Viswateren (het 
groene boekje) gedrukt is, vragen zij 

iedereen om langs te komen omdat de 
bezorger anders veel werk heeft met 
het rondbrengen van de dikke, zware 
enveloppen. De niet afgehaalde, wel 
betaalde vergunningen, worden vanaf 
20 januari rondgebracht.

Aarle-Rixtel - Op de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie van badmintonclub De 
Ganzeveer is Maico Sanders benoemd 
tot ‘Topgans 2016’ van de club. Hiermee 
volgt hij Anja van Melick op, die in 2015 
deze titel kreeg.  

Topgans is een titel die bij badmintonclub 
De Ganzeveer jaarlijks uitgereikt wordt 
aan iemand die veel voor de vereniging 
betekent. Hij of zij is altijd een waar clu-
bicoon, iemand die bij iedereen binnen 
de vereniging wel tot de verbeelding 
spreekt. Maico is hier zeker een voor-
beeld van. Hij behoort tot de leden die 
het langst lid zijn van de club, heeft vele 
jaren competitie gespeeld en is een vast 

gezicht op de donderdagavond, zowel op 
– als naast de baan.

De verkiezing overdonderde Maico een 
beetje, hij had het niet verwacht. Des-
alniettemin is hij erg trots op deze titel. 
“Erg leuk dat ik dit mag meemaken”, re-
ageerde hij na afloop, “hier ga ik lekker 
een jaar van genieten!”

Na de uitreiking van de wisseltrofee werd 
door de leden het glas geheven en werd 
er vooruitgekeken naar het komende 
jaar. Er werd geproost op een gezond en 
sportief 2016, waarin voor de club onder 
andere een reünie-avond en een kamp 
op de agenda staan. Genoeg stof tot pra-

ten dus weer op de nieuwjaarsreceptie, 
waardoor het wederom nog lang gezellig 
bleef in De Dreef.

Maico Sanders benoemd tot Topgans 2016

Maico Sanders

Rosary Creatieve Therapie

Hanneke Maas
06-13953081 | hanneke.maas75@gmail.com

- Voor (hoog)gevoelige kinderen

- Rouw- en verliesverwerking

- Individueel of groepen van max. 4 pers.

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

BANKSTELLEN
COLLECTIE 2015

TEGEN ELK
AANNEMELIJK BOD!!

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

Haageijk 25 • 5421 KW Gemert 
T. 0492 820 041T. 0492 820 041

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Op de gehele wintercollectie

SALE TOT 
75% KORTING

by J.P. Virmundtstraat 7 Gemert 
0492 387072

Gratis parkeren achterom
like us on facebook

Mooie 
mannenmode 

in Gemert  

by J.P. 
Fashion for men
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 16 januari 
15.15 SBC A1 - Sparta’25 A1
15.00 Wittenhorst B1 - Sparta’25 B1
15.00 Wittenhorst B2 - Sparta’25 B2
12.30 Wittenhorst C1 - Sparta’25 C1
11.00 Sparta’25 C2 - Wittenhorst C2
11.00 Wittenhorst D1 - Sparta’25 D1
11.00 Wittenhorst D2 - Sparta’25 D2
Zondag 17 januari 
14.30 Nijnsel 1 - Sparta’25 1
12.00 Nijnsel 2 - Sparta’25 2
11.00 ASV’33 VR1 - Sparta’25 VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 6, 9 en 10 januari
Odisco MW1 – MW1  6 – 11
PupE2 – BMC  4 – 6 
PupD2 – Be Quick  2 – 3 
PupD1 – Prinses Irene  3 – 2 
Prinses Irene – AspC2  4 – 1 
Be Quick – AspB1 8 – 7 
JES 2 – Sen 3  7 – 7 
ODIO 2 – Sen 2  9 – 8 
Celeritas (S) 1 – Sen 1 6 – 17  
Zaterdag 16 januari 
Sporthal Lieshout 
09.00 PupE2 – Be Quick
09.00 PupE1 – Be Quick
10.00 PupD2 – Emos
11.00 PupD1 – Kv Rooi
Sporthal Den Bosch
13.00 RoDeBo – AspC2 
Sporthal Sint-Oedenrode
13.00 Kv Rooi – AspC1
Sporthal Oss
17.15 MOSA ’14 – AspB1
Zondag 17 januari 
Sporthal Schaijk
10.00 Emos 5 – Sen 3 
Sporthal Berlicum
12.15 BMC 1 – Sen 1 
Woensdag 20 januari 
Sporthal Veghel
21.15 MW 1 – Avanti (S) MW1

