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open!

11.00 - 17.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

Basisschool maakt Kindcentrum ‘De Sprankel’ compleet
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Maandagochtend is 
Kindcentrum  ‘De Sprankel’ in Lies-
hout door de basisschool in gebruik 

genomen. Voorafgaand werd een  
‘knippende’ wandeling gemaakt van 
de oude school naar het nieuwe kind-
centrum. De peuterspeelzaal en de 
kinderopvang namen eerder al hun in-
trek in het gebouw aan de Grotenhof. 

Sprankelende dag
“Het wordt een sprankelende dag”, 
vertelt Chantal van Schijndel, leer-
kracht van groep 6. “We gaan een 
afscheidsrondje maken door de oude 
school. Daarna hebben we voor elk 
kind een meter oranje lint met de 

tekst: K.C. De Sprankel, 13-01-2014. 
Ieder kind knipt een stuk eraf en mag 
dit meenemen naar huis. En voor van-
middag ligt een speurtocht klaar.” Het 
is druk op het schoolplein. Een gele-
genheidsorkestje speelt de sterren van 
de hemel. Toch lijkt het alsof de klan-

ken melancholischer klinken wanneer 
de wandeling start. Vooraan staan 
twee jongens met de Fontein-vlag. Op 
een raam tegenover de school hangt 
een tekening: ‘Dag Fontein, daaaag’. 

Lees verder op pagina 3 in deze krant. 

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Beek en Donk – Het nummer ‘We Are 
the Champions’ galmt door sporthal 
D’n Ekker tijdens de feestavond van 
Kwizut 2013. Een gevoel van eufo-
rie straalt vanaf het podium naar de 
duizenden andere deelnemers. Op 
het podium staat het team ‘Alles 
Goewd’. Zij mogen zich nu een jaar 
lang het slimste team van Beek en 
Donk noemen. 

Muziek maakt slim
Een gespreide algemene kennis en 
een beetje geluk. Dat is volgens fina-
list Erik van Haperen één van de ge-
heimen die ‘Alles Goewd’ naar de top 
heeft geleid. Een goede voorbereiding 
is echter niet noodzakelijk. “Voor-
bereiding? We kwamen die middag 

met 23 man om vier uur bij elkaar. 
Dat was het”, vertelt hij lachend. Met 
meerdere muzikanten in hun team en 
kijkend naar de top drie van Kwizut 
2013 kan Erik het volgende conclude-
ren: “Muziek maakt slim, dat zie je nu 
wel weer.” 

Erik verwijst hier naar de nummer 
twee ‘Nummerke 3’, naar eigen zeg-
gen: ‘De gezelligste kapel van Beek 
en Donk’. Dit jaar voor de derde keer 
in de top 2. Ondanks hun plek, vond 
teamlid Joost van Vijfeijken de quiz 
van dit jaar toch erg lastig: “Vooral ca-
tegorie ‘Ons mooie Beek en Donk’ dat 
was echt moeilijk. Oh, en D’n Hort op, 
maar die hebben we wel afgerond.”

Wa zittie?
Misschien nog wel het meest trots, 
was het team ‘Wa zittie?’ dat op de 

derde plaats is geëindigd. Teamlid 
Monique van de Vossenberg vertelt 
enthousiast: “We dachten dat we 
op de 50ste plek stonden of zo.” 
Met slechts 14 man hebben zij zich, 
opnieuw, bewezen. Het eerste jaar 
stond het team ook op nummer 3. 

Perfecte organisatie
De feestavond van Kwizut 2013 was 
met de samenwerking tussen het be-
stuur van Kwizut en badmintonver-
eniging BC Mixed voorzien van een 
fantastische organisatie. Alles was tot 
in de puntjes verzorgd, met als hoog-
tepunt de band ‘Session’. Sporthal 
D’n Ekker was gevuld met ongeveer 
2500 feestende Laarbekenaren, die 
bijna allemaal hun dansmoves uit 
de kast trokken. Daarnaast waren 
er ook optredens van deelnemers 
van ‘The Voice of Kwizut’. Lees hier 

meer over op pagina 2 in deze krant. 
Zowel Kwizut als BC Mixed, inclusief 
alle inwoners van Laarbeek, kunnen 
terugkijken op een derde, geweldige 
editie van dit grootse evenement. 

Top 10
1.   Alles Goewd
2.   Nummerke 3
3.   Wa zittie?
4.   De Stroizakken
5.   De Dörpels 
6.   Ge wit oit noit nie
7.   De Bende van Ellende 
8.   Bambergen & Co
9.   Chicks met Ballen
10.  Beek Zuid

Kijk voor meer foto’s op de achterpa-
gina van deze krant. Op www.kwizut.nl 
vind je de complete uitslagenlijst. 

Feestavond Kwizut 2013 zet Beek en Donk op zijn kop

Team ‘Alles Goewd’ had inderdaad 
bijna alles goed

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

Wie zijn gevoelens verloochent, 
wordt sentimenteel. 

Hans Kudszus 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Vroeger heette deze straat Renstraat. Dat is zo gebleven tot in de veertiger 
jaren van de vorige eeuw. De naam werd toen gewijzigd in Heuvelstraat. Nog 
weer later, in de jaren zeventig, werd de naam gewijzigd in Burgemeester Van 
den Heuvelstraat. Op het straatnaambordje van de Burgemeester Van den 
Heuvelstraat in Lieshout staan twee burgemeesters genoemd. Toch zijn er drie 
burgemeesters Van den Heuvel geweest. De eerste burgemeester Van den 
Heuvel heette Henricus en zijn ambtsperiode liep van 1838 tot 1846. Daarna 
kreeg Lieshout burgemeester Goossens. Die nam afscheid in 1877 en werd 
opgevolgd door de kleinzoon van de eerder genoemde Henricus van den 
Heuvel. Dat was Johannes van den Heuvel. Hij overleed op 66-jarige leeftijd 
in 1902. Kort na zijn overlijden schreef zijn zoon, Antoon, een sollicitatiebrief 
en hij werd toen de nieuwe burgemeester van Lieshout. Zijn ambtsperiode 
liep tot 1932. In 1996 hield ik een interview met Gérard van den Heuvel, zoon 
van de laatste burgemeester Van den Heuvel. Aan hem stelde ik de vraag of 
hij niet graag zijn betovergrootvader, grootvader en vader opgevolgd zou 
zijn als burgemeester van Lieshout. Dat had hij graag gedaan, maar toen zijn 
vader aftrad was hij nog te jong en toen de latere burgemeester Mostermans 
aftrad, was hij te oud. Zo werd de reeks van burgemeesters Van den Heuvel 
beëindigd. Wel was hij gedurende de burgemeesterloze periode tussen Mos-
termans en Van Hout locoburgemeester van Lieshout. Dat was van februari 
1968 gedurende ongeveer een half jaar. Ik had toen zelf het genoegen met 
Gérard te mogen samen werken. Zo hadden we dan, zij het slechts kort, een 
vierde burgemeester Van den Heuvel, al was hij dan loco. Misschien ook nog 
eens genoeg voor een straatnaambordje. 

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

BURGEMEESTER VAN DEN 
HEUVELSTRAAT
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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

Fotograaf: Leo van de Heuvel

Krissy Welten wint 
The Voice of Kwizut

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Beek en Donk – Krissy Welten is de 
winnares van ‘The Voice of Kwizut’ 
en bemachtigt daarmee een optreden 
bij de komende editie van WiSH Out-
door. Dit werd zaterdag bekendge-
maakt bij de feestavond van Kwizut. 

Krissy moest zich tegenover zangeres-
sen Maud Krikke en Noa van der Vel-
den bewijzen en dat is gelukt.  Na een 
aantal goede optredens, werd door 
middel van een geluidsmeter bepaald 
wie de beste zangeres van die avond 
was. Het hardst werd geklapt voor 

Krissy. Zij mag zich nu niet alleen de 
winnares van ‘The Voice of Kwizut 
2013’ noemen. Ook mag ze optreden 
op het festival WiSH Outdoor 2014.

De voorrondes vonden plaats op 17 
november in Café/Zaal Van de Burgt. 
Hieruit zijn van twaalf kandidaten de 
drie bovenstaande finalisten gekozen. 
Daarnaast kregen de drie meiden, die 
net achter de drie finalisten eindig-
den, ook de kans om op te treden op 
de feestavond van Kwizut. Daardoor 
waren er zaterdag in D’n Ekker zes 
verschillende optredens te horen van 
lokale talenten.   

De finalisten van The Voice of Kwizut met in het midden winnares Krissy Welten
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Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl



Donderdag 16 januari 2014 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Dorpshuis Lieshout vol belangstelling, 
muzikaliteit en gezelligheid in gebruik genomen 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout- Het vernieuwde Dorpshuis 
in Lieshout werd zondagmiddag voor 
het eerst in gebruik genomen. Dit ge-
beurde met een nieuwjaarsconcert van 
harmonie Sint Caecilia in de nieuwe 
grote zaal. Het was een goede manier 
om de akoestische eigenschappen van 
de ruimte op de proef te stellen.

Op 22 februari staat de opening ge-
pland van de nieuwe zaal met inpan-
dige bibliotheek en aangrenzende 
school. Nu al werd de gelegenheid 

geboden aan de Lieshoutse bevolking 
om de nieuwe zaal van dichtbij te be-
kijken. Dat heeft zij dan ook ‘en masse’ 
gedaan. Het was een drukte van je-
welste en bij aanvang van het concert 
was er geen plekje in de zaal onbezet. 
Hoewel er 220 vaste zitplaatsen zijn en 
er een 60-tal losse stoelen waren bijge-
plaatst, moesten talrijke toeschouwers 
zich tevreden stellen met een staan-
plaats of een schamele zitplaats op de 
led-verlichte trap. Enkele inleidende 
woordjes werden gedaan door de voor-
zitter van de stichting ViERBINDEN, 
Johan van der Heijden, en wethouder 
Hans Vereijken.

Het concert ging van start met een 
fantastisch optreden van het slagwerk-
ensemble van de harmonie onder lei-
ding van Peter Berkmans. De gloed-
volle presentatie door Ton van den Baar 
was een lust voor het oor. Eén van de 
stukken omschreef het dagelijkse kleu-
renspel, dat de weergoden tevoorschijn 
toveren op Ayers Rock. Dit is een grote 
bergachtige uitstulping in het voor de 
rest vlakke landschap van het Austra-
lische Northern Territory. Terwijl de 
lichtval op de berg werd getoond met 
beelden boven het slagwerk, klonken 
de geluiden van de ‘busch’ onheilspel-
lend en dreigend. Als er dan door een 

verdwaalde ‘Aboriginal’ nog op een 
didgeridoo wordt gespeeld, is de ver-
beelding compleet.

Na een pauze, die wat langer duurde in 
verband met technische storingen, was 
het de beurt aan het harmonieorkest. 
Onder leiding van Jan Bosveld werd er 
een uitstekend, en qua repertoire heel 
afwisselend, concert gepresenteerd. De 
stukken die werden gespeeld, lagen 
goed in het gehoor en werden gelar-
deerd met perfecte zang van Neeltje 
van Doore en Peter de Greef. Als dan 
ook de plaatselijke drogist Mark Lom-
men nog een paar keer een voortref-

felijke solo weggeeft kan de dag niet 
meer kapot.

Al met al een mooie prestatie, al was 
het volgens de dirigent moeilijk spelen, 
omdat de akoestiek nog niet optimaal 
was. Dit laatste werd vooral duidelijk 
in het technisch en qua maatwisselin-
gen lastige stuk van Bernstein, dat het 
sluitstuk vormde van het concert. Maar 
volgens Tiny Slits, bestuurslid ViERBIN-
DEN, was dit probleem verwacht en is 
er in het budget rekening mee gehou-
den om na de publiekstest van vandaag 
de eigenschappen van de zaal onder 
andere op dit punt te verbeteren.

muzikaliteit en gezelligheid in gebruik genomen muzikaliteit en gezelligheid in gebruik genomen 
Harmonie St. Caecilia in het vernieuwde Dorpshuis Lieshout

Zangeres Neeltje van Doore 
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vier kernen, één partij

Kwizut proficiat,
bij PNL is ook Alles Goewd

Kwizut proficiat,
bij PNL is ook Alles Goewd

Onderweg
Enthousiaste kinderen gaan ‘knippend’ 
door de Kuiperstraat, richting het nieu-
we Floreffeplein. Het vergt meer tijd 
dan verwacht, maar dat deert niemand. 

Lintjes sieren de hoofden. Faye Thielen 
(groep 7) vertelt: “Ik had vanochtend 
buikpijn, omdat het toch spannend is!” 
Onderweg staan burgemeester Hans 
Ubachs en wethouder Hans Vereijken de 

stoet te volgen. De heren zijn het met 
elkaar eens: “Hier is in Lieshout naar uit-
gekeken. Alle voorzieningen in Lieshout 
onder één dak. Iedereen is blij en trots. 
Wij ook.”

Onthulling nieuwe logo
Even leek het erop alsof de opening 

niet door kon gaan. Het doek moest 
met vereende 

kracht worden weggehaald, voordat het 
nieuwe logo tevoorschijn kwam. Het 
mocht de pret niet drukken. De band 
speelde toepasselijk: ‘Zo’n goeie hebben 
wij nog niet gehad’. De speeches waren 
kort; het werd koud. Vol overtuiging 
werd het nieuwe ‘Sprankellied’ ingezet. 
Linten werden doorgeknipt en de direc-
teur van de basisschool, Xaviër de Wit, 
opende eindelijk de deur van de school … 

Keihard gewerkt én toekomstgericht
De ouderraad wacht de kinderen op met 
een drankje in een mooi glaasje. Gerard 

de Groot heeft de mooie etagère ge-
maakt met de ‘Sprankel-cup cakes’. Er is 
overal aan gedacht. Brenda Berns, ma-
nager van Spring Kinderopvang en Xa-
viër de Wit, kijken tevreden terug op dit 
gezamenlijke avontuur. “We gaan er nog 
meer een eenheid van maken”, aldus 
Brenda. “Het mag wereldser”, vult Xavi-
er aan, “Opbrengstgericht werken is de 
wereld naar binnen halen: spreekbeurten 
houden in de bieb, niet in de klas.” 

Op 22 februari vindt het openingsweek-
end plaats voor de hele accommodatie.

Vervolg voorpagina: Basisschool maakt Kindcentrum ‘De Sprankel’ compleet

Burgemeester Hans Ubachs knipt het laatste lintje door, om zo De Sprankel officieel te openen

(m.u.v. fietsen)

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

bij inlevering van deze bon
Geldig t/m 22-01-2014

15% KORTING OP ALLES 
UIT VOORRAAD
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
18 - 23 januari 2014

Zaterdag 18 januari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Riek Heesak-
kers-van Duijnhoven (mged), Frans Maas 
(mged), Tonnie Mennen-van Zon (mged), 
Hanny van Zutphen-Mennen, Lies van Os, 
Zuster Egberta van Beurden, Fien van Alphen 
en zoon Willie.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Internationale Bidweek
Eucharistieviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Toon en Fran-
cien van de Bogaard – Verbakel; 
Peter Bordat; Overleden ouders Steenbekkers  
- van Alem; Tot welzijn van de parochie.

Zondag 19 januari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Pieter Francis-
sen (mged), Jacques van de Ven (mged), Pe-
tronella van Lierop (fund), Jan Gilsing (mged), 
Bernard Donkers (verj), Harrie en Hanneke 
van Berlo-van den Berg, Cato van den Berg-
Kuijpers (overleden in Canada), Sjaan Reloe-
Coppens (mged), Ad en Han van den Hurk, 
Jan Aalders (mged), Annie van Rooij-Verkuij-
len (sterfdag).

10.00 Aarle-Rixtel, O.L. Vrouw Presentatie
2e Zondag door het jaar
Eucharistieviering  m.m.v. Dames- en Herenkoor .
Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Ermens – Schepers; Antoon van den 
Heuvel (par.); Tonny Scheepers – van Boxmeer 

(verj.); Jan en Marc van Stiphout;
Overleden ouders Vereijken – Verhagen 
(verj.); Theo Vereijken (verj.);
Jan van Dommelen (verj.); Overleden ouders 
van Dommelen – Nooijen;
Toos de Jong-van Berlo (verj.); Overleden 
ouders van Boheemen-van Grieken.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor en het 
Antoniusgilde
Intenties in deze viering voor: Toon van den 
Heuvel, Grada Meulders-van Bussel, Harrie 
Swinkels en Mien Swinkels-Saris de echtgeno-
te, Jan en Narda Verhoeven-Pepers, Overle-
den familieleden Van Vijfeijken-van Lieshout 
en kinderen, Wim en Anna Melis-van der 
Leemputten en broer Jan, Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Harrie en Dora van den Bergh-
Vereijken en Mien de dochter, Harrie van den 
Boomen Gerarda van Melis en Hendrica van 
der Horst, George van Dijck, Martien Fleskens, 
overleden leden van het Antoniusgilde.