volleybal
Bedovo
Bedovo MC 1 - MVC De Hangar MC 1: 0-4 
(19-25, 05-25, 13-25, 16-25)
Bedovo MA 1 - Minerva MA 1: 1-3  
(25-15, 23-25, 17-25, 21-25)
Bedovo HS 1 - Havoc HS 1: 3-1  
(25-18, 25-16, 25-19, 12-25)
Uitslagen recreanten
Slagerij Brouwers - Van Wanrooy Giebelen: 
3-0 (25-20,25-12,25-24)
Dientje / Unibouw - Sportshop Laarbeek: 
3-0 (25-20,25-19,25-16)
Bedovo DR3 - Autobedrijf Pepers: 3-0  
(25-11,25-15,25-15)
Bedovo HR2 - Bijvelds.com: 0-3  
(14-25,19-25,18-25)
De Smulsmurf - VC Boering: 2-1 
(25-15,25-13,24-25)

handbal
Bedo
Uitslagen
Bergeijk E1 – Bedo E-jeugd  10-2
Olympia ‘89 D1 – Bedo D-jeugd  20-3
Bergeijk HS1 – Bedo Heren 3  25-33
Saturnus DS1 – Bedo Dames 2  25-8
Programma
Zaterdag 16 januari
10.00 Bedo D-jeugd – RED-RAG/Tachos D1 
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Bedo Heren 2 – Jupiter ’75 HS1  
D’n Ekker, Beek en Donk
20.45 White Demons HS3 – Bedo Heren 4 
’t Ruiven, Berkel-Enschot
20.50 Bedo Heren 3 – Handbal Someren HS1 
D’n Ekker, Beek en Donk
Zondag 17 januari
10.00 Bedo Dames 2 – H.C.B ’92 DS1  
D’n Ekker, Beek en Donk
11.15 Helios ‘72 DS2 – Bedo Dames 1  
De Stigt, Uden
12.00 K.P.J. Beek en Donk/Bedo 
Dames C-jeugd – M.H.V. ’81 DC1  
D´n Ekker, Beek en Donk
13.00 K.P.J. Beek en Donk 
HC1 – Bedo Heren C-jeugd  

D´n Ekker, Beek en Donk
14.00 SV Orion/G.S.C. HS1 – Bedo Heren 1 
De Stenge, Heinekenszand

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 11 januari 
Tonny de Louw - Hans Wagelmans  2-0
Jan Verbakel - Henk van de Vegt  2-0
Joop Vereijken - Lambert van Bree  2-0
Hans van der Ligt - Jan Verbakel  0-2
Cor van den Berg - Frits Wilbers  2-0
Antoon Rooijakkers - Herman vd Boom  0-2
Henk Jansen - Cor Verschuren  0-2
Jan van Hout - Leo Migchels  2-0
Albert Kluijtmans - Joop Kerkhof  0-2
Piet Goossens - Ad van der Linden  0-2
Bert van de Vorst - Frits Poulisse  0-2
Willie Vorstenbosch - Ad v d Linden  2-0
Mari Vereijken - Bert van Wanrooij  2-0
Frits Tak - Evert Baring  2-0
Jaspert Swinkels - Antoon van Osch  2-0
Theo Verheijen - Henk Meerwijk  2-0
Cor Oppers - Piet van Zeeland  2-0
Uitslagen van dinsdag 12 januari
Martien Swinkels - Guus van de Elsen 2-0
Henk Mastbroek - Lambert van Bree 0-2
Joop Vereijken - Hans Wagelmans 2-0
Leo van Griensven - Henk Verhappen 2-0
Ad de Koning - Henk Mastbroek 2-0
Jan van Neerven - Antoon Maas 2-0
Huub Biemans - Harrie Bouwmans 1-1
Antoon Smits - Jan Hesselmans 0-2
Marinus Steegs - Lou Muller 2-0
Jan van Dijk - Mari Verbakel 0-2
Theo Spierings - Pieter Rooijackers 0-2
Mari Verbakel - Theo v Hoogstraten 2-0
Theo Verheijen - Hans de Jager 2-0
Tonnie Raaijmakers - Frits Tak 2-0
Rinie van den Elsen - Fons v dLinden 2-0
Hans Heldoorn - Tonnie Raaijmakers 0-2
Stand na 12 januari
A Klasse
1  Guus van de Elsen 17-27
2  Tonny de Louw 17-26
3  Joop Vereijken 18-22
B Klasse
1  Cor van den Berg 19-26