Maandag 20 januari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 21 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering

Woensdag 22 januari 

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

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed

Donderdag 23 januari

Geen viering

Vanaf 1 januari is het parochiecentrum van 
Beek en Donk iedere dag voor de middag 
geopend, dus ook op de donderdagmorgen.

Infoavond over pelgrimsreis naar Máriagyüd in Hongarije

Achterban CDA Laarbeek

Aarle-Rixtel -  Het is weer zover. De 
gilden hebben de smaak van het reizen 
weer te pakken. Na 9 succesvolle rei-
zen wordt in 2014 de 10de Pelgrimage 
gehouden, een rondreis naar Honga-
rije met als doel het bedevaartsoord 
Máriagyüd. Deze bedevaartplaats is 
de bekendste van Hongarije. 

Deze keer zullen er weer een of meer-
dere bussen vertrekken vanuit diverse 
opstapplaatsen in de regio. De reis valt 
in de periode van 27 september tot en 
met 6 oktober 2014. De vaste reizigers 
weten ondertussen dat de reis naast 
pelgrimage zal bestaan uit het bezoe-
ken van een aantal bezienswaardighe-
den en vooral het gezellig samen op 
vakantie gaan. 

Na een gezamenlijke openingsviering 
in de Dom van Paderborn zullen er op 
deze reis een aantal steden worden 
bezocht, zoals Leipzig en Dresden met 
zijn Staatsopera en de Frauenkirche. 
Natuurlijk mag een bezoek aan Boe-
dapest met zijn vele bezienswaardig-
heden niet ontbreken en men krijgt 
dan ook uitgebreid de gelegenheid om 
kennis te maken met deze uitzonderlijk 
mooie stad. Zo ziet men onder ande-
re het plein van de vrijheid, Andrassy 
Street, Heldenplein en de grootste Sy-
nagoge van Europa. Ook Pècs gaan ze 

bekijken, in deze omgeving ligt Mária-
gyüd waar ze de viering met gilde eer 
hebben, van daar gaat men via de be-
roemdste bedevaartplaats van Beieren 
naar Trier voor de afscheidsviering. 

Ervaren chauffeurs/reisleiders zullen 
zorgen dat de gasten tijdens de gehele 
reis niets ontgaat. De reis wordt ver-
zorgd op basis van halfpension. Vertrek 
is mogelijk vanaf diverse opstapplaat-
sen in de regio. De reis wordt georga-
niseerd door de Stichting Pelgrimage 
en de verzorging is wederom in de 
vertrouwde handen van Pelikaan Va-
kantiereizen. Een uitgebreide folder is 
hiervoor beschikbaar. 

In de maanden januari en februari 
2014 worden er in diverse regio’s in-
formatieavonden gehouden. Voor de 
regio Zuidoost Brabant wordt deze 
gehouden op dinsdag 28 januari in 
Gildenhuis van Bracht, Kerkstraat 9, 
Aarle-Rixtel. De aanvangstijd is 20.00 
uur. Iedereen die belangstelling heeft 
voor deze prachtige reis is van harte 
welkom op deze avond. Voor meer 
informatie kan men ook terecht bij 
de regionale vertegenwoordiger van 
de stichting Pelgrimage, Jos van de 
Ven, Buizerdstraat 2, Aarle-Rixtel. Tel: 
0492-382288 / 06-52462803. E-mail: 
jhwvandeven@onsbrabantnet.nl.

Aarle-Rixtel - Het CDA Laarbeek houdt 
op 22 januari haar fractiebijeenkomst 
in de Dreef te Aarle-Rixtel. De aan-
vang van de bijeenkomst is 20.00 uur.

Onderwerpen die aan de orde komen 
voor de raadsvergadering van 23 ja-
nuari zijn de grondexploitatie van de 
gemeente en ons eigen initiatiefvoor-
stel inhoudend een voorstel om de 
voormalige locatie van basisschool de 
Raagten in Beek en Donk te behouden 

voor seniorenhuisvesting. De woning-
bouw bestemming cluster Beek zou 
behouden dienen te blijven voor soci-
ale woningbouw.

Voor de commissievergaderingen van 
de daarop volgende week zijn onder-
werpen zoals samenwerking met de 
Peelgemeenten en het plan van aan-
pak integriteit evenals enkele bestem-
mingsplannen de belangrijkste onder-
werpen.

Over alle agendapunten 
kunt u van gedachten 
wisselen met de fractie- en commis-
sieleden. Heeft u nog andere zaken 
die u wilt bespreken dan kunnen deze 
ook ingebracht worden via e-mail: 
info@cdalaarbeek.nl

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten kom dan ook naar de Dreef. De 
achterban bijeenkomst is toegankelijk 
voor iedereen.

Archieffoto van de reis in 2012, gemaakt in Mariazell in Oostenrijk.

Sint Antoniusgilde viert patroonsdag
Beek en Donk - Volgende week 
woensdag viert de Beekse schut 
weer, volgens eeuwenoude tradi-
tie, het feest van de patroonheilige 
Sint Antonius Abt. De eigenlijke 
feestdag is 17 januari, maar om 
praktische redenen heeft het gilde 
ervoor gekozen om dit op de eerste 
woensdag na 16  januari te doen.

De zondag voor de patroondag 
begint het feest eigenlijk al, met 
een mis voor de overleden leden 
van het gilde. Deze wordt zondag 
19 januari om 11.00 uur opgedra-
gen in de Michaëlkerk in Beek. Het 
gilde zal er in vol ornaat bij zijn. Na 
afloop staat voor de kerkgangers 
de koffie klaar in het gildehuis, café 
Thuis.

Woensdag 22 januari is het St. An-
toniusgilde de hele dag op stap. 
Om 08.00 uur trekt het vanaf 
de familie Verhoeven naar kei-
zer Huub van den Bergh, vandaar 
naar het koningspaar Piet en Diny 
Swinkels. Hierna gaat het naar Ver-
zorgingshuis De Regt, waar een 
gebedsdienst gehouden wordt. Na 
de koffie gaat het gilde naar het 
gemeentehuis voor de traditionele 
vendelgroet aan de wereldlijke 
overheid. Hiermee wordt het of-
ficiële gedeelte gesloten. ´s Mid-
dags gaat het gilde op excursie, en 
´s avonds wordt de dag, zoals de 
traditie het wil,  afgesloten met de 
gildemaaltijd en daarna een gezel-
lig samenzijn.

Suzanne heeft >120 out� ts

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

de lekkerste

gekookte

bananen

slagersachterham

Van Rijsingen
worstenbroodjes

biefstuk of 
kogelbiefstuk

mals

kilo

100 gram

zak 8 stuks

250 gram

€ 0,99

€ 1,69

€ 4,95

€ 3,99

Omroep Kontakt: klaar voor de toekomst
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – Omroep Kontakt - 
voorheen Radio Kontakt - is klaar voor 
de toekomst. Met de komst van een 
televisiestudio, een nieuw logo, een 
nieuwe naam én een nieuwe website 
maakte de lokale omroep zaterdag 
een frisse, nieuwe start. Dit gebeur-
de tijdens de grote open dag in het 
Ontmoetingscentrum.

Een begrip in de gemeente
Al jaren is de radiozender een begrip 
in Laarbeek. Eerst in Beek en Donk 
en na de fusering van de vier kernen 
ook in Laarbeek. Bijna honderd vrijwil-
ligers zijn wekelijks, en sommigen zelfs 
dagelijks, in touw om de radiozender 
tot een succes te brengen en te hou-
den in de gemeente. In de 21-jarige 

geschiedenis van de lokale zender zijn 
er tienduizenden berichten op TekstTV 
verschenen en het wekelijks maken 
van 25-30 reportages brengt het aan-
tal verslaggevingen op ruim twintig-
duizend. Omroep Kontakt kent een 
luisterdichtheid van 50%. 

Komst van lokale televisie
Voorzitter Adri Vogels vertelt: “Na een 
aantal keren verhuisd te zijn, zitten we 
nu al een hele tijd aan de Otterweg in 
Beek en Donk. Vanuit het beleid van 
de OLON (Organisatie van Lokale 
Omroepen in Nederland) zijn wij ge-
noodzaakt om in de toekomst ook te-
levisie te gaan maken. De vernieuwing 
van het Ontmoetingscentrum was 
voor ons daarom precies het goede 
moment om ook onze studio te ver-
bouwen.” Inmiddels is de televisiestu-
dio zo goed als af en is de omroep van 
plan om in de toekomst live beelden 
uit te gaan zenden, in de vorm van 
journaals. 

Nieuwe naam, logo en website 
Met de komst van lokale televisie 
was de naam Radio Kontakt niet 

meer juist. Vanaf heden heet de lo-
kale zender daarom Omroep Kontakt. 
Bij al dit nieuws hoort natuurlijk ook 
een nieuw logo. Het logo beeldt de 
verbintenis tussen de vier kernen uit. 
Adri: “We vinden het een verfrissend 
logo, dat helemaal bij de tijd past en 
bij onze omroep.” Ook ging zaterdag 
de nieuwe website online (www.kon-
taktfm.nl), waarop het laatste nieuws 
in tekstvorm te vinden is en alle radio-
fragmenten te beluisteren zijn. 

Trots 
“Op welk evenement, opening of 
gebeurtenis je ook komt: Radio Kon-
takt is aanwezig”, aldus burgemeester 
Hans Ubachs, die de aanwezigen za-
terdag ook even toesprak. “Ik kende 
Radio Kontakt niet toen ik burgemees-
ter werd. Ik keek op hun site en al 
snel had ik door dat daar al het laatste 
nieuws op te vinden was. Inmiddels 
heb ik ze leren kennen als een heel be-
trokken organisatie, met enthousiaste 
vrijwilligers. Daar mag Laarbeek trots 
op zijn.” Ook voorzitter Adri Vogels 
bedankte alle vrijwilligers, die zich in-
zetten voor de lokale zender.

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – De officiële opening 
van Voorzieningencluster Donk heeft 
afgelopen zaterdag ruim duizend 
mensen bij elkaar gebracht. Alle be-
trokkenen bij het project hadden een 
grote glimlach op hun gezicht. Nu 
het einddoel na vele jaren bereikt is 
en alle puzzelstukjes in elkaar zijn 
gevallen, was het tijd om dit aan de 
inwoners te laten zien. Dit gebeurde 
met tal van activiteiten, openingen en 
onthullingen. 

Schilderij Voorzieningencluster Donk
Aan de puzzelstukjes van Voorzienin-
gencluster Donk werd symbolisch ge-
hoor gegeven. Trots en zelfverzekerd 
liepen wethouder Hans Vereijken, di-
recteur van Kindcentrum De Raagten 
Geja Raaijmakers en directeur Facilitair 
Stichting ViERBINDEN Hennie Anto-
nis met hun eigen puzzelstuk naar een 
lijst. Het laatste stuk was voor de jonge 
politicus Raoul Smits, wethouder van 
de jeugdgemeenteraad. Hij kreeg de 
eer om het schilderij compleet te ma-
ken. Het nieuwe teken van Voorzie-
ningencluster Donk verscheen en zal 
nog jaren in de zaal te bewonderen 
zijn.

Hennie Antonis
Hennie Antonis: “Je ziet in deze tijd 
vaak dat gemeenschapshuizen geslo-
ten worden. Ik ben daarom blij dat we 
met steun van de gemeente dit mo-
gelijk hebben kunnen maken.” Komt 
de bibliotheek in de school? Blijft de 
gymzaal een apart gebouw? Dit zijn 
voorbeelden van vragen waar volgens 
Hennie lang over nagedacht moest 
worden. “In de bibliotheek bleken re-
latief weinig senioren te komen, dus 
is ervoor gekozen het in het Ontmoe-
tingscentrum te plaatsen.”

Een gebouw neerzetten is één ding, 
maar zorgen dat mensen er ook daad-
werkelijk gebruik van maken is iets 
heel anders, maakt Hennie duide-
lijk. “Om het hier levend te houden, 

moeten we vooral laagdrempelig zijn. 
Mensen kunnen hier ook gewoon de 
krant lezen, zonder koffie te bestellen. 
Een ruimte is vanaf €9, - euro te huur 
en sociale verhuurders zullen altijd 
voorrang krijgen op commerciële ver-
huurders”, vertelt Hennie. 

Gezondheid- en Welzijnsmarkt 
Na koffie, thee, gebak en vooral veel 
bedankjes en trotse toespraken, open-
den alle gebouwen rondom het Ont-
moetingscentrum haar deuren en kon 
de Gezondheidsmarkt beginnen. Stap-
voets liepen bezoekers van alle leeftij-
den langs de vele kraampjes door het 
Ontmoetingscentrum. Ook aan Om-
roep Kontakt en Tienerwerk De Boe-
merang werd een bezoekje gebracht. 
Er werden demonstraties gehouden 
in de nieuwe sporthal en het nieuwe 
Tienerveldje werd geopend. Dit is een 
greep uit alle activiteiten die zaterdag 
plaatsvonden. Samen zorgden zij voor 
een middag vol enthousiasme en be-
trokkenheid, waarin het echte ‘ons-
kent-ons-gevoel’ duidelijk naar voren 
kwam.

Technasium
Niet alleen de verenigingen en bedrij-
ven probeerden zo goed mogelijk uit 
de verf te komen. Ook de tweedejaars 
van het Dr.-Knippenbergcollege gooi-
den al hun charmes in de strijd om hun 

uitvinding te promoten. Met tassen 
vol chips, snoep en frisdrank leken de 
leerlingen genoeg energie te hebben 
om zoveel mogelijk guldens te ver-
zamelen. Iedere bezoeker kreeg aan 
het begin van de markt nepguldens, 
waarmee ze konden stemmen op wat 
volgens hen de beste uitvinding was.

Voor het vak Technasium moesten de 
leerlingen producten maken om het 
leven van een oudere makkelijker te 
maken. Zo werd een ‘kamerbreed-
douchetapijt’ en een ‘magnetisch 
dienblad’ gepresenteerd. De uitvinders 
van ‘De Blieper’, een tracker-systeem 
om verloren spullen terug te vinden, 
hebben hun twijfels bij het guldensys-
teem. ViERBINDEN maakt vandaag 
bekend wie de prijs uiteindelijk wint. 

Lees meer
Niet alleen de officiële opening en de 
gezondheidsmarkt zorgden voor volle 
zalen, ook door de onthulling van de 
Social Sofa (pagina 7), de opening van 
het Tienerveldje (pagina 7), de be-
kendmaking van het logo van Omroep 
Kontakt (pagina 5) en het begin van 
de gezondheidsrace (pagina 9) wisten 
mensen het voorzieningencluster goed 
te vinden afgelopen zaterdag. 

Kijk voor alle foto’s van dit grootse 
evenement op www.mooilaarbeek.nl. 

Laarbekenaren bezoeken massaal open dag Ontmoetingscentrum en Kindcentrum De Raagten

De puzzel ‘Voorzieningencluster Donk’ is af
Hennie Antonis, Geja Raaijmakers, Raoul Smits en Hans Vereijken voor het 
schilderij, dat zij één voor één compleet maakten door een apart stuk op te hangen. 

den al hun charmes in de strijd om hun evenement op www.mooilaarbeek.nl. lijk. “Om het hier levend te houden, den al hun charmes in de strijd om hun 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Bloemkool   per stuk  1.99
Bloedsinaasappels
        per kilo  1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Mango Ready to Eat

       per stuk   1.49
Paprika Stoplicht 
       per 3 stuks 1.49

Roerbak Speciaal

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Burgemeester Hans Ubachs (r) en Hans 
Vereijken (l) onthullen het nieuwe logo
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APPARTEMENT GEZAMENLIJK REPRESAILLE
UITTREKSEL GUERRILLA HEPATITIS
INTERVIEW KOSTELOOS SATELLIET
ADELLIJK BLOCNOTE MACARONI
NAMELIJK VACATURE LASAGNE
PRODUCT STIEKEM YOGHURT
CADEAU ECZEEM FILET

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Simone de Groot

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Marco Swinkels

2. Rene Martens

3. Yvet Meulensteen
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Marco Swinkels

2. Rene Martens

3. Yvet Meulensteen

Medium

5 3 1 7

8 4 5 6

6 9 4

2 1 5

5 4

2 9 7

7 2 1

6 4 1 8

2 8 4 3

Puzzle #101307

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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Ingrediënten:
200 gr bloem
4 eieren
2 el water
90 gr boter
350 gr uien

600 gr tomaten
150 gr crème fraiche
150 gr camembert
Peper en zout, olijfolie

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

Uitleg van het recept:
Voor het deeg: bloem, 1 ei, water en boter mixen tot een glad beslag 
en zet het in de koeling. Maak de uien schoon en snijd ze in ringen. 
Verhit in de pan een klontje boter en fruit de uien aan tot deze glazig 
zijn en bestrooi met peper en zout. Zet een pan kokend water op 
voor het ontvellen van de tomaten. Snijd aan de bovenkant een 
kruisje in het vel en laat ze 20 sec in het warme water liggen. Schrik 
ze daarna meteen af in koud water en haal het vel van de tomaat 
en verwijder het kroontje. Snijd de tomaat in 4 delen. Rol het deeg 
uit op een gebloemde werkbank, zodat deze in een taartvorm past. 
Laat de randen ongeveer 3 cm hoog komen in de vorm. Verdeel de 
gebakken uien over de bodem en leg daarop de tomaten. Snijd de 
camembert in stukje en meng met de crème fraiche en de eieren. 
Breng alles goed op smaak met peper en zout. Giet het mengsel over 
de tomaten in de vorm en verdeel gelijkmatig. Bak de taart 40 min af 
op 200°c.

Recept van de week

Tomatentaart met camembert  (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Karnemelk wordt door veel mensen niet lekker gevonden, ze vinden de geur 
niet lekker. Dit komt omdat karnmelk zuur ruikt. Maar het is wel fris en heel 
gezond. Karnemelk wordt vaak geadviseerd als melkvervanger. Het bevat 
net zoveel calcium als gewone melk. Daarnaast zit er nauwelijks vet in, dus je 
hoeft je niet aan een bepaalde hoeveelheid te houden. Je zult begrijpen dat 
je er geen liters van op een dag moet drinken, maar drie glazen karnemelk 
per dag kan prima. Karnemelk kun je ook het hele jaar door drinken. Maar, 
als je het te zuur vindt, kun je het mixen. Bijvoorbeeld met zoete fruitsoorten. 
Dit zou je kunnen doen in een blender. Voor de smaak zou je ook ranja toe 
kunnen voegen aan karnemelk. Bovendien is er 
in ‘t Verswarenhuys ook karnemelk met framboos 
verkrijgbaar! Allemaal van het Kranenbroeks 
Kaasboerderijke uit Mierlo-Hout èn exclusief 
verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!!!
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“Hé Skauwe, doede ok mee 
mè Kwizut”, werd me enkele 
maanden geleden gevraagd. 
Dat leek me wel iets. Net voor 
sluitingstijd van de inschrijving 
werd me het laatste startnummer 
toegewezen. Gelukkig, ik kon me 
gaan voorbereiden op de strijd.
Bij het ophalen van de vragen ga ik 
snel aan de bijrijderskant van de auto 
zitten en neem de tas met vragen 
in ontvangst. Terug in het episch 
centrum van Team Skauwe stortte 
ik me direct op de eerste rubriek. 
Van poempaaipap, saffraan, 
schimmeltoxinen en radicchio di 
chioggia had ik nog nooit gehoord. 
De grappen snapte ik pas later, na 
het lezen van de antwoorden. Dat 
was echt lachen. Van ons mooie 
Beek en Donk wist ik als rasechte 
Laarbeekernaar natuurlijk alles, 
ongeveer. Vliegwerk was voor mij 
geen kunst zodat het tennisracket 
om middernacht nog steeds bij 
me thuis stond. Onaangeroerd, 
spiksplinternieuw. 
Binnen een half uur had ik de 
buitenopdracht d’n Hort op af. 
Hopelijk had ik niets gemist. Om 
20.10 uur begeef ik me naar de 
zaal en werp met een vliegtuigje zo 
intensief dat het blijft steken in het 
tempex van het systeemplafond. 
Geen punten. Klokslag 21.00 uur 
vul ik snel het boodschappenlijstje 
in aan de hand van mijn echte 
wekelijkse briefje. Foutje. Bij 
Oranje Boven loop ik van 

onderaf rood aan terwijl ik op YouTube 
luister naar een sukkelige gitarist, die 
werkelijk alle muziek door elkaar gooit. 
Dat was lastig want op Radio Kontakt 
hoorde ik een geboeide Pacman, juist 
bezig om op het ritme van de begintune 
van Floris een rol plakband af te rollen. 
Het was kwart over elf en tijd om te 
vertrekken naar het inleveradres bij 
Café-Zaal van de Burgt. De ijzeren ros 
lijkt me het snelste vervoermiddel maar 
dan moet ik wel hard doortrappen. Op 
de hoek bij Thuis kom ik met mijn broek 
tussen de ketting. Ik flikker van mijn fiets 
en probeer liggend de jeansstof tussen de 
schakels uit te wrikken. Met smeer aan 
mijn handen overhandig ik het eveneens 
besmeurde deelnameformulier. Te laat, 
twee minuten.
Eigenlijk stond mijn complete team 
wat verloren in de grote hal van de 
sportaccommodatie. De antwoorden 
waren waarschijnlijk niet eens 
beoordeeld. Mijn naam, ik had gekozen 
voor een pseudoniem, ontbrak op het 
grote scherm. Vooraf dacht iedereen 
de grote winnaar te worden. Het was 
net een loterij, hoe dichter het uur u 
naderde, hoe onzekerder de deelnemers 
werden. De winnaars hadden gezien 
hun voorbarige naam waarschijnlijk alles 
goed. Nummerke 3 deed haar naam 
geen eer aan, ze werden nummer twee. 
Knap.
Alle inspanningen ten spijt, de 
overwinning ging aan mijn neus voorbij. 
Volgende keer breid ik mijn Kwizut-team 
uit, want alleen is het echt niet te doen.

Kwizut nie
Volgens P. Skauwe

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

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

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

De Zonnekoningin Advertorial

Als lifecoach begeleid ik mensen die 
vragen hebben over allerlei levensge-
bieden. Hoe vind ik balans in mezelf of 
tussen werk en privé? Wat wil ik, vanuit 
het diepst van mijn hart? En hoe geef ik 
hier vorm aan? 

Mensen hebben vaak het gevoel dat ze 
geleefd worden. Je leven in eigen hand 
nemen is een van de belangrijkste the-
ma’s bij lifecoaching. Ik luister en fungeer 
als een spiegel. Ik stel vragen waardoor 
inzichten naar boven komen. 
Elke mens heeft veel wijsheid in zich. De 
kunst is om daar mee in contact te ko-
men. Ik gebruik mijn wijsheid , als Zon-
nekoningin, om inzichten, die ieder van 
ons heeft, nog meer naar boven te laten 
komen!

Samen wandelend in de natuur ontstaat 
ontspanning. Inzichten komen  boven 

drijven. Ik zet de natuur als tweede coach 
in. Een opgaande zon filtert licht door de 
bomen. Even stil staan. Je laten raken.
Mijn werkgebied is veelal de Gerwense 
hei in Lieshout.

Kennismakingsaanbod:
Gratis intakegesprek. 
Volgende sessies 20 euro per uur.
Of doe mee met de stiltewandeling op 
vrijdag17 of zondag 26 januari, van 9.00 
tot 10.30 uur op de Gerwense hei, Me-
relllaan/Kievitsstraat, Lieshout. Kosten 
zijn een vrijwillige bijdrage (inclusief kof-
fie en thee)

De Zonnekoningin
Coaching in de natuur
Stiltewandelingen met groepen
Workshops persoonlijke ontwikkeling   
in de natuur
Lezingen

Margreet Rodenburg, lifecoach outdoor
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872

Spectaculaire opening tienerveldje
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Beek en Donk – Onder grote publie-
ke belangstelling openden Theodoor 
Biemans en Joan Briels zaterdag-
middag het nieuwe tienerveldje ach-
ter Kindcentrum De Raagten. Beide 
wethouders zweefden voor deze ge-
legenheid, via een pas gebouwde 
kabelbaan, door een grote papieren 
tekening. 

Na de bouw van De Raagten, gele-
gen naast het Ontmoetingscentrum, 
was er nog een stukje grond onbenut. 
Tieners hadden behoefte aan een ei-
gen veldje. Al snel werd er daarom 
een werkgroep gevormd door Henrie 
Bouwmans van ViERBINDEN, ouders 
van nabijgelegen tienerwerk  De Boe-
merang en leerlingen Iris Vereijken en 
Stan Gilsing van De Raagten. 

Alle kinderen mochten meedenken 
over de inrichting van het veldje. Di-
recteur van De Raagten Geja Raaijma-
kers: “We hadden een lijst samenge-
steld met allerlei speelmogelijkheden. 
Kinderen konden hierop aangeven 

waar hun voorkeur naar uitging.” De 
werkgroep stelde hieruit een ‘top 3’ 
samen.

Een sportcourt, een pannakooi en een 
tafeltennistafel, drie speelmogelijkhe-
den die hoog scoorden op de lijst, kon-
den gerealiseerd worden met beschik-
bare financiële middelen. Geja: “De 
kabelbaan stond eigenlijk bovenaan de 
lijst, maar we dachten dat die financi-
eel niet haalbaar zou zijn.” Leerlingen 
Stan en Iris kwamen daarom in actie. 
Iris: “We hebben heel veel mensen ge-
beld en offertes aangevraagd.” Stan: 
“Zo werd alles goedkoper en kon de 
kabelbaan ook nog gemaakt worden.”

Alle basisschoolkinderen uit Beek en 
Donk mochten een naam verzinnen 

voor het tienerveld en een tekening 
maken voor het naambord. Niels Beek-
mans won met de naam: ’t Ontmoe-
tingsveldje. Niels: “Ik dacht aan het 
‘Ontmoetingscentrum’, daarom vond 
ik het een mooie naam.” Julia Strik 
won met haar tekening. Het naam-
bord werd afgelopen zaterdagmiddag, 
na het openingswoord van Henrie, 
onthuld door de aanwezige wethou-
ders. Na de spectaculaire zweeftocht 
van Joan Briels en Theodoor Biemans 
via de kabelbaan en het oplaten van 
enkele honderden ballonnen door de 
vele aanwezige tieners, was ‘’t Ont-
moetingsveldje’ officieel geopend. Een 
aantal enthousiaste tieners namen het 
prachtige tienerveldje meteen in ge-
bruik.

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Beek en Donk – Maandenlang had-
den cliënten van ORO, kinderen van 
Kindcentrum De Raagten en diverse 
vrijwilligers hard gewerkt aan het 
nieuwe mozaïekbankje bij het Ont-
moetingscentrum. Zaterdagmiddag 
onthulde een aantal van hen, samen 
met wethouder Joan Briels en Hen-
rie Bouwmans van welzijnsinstelling 
ViERBINDEN, deze achtste Social Sofa 
van Laarbeek. 

Met het uit Tilburg afkomstige concept 
van een Social Sofa hoopt de bedenk-
ster van het bankje, Karin Bruers, meer 
sociale ontmoetingsplekken in wijken 
te creëren. Het project is een groot 
succes. Er staan inmiddels honderden 
Social Sofa’s in Nederland. Op Tilburg 
na, staan in de gemeente Laarbeek de 
meeste mozaïekbankjes van heel Ne-
derland. “Daar zijn we heel trots op”, 
vertelt Henrie de aanwezigen. 

De eerste aanvraag voor een Social 
Sofa bij de gemeente Laarbeek werd 

in 2010 ingediend door de Beek en 
Donkse vrijwilligster Beppie van Stip-
hout: “Bij mijn zus in Rosmalen wa-
ren ze bezig met dit project. Ik zag 
dat het een prachtig middel was om 
buurtbewoners langdurig met elkaar 
in contact te brengen. Ik heb toen in-
formatie ingewonnen bij Social Sofa in 
Tilburg en namens onze buurtvereni-
ging een aanvraag ingediend.”

Cliënten van ORO maakten een ont-
werp, bestaande uit enkele kleurrijke 
personages, voor de Social Sofa bij het 
Ontmoetingscentrum. Social Sofa Til-
burg leverde in april 2013 een beton-
nen bank, van maar liefst 1500 kilo, 
waarop het ontwerp al getekend was 
en bijhorend mozaïekmateriaal. Kin-
deren van nabijgelegen De Raagten 
en cliënten van ORO werkten twee 
middagen in de week aan de bank. 
Beppie, inmiddels ervaringsdeskun-
dige, begeleidde en coördineerde het 
project. “De klapper van het project 
is natuurlijk de Social Sofa, maar het 
proces van samenwerking tussen de 
kinderen en de cliënten was het be-
langrijkste.” De bank werd gefinan-

cierd door de gemeente Laarbeek, de 
Rabobank, De Raagten en enkele an-
dere sponsoren.

Vrijwilliger en buurtbewoner Joh-
nny Peeters bracht menig uur door 
bij de bank om ervoor te zorgen dat 
de glazen mozaïeksteentjes goed ge-
plakt zouden worden. Johnny: “Als de 
kinderen weg waren, corrigeerde ik 
daar waar het nodig was. De steentjes 
mochten bijvoorbeeld niet te dicht te-
gen elkaar geplakt worden. Dan kun-
nen ze kapot vriezen.” 

Afgelopen zaterdagmiddag was het 
zover. Na het openingswoord van 
Henri Bouwmans en wethouder Joan 
Briels onthulde een aantal vrijwilligers 
de nieuwe Social Sofa door het doek, 
dat hierover hing, te verwijderen. De 
talrijke bezoekers applaudisseerden 
enthousiast, toen de prachtige kleur-
rijke sofa tevoorschijn kwam. Dat de 
bank weersbestendig is, werd meteen 
duidelijk. De Social Sofa doorstond de 
plotseling opkomende regenbui met 
glans.

Wethouder Joan Briels zweeft op de 
kabelbaan door een papieren tekening 
heen om het tienerveldje te openen

Nieuw mozaïekbankje bij het 
Ontmoetingscentrum feestelijk onthuld 
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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

W 3 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 t/m zaterdag 18 januari 2014.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Perssinaasappelen
kist ca. 15 kilo

Senseo koffi epads
alle soorten
zakken à 36 pads

Robijn wasmiddel
alle soorten
fl acon 560/700 ml.
zak 16 stuks
3 stuks naar keuze

Ronde achterham
van onze versafdeling
100 gram

Unox Gelderse
rookworst
pak 200 gram

OP=OP

Rundergehakt
500 gram

Markant chocolade
alle tabletten à 200 gram

Witte mini puntjes
zak 10 stuks

Markant tintelfruit
alle soorten

3 pakken à 1500 ml.

Bon appetit gesneden 48+ kaas
jong of jong belegen
2 pakjes à 190 gram

Page toiletpapier
pak à 32 rollen

OP=OP

Markant minifrites
kilozak

Pampers luiers
Easy up junior / luiers xl of

baby dry xl 6, maxi 4, mini 2, midi 3
3 pakken à 23/48 stuks

Daily Fresh panklare snijbonen
zak ca. 400 gram

Robijn wasverzachter
alle soorten

3 fl acons à 750 ml.

100 GRAM

van 1.89 voor

KIST CA.
15 KILO kilo 0.60

van 15.99 voor

200 GRAM
kilo 5.00

deze week

500 GRAM
kilo 4.00

van 3.00 voor

TABLET
200 GRAM

van 1.78/1.83 voor

PER ZAK

van 1.39 voor

3
PAKKEN

lier 0.44

van 2.52 voor

2 
ZAKKEN

van 7.58 voor

PAK À 
32 ROLLEN

van 11.85 voor

2
PAKJES

van 3.58-3.78 voor

kilo 7.89

Daily Fresh panklare snijbonen

KILOZAK

van 1.75 voor

Robijn wasverzachter

3
PAKKEN

van 30.00 voor

ZAK CA.
400 GRAM kilo 5.00

van 2.89 voor

3 
FLACONS liter 2.22

van 7.86-9.57 voor

fl acon 560/700 ml.

3 stuks naar keuze

3 
STUKS

van 18.27-20.97 voor
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Proosten met appels op een goed begin van 
Gezondheidsrace 2014

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Laarbeek – “Laarbeek leeft men-
sen”, roept wethouder Joan Briels 
vlak voor de start van de gezond-
heidsrace tijdens de opening van 
Voorzieningencluster Donk. Nadat 
de sporttassen zijn uitgedeeld en 
de vorige race is afgerond, wordt er 
getoast, met een appel weliswaar, 
en kan de strijd voor fitste kern van 
Laarbeek beginnen. 

Eerste activiteit
Alle vier de teams lijken er klaar voor 
te zijn. Dit jaar zijn dat Beek en Donk 
1 (The Shooters), Beek en Donk 2 
(Di-eAt team), Aarle-Rixtel en Lies-
hout/Mariahout. Gekleed in mat-
chende sportkledij luisteren zij aan-
dachtig naar de laatste uitleg. Het 
startsein is nog maar net gegeven 
en Di-eAt team gebruikt de gelegen-
heid voor hun eerste activiteit. Phar-
rel Williams met Happy klinkt door 
de speakers, de wethouder trekt zijn 
jasje uit en met een ingestuurd dans-
je weten zij samen het publiek voor 
zich te winnen. 

Opdrachten 
De race duurt een jaar lang en per 
drie maanden krijgen de teams 
nieuwe ‘gezonde’ opdrachten. In 
de maanden januari, februari en 
maart is het de bedoeling dat het 
team een bestaand evenement ver-
rijkt met een gezonde activiteit, de 
onderlinge kennismaking stimu-
leert en iets doet met het motto 
‘gezond en gezellig gaan goed sa-
men’. “Mensen denken bij een ge-
zondheidsrace soms dat het alleen 
om sporten gaat, maar er komt ook 
gezelligheid bij kijken. Dat willen we 
met de laatste opdracht duidelijk ma-
ken”, vertelt Rianne Schwillens, pro-
jectleider. 