2  Jan Hesselmans 19-25
3  Harrie Bouwmans 19-25
C Klasse
1  Leo Migchels 17-23
2  Mari Verbakel 17-21
3  Bert van de Vorst 17-20
D Klasse
1  Evert Baring 21-28
2  Mari Vereijken 20-26
3  Fons van der Linden 18-25

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 8 januari
Dave van de Burgt – Bart Jansen  3-0
Richard van deursen – Jan van Grinsven 0-3
Marcel Bekkers – Geert-Jan Otten  0-3
Jan Crooijmans – Philip Oosthoek  0-3
Koen Rooijakkers – Arie van de Burgt  0-3
Jan Crooijmans – Bart Jansen  0-3
Stand per 8 januari
1.Geert-Jan Otten  13-29
2. Philip Oosthoek  14-27
3. Arie van de Burgt   14-24
4. Koen Rooijakkers  14-23
5. Dennis van dommelen  11-22

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 6 januari
1. Wim en Erik  67,01 %
2/3. Wil en Trees  57,99 % 
2/3. Nettie en Arno  57,99 %
4. Gerda en Ellen  57,29 %
5. Marijke en Kori  52,43 %
Uitslag dinsdag 12 januari
1. Iet en Trees 60,57 %
2. Tonnie en Riky 60,18 %
3. Mari en Arno 59,90 %
4. Dorie en Cas 57,79 %
5. Riek en Marian 57,21 %
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in  Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor verder 
informatie www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 6 januari 
Lijn A 

1. José en Jan  60,71%
    Mien en Jeu            60,71%
3. Bernadette en Antoon    58,63%
4. Greet en Truus 57,14%
5. Helma en Joke 55,06%
Lijn B
1. Wilma en Eric  70,31%
2. Nellie en Annie 64,53%
3. Wil en Ger 61,41%
4. Margreet en José 57,81%
5. Lien en Theo 55,47%
De volgende zitting is op woensdag 12 
januari bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 7 januari
1. Jan en Maria 61,7%
2. Toon en Roos 60,42%
3. Marie Louise en Kori 57,50% 
5. Tonnie en Kees 56,67%
5. Nellie en Theo 54,17%
De volgende is zitting op donderdag 14 
januari om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 12 januari 
1. Kitty en Riek 64,17%
2. Annie en Helma 63,54%
3. Jos en Diny  59,38%
4. Cor en Nelly                            55,73% 
5. Pieta en Jan 53,75%
   Mieke en Diny                          53,75% 
De volgende zitting is op dinsdag 19 januari, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg te Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 12 januari
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Hans Claas  
0-1 Chris v. Laarhoven - Aloys Wijffelaars  
½-½ Dirk-Jan Gloudemans - Albert v. Empel 
½-½ Willy Constant - Jef Verhagen
Programma 19 januari
Thijs Knaapen - Hans Claas 
Jef Verhagen - Albert v. Empel 
André Bergman - Hein v. Bree 

7.595,-
Incl. composieten werkblad,

combimagnetron, gaskookplaat,
vaatwasser, koelkast 

en afzuigkap.

KOM NU NAAR NUVA KEUKENS EN MAAK KENNIS MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

 

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

B E R G E I J K  DE WATERLAAT 8, T 0497-552882
D E U R N E  STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
S O M E R E N  BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

H E E R L E N T I L B U R G
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korfbal Hard werken Flamingo’s beloond: 6-17 overwinning

Goede aftrap 2016 voor vaandelteam 
Flamingo’sMariahout - Senioren 1, gesponsord 

door Auto Corsten, speelde zondag 
10 januari in de donkerblauwe reser-
veshirts in Schijndel tegen Celeritas 1. 
Voor het kerstreces verloor Flamingo’s 
1 een paar wedstrijden op rij, dus het 
vizier moest op scherp en een over-
winning zou zeer welkom zijn. 