Nieuw in 2014
Na twee eerdere edities van de race 
zijn er dit jaar een aantal aanpassin-
gen gemaakt. Nieuw dit jaar is het 
‘spaarsysteem’. Elk teamlid ontvangt 

maandelijks een aantal waardebon-
nen, ‘gezonde vijfjes’ genaamd. 
Deze kunnen ingeleverd worden 
voor gezonde producten bij aan-
gesloten ondernemers in Laarbeek. 
“Hiermee zet de gemeente zich niet 
alleen in voor de inwoners, maar ook 
voor de ondernemers binnen Laar-
beek”, vertelt Joan. 
Ook nieuw deze editie is het ‘estafet-
temodel’. Het komt voor dat mensen 
moeten of willen stoppen met de 
race. Daarom doet ieder teamlid in 
principe voor zes maanden mee en 
als hij of zij dan de behoefte heeft 
om ‘het stokje door te geven’ kan 
een iemand ander het overnemen. 

Landelijke bekendheid
De gezondheidsrace van Laarbeek 
begint steeds meer een begrip te 
worden. Andere gemeentes willen er 
al graag mee aan de slag. Burgerpar-
ticipatie en vertrouwen blijken twee 
begrippen te zijn die geleid hebben 
naar dit succes. “In een vroeg sta-
dium hebben we de inwoners al mee 
laten denken met dit project”, vertelt 
Rianne. Joan vult haar aan: “Je moet 

als gemeente ook zaken durven los 
te laten en vertrouwen hebben in je 
inwoners. Dit betekent niet dat wij 
zelf niets meer doen, maar wel dat 
we de inwoners de ruimte geven 
voor hun ideeën en daar goed naar 
luisteren.”

Gezondheidsrace
In de Gezondheidsrace strijdt ieder 
team voor de titel: Fitste kern van 
Laarbeek. Dit doen zij door middel 
van allerlei gezonde en leuke activi-
teiten te organiseren voor hun dorp 
of voor de gemeente. De winnaar 
ontvangt €1000, - en kan daarmee 
hun laatste gezonde idee uitwerken. 
Zo heeft de winnaar van twee jaar 
geleden, Mariahout, een trimbaan 
aangelegd en de winnaar van vorig 
jaar, Beek en Donk, is druk met de 
aanleg van een fruittuin. Over de 
fruittuin leest u binnenkort meer in 
De MooiLaarbeekKrant. 

Kijk voor alle georganiseerde 
activiteiten op de website van de 
gezondsheidsrace: 
www.laarbeek.nl/gezondheidsrace

Joan Briels reikt de tas uit aan Angelique Janssen van Gezondheidsteam Aarle-Rixtel

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

Een podotherapeut behandelt voetklachten 
en klachten, die voortvloeien uit het niet goed 
functioneren van de voeten. 

  Wij Behandelen:
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De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872

GEZOND ZIJN
GEZOND BLIJVEN

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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nA de Scheiding!

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbankvanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

www.scheidingshuys.nl

er iS toekomSt 
nA de A de A Scheiding!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Team Lieshout/Mariahout toast op een goede, gezonde start
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Volop winterartikelen bij Profile ‘’De Con-
current’’!

We kennen Profile De Concurrent natuur-
lijk als de fietsspecialist met ruim 80 jaar 
ervaring. Dat is de grootste kracht van 
deze tot ver buiten de Laarbeekse grenzen 
bekende fietsenwinkel. Je weet immers dat 
je altijd iets goeds koopt met een perfecte 
service en Bovag garantie! En dat voor ie-
dere soort fietsliefhebber, of u nu een stoe-
re mountainbike of een trendy elektrische 
fiets zoekt. De keuze en mogelijkheden zijn 
bijna grenzeloos!

Maar wist u dat ‘De Concurrent’ in de 
doorgaans wat rustigere maanden, een 
mooi assortiment winterartikelen voert? 
Alles voor een goede voorbereiding op de 
winterse kou die er nu toch echt lijkt aan 
te komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld:
* sneeuwschuivers
* verschillende soorten sleeën 
* strooizout
* moonboots
* schaatsen en zelfs ijshockeysticks
* ruitenkrabbers, ruiten- en slotontdooiers
Voor een vakkundige slijpbeurt van uw 
schaatsen kunt u natuurlijk ook terecht! 

Shopt u liever online? Kijk dan eens op 
www.fietsvakshop.nl. 
Wij wensen u een paar mooie wintermaan-
den toe en heten u van harte welkom in 
onze winkel! De koffie staat klaar!
Antoinette & Harm Schepers
Profile De Concurrent
Lieshout

Volop winterartikelen bij Profile ‘’De Con-
current’’!

We kennen Profile De Concurrent natuur-
lijk als de fietsspecialist met ruim 80 jaar 
ervaring. Dat is de grootste kracht van 
deze tot ver buiten de Laarbeekse grenzen 
bekende fietsenwinkel. Je weet immers dat 
je altijd iets goeds koopt met een perfecte 
service en Bovag garantie! En dat voor ie-
dere soort fietsliefhebber, of u nu een stoe-
re mountainbike of een trendy elektrische 
fiets zoekt. De keuze en mogelijkheden zijn 
bijna grenzeloos!bijna grenzeloos!bijna grenzeloos!bijna grenzeloos!
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Shopt u liever online? Kijk dan eens op 

Wij wensen u een paar mooie wintermaan-
den toe en heten u van harte welkom in 

Actie geldig t/m zaterdag 18-1 Aanbiedingen geldig van 17  t/m 23 januari

Verkoopadres 
van tarwegrassap 

voor laarbeek

Emmy’s Mode

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

GOED VOORBEREID OP DE KOMENDE KOU? 
GA DAN EERST LANGS BIJ “DE CONCURRENT!”

op de gehele collectie!op de gehele collectie!

NU  !

korting50%
40%

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

20% 
korting op alle

Tassen en Manden!

20% 
korting op alle

Tassen en Manden!

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Nu OPRUIMING in onze 
lingeriehoek met veel bh’s

BH’s vanaf €10

bijpassende slip
vanaf €5

&

30%

schaatsen kunt u natuurlijk ook terecht! schaatsen kunt u natuurlijk ook terecht! 

Aanbiedingen geldig van 17  t/m 23 januari

van tarwegrassap van tarwegrassap 

Tassen en Manden!

PROFILEDECONCURRENT.NL

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

Verras iemand met een 
mooi tulpenboeket,

want het is weer tulpentijd!
18 januari nationale 

tulpendag 2014

Andijvie
500 gram 0.59

Andijvie gesneden 
400 gram 0.99

Witlof
500 gram 0.59 

Perssinaasappels
per kilo 0.99

Kanzi appels
2 kilo 3.99

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Lezerspodium

Omtrent de Ruit en zijn belangen
Momenteel wordt er in het Eindhovens 
Dagblad een discussie gevoerd over 
de uitspraak van professor Priemus, 
verkeersdeskundige, dat de Ruit niet 
steekhoudend gemotiveerd is en dat 
het bij twijfel beter is om een groot 
project in fasen uit te voeren. Eerst die 
delen waarover geen twijfel bestaat 
aanleggen, dan bekijken of er nog 
aanvullende maatregelen nodig zijn 
om de klus succesrijk te maken. Een 
weloverwogen oordeel over de Ruit, 
verstandig en voorzichtig zijn bij het 
uitgeven van een miljard euro’s. Niet 
zo volgens een regiomanager van de 
BZW (Zeeuws Brabantse Werkgevers), 
de heer Jan van Mourik. Hij weet het 
veel beter en maakt professor Priemus 
af als een schooljongen die onvoldoende 
nadenkt en bovendien zijn huiswerk niet 
gemaakt heeft. Wat een arrogantie! 
De Duitse taal heeft voor dit 
typische mensbeeld een voortreffelijk 
spreekwoord: ‘Dummheit und Stolz, 
wachsen auf einem Holz’. Het is echter 
niet alleen domheid en hoogmoed die 
daar op dat hout groeien. De heer van 
Mourik illustreert tevens de verbetenheid 
waarmee de werkgevers hun vermeende 
eigenbelang nastreven in plaats van te 
streven naar een goede balans tussen 
economie en sociaal leven. Ze hebben 
zich in hetzelfde kader reeds eerder 
belachelijk gemaakt met hun eisen aan 
het publieke domein. Industrieterrein 

in de Deense Hoek en Aarle-Rixtel 
moesten als grondslag dienen voor de 
weg langs het kanaal. Daar is uiteraard 
niets van terecht gekomen. 
We zijn als maatschappij getrakteerd 
op werkeloosheid in plaats van 
economische voorspoed. En nu is er 
dan een ‘pril begin’ van die groeiende 
economie, volgens het gevoel van de 
heer van Mourik en prompt komt de eis 
tot constructie van de weg weer op de 
proppen. Ik noem dat mild uitgedrukt, 
schaamteloosheid. 
De discussie is niet vrij te denken van de 
bemoeienis van Bavaria in dezen. Dat 
Lieshoutenaren daar liever over zwijgen 
is nog begrijpelijk ook, maar is dat juist? 
Is het in hun belang dat die weg er 
komt? De kern Lieshout zal dag en nacht 
overspoeld worden met trucklawaai, 
fijnstof en giftige uitlaatgassen. Wég 
mooi Lieshout, Bavaria belang gaat voor! 

Beste mensen, laat je dat niet aanleunen, 
sta op en verkondig je echte mening. 
Vat er eerst eentje op, Bavaria natuurlijk, 
dan komen die meningen vanzelf wel 
bovendrijven. Is dat niet ook een schone 
taak van onze gemeenteraad? 

In afwachting, 
Dr. ir. J.M. Houben
Koekoeklaan 4a
5737PM Lieshout

Makkelijk & vertrouwd

Kouter 42, 5422 AC Gemert
Tel. 06 50601266 
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat Reisbureau at Home

Patricia Braat

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Zorgboog gestart met kleinschalig woonvoorziening 
voor jong dementerenden 

Praat mee met De Werkgroep tijdens 
voorbespreking Raadsstukken

Bakel/Aarle-Rixtel - Woonzorgor-
ganisatie De Zorgboog is 13 janu-
ari begonnen met een kleinschalige 
woonvoorziening voor jong demen-
terenden. De groepswoning heet de 
Molendreef en is gevestigd binnen 
Zorgbooglocatie Sint Jozefsheil in 
Bakel. In de groepswoning kunnen in 
totaal zeven mensen terecht die al op 
vroege leeftijd lijden aan dementie en 
niet meer thuis kunnen wonen. 

De Molendreef staat symbool voor vi-
taliteit en beweging en het middelpunt 

van de wieken is symbolisch voor de 
levensfase van jong dementerenden. 
In de groepswoning wordt een vorm 
van wonen, welzijn en zorg geboden 
waarin niet de ziekte centraal staat, 
maar de leeftijd, de vitaliteit en de be-
leving van jong dementerende cliënten 
(en hun naasten). De Molendreef is de 
eerste woonvoorziening voor deze 
specifieke doelgroep in de regio Peel-
land. 

Deze nieuwe kleinschalige woonvorm 
van de Zorgboog is een belangrijke 

aanvulling op het zorgaanbod voor 
jong dementerenden in de regio Peel-
land. En de plannen van de Zorgboog 
reiken nog verder. Met de woonvoor-
ziening in Bakel lopen zij als het ware 
vooruit op de twee kleinschalige wo-
ningen voor jong dementerenden die 
momenteel in Aarle-Rixtel worden ge-
realiseerd. Deze woningen komen in 
woonzorgcentrum Mariëngaarde dat 
momenteel wordt verbouwd. Medio 
2014 verhuist de woonvorm in Bakel 
dan ook naar Aarle-Rixtel. 

Laarbeek - Hoewel De werkgroep in-
middels druk bezig is met de aanloop 
naar de verkiezingen van dit jaar hou-
den zij zich ook bezig met de lopende 
zaken. De Werkgroep wil u graag mee 
laten praten over deze zaken en dat kan 
tijdens de voorbespreking.

Op maandag 20 januari 2014 vindt deze 
voorbespreking plaats in het Dorpshuis 
in Lieshout. Vanaf 20.15 uur is ieder-
een van harte welkom en staat de kof-
fie klaar. Tijdens deze bijeenkomst kan 
men de raadsleden ook aanspreken op 

het verkiezingsprogramma dat te vinden 
is op de website. www.dewerkgroep.nl .

Voor 23 januari 2014  staat er een ver-
gadering gepland van de Laarbeekse ge-
meenteraad. Op de agenda staat onder 
andere:
• De dienstverleningovereenkomsten 

van de intergemeentelijke teams Ge-
mert-Bakel en Laarbeek.

• De verordening maatschappelijke on-
dersteuning Peelgemeente Laarbeek 
2014.

• Besluitvorming Transitie Jeugdzorg.

• Besluit vorming reactie  Raad op de 
Ruit.

• Vaststelling winkelsluitingswet 2014

De volledige agenda staat op de site van 
de gemeente. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Ben Swinkels, 
fractievoorzitter De Werkgroep, 0499-
422017 of mail naar dewerkgroep@
gmail.com. De werkgroep is er voor u. 

Meer weten over De Werkgroep kijk op 
www.dewerkgroep.nl of op Facebook bij 
de werkgroep.

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Hemker & Bekking zet u niet in de kou, bij aanschaf van een paar 
gevoerde winterlaarzen samen met Falke wandelsokken, ook warme 
handen met deze gratis benzine handwarmer

Brouwersstraat 25A, Beek en Donk   0492 553460   www.hemker-bekking.nl

geldig tot en met 31 - 01 -2014
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Huub Cloudt

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:
Leon de Louw

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

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

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 12 in Beek en Donk

Hier is dan het vervolg van de 
Luchtpost van vorige week. 

De Big 5 zijn de 5 meest gevaarlij-
ke dieren om te voet op te jagen. 
Veel mensen zeggen dan, maar 
de nijlpaard zorgt voor de meeste 
doden in Afrika. Dit klopt, maar 
hij valt niet onder de Big 5. De 
reden dat het nijlpaard de meeste 
doden op zijn naam heeft, is om-
dat lokalen hier vaak nog water 
bij een dam gaan halen. De mak-
kelijkste route om bij de dam te 
komen, is om de paden te ne-
men die door dieren gecreëerd 
zijn. Water wordt vaak vroeg in 
de ochtend gehaald. In de nacht 
verlaat het nijlpaard zijn dam en 
gaat erop uit om rond te grazen. 
Wanneer de lokalen terug lopen 
naar het dorp bestaat de kans dat 
de nijlpaard ook weer terug naar 
zijn dam wil. Dit betekent dat ze 
beide hetzelfde pad gebruiken en 
1 van de regels is om nooit tus-
sen een nijlpaard en zijn water te 
komen. Hij verdedigt zijn territo-
rium. Dat is waarom de nijlpaard 
de meeste doden op zijn naam 
heeft. 

In de Big 5 spreken we eigenlijk 
over de zwarte neushoorn, maar 
we hebben ook de witte neus-
hoorn. Omdat de zwarte neus-
hoorn erg moeilijk is om te zien, 
vallen de zwarte en witte neus-
hoorn nu samen onder de Big 
5. De zwarte neushoorn is niet 
zwart, maar heeft deze naam 
gekregen doordat de Engelsen 

de originele naam van de witte 
neushoorn niet uit konden spre-
ken. De originele naam is name-
lijk ‘wijdlip’ neushoorn. Doordat 
de Engelsen ‘wijd’ niet uit kon-
den spreken werd het ‘white’ 
(wit), wat bijna hetzelfde klinkt. 
De witte neushoorn is wat gro-
ter dan de zwarte neushoorn, 
verder heeft de witte neushoorn 
een wijde/platte lip en de zwarte 
neushoorn heeft een punt lip. De 
witte neushoorn eet gras en de 
zwarte neushoorn eet bladeren. 
Het verschil heeft dus totaal niks 
te doen met de kleur. Wat wel 
erg interessant is om te weten is 
dat wanneer de witte neushoorn 
een kleintje heeft dat ze de kleine 
voor zich uit laat lopen, want zo 
heeft ze het overzicht over het 
grasland. Zo gaat het ook bij 

blanke mensen, blanke dragen 
hun baby voor op de borst of 
in een wandelwagen voor hen. 
Wanneer de zwarte neushoorn 
een kleintje heeft dan volgt het 
kleintje de moeder. Dit zodat 
de moeder de bush kan openen 
voor de kleine. En zo dragen de 
zwarte mensen hier in Afrika de 
kinderen op de rug. 

Hopelijk hebben jullie er weer 
van genoten. Jullie zullen dit jaar 
meer van me horen!

Groetjes uit het zonnige zuiden!
Liefs Amy.