Al twee minuten na aanvang dreigde 
Flamingo’s op achterstand te komen 
doordat Celeritas een strafworp kreeg. 
Deze werd niet verzilverd door de 
thuisploeg. De concentratie in de Ma-
riahoutse verdediging moest dus nog 
een tikkeltje worden opgeschroefd. 
En dat gebeurde. De volgende vijf 
minuten werd er niet gescoord. Toen 
zag Flamingo’s speelster Kim Vervoort 
een kans door over de voorverdedi-
gende dame van Celeritas, Manon van 
Eijndhoven aan te spelen, die draaide 
en van kort onder de korf maakte zij 
de openingstreffer. Celeritas scoort 
de gelijkmaker uit een afstandsschot. 
Martje van de Broek had daar haar 
antwoord op klaar en legde ook van 
grote afstand aan en zorgde zo voor 
de 1-2. Meteen in de volgende aan-
val van Celeritas werd een doelpunt 
gemaakt, maar afgekeurd omdat die 
verdedigd was. Celeritas is in deze 
aanval sterk in de rebound, de druk 
wordt te groot voor hun verdediging 
en dus wordt alsnog de 2-2 gemaakt. 
Daarna zijn het de Flamingo’s die over-
tuigen en haar kansen keurig afwerkt. 
Kim Vervoort zorgt voor de 2-3 en met 
een doorloopbal weet zij ook de 2-4 
op haar naam te schrijven. Een klein 
dipje van Flamingo’s met wat slordig 

balverlies en uitspeelfouten lijkt Celeri-
tas de kans te geven om bij te blijven, 
maar gelukkig weten zij daar niet van 
te profiteren. 

De dames in de blauwe shirts geven 
nog wat gas bij. Martje scoort nog-
maals van afstand en een halve minuut 
later werkt ze een doorloopbal keurig 
af, 2-6. Een goed genomen vrije worp 
van Emma Leenders zorgt voor het 
volgende Mariahoutse doelpunt. In 
de laatste drie minuten schiet Celeri-
tas nog maar eens een afstandsschot 
raak. Maar de ruststand 3-8 wordt 
kort voor het fluitsignaal bepaalt door 
Sanne Scheepers met een omdraaibal-
letje. In de tweede helft laat Flamin-
go’s weinig steekjes vallen en gaat de 
doelpuntenmachine door, in de eerste 
vier minuten scoren achter elkaar Ma-
non de Beer, Kim Vervoort en Manon 
van Eijndhoven. Een strafworp voor 
Celeritas is spelbreker in deze reeks en 
het wordt 4-11. De aanvalsters van 
Flamingo’s gaan daarna onverschrok-
ken door. Het 12e doelpunt is voor 
Manon de Beer. Daarna zorgt Neeltje 
Berkvens middels afstand en een door 
Kim doorgespeeld balletje voor twee 
doelpunten en slaat een gat van 10 
doelpunten, 4-14. 

Senioren 1 is naarmate de wedstrijd 
vorderde steeds sterker gaan verde-
digen, er werden weinig kansen weg-
gegeven en er werden ballen goed 
onderschept. Een uit de hand gesla-

gen bal in een doorloopbal van Anouk 
van Eijndhoven werd niet op de stip 
gelegd, maar even later tekende ze 
voor de 4-15 met een mooi afstands-
schot. Met nog 7 minuten op de klok 
ging Mariahout deze overwinning niet 
meer uit handen geven en ze bleven 
fel strijden en proberen om de score 
nog wat op te hogen. Het werd eerst 
5-15, maar daarna speelde Emma een 
pass op maat aan Kim Vervoort die 
netjes afwerkte. Celeritas scoorde di-
rect daarna haar zesde doelpunt. Het 
slotakkoord was weer voor Flamingo’s 
en in de laatste minuut schiet Sanne 
Scheepers raak van afstand. Het harde 
werken is beloond en een overtui-
gende 6-17 overwinning stond op het 
scorebord. 