Luchtpost

ZUID-AFRIKA

Hallo allemaal, 

BEL DE SPECIALIST

GEVONDEN

GEVRAAGD

VERLOREN

WORKSHOP

OVERIG

TE HUUR

TE KOOP

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

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

Tennisracket en bril in etui op dinsdag 14 
januari verloren in Mariahout nabij afslag 
Zijtaart/Veghel. Tel: 0499-422524

Gevonden in de Koppelstraat in Beek en 
Donk, een Samsung Galaxy Young Smart-
phone. Tel: 06-49666395

Damestas handgemaakt van het merk 
Zett. Beige teint (echt leer) De tas is 
te groot voor mij (nieuw) € 49,95. Tel: 
06-24502310

Paard voor bijv. weide maatje. Merrie van 
bijna 24. Goed gezond. Ik kan er zelf niet 
meer voor zorgen. Tel. 0499-423712

Zwembad rond 4.10 hoog 120. Pomp, 
reinigingsinstallatie, vlonder en toebe-
horen. Prijs € 400,-. Tel: 06-20849284 na 
18.00 uur.

Mooie houten bolderwagen in Beek en 
Donk. Vraagprijs €35 Bel 06-23559595

Loungekussen 100x150 cm. Als nieuw. 
Kleur appel groen. €25 Tel: 0492-465133

Blauw Rover 45 1.8 Sedan uit 2004 (ben-
zine). Lederen bekleding. +-110.000km. 
Vr.pr: €2.500,-. Tel: 06-12898484

Bosch koel-/vriescombinatie. €60,-. Tel: 
0499-422646

Mooi geslepen grote (hal)spiegel. Boven 
half rond. Afmeting 125x125 cm. Prijs 
€ 30,00. Tel. 06-52478072

Paars roze omafi ets 24 inch. Merk limit sil-
houette. Prijs €50. Tel: 06-23416729

Stempels om mooie kaarten mee te maken. 
Belangstelling? Kom dan even kijken. Re-
acties via netje.manders@kpnplanet.nl 

Wasdroger €110,- Tel: 06-12384123

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

Binnen opdekdeur linksdraaiend. Afmeting 
83x201.5 cm. Tel: 06-23037583 

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimingen, 
ophalen 2de hands goed. 040-2415670 / 
06-36072611. www.boedeltotaal.nl

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

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

Getuigen gezocht i.v.m. schade auto. Op 
zondagavond 1 december lag er op de Kop-
pelstraat een bladkorf op de weg bij paal num-
mer 32. Heeft iemand deze korf zien liggen of 
de aanrijding gezien? Tel: 06-12456767

(Klassieke) stalen racefi etsen/koersfi etsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, tevens 
klassieke fi ets onderdelen en catalogi/folders
gezocht. 06-19421860, f.elzen@hotmail.nl

Gevraagd: diepvrieskist in goede staat. 
Over de prijs komen we samen wel uit. 
Tel: 06-51210431

Kortingsbon €7,50 voor een (leuke) 
schoonheidssalon in Beek en Donk. Gel-
dig tot 1 februari. gratis afhalen. Mail: 
Lvanvenrooij@outlook.com. Gouden trouwring met naam Walter 

gevonden in sporttas, sport in Gemert en 
Beek en Donk. 1ste datum 6-6-1991, staat 
nog een datum in. Geef deze aan mij door. 
T: 06-51640096

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Bent u bevallen in ‘96/’97/’98 dan kunt u uw 
zwangerschapskaart gratis ophalen! Mail 
verloskundigenpraktijkbend@hotmail.com 
met uw naam, geboortedata en -jaren 
kind(eren) en telefoonnummer. Dan bel ik 
u zo snel mogelijk.

Woonruimte te huur in Lieshout. 
Tel: 06-51221615

Game Tablet U Draw Studio voor de Wii 
met games. Z.g.a.n. nu voor € 45,00. Tel: 
06-24502310

Zaterdag 8 Februari 2014: Workshop: 
Beleef je Spiritualiteit! 13.30 uur tot 
16.30 uur. kosten 5 euro, aanmelden via 
06-23253517 of contactformulier op 
www.praktijkdewittelotus.nl

50% KORTING
OP ALLES!

Smalleweg 45b  -  Beek en Donk  -  0492 - 46 25 89

m.u.v. basis en accesoires

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Lieshout – De openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de raadsvergade-
ring van donderdag 23 januari wordt 
gehouden op maandag 20 januari.

Op dit eerste achterbanoverleg van 
dit jaar komen o.a. aan de orde de 
vaststelling van de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning Peelge-
meente Laarbeek 2014, Regionaal 
Transitie Arrangement jeugdzorg, uit-
gangspunten nieuwe gemeenschappelijke 

regeling MRE, vaststelling van de Win-
keltijdenverordening Laarbeek 2014, de 
vaststelling van de Tussenrapportage 
Grondexploitatie 2013 en een initiatief-
voorstel van CDA tot behoud van de 
locatie De Raagten voor seniorenhuis-
vesting en locatie D’n Ekker voor sociale 
woningbouw. 

De agenda van de raadsverga-
dering kunt u ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur 

en organisatie’, daarna  raadsvergade-
ringen en dan klikken op de betreffende 
datum voor de agenda met bijbehoren-
de stukken. 

Geïnteresseerden die mee willen praten, 
vragen of opmerkingen hebben, ook 
over andere onderwerpen, zijn welkom. 
De voorbespreking wordt gehouden in 
het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. 
De koffie en thee staan klaar!

PNL houdt voorbespreking
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Kom gezellig langs 
en laat je informeren 
onder het genot van 
een kopje koffie!

Gezellig, persoonlijk en sfeervol

Flessenactie en introductieavond Yammas een succes

Beauty&Game Night bij de Boemerang

Mariahout - Jeugd en vrijwilligers van 
Yammas hebben weer actief deelge-
nomen aan de flessenactie op vrijdag 
27 december en dit met resultaat. 
Ook de eerste soosavond bij Yammas 
was een succes.

Flessenactie
‘s Morgens kwamen jongeren, vrijwil-
ligers en ouders om mee te helpen, en 
werd het buitengebied bezocht. Na 
afloop kreeg iedereen een kop soep 
en een broodje aangeboden in het 
buurthuis. ‘s Avonds kwamen ook veel 
jongeren om mee te lopen voor het 
goede doel. Het was alleen jammer 
dat het vreselijk begon te regenen. 
Dat ze zelf nat werden vonden ze niet 
zo erg, maar dat hun mobieltjes nat 
werden was toch wel een ramp. Na af-
loop smaakten de broodjes en warme 
snacks weer goed.  

Opbrengst
Een gedeelte van de opbrengst wordt 
geschonken aan de Doe Een Wens-
stichting en het andere gedeelte komt 
ten goede aan de jeugd van Yammas. 
Hiervan gaan ze één keer per jaar 
naar een pretpark. Dit jaar gaat de 

vereniging op 31 augustus  naar Wa-
libiworld.  Yammas bedankt alle inwo-
ners  van Mariahout voor hun gulle 
donatie in welke vorm dan ook. 

Introductieavond  
De eerste soosavond van Yammas 
werd weer druk bezocht. Zeker voor 
groep acht was het allemaal erg span-
nend. Voor hun was het de eerste 
kennismaking met Yammas. Er waren 
bijna 70 jongeren aanwezig op deze 
avond. Het was een fijne bijkomstig-
heid dat ze een nieuwe prachtige flat 
screen tv hebben gekregen. Voor deze 

donatie bedanken zij de Rabobank 
hartelijk. Hierdoor was het toch moge-
lijk om The Voice Kids te bekijken, wat 
vooral de meiden erg leuk vonden. 

Ondertussen werd er druk geknut-
seld,  dit keer konden ze fotolijstjes 
beplakken. Er werden leuke creaties 
gemaakt. Voor degene die niet van 
knutselen hield, was er nog genoeg te 
doen. Zoals voetballen in de gymzaal, 
tafeltennis, tafelvoetbal, badminton, 
dj spelen, karaoke  of gewoon wat bij 
elkaar zitten.

Beek en Donk - De volgende ac-
tiviteit van De Boemerang is de 
Beauty&Game Night op vrijdagavond 
24 januari van 19.30 tot 22.00 uur 
voor alle kinderen van 10 t/m 15 jaar 
uit Beek en Donk. 

Beauty&Game Night
Voor de meiden is er van alles te doen 
wat met Beauty te maken heeft. Ook 
is er de mogelijkheid voor een eigen 
fotoshoot. Voor de jongens is de tie-
nerruimte omgetoverd tot game-
ruimte, met x-box, Playstation en de 
WII. De Ingang van de tienerruimte 

is aan de achterkant van het Ont-
moetingscentrum en de entree is 1 
euro. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Vorige activiteiten
Afgelopen vrijdag was er de ‘Happy 
NewYear Party’ voor de tieners van 10 
tot en met 15 jaar. Er werd samen met 
DJ Dennis getoast op een goed 2014.

Daarnaast kon afgelopen zaterdag ie-
dereen een kijkje komen nemen in de 
tienerruimte. Hier was het open dag. 
Ook werd het Tienerveldje geopend, 

waarbij de PLUS uit Beek en Donk 
voetballen schonk aan De Raagten. 
Het Tienerwerk en tafeltennisvereni-
ging ‘Een en Twintig’ waren aanwezig 
om tafeltennisbatjes en 21 balletjes te 
overhandigen. Dit was mede om hun 
nieuwe buren welkom te heten. 

Op de hoogte blijven van alle activitei-
ten en het bekijken van foto’s kan ook 
via www.facebook.com/
tienerwerkbeekendonk of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang. 

Wie weet waar dit huis stond? 

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 06-51978426. Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de vraag van vorige week kwam de 
volgende reactie binnen: 
Op de foto staan Annie van Maasbommel 
Foolen, Anneke v Lieshout, Dora v Rixtel en 
weet ik niet helemaal zeker Leen Vorsten-
bosch Lemmens het was een dagje uit met de 
vrouwenbond van Mariahout naar Volendam.

mvg, 
Yvon van der Linden Lieshout

Historische beelden

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

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

Bron foto: Heemkunde ’t Hof van Liessent
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Paranormale avond te Mariahout
Petrie Rekmans medium houdt op 22 januari een paranormale avond. 
Hierin werkt Petrie met voorwerpen en foto’s. 
De avond begint om 20.00 uur in het buurthuis van Mariahout op de Bernadette-
straat 43. De entree is 6,50 euro. 
Voor meer informatie, kijk op ww.tkuijtenhandlijnkunde1.nl. 

Ik zoek een baan!
Hanneke Verbakel-Engels, 
31 jarige grafi sch vormgever 
in hart en nieren! 

Bent u mijn nieuwe werkgever? 
Met een succesvol afgeronde 
MBO-opleiding Grafi sch Ontwerp 
en Vormgeving en ruim 10 jaar 
werkervaring op zak, ben ik de 
nieuwe medewerker die u zoekt. 
Ik ben een harde werker, leergierig, 
creatief, enthousiast, fl exibel, 
betrouwbaar, collegiaal, spontaan, 

vriendelijk, een echte doorzetter en 
multitasker. Per direct beschikbaar. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan voor mijn uitgebreide CV op 
hannekeverbakel.carbonmade.com of 
mail hannekeengels82@hotmail.com. 
Tot snel?!”

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

Advertorial

Paula Smits-Franke en Bart Nijland

De Mindfulnesscursus van dinsdag-
avond 4 februari 2014 loopt vol. Van-
daar dat wij de mogelijkheid bieden 
om er ook een te starten op maan-
dagavond 3 februari 2014.

Hoe vaak heeft angstdenken jouw le-
ven bepaald? Je hebt een keuze om 
je van dat angstdenken te bevrijden, 
waarin je jezelf en de ander niet meer 
onnodig laat lijden.
Het begin van die bevrijding begint 
met

BEWUSTWORDING

Bewust worden van je denken.
Bewust worden van de ademhaling.
Alles wat jij denkt heeft betrekking op 
jouw doen en laten. Je bent je er vaak 
niet eens bewust van, dat je denken 
dwangmatig wordt. Niet kunnen 

ophouden met denken is een afschu-
welijke kwelling. Veel verslavingen, 
angsten, lichamelijke klachten, (ver)
oordelen, minderwaardigheidsgevoe-
lens enz. komen hier uit voort.
Je kunt hier absoluut verandering in 
aanbrengen als jij dat wilt. Door be-
wust te worden van het hier en nu, 
anders leren omgaan met je denken 
en met je ademhaling. Wij bieden 
hiervoor vele handvatten aan.

Start maandagavond 3 februari 2014 
te Lieshout. 8 bijeenkomsten én een 
Stilteterugkomdag. Begeleiders: psy-
chotherapeute Paula Smits-Franke 
en Holistisch Therapeut Bart Nijland. 
Voor meer informatie en/of aan-
melding: Paula Smits-Franke 06-
22956843. Voor meer informatie zie 
ook: www.centrumhelena.nl.

Cursus Mindfulness

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Bij aankoop van een artikel voor 
de kat (zoals snoepjes, speeltje, 

kattenbakvulling, etc.)*

GRATIS 1 ZAK
KATTENBROKJES

-Max. 1 zak per gezin
-Zolang de voorraad strekt

Frank van Asten en Guus Gijsbers nemen afscheid van SBB (Stichting Bedrijven Belangen Laarbeek)

“We zijn trots op wat we in Laarbeek 
hebben kunnen bewerkstelligen”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Na zich vele jaren 
ingezet te hebben voor alle Laar-
beekse ondernemers, zijn Guus 
Gijsbers en Frank van Asten klaar 
voor hun nieuwe uitdaging: Park-
management Laarbeek. De Nieuw-
jaarsreceptie van Stichting Bedrij-
ven Belangen Laarbeek (SBB) stond 
donderdag geheel in het teken van 
het afscheid van de twee heren, die 
beiden jarenlang een functie vervul-
den in het bestuur. 

Frank was zelfs betrokken bij het 
ontstaan van de stichting in 1995. 
Eerst als bestuurslid, later als voor-
zitter. De SBB zette zich bij het ont-
staan alleen in voor Beek en Donk. 
Bij de totstandkoming van Laarbeek 
kwamen daar ook Mariahout, Lies-
hout en Aarle-Rixtel bij. In de loop 
der jaren heeft de SBB veel betekend 
voor de Laarbeekse ondernemers. 
“Wij zijn destijds bijvoorbeeld be-
trokken geweest bij de renovatie van 
zowel het Piet van Thielplein als het 
Heuvelplein. Maar ook bij de detail-
handelsnota, de revitalisering van de 
Beekerheide en de bouwcriteria van 
Bemmer III. Al met al mooie projec-
ten, waar we als SBB trots op mogen 
zijn.”

Guus kwam in 2002 in gesprek met 
de stichting. “Ik werkte bij de Artex 
en verzorgde daar een rondleiding 
voor de SBB. Ik werd toen gevraagd 
toe te treden tot het bestuur. En 
dat heb ik gedaan”, vertelt hij. Ook 
Guus vertegenwoordigde de eerste 
jaren de functie als bestuurslid. Rond 
2004/2005 ging hij verder als secre-
taris. 

De stichting kende op het hoogte-
punt zo’n 180 leden. Dit is iets gezakt 
naar 140 leden, allemaal Laarbeekse 
ondernemers. Zowel Guus als Frank 
staken vele uren in de stichting om 
zo op te komen voor de Laarbeek-
se ondernemers.  Ze organiseerden 
bijvoorbeeld ondernemerscafés en 
bedrijvenbeurzen, maar fungeerden 

ook als spreekbuis tussen de onder-
nemers en de gemeente. 

Parkmanagement Laarbeek
Met de komst van Parkmanagement 
Laarbeek hebben de heren besloten 
om hun bestuursfunctie in de SBB op 
te zeggen en samen verder te gaan 
in de nieuwe stichting, die zich inzet 
voor de Laarbeekse industrieterrei-
nen en de ondernemers daarvan. Sa-
men zitten ze hier ook als voorzitter 
en secretaris in het bestuur. “Allebei 
de stichtingen vertegenwoordigen, 
gaat niet. Dan krijg je te maken met 
belangenverstrengeling”, vertelt 
Guus. Frank vult aan: “Het is goed 
dat er nieuwe gezichten in het be-
stuur van de SBB komen. Voor ons 
is het mooi geweest. Wij kunnen 
verder werken aan een nieuwe uit-
daging.”

Afscheid
Guus en Frank werden donderdag-
avond in de Brabantse Kluis volop in 
de belangstelling gezet. Vele men-
sen waren gekomen om bij het af-
scheid van de bestuursleden te zijn. 
De heren werden verrast met di-
verse optredens, toespraken en een 
portret van henzelf. Het orkest van 

de Biks Bent – waar Guus in speelt 
– trad onverwachts op voor de oud-
secretaris. “Dat was heel erg leuk”, 
blikt Guus terug. Ook de nieuwe 
opvolgers lieten op deze avond van 
zich horen. Pieter Kuhn (secretaris) 
en Roel Janssen (voorzitter) gaan de 
voormalige taken van Guus en Frank 
vervullen. 