Senioren 2
Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
gingen op bezoek bij Odio 2 in Mil-
lingen aan de Rijn, de medekoploper 
en dus konden er belangrijke punten 
worden gepakt. De strijd ging ge-
lijk op, alleen lukte het de Flamingo’s 
maar niet om in hun eigen spelletje te 
komen. Ze gingen zelfs een beetje te-
gen zichzelf spelen. Voeg daarbij toe 
dat het hier en daar nog net wat fel-
ler had gemogen en dat resulteerde 
erin dat via een ruststand van 5-5 de 
eindstand van 9-8 een feit was en dus 
ging Odio er helaas met de volle twee 
punten vandoor.

hardlopen

Prijsuitreikingen op nieuwjaarsreceptie 
Runnersclub Lieshout

Lieshout - De nieuwjaarsreceptie van 
Runnersclub Lieshout werd dit jaar ge-
houden in de kantine van Sparta’25 in 
Beek en Donk. Voorafgaand aan deze 
receptie was er een wandeling van 6 
of 10 kilometer door de omgeving van 
Beek en Donk.

Na de soep en het worstenbroodje was 
het woord aan voorzitter Hans Janssen. 
Hij had het over de liefde en vooral dan 
de liefde voor de club. Het uitdragen 
van de naam RCL door de lopers die 
aan veel wedstrijden hebben deelge-
nomen en het introduceren van de trail 
door de trail-lady’s. De wandelaars die 
met velen hebben deelgenomen aan de 
vierdaagse van Alkmaar en Nijmegen. 
De voorzitter memoreerde ook nog 
even dat de wandelafdeling van RCL 
op 11 januari 10 jaar bestaat.

Wandelaar van het jaar      
Theo Pardoel had dit jaar de eer om 
de wandelaar van het jaar bekend te 
maken. Na een lang intro bleef het on-
duidelijk of het nu om een man of een 
vrouw ging, wel iemand die veel kilo-
meters maakt en altijd al te voet naar 
de training komt. Uiteindelijk kwam de 
naam van Leo Biemans tevoorschijn als 
wandelaar van 2015.

Runner van het jaar      
De Runner van het jaar werd bekenge-
maakt door hoofdtrainer Guus Bruijs-

tens. Guus begon met het bericht dat 
de runners van de laatste jaren steeds 
het jaar erop met veel blessureleed te 
maken had. De runner van 2015 is nog 
niet zo heel lang bij de club, maar heeft 
het afgelopen jaar veel wedstrijden ge-
lopen. Ook heeft hij anderen begeleid 
in de loopsport. Na de mooie prestatie 
die hij leverde in de marathon van Eind-
hoven was het duidelijk dat het hier 
ging om Dennis van de Meulengraaf.

Vrijwilliger van het jaar
De vrijwilliger van het jaar wordt ge-
kozen door de leden. Dit jaar kon er 
voor het eerst ook gestemd worden 
op bestuursleden en trainers. Dat deze 
persoon vooral gezien is bij de vrouwen 
en bij de beginnende lopers, bleek om-
dat deze groep massaal hun stembriefje 
hadden ingeleverd. De meeste stem-
men gingen naar John Pennings. John 
is niet alleen trainer van de beginnende 
lopers, maar is ook al jaren bestuurslid 
van RCL. Verder verricht John hand- en 
spandiensten bij bijna elke activiteit van 
de club en het onderhoud van de baan 
zoals de verlichting en de aangegeven 
meters op de baan.

Zoals gebruikelijk werden ook de trai-
ners nog even in het zonnetje gezet 
met een fles wijn en een mooie bos 
bloemen. De middag werd nog voor-
gezet met een drankje en werden alle 
goede voornemens uitgewisseld.

Vlnr: vrijwilliger van het jaar John Pennings, Wandelaar van het jaar 
Leo Biemans en Runner van het jaar Dennis van de Meulengraaf

paardensport Marinja v.d. Hurk 1e in L1-klasse

Lieshout -  De eerste dressuurwed-
strijd voor dit jaar in Manege D’n Per-
denbak werd gehouden op vrijdag 8 
januari. En het nieuwe jaar begon goed 
voor alle Laarbeekse deelnemers. De 
jury was zeer tevreden over de ruiters 
en hetgeen zij tijdens de proeven lie-
ten zien. 