Terugblik
De aftredende heren blikken terug 
op een heel mooie periode. “We 
hebben veel kunnen bewerkstelligen 
in Laarbeek. Daar zijn we trots op”, 
vertelt Frank. Ook de samenwerking 
tussen hen beiden is goed bevallen. 
Guus: “We vervullen niet voor niets 
bij het parkmanagement dezelfde 
functies. We kennen elkaar door en 
door en vullen elkaar op een heel 
goede en fijne manier aan.” Of de 
mannen het moeilijk vinden om de 
SBB los te laten? “Nee, ik denk dat 
het wel meevalt. We hebben goede 
opvolgers en zelf ook weer een nieu-
we uitdaging. We zien de toekomst 
van zowel de SBB als Parkmanage-
ment Laarbeek met vertrouwen te-
gemoet”, besluit Frank.

Frank van Asten (l) en Guus Gijsbers 
(r) tijdens hun afscheid vorige week

Peuter-speel-ochtenden bij 
OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en Lieshout!
Bent u op zoek  naar een passende 
school voor uw kind? Kom dan samen 
met uw peuter naar onze peuter-speel-
ochtenden. Een werkelijk beeld van 
onze school krijgt u pas als u kennis-
maakt met onze kinderen, leerkrach-
ten en ouders. Om sfeer te proeven en 
kennis te maken of om een antwoord 
te krijgen op uw vragen, nodigen wij u 
van harte uit op onze peuter-speeloch-
tenden in Beek en Donk en Lieshout. 
Deze worden, op beide locaties, ge-
houden op woensdag 22 januari en 
5 februari a.s. van 9.30 tot 11.30 uur. 

Ook bent u van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen bij de BSO en 
het nieuwe Kinderdagverblijf van Het 
Klokhuis in Lieshout. Terwijl uw peuter 
lekker speelt met onze kinderen, kunt 

u zich, onder het genot van een kopje 
koffie, laten informeren over de visie 
en identiteit van onze school, BSO en 
kinderdagverblijf.

Onze school is een openbare school 
en we handelen vanuit onze openbare 
identiteit: 
• We staan open voor alle kinderen en 
medewerkers. 
• We gaan uit van wederzijds respect 
voor de ander. 
• We besteden actief aandacht aan 
uiteenlopende levensbeschouwelijke, 
godsdienstige en maatschappelijke 
waarden en normen. 
• We stellen het kind en zijn/haar to-
tale ontwikkeling centraal. 
• We stimuleren de betrokkenheid van 
ouders, kinderen en medewerkers bij 

onze school en de samenleving. 
• We besteden nadrukkelijk aandacht 
aan de verschillende stromingen en 
opvattingen in de samenleving. 

Tot ziens bij OBS Het Klokhuis, een 
school met PIT! 
(Passie in prestatie, Ik en de ander, 
Totale ontwikkeling)

Advertorial

Heesweg 25, Beek en Donk
06-47504975

www.de-ontmoetinglaarbeek.nl

Dagbesteding in huiselijke 
sfeer voor de ouder 

wordende mens
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Mooi UIT in Laarbeek

ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

“Gasterij Buitengewoon Smakelijk
is een werkgever die alle 

medewerkers gelijke kansen biedt”

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

Wij denken in mogelijkheden

Werken op eigen niveau

Er is ruimte voor eigen inbreng

Wij zorgen voor goede 
begeleiding

Gasterij Buitengewoon Smakelijk

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

Gasterij Buitengewoon Smakelijk
Parklaan 6
5741 EZ Beek en Donk

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

Waar kunt u ons vinden?
1

2

3

4
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De lunchroom is onderdeel van Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

NIEUW
Het 12-uurtje!
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Een kop soep van de chef met daarbij 
3 sneetjes brood (wit of bruin) belegd 
met ham, kaas en een gebakken eitje

voor maar
€ 7.95

Jan van Duikeren & Friends bij 
Wim Beeren Jazz Society

Bijzondere boekpresentatie Militair Observer

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging 

Benefi etavond voor de Hartstichting

Prijsuitreiking krasactie ‘Nederland Leest’ 
in de bieb

Aarle-Rixtel - Het podium van Wim Beeren 
Jazz Society, in café Van Bracht aan de Kerk-
straat, is op woensdag 22 januari gereserveerd 
voor trompettist Jan van Duikeren & Friends. 
Jan van Duikeren mag zich rekenen tot de 
nieuwe generatie buiten-categorie trompet-
tisten in de Europese scene.

Zoals veel van zijn generatiegenoten is hij 
breed georiënteerd: Jan toerde en toert met 
Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis, Caro Eme-
rald, met zijn eigen funk band en talloze an-
dere formaties. Bij Van Bracht kiest hij voor een 
gelegenheids swing formatie. Zijn ‘friends’ die 
hij meebrengt, zijn niet de minsten: de inmid-
dels internationaal gelouterde pianist Peter 
Beets, bassist Aram Kersbergen (o.a. Ilse de 
Lange en voorheen bassist van Kane) en drum-
mer Chris Strik. 

Een puik gezelschap, het neusje van de zalm, 
dat het café weer op zijn grondvesten zal doen 
schudden. Wim Beeren Jazz Society rekent 
weer op een grote publieke belangstelling. 
Graag tot ziens op 22 januari! De aanvang is 
20.30 uur en de entree bedraagt €7,00. Meer 
informatie: www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.janvanduikeren.com.

Aarle-Rixtel – In conferentiecentrum De Kou-
wenberg wordt op zondag 26 januari een boek-
presentatie gehouden door oud-kapitein Sieta 
Koet-Minis uit Amersfoort, over haar uitzen-
ding als UN militair in 2008  naar Soedan. Deze 
presentatie is bijzonder omdat de schrijfster het 
boek, genaamd Militair Observer, opdraagt aan 
Aarle-Rixtelnaar, wijlen Riny van den Boogaard.

Zij was namelijk op deze uitzending, die zes 
maanden duurde, de buddy van Riny. Vlak voor 
zijn overlijden op 12 maart 2013 heeft Riny nog 
inzage gehad in het script en hij was zeer ver-
guld met het voornemen van zijn collega om het 
boek aan hem op te dragen.

De inhoud van het boek handelt voornamelijk 
over de ervaringen van beiden tijdens deze mis-
sie in Soedan en geeft een aardig beeld van de 
verhoudingen tussen de bevolking van Noord- 
en Zuid-Soedan en de daaruit voortvloeiende 
conflicten. Soedan was tot 1956 een Britse ko-
lonie en belandde na de onafhankelijkheid in 
een langdurige bloedige burgeroorlog. In 2005 
sloten de partijen een vredesakkoord en werden 
er onder de vlag van de VN militairen in het land 

gestationeerd. Nederland neemt sinds 2006 deel 
aan deze missie en stelt de manschappen voor 
observatie ter beschikking van de UN.

Sieta Koet kwam in 1970 in dienst van de Ko-
ninklijke Luchtmacht en beëindigde haar carrière 
als kapitein in 2010. Zij nam als militair observer 
deel aan talloze vredesmissies, zo ook in 2008 
in Soedan. 

Het boek bevat 250 pagina’s met meerdere 
foto’s van Riny onder meer met de Ministers 
Verhagen en Koenders tijdens hun werkbezoe-
ken en  de overhandiging van de Aarlese Maria-
beeldjes aan Father John, waarover Riny destijds 
al uitvoerig berichtte. De eerste druk bestaat uit 
200 exemplaren en het boek kost €21,95. 

De presentatie zal worden opgeluisterd door de 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat omdat 
Riny van den Boogaard lid van de carnavals-
vereniging was en gedurende vele jaren als be-
stuurslid en adjudant van de Prins een bijzonde-
re functie vervulde. Iedereen die interesse heeft 
in deze presentatie is van harte welkom.

Lieshout – De Katholieke Vrouwenvereniging 
houdt een kienavond in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof in Lieshout. Deze avond is op vrijdag 
17 januari.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Op deze kienavond is ie-
dereen van harte welkom.

Mariahout – Emma Sloots, Angel Omishaking 
en Nori van Duijnhoven houden een benefiet-
avond voor de Hartstichting. Deze avond wordt 
gehouden in zaal De Pelgrim.

Er zijn op deze avond diverse optredens o.a. De 
Heisaband en Demi van Uden. De dames willen 
geld inzamelen voor de Hartstichting en vragen 
daarom een entreeprijs van €3,00. De avond be-
gint om 19.30 en duurt tot 22.30 uur.

Laarbeek - De prijswinnaars van de krasactie, 
die de bibliotheek gehouden heeft tijdens de 
campagne ‘Nederland Leest’, zijn onlangs uit-
genodigd om in de bibliotheek hun prijs in ont-
vangst  te nemen. 

De campagne ‘Nederland Leest’ draaide om 
‘Erik of het klein insectenboek’ van Godfried 
Bomans. Bibliotheekleden konden het boek in 
november 2013 gratis afhalen. In het boek zat 
een kraskaart waarmee via de website voordeel-
metjebiebpas.nl  een reeks mooie prijzen te win-
nen waren, zoals culturele uitjes, sportieve dag-
jes weg, workshops en goedgevulde Biebboxen. 

Onlangs werden de prijswinnaars bekendge-
maakt. Zij konden in de bibliotheek hun gewon-
nen prijzen in ontvangst nemen. Mevrouw Nei-
len uit Lieshout ontving een Biebbox, mevrouw 
Coolen-Bolwerk uit Lieshout kreeg twee toe-
gangskaartjes voor Toverland en mevrouw Van 
der Ven uit Aarle-Rixtel mocht een cadeaubon 
van huidinstituut Orchidee in ontvangst nemen. 

De krasactie is voorbij, maar een bezoekje aan 
voordeelmetjebiebpas.nl loont de moeite. Men 

vindt er allerlei voordeeltjes voor voordelige 
uitjes. Met een ledenpas van een van de Bra-
bantse bibliotheken kan men met korting naar 
diverse theaters, dierenparken, musea, lezingen, 
filmhuizen en festivals in vrijwel alle provincies. 

Jan van Duikeren
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Mooi UIT in Laarbeek

OPENINGS- & BEZORGTIJDEN
zondag t/m donderdag van 15.00 tot 01.00 uur
vrijdag t/m zaterdag van 15.00 tot 03.00 uur

Bestellingen vanaf 5 euro bezorgen wij gratis in Aarle-Rixtel.
In Beek en Donk en in Lieshout bezorgen wij gratis vanaf 10 euro.

* ALLEEN BIJ AFHALEN

Dorpsstraat 55
Aarle-Rixtel

WWW.EETHUIS-ALANYA.NL

0492 - 38 37 82  OF 0492 - 38 38 60

AL 20 JAAR EEN BEGRIP
IN AARLE-RIXTEL DAAROM 

20% KORTING  
OP DE GEHELE MENUKAART

WIJ VERKOPEN OOK KIPDÖNER

*

Doe mee aan de tuinvogeltelling

Kindervoorstelling ‘Sloddervis’ in 
Ontmoetingscentrum 

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen

Laarbeek - Vogelwerkgroep De Ortolaan van 
IVN Laarbeek vraagt inwoners van Laarbeek 
om mee te doen aan de Nationale Tuinvogel-
telling. Vogelbescherming Nederland houdt 
dit jaarlijkse evenement in het weekend 
van 18 en 19 januari in samenwerking met 
SOVON Vogelonderzoek Nederland. 

De vogelwerkgroep hoopt dat iedereen in 
Laarbeek met een tuin of balkon meedoet aan 
de Nationale Tuinvogeltelling. In het weekend 
van 18 en 19 januari telt men een half uur lang, 
vanuit de luie stoel, alle vogels die in uw tuin of 
balkon voorbijkomen. De resultaten levert men 
in op www.tuinvogeltelling.nl.  

Meedoen is niet alleen leuk maar ook belang-
rijk, want de ingestuurde gegevens worden 
gebruikt door vogelwerkgroep de Ortolaan. 
Hoe meer mensen meetellen, hoe meer inzicht 
de vogelwerkgroep krijgt in de ontwikkeling 
van aantallen en soorten tuinvogels in de om-
geving. En dat helpt voor een betere bescher-
ming van vogels in de buurt. Vaak zijn er trends 
te ontdekken. Zo neemt de ekster al een aan-
tal jaren in aantal af, misschien door het ver-
dwijnen van hoge bomen in sommige wijken. 
Ook met de heggenmus gaat het binnen de 
bebouwde kom minder goed, misschien om-
dat steeds meer tuinen worden betegeld en 
heggen plaats maken voor schuttingen. Verder 
is er de laatste jaren een alarmerende afname 
van de vroeger vaak voorkomende  spreeuw. 

Aan de hand van alle waarnemingen wordt 
ook de Tuinvogel Top tien 2014 van Laarbeek 
samengesteld. 

Op de speciale website www.tuinvogeltelling.
nl staat hoe men precies moet tellen. Ook kan 
men hier een online vogelgids openen waarin 
de verschillende soorten tuinvogels staan om-
schreven, met afbeelding en met geluid. Op de 
website wordt bovendien interessante infor-
matie gegeven over hoe men meer vogels in 
de tuin krijgt en hoe men het best een nestkast 
op kan hangen? Vogelwerkgroep de Ortolaan 
wenst iedereen veel succes en plezier met de 
tuinvogeltelling.

Beek en Donk – Theater ‘De Lachende Zon’ 
speelt de interactieve kindervoorstelling Slod-
dervis in het Ontmoetingscentrum op zondag 
19 januari. De aanvang van de voorstelling is 
14.30 uur.

Het verhaal
Er is iets mis met de kikkervis. Hij hangt zo stil in 
de kikkerdril. Hij is al erg groot. Hij wil terug naar 
de sloot. Een kikkervis is best een slordig dier; 
hij verliest zijn staart en weet over het algemeen 
niet waar hij die laat! Slordig zijn is leuk, maar 
niet iedereen is er even blij mee. 

Over de voorstelling
Er een rommel van maken is een kunst die net 
als muziek maken het best vroeg aangeleerd kan 
worden. Er wordt naast rommel in deze voorstel-
ling ook veel muziek gemaakt, niet alleen door 
de muzikanten maar ook door het publiek. De 
vrolijke liedjes worden meegezongen door de 
pop van Daan en door Vies Liesje. Het wordt 
een swingende meezing en meespeel voorstel-
ling. Maar één ding is naar: je blijft zeker nog 
een week met een melodietje uit de voorstelling 
in je hoofd rondlopen.

Informatie
Deze muzikale, interactieve voorstelling wordt 
gespeeld door Elco van Alphen (zang, poppen, 
gitaar) samen met Leo zijn vaste drummer. Deze 
familievoorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar.

Kaartjes à €6,- (incl. ranja en chips) zijn via inter-
net te bestellen: www.vierbinden.nl/onstejater, 
telefonisch te reserveren; 0499-422878 of af te 
halen bij het dorpshuis in Lieshout of het Ont-
moetingscentrum in Beek en Donk. 

Lieshout - EHBO vereniging Lieshout start 
dinsdag 4 februari 2014 met een cursus Eerste 
Hulp aan Kinderen. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij, dus belangstellenden kunnen zich nog aan-
melden. 

Een cursus Eerste Hulp aan Kinderen, omdat... 
Thomas met zijn fiets onderuit was gegaan… 
Femke een flinke teug chloor nam… Lars keek 
of zijn pen ook in het stopcontact paste… 1001 
redenen om te leren wat je dan moet doen. Als 
het eens misgaat, wil je toch weten hoe je moet 
handelen? 

Dit kan men leren op de cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. Tijdens de cursus wordt onder an-
dere behandeld: Het kind en zijn omgeving, 5 
belangrijke punten van Eerste Hulp verlenen, 
stoornissen in het bewustzijn, stoornissen in de 
ademhaling, reanimatie bij kinderen, ernstige 
bloedingen, brandwonden, vergiftiging etc. 

Voor deze cursus is geen specifieke vooroplei-
ding vereist, iedereen kan zich aanmelden. Er 
zijn al voldoende aanmeldingen, zodat de cursus 
zeker doorgaat. Interesse? Voor nadere inlichtin-
gen kan contact opgenomen worden met Dinie 
van Geffen, telefoon: 0499 - 421566 of via de 
mail ehbolieshout@hetnet.nl.

Fotograaf: Leo van den Heuvel

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

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

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Vet, recycle het!
• Werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
• Definitief vastgestelde Toekomstvisie Laarbeek 2020
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app 
Yazula.

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad Laarbeek op 
don-derdag 23 januari 2014 om 19.30 uur. Hieronder treft u de agenda aan.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 4 december 2013.
6. Ingekomen stukken.
7. Voorstel tot kennisneming van dienstverleningsovereenkomsten voor de intergemeen-

telijke teams Gemert-Bakel en Laarbeek.
8. Voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelge-

meente Laarbeek 2014 en intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Laarbeek 2013.