Met 23 deelnemers was het gezellig 
druk en werd er hard gewerkt. De jon-
ge ringmeester Ninke had het goed in 
de hand en de wedstrijd liep daardoor 
lekker vlotjes door.

Laarbeekse resultaten: 
Klasse B, Nicole v.d. Heuvel en Ferrero 
werden 3de in de 1ste proef met 192 
punten, Tessa van Schaik en Faith AB 
werden 5de met 183 punten in de 1ste 
proef en 4de in de 2de proef met 186 
punten. Jessica v.d. Laar en Neeltje wer-
den 2x 6de met 172 en 176 punten.

In de Klasse L1 reden Marinja v.d. Hurk 
en Avanti v.d. Bosrand, zij lieten 2 hele 
nette proeven zien en werden 2x 1ste 
met 204 en 193 punten, Anita Renders 
en Chabalito werden 2de met 193 pun-

ten in de 1ste proef en 3de in de 2de 
proef met 191 punten.

In de klasse M2 kwamen Wendy Gijs-
bers en Sampras in de ring en zij werden 
3de met 181 punten in de 1ste proef en 

4de met 179 punten in de 2de proef.

De volgende wedstrijd is op vrijdag 22 
januari om 17.00 uur voor de pony rui-
ters, inschrijven is nog mogelijk, mail 
hiervoor naar wedstrijdderaam@live.nl.

Anita Renders met ‘Chabalito’ en Marinja vd Hurk met ‘Avanti vd Bosrand’

boksen VV Mariahout A-jeugd op boksles

Beek en Donk - Een prachtig elftal 
uit het Laarbeekse Mariahout was 
wegens de weersomstandigheden 
te gast bij de Laarbeekse boks-
school van Riny Heesakkers.

Een voorbeeld van sportieve en 
leergierige ploeg die er echt voor 
ging. Een uurtje gezellig trainen 
en nieuwe ervaringen opdoen met 
een andere tak van sport. De jon-
ge spelers deden hun uiterste best 
en keerden voldaan terug naar de 
kantine van de voetbalploeg waar 
nog ongetwijfeld werd nagekaart. 
Boksschool Laarbeek wenst deze 
fantastische sportmensen veel suc-
ces in de komende competitie.

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

* D
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Donderdag 14 januari
Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, Mariahout

Heemlezing ‘Landgoederen in 
Noord-Brabant’
20.00 uur, Zaal ‘De Koekoek’,
Beek en Donk

Vrijdag 15 januari
Kienavond Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 16 januari
Expositie drukkunst in ‘t Oude 
Raadhuis
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Presentatieviering communicanten 
Mariahout
18.30 uur, O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk, Mariahout

Live Muziek - Coverband 

Skipmondays
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 17 januari
SPIRIT-Winter wandeling
8.00 uur, Kruispunt Merellaan-
Kievitlaan, Lieshout

Vlooienmarkt
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Presentatieviering communicanten 
Aarle-Rixtel
9.30 uur, O.L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Presentatieviering communicanten 
Lieshout
9.30 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

50+ Bonte Middag
14.11 uur, Café Zaal De Koekoek, 
Lieshout

Dinsdag 19 januari
Filmcyclus Laarbeek: ‘The Straight 
Story’
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 20 januari
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 21 januari
Presentatie over vleermuizen en 
warmteregulatie bij dieren door Arno 
Vlooswijk
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 22 januari
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Beauty & GameNight
19.30 uur, Tienerwerk de Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 23 januari
Seniorenmiddag 60+ers Ganzegat
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel
 
Expositie vrij werk, drukwerk en 
fotografi e
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Skateswing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

1e Ganzekwekavond
19.45 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Dinsdag 26 januari
Open Laarbeeks Mixtoernooi Jeu de 
boules.
13.30 uur, Boulodrome ‘De Braak’, 
Helmond

Woensdag 27 januari
Cursus muziek op schoot
9.30 uur, Kindcentrum Beekrijk, 
Beek en Donk

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 28 januari
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

sound-light.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

Fotograaf: Joost Duppen
Bekijk alle foto’s van Kwizut op www.mooilaarbeek.nl