9. Besluitvorming in het kader van de transitie jeugdzorg: Regionaal Transitie Arrangement (RTA). 
10. Zienswijze herziene begroting 2014 SRE en uitgangspunten nieuwe gemeenschappe-

lijke rege-ling MRE.
11. Voorstel tot bekrachtiging van de reactie van de gemeenteraad op de NRD NOC.
12. Voorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014.
13. Voorstel tot vaststelling van de Tussenrapportage grondexploitatie 2013.
14. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2014.
15. Initiatiefvoorstel van de fractie CDA tot behoud locatie De Raagten voor seniorenhuis-

vesting en ontwikkeling locatie D’n Ekker ( voorheen sporthal en commanderijcollege) 
voor sociale wo-ningbouw.

16. Sluiting.

LAARBEEK - Op woensdag 19 maart 2014 zullen de leden van de gemeenteraad van Laarbeek 
wor-den gekozen. Ten behoeve van deze verkiezing kunnen op maandag 3 februari 2014 de 
kandidaten-lijsten worden ingeleverd bij het centraal stembureau, gevestigd in het gemeente-
huis van Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk. De kandidatenlijsten kunnen van 9.00 uur 
tot 17.00 uur worden ingediend.

Voor de kandidaatstelling zijn de volgende formulieren vereist:
• de lijsten van kandidaten (model H 1),
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9),
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven 

een kan-didatenlijst (model H 3-1),
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aan-

dui-dingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst 
(model H 3-2),

• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4),
• de verklaring betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombina-

tie (model I 10).
Al deze formulieren zijn vanaf maandag 13 januari 2014 tot en met de dag van de kandidaatstel-
ling kosteloos verkrijgbaar in het gemeentehuis Laarbeek.

Waarborgsom
Politieke groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in 2010 geen zetel hebben 
be-haald moeten een waarborgsom betalen. De hoogte van de waarborgsom is bepaald op € 
225,-. De betaling dient uiterlijk op de veertiende dag voor de kandidaatstelling, dus uiterlijk 
20 januari 2014 te zijn ontvangen. Het bedrag kan worden overgemaakt op Rabo bankrekening-
nummer IBANNR: NL86RABO0105001104 van de gemeente Laarbeek onder vermelding van 
‘waarborgsom kandidaat-stelling’. De betaling kan ook per kas geschieden bij de pijler Burgers 
en Bedrijven, gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk.
Nadere inlichtingen over de kandidaatstelling en andere verkiezingsaangelegenheden worden 
ver-strekt via telefoonnummer 0492 469 700.

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 4 december 2013 besloten de Drank- en Horecaverorde-
ning gemeente Laarbeek vast te stellen. In deze verordening is bepaald wat de regels zijn voor het 
schenken van alcohol door paracommerciële rechtspersonen en wat de regels zijn voor het houden 
van bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen.

De schenktijden zijn voor
1. een paracommercieel rechtspersoon dat zich richt op het organiseren van activiteiten van spor-

tieve aard in het kader van teamsport kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op: 
                          a. maandag tot en met vrijdag vanaf 15:00 uur tot 23:30 uur;
                          b. zaterdag vanaf 15:00 uur tot 20:00 uur;
                          c. zondag vanaf 12:00 uur tot 20:00 uur.
2. een paracommercieel rechtspersoon dat zich richt op het organiseren van activiteiten van spor-

tieve aard in het kader van een individuele sport kan alcoholhoudende drank uitsluitend ver-
strekken op: 

                          a. maandag tot en met vrijdag vanaf 15:00 uur tot 23:30 uur;
                          b. zaterdag vanaf 15:00 uur tot 23:30 uur;
                          c. zondag vanaf 12:00 uur tot 23:30 uur.
3. voor overige paracommerciële rechtspersonen is  het verboden alcoholhoudende drank te ver-

strekken tussen de volgende tijdstippen: 
                          a. maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 15:00 uur;
                          b. zaterdag tussen 02:00 uur en 15.00 uur;
                          c. zondag tussen 02:00 uur en 12:00 uur.

Op erkende feestdagen gelden de tijden die zijn opgenomen voor de zondag. De verordening wordt 
van kracht de dag na deze bekendmaking en ligt ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. 

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

Op vrijdag 17 januari komen Ria van der Zanden (PNL) en Greet Buter (PvdA) aan het woord. 

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

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissies

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2014

Drank- en Horecaverordening gemeente Laarbeek

BEEK - De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om stroken grond te verko-
pen. Er zijn binnen de gemeente ook allerlei stroken gemeentegrond bewust of onbewust in 
gebruik ge-nomen door bewoners.  Daarom is besloten om in Laarbeek zogenaamde reststro-
ken grond te ver-kopen aan inwoners. Reststroken zijn stroken grond die vaak aan de voor-, 
zij- of achterkant van uw woonperceel liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. 
Voor de inwoners van Laarbeek is dit een mooie kans om de kavel uit te breiden. Voor de 
gemeente vergen deze versnipperd liggende stroken veel inten-sief en dus duur onderhoud. 
Verkoop levert de gemeente inkomsten én lagere onderhoudskosten op. 

Uiteraard moeten de stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om verkocht te kun-
nen worden. Niet alle stroken zullen verkocht kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval 
als er kabels of leidingen in de grond liggen. Of als de reststrook beeldbepalend groen is voor 
het aanzien van de omgeving. Verkoop mag ook niet tot verkeerstechnische belemmeringen 
leiden. In sommige gevallen kan grond dan toch gehuurd worden. In andere gevallen is ge-
bruik überhaupt niet mogelijk. In de nota Reststroken heeft het gemeentebestuur criteria voor 
de verkoop vastge-steld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk aan die criteria getoetst.

Proefgebied Beek
De bebouwde kom van Beek is als proefgebied aangewezen. Gedurende de proef geldt een 
korting van maar liefst 30% op de normale verkoopprijs. De medewerkers van Intersolum 
nemen contact op met bewoners in Beek die aangeven dat ze een reststrook willen kopen of 
die vermoedelijk zonder toestemming gemeentegrond in gebruik geno-men hebben. Als aan 
de voorwaarden voldaan wordt, kan de grond gekocht worden.

Aanvragen in andere gebieden
Weliswaar is de kom van Beek als proefgebied aangewezen, dat betekent niet dat geïnteres-
seerde bewoners daarbuiten geen aanvragen kunnen indienen. Aanvragen uit andere delen 
van de ge-meente worden tijdens de proefperiode ook in behandeling genomen.

Interesse 
Heeft u interesse in aankoop van een reststrook, dan vindt u op onze website www.laarbeek.
nl een aanvraagformulier. Als u zoekt op ‘reststroken’ vindt u ook een informatiefolder met 
enkele reken-voorbeelden. Ook de criteria voor de beoordeling van aanvragen tot verkoop of 
verhuur treft u daar aan. Afhankelijk van het aantal reacties kan het zijn dat uw verzoek niet 
onmiddellijk in behandeling wordt genomen. Wij vragen u begrip hiervoor en zullen in ieder 
geval van de procedure op de hoogte stellen.

Vragen?
Neem dan contact op met Mathieu Schellen of  Marieke Brock van Intersolum, via het 
algemene telefoonnummer van de gemeente Laarbeek 0492 469 700 of per e-mail  
intersolum@laarbeek.nl.

Verkoop reststroken start in Beek

LAARBEEK - Op donderdag 16 januari 2014 organiseert de gemeente een openbare themati-
sche raadsbijeenkomst over minimabeleid. Deze vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis Laarbeek. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te 
krijgen in de omvang en aard van armoede in Laarbeek en na te denken over geschikte oplos-
sings-richtingen.

Opzet bijeenkomst
Aan het begin van de bijeenkomst wordt een beeld geschetst van de omvang van armoede 
in Laar-beek. Enkele vragen die daarbij aan de orde komen zijn: om hoeveel mensen gaat 
het ongeveer, tegen welke problemen lopen deze mensen aan, welke oplossingen hebben zij 
hiervoor bedacht en welke ondersteuning zouden ze graag willen? Hierbij komen ook ‘erva-
ringsdeskundigen’ aan het woord. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een pa-
neldiscussie aan de hand van vragen en stellingen. De uitkomsten van deze avond worden 
gebruikt bij de invulling van het minimabeleid in Laarbeek.

Raadsbijeenkomst over minimabeleid
16 januari 2014
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De burgemeester heeft op 30 december 2013 een vergunning verleend op grond van artikel 
3 van de Drank- en Horecawet en een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van 
de Algemene plaatselijke verordening Laarbeek 2013 voor het exploiteren van een openba-
re inrichting (horeca-bedrijf) op het adres Heuvelplein 6 in Beek en Donk aan de heer N. van 
Vijfeijken (verzonden 30 december 2013).

Op 27 december 2013 is een publicatie geplaatst met daarin een opsomming van ver-
leende kap-vergunningen voor bomen aan de Veghelsedijk Mariahout en Oranjelaan Beek 
en Donk. Door een typefout stond er echter dat er ‘geen vergunning was verleend’ in 
plaats van dat er ‘een vergunning was verleend’. De vergunningen zijn echter wel ver-
leend. Diverse meldingen Wet milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen op grond 
van artikel 8.41 ingediend zijn, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is:
• Rob Sneijers bv, Karstraat 7 Beek en Donk; 
• Hepal Palletrecycling bv, Everbest 64 Beek en Donk;
• Familie van Heeswijck voor het oprichten van een inrichting aan de Asdonkseweg 2e in 

Aarle-Rixtel
De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meen-tehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                                Kern   Ingediend d.d.      Werkomschrijving
De Hei 25a                      Mariahout   23-12-2013     bouw woning
Malthezer 13                  Aarle-Rixtel   23-12-2013     vergroten woning
Klavierstraat 44             Beek en Donk   23-12-2013     vergroten woning
Wilhelminastraat 25    Mariahout   23-12-2013     bouw berging
Voorbeemd                     Beek en Donk   24-12-2013      kappen 2040 m2 houtopstanden
Brugstraat 14                 Beek en Donk   31-12-2013     veranderen gevels

Aangevraagde sloopmelding
Locatie      Kern  Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Hk Oranjeplein/Mariastraat   Mariahout 20-12-2013     verwijderen asbest
Kloostertuin 10      Beek en Donk 24-12-2013     verwijderen asbest
Vinkenplein 6      Beek en Donk 24-12-2013     verwijderen asbest / 
          slopen dak

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie              Kern Werkomschrijving                              Activiteit Verzonden
Herendijk 7     Lieshout deels vervangen bijeenkomstfunctie bouwen 06-01-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken 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.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van  de jeugdwieler-

ronde van Lieshout op 20 april 2014 van 12.00 tot 18.00 uur. Het parcours is als volgt: 
Burgemeester Mostermanslaan (start en finish) – De Vorst - Molenstraat – Martien Cop-
pensstraat - Grotenhof – Floreffestraat –Burgemeester Mostermanslaan (verzonden 2 
januari 2014).

• Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van  de wielerjeugdvijf-
daagse in Lieshout van 14 tot en met 18 april 2014 telkens van 18.30 tot 21.00 uur. Het 
parcours is als volgt: Floreffestraat (start en finish) – Hertog Janstraat – Hertog Hendrik-
laan – Coolhof – Floreffestraat (verzonden 2 januari 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
• Kansplus Regio Gemert voor het organiseren van drie kienavonden in 2014 te weten op 

30 ja-nuari, 27 maart en 23 oktober, in zaal ‘De Pelgrim’, Mariastraat 44 in Mariahout 
(verzonden 6 januari 2014).

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

Drank- en Horecawet

Rectifi catie kapvergunningen

Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Winter?
Aangezien het nog niet echt wil gaan winteren 
heb ik maar een foto uit mijn archief tevoorschijn 
gehaald zodat we toch even van wat sneeuw 
kunnen genieten. Natuurlijk is het voor bijvoor-
beeld mensen die wat slechter ter been zijn een 
zegen dat we nog geen sneeuw gehad hebben, 
en ook veel dieren in de natuur hebben het wat 
makkelijker, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik 
voor mezelf toch wel naar wat sneeuw en ijs 
verlang. Het is dan altijd een feestje om in de 
natuur op pad te gaan en er zijn dan vaak mooie 
dingen te fotograferen. Deze schapen heb ik 
enkele jaren geleden op Croy gefotografeerd. 
De beesten gingen onder de sneeuw op zoek 
naar gras, daardoor kregen ze een mooi mask-
ertje van sneeuw. Het is het wolmerino schaap 
dat al een lange historie op Croy kent. Rond 
1800 haalde toenmalige kasteelheer Johan Carel 
Gideon Van de Brugghen dit ras vanuit Spanje 
naar Croy, waarna het eind 19e eeuw weer verd-
ween. Sinds 2005  is de wolmerino door Mathee 
Kamp en Godelieve van Tilborg die op Croy 
wonen weer teruggebracht naar het landgoed. 
De wolmerino blinkt uit door zijn wolkwaliteit, 
het is de enige wol die niet kriebelt op de huid. 
Op dit moment grazen er  ongeveer 25 merino-
ooien rond het kasteel en is er weer van dit bij-
zondere ras te genieten in ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Lopend bij Dierenpark ‘t Reg-
ter Eind, zie ik ineens een school 
staan. Nieuwsgierig loop ik door 
om een kijkje te nemen. Bij het 
raam aangekomen gluur ik naar 
binnen. Meteen komt er een kleu-
ter die me uitnodigt om in de klas 
te komen. Daar ben ik blij verrast 
door wat er te zien is. Bij groep 
1-2 zie ik kinderen die, zo klein 
als ze soms nog zijn, een planning 
maken voor de taakjes van die 
week. Ze helpen elkaar ook bij al-
lerlei klusjes, het jongetje legt me 
uit dat ze maatjes zijn van elkaar. 
Zo kun je samen al veel oplossen! 

Ik mag ook bij andere groepen kij-
ken. Tijdens mijn wandeling door 
school zie ik kinderen uit groep 6 
voorlezen aan kinderen uit groep 
1-2. Vol bewondering luisteren 
de kleuters naar het verhaal. Ik 
kom te weten dat kinderen in elke 
groep allerlei vaardigheden leren 
zodat ze goed voorbereid wor-
den op de toekomst. Ik geniet als 
verteld wordt dat kinderen uitge-
daagd worden om probleemop-
lossend te denken. Er staat geen 
leerkracht die vindt dat zijn manier 
de beste is, nee, kinderen vertel-
len me dat het fijn is om met de 
meester te bespreken wat ze gaan 
leren en hoe ze dat aanpakken. 
Ik twijfel even: alles kan en mag 
dus? Maar nee, dat wordt lachend 
tegengesproken, gelukkig is er 
veel structuur om juist goede keu-
zes te maken.

Ik vraag of ik mag kijken in de bo-
venbouw. Natuurlijk. Zo zie ik dat 
daar gewerkt wordt met een bord 
waarop de planning voor de hele 
week staat. Een leerling legt uit 
dat zij hun eigen planning maken 
voor de taken die ze zelfstandig 
doen. Ze vertelt erbij dat er ook 
veel gezamenlijke lesmomenten 
op staan, waarop ze naast het le-
ren, ook samen met kinderen uit 
andere groepen creatief aan de 
slag kunnen. 

Mijn reis door daltonbasisschool 
‘t Otterke eindigt bij de voordeur. 
Ik vraag me af waarom ik deze 
school zo bijzonder vind. Ineens 
weet ik het: Niet alle scholen zijn 
Dalton, maar deze wel, omdat ie-
der kind hier zelfstandig en UNIEK 
is! Ik raad iedereen aan om een 
kijkje te gaan nemen!

De Zeepkist 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek
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Laarbeek – Afgelopen donderdag vond de tradi-
tionele nieuwjaarsreceptie van PNL plaats, met 
daaraan gekoppeld een algemene ledenverga-
dering van deze partij in het kader van de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 
a.s.
 
Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werd 
het verkiezingsprogramma en de kieslijst vast-
gesteld.

Het verkiezingsprogramma  komt in de loop van 
volgende week op hun website te staan. De pro-
grammacommissie gaat namelijk eerst nog de 
puntjes op de i zetten, naar aanleiding 
van opmerkingen uit de vergadering.

Het bestuur had een concept-kieslijst op-
gesteld welke door de ledenvergadering 
ook zo vastgesteld is geworden. Deze kieslijst is 
een mix van personen uit de vier kernen, alle-
maal met verschillende achtergronden, jong en 

wat ouder, ervaren raadsleden en nieuw talent. 

Lijsttrekker van de partij is Hans Vereijken. Dit 
was al enige tijd bekend. Op de tweede 
plaats op de kieslijst staat Theodoor Bie-
mans. Wim van Dijk volgt daarna op 
plaats drie. 

PNL ziet met dit, volgens hen, goede programma 
en de goede mensen die achter de partij staan, 
de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. 

PNL is trots!
Al met al heeft het een hele tijd geduurd, 
maar afgelopen zaterdag 11 januari was het 
dan zo ver: voorzieningencluster Donk was 
helemaal klaar en werd geopend. 
En natuurlijk zijn wij als PNL hier heel  blij 
mee: voor alle inwoners uit Beek en Donk, 
maar ook uit heel Laarbeek en van jong tot 
oud. 

Toen ik 6 jaar geleden met de politiek in 
aanraking kwam ging het al over de voor-
zieningenclusters, waarbij ik dacht: moet dat 
werkelijk allemaal zo lang duren?  Ja. weet ik 
nu, doordat we met alle betrokken partijen 
– gemeente, omwonenden en toekomstige 
gebruikers -  goed en gedegen met elkaar ge-
sproken hebben over de benodigde functies, 
indeling en buitenterrein, heeft het even ge-
duurd, maar nu staat er dan ook een voorzie-
ningencluster dat met recht zo genoemd mag 
worden.

Iets waar ik heel blij mee ben als ouder van 
twee kinderen die hier een belangrijk deel 
van hun jeugd gaan meemaken. Maar ook 
als raadslid blij en trots en trots op wethouder 
Hans Vereijken van PNL die zich al die jaren 
voor dit mooie resultaat heeft ingespannen.

Natuurlijk weten we allemaal in wat voor een 
tijd we nu leven: economisch mindere tijden, 

bezuinigen door het Rijk, noem het maar op.  

Wij als inwoners van Laarbeek mogen blij 
zijn met wat in onze gemeente gerealiseerd 
wordt. Al onze voorzieningen zijn binnen nu 
en een niet al te lange tijd allemaal klaar, klaar 
voor de toekomst, waar ik me graag ook de 
komende jaren voor inzet.

Deelt u deze mening, laat dat dan 19 maart 
blijken.

Namens PNL Laarbeek
Arian de Groot

PvdA Laarbeek staat voor mensen
Het kan u bijna niet ontgaan: de verkiezingen 
voor de gemeenteraad staan voor de deur. Op 19 
maart stemt u, samen met uw buren, sportvrien-
den of dorpsgenoten een nieuwe gemeenteraad 
voor Laarbeek. Alle partijen, ook de PvdA in Laar-
beek, maken zich op voor de campagne. “Mooie 
plaatjes, mooie praatjes”, hoorde ik iemand daar-
over zeggen. Die praatjes en plaatjes moeten wel 
ergens op gebaseerd zijn. Want u wilt toch weten 
waar wij onze keuzes op baseren?!

Voor de PvdA Laarbeek zijn mensen belangrijk. 
Mensen die hard werken voor hun gezin, mensen 
die vrijwilligerswerk doen bij verenigingen, jonge 
mensen, oude mensen, mensen die actief zijn 
voor hun buurt of dorp, mensen die soms moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, of 
mee te kunnen in onze snelle tijd. Mensen met 
kinderen, mensen met zorgen over hun woon-
omgeving, de verkoopbaarheid van hun huis, 
mantelzorgers, mensen op zoek naar werk. Maar 
ook de mensen van de toekomst: de jeugd. Hoe 
zorgen wij er samen voor dat onze prettige en 
mooie gemeente dat ook nog voor onze kinderen 
en voor hun kinderen is?

Hiervoor hebben wij ons in de afgelopen peri-
ode ingezet. Ik ben er trots op dat de PvdA in 
Laarbeek als kleinere fractie de afgelopen periode 
ons geluid goed kunnen hebben laten horen. Een 
sterk en sociaal Laarbeek. Daar stonden wij voor, 

daar hebben we inhoud aan gegeven en daar blij-
ven we voor staan. 

Op onze website staat het programma voor de 
verkiezingen van 19 maart 2014 uitgeschreven. 
We hebben het samengevat in 10 punten die wij 
als PvdA Laarbeek het belangrijkst vinden, niet al-
leen voor de komende vier jaar, maar ook voor 
daarna. Een gezonde gemeente zijn en blijven 
vraagt erom verder te kijken dan onze neus lang 
is – dat zijn we aan u, onze kiezers, verplicht. U 
vindt daar ook de namen van de eerste 6 kandi-
daten, de mensen die dit voor u waar gaan maken 
na 19 maart. Neemt u gerust contact met ons op 
als u daar meer over wilt weten! 

PvdA Laarbeek, Greet Buter

Fotograaf: Joost Duppen

Verkiezingsprogramma CDA Laarbeek bekend 

Samen aan de slag, de handen ineen
Enkele maanden geleden hebben de leden van 
het CDA Laarbeek tijdens de goed bezochte 
Algemene Ledenvergadering het verkiezings-
programma 2014-2018 besproken. Velen wa-
ren bij de totstandkoming ervan betrokken. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van aanstaande 
zondag zal het vastgestelde programma aan 
de leden worden gepresenteerd. 

Uit de slogan blijkt wat de hoofdlijn van het 
programma is: “samen aan de slag, de handen 
ineen”. 
De komende jaren krijgt de gemeente meer 
taken van het Rijk op haar bordje; vooral op 
het gebied van de maatschappelijke onder-
steuning (WMO) en de jeugdzorg. Wij als 
CDA Laarbeek vangen dit op door uit te gaan 
van de menselijke maat. Dat wil zeggen: niet 
waar iemand recht op heeft is leidend maar 
wat iemand nodig heeft is leidend. Het CDA 
gaat voor de samenleving in plaats van het 
individualisme.  Samen met de burgers lossen 
we dit voor Laarbeek op.  

Binnen de Peelsamenwerking wordt door bun-
deling van ambtelijke denkkracht een doel-
matig uitvoeringsniveau bereikt. De burger 
aan het loket van zijn eigen gemeente mag  
hiervan op het gebied van de serviceverlening 
geen nadeel ondervinden. Compact en doel-
gericht bestuur kan volgens het CDA best met 
twee wethouders.

De Ruit zal de komende periode onvermin-
derd ter discussie staan. Wat het CDA betreft 
gaan we voor een variant die zoveel als mo-
gelijk aansluit bij de gedachte van een juiste 

balans tussen economie, recreatie en natuur. 
Hierbij moet een pro-actieve houding van de 
gemeente Laarbeek leiden tot meerwaarde 
voor de burgers. 

Evenals de voorgaande periode blijven wij van 
mening dat vrijwilligers moeten worden ont-
zien bij bezuinigingen. Aandacht voor mantel-
zorgers en vrijwilligers is juist erg belangrijk. “ 
Laarbeek Waterpoort” van de Peel  dient ge-
stalte te krijgen door een echte jachthaven bij 
Aarle-Rixtel. 

Dit zijn een aantal in het oog springende za-
ken uit ons programma.

Vanaf maandag 20 januari is het volledige 
CDA programma beschikbaar op de website 
van het CDA Laarbeek: www.cdalaarbeek.nl

Tonny Meulensteen,                                               
lijsttrekker CDA Laarbeek 

ABL heeft integriteit hoog in het 
vaandel staan, in woord en daad
Vorig jaar is integriteit, zowel op landelijk als ge-
meentelijk niveau meerder malen aan de orde 
geweest. Bijna elke week stond er wel iets in de 
krant of was er op de televisie nieuws over bur-
gemeesters, wethouders en raadsleden, die niet 
goed gedeclareerd hadden. Bestuurders die het 
te bont hadden gemaakt verdwenen uit eigen 
beweging of ook wel gedwongen van het poli-
tiek toneel. Andere bestuurders betoogde spijt en 
stortte de ten ontecht verkregen bedragen terug.

Als we in onze gemeente en naar de ons omlig-
gende gemeente kijken was er bijna wel in ie-
dere gemeente iets aan de hand. In alle gevallen 
vraagt de burger zich af:  waarom doen politieke 
mensen dit? De laatste tijd kom ik steeds meer 
mensen tegen die me aanspreken op het decla-
ratie gedrag van de gemeentelijke bestuurders. 
Vreemd is dit natuurlijk niet gezien de vele pu-
blicaties.

In de ogen van ABL is dit ook een van de reden 
van een lage opkomst voor de gemeenteraad 
verkiezing. De burger zegt: “Ze nemen het niet 
zo nauw met onze belasting centen!”
Ook in Laarbeek zijn we niet ongeschonden uit 
de strijd gekomen. Zowel op bestuurlijk- als op 
raadsniveau zijn niet altijd de juiste regels ge-
volgd.

Het is daarom voor ABL dan ook zondermeer 
een eis dat zowel onze bestuurders, raadsleden 
en ambtenaren integer moeten zijn. Integriteit is 
een van de belangrijkste waarde van onze maat-
schappij. De burger hecht er grote waarde aan. 
Raadsleden doen er dan ook goed aan open en 
eerlijk te zijn en recht op hun doel af te gaan.

Onder integriteit verstaat ABL niet alleen het ma-
teriële maar verstaan wij ook het opkomen voor 
al onze burgers van Laarbeek en niet alleen voor 
eigen kiezers en achterban. Wat de regels  ver-
boden handelingen betreft is ABL van mening 
dat deze zowel bij de raads- als commissieleden 
veel meer aandacht moeten krijgen. Het zou een 
goede zaak zijn om bij aanvang van een nieuwe 
raadsperiode de regels nog eens duidelijk onder 
de aandacht te brengen en regelmatig te evalue-
ren hoe de uitvoering is geweest. Integriteit moet 
bij iedereen goed tussen de oren zitten

Het zou een goede zaak zijn om toekomstige 
wethouders, raads- en commissieleden vooraf 
te screenen om later problemen te voorkomen. 
Stem daarom 19 maart op ABL. De partij die in-
tegriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Bert Klessens
ABL

Gemeenteraadsverkiezingen

2014

PNL heeft de kieslijst vastgesteld

balans tussen economie, recreatie en natuur. 

daar hebben we inhoud aan gegeven en daar blij-
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ViERBINDEN, wijkagenten en 
ASV’33 bundelen de krachten
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Welzijnsinstelling 
ViERBINDEN, wijkagenten van Aarle-
Rixtel en voetbalvereniging ASV’33 
bundelen de krachten. Dit is de uit-
komst na een voorlichtingsavond 
voor de jeugdleiders en – trainers van 
ASV’33. Jongerenwerker Marc Min 
van VIERBINDEN hield een verhaal 
over het signaleren van (overmatig) 
alcohol- en drugsgebruik en andere 
problemen onder jongeren. 

Oren en ogen 
“Van de jeugd in Laarbeek is 20 tot 
25% aangesloten bij een voetbalver-
eniging. Hierdoor kan zo’n vereni-
ging fungeren als de ogen en de oren 
van onze welzijnsinstelling”, vertelt 
dorpsondersteuner van Aarle-Rixtel, 
Berrie van den Waardenburg. “Het 
is belangrijk dat signalen van proble-
men onder jongeren opgepikt wor-
den. Jeugdtrainers en –leiders zien 
veel van deze jongeren en daarom is 
het belangrijk dat we samenwerken 
met hen om in beeld te krijgen waar 
zich eventuele problemen voordoen.”

Boeiende presentatie 
Na de zomer kwam de dorpsonder-
steuner in gesprek met iemand van 
de voetbalvereniging over dit on-
derwerp. Toevalligerwijs kwamen 
die week erna alle jeugdleiders en –

trainers bij elkaar voor een bijeen-
komst. “Een mooi moment om hier 
ons verhaal te doen”, vertelt Berrie. 
“Marc Min heeft op een boeiende 
manier alles verteld over het alcohol- 
en drugsgebruik onder jongeren en de 
aanwezigen erop attent gemaakt dat 
het belangrijk is dat op tijd hulp inge-
schakeld wordt. Iedereen was erg on-
der de indruk van deze presentatie.”

Verbindingen leggen 
ASV’33, de wijkagenten en ViERBIN-
DEN  besloten meteen daarna om 
de krachten te bundelen. Welzijns-
instelling ViERBINDEN zet zich in de 
maatschappij zo breed mogelijk in. In 
de naam zit het al: verbinden. “Het 
gaat om verbindingen leggen tus-
sen mensen,  bedrijven en de kernen, 
zodat we zoveel mogelijk signalen 
oppikken en daar werk van kunnen 
maken.”

Een mooi project 
De nieuwe samenwerking tussen de 
drie instanties loopt. Tot op heden is 
er nog geen signalering geweest, die 
samen opgepakt kon worden. “Dit 
komt waarschijnlijk door de winter-
stop. Er wordt nu niet gevoetbald. 
Dat maakt het natuurlijk lastiger”, 
legt Berrie uit. Hij heeft veel ver-
trouwen in de samenwerking: “Ie-
dereen is er heel positief over. We 
kunnen hier iets heel moois creë-
ren.” En als er andere verenigingen 
zijn die hier ook interesse in heb-
ben? Berrie: “Die mogen zich dan 
zeker aanmelden bij ons. Dit kan via 
bvdwaardenburg@vierbinden.nl of 
telefonisch via 0492-328800.”

Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel, 
Berrie van den Waardenburg

Jongerenwerker Marc Min

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

Stichting ‘Kinderen van St. Anna’ houdt kinderfeest XL 
Redacteur: Jacqueline van Gerven
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Lieshout – Stichting ‘Kinderen van 
St. Anna’ heeft afgelopen zondag 12 
januari een kindermiddag georgani-
seerd in Café/Zaal de Koekoek. Een 
begin naar hun uiteindelijke doel is 
gemaakt: zoveel mogelijk geld opha-
len voor de kinderafdeling van het St. 
Anna Ziekenhuis in Geldrop. 

Schmink en ballonnen
Het was gezellig druk in De Koekoek. 
Een ‘kinderfeestje XL’ werd het ook 
wel genoemd. Ballonnenfiguren en 
geschminkte gezichtjes zorgden ervoor 
dat de kinderen zich goed vermaakten. 
Daarnaast konden zo’n 50-tal kinde-
ren genieten van een voorstelling met 
‘Jan Klaassen en Katrijn’ verzorgd door 
het poppentheater. 

Door de gehele zaal was de leuke in-
teractie en het gelach van de kinderen 
hoorbaar. Tevens was er een kinderdis-
co met heuse discolichten, DJ en een 
enthousiast meedansende giraffe. Ou-
ders genoten zichtbaar mee met hun 
kroost en onderhielden ondertussen 
hun sociale contacten. Al met al was 
het voor iedereen een heel geslaagde 
middag. 

Vrijwilligers
Animators zoals de ballonnenclown, DJ 
Perry, de poppendokters en de giraffe 
als mascotte, hebben zich allen als vrij-
williger ingezet. Zelfs de consumpties 
voor de vrijwilligers en de zaal, is hen 
gratis door Karel en Bets Huygens aan-
geboden en ter beschikking gesteld. 

Speciale dank gaat die middag ook uit 
naar de regionale artiest Carlos Don-
kers. Hij heeft voor ‘De kinderen van 
St. Anna’ geheel gratis een CD opge-

nomen en verkocht. 
De gehele opbrengst 
komt ten gunste aan 
het goede doel. Voor 
al deze inzet is de 
organisatie uiterst 
dankbaar.

De stichting
De stichting Kinde-
ren van Sint Anna 
wil via diverse activi-
teiten, zoals de kin-
dermiddag, een zo 
hoog mogelijk geld-
bedrag ophalen om 

hiermee speelgoed en materiaal aan 
te schaffen voor de kinderafdeling van 
het St. Anna ziekenhuis in Geldrop. 

Activiteiten komend weekend
Komend weekend worden er nog een 
paar activiteiten hiervoor gehouden. 
Ook deze vinden plaats in De Koe-
koek. Op zaterdag 18 januari houdt de 
stichting vanaf 19.00 uur een grootse 
goederen- en dienstenveiling. Gedu-
rende de avond vinden er optredens 
plaats van Die Milka’s en Carlos Don-
kers. Op zondag start de middag van-
af 15.00 uur met optredens van onder 
andere Gass-on, Peter van de Greef, 
Len Donkers en Demi van Uden. Het 
weekend wordt afgesloten met de be-
kendmaking van de opbrengst. 

OPEN DAGEN 
zaterdag 18 januari en zondag 19 januari

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. LEF in huis interieur advies en Ke Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

geboden en ter beschikking gesteld. 

Lagere schoolklas na bijna 65 jaar nog steeds bevriend

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - Een Mariahoutse lagere 
schoolklas, bestaande uit 11 dames 
van rond de 75 jaar oud, ziet elkaar 
nog steeds een aantal keer per jaar. Af-
gelopen dinsdag hadden zij weer een 
koffieochtend. 

In 1986 startte de groep met deze bij-
eenkomsten. Zo’n drie keer per jaar, en 
heel soms vier keer, komen de dames 
bij elkaar voor een koffiemorgen. Bijna 
allemaal wonen ze in Laarbeek en ze 
zien elkaar iedere keer weer bij iemand 
anders thuis.  

De groep bestaat uit: Jo Coolen, Door-
tje vd Burgt, Tonnie Verbakel. Annie v 
Hoof, Maria v Goor, Cristien Biemans. 
Maria de Beer, Nelly Gilsing, Betsie Gys-
bers, Riek Overmans en Jo v Duijnho-
ven. Twee dames zijn helaas overleden. 

De groep dames van de lagere schoolklas. Nu allemaal rond de 75 jaar oud
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MooiBoerdonk
Meer tips voor boerenbruidspaar 2014
Boerdonk – Wie is het boerenbruids-
paar 2014 in Boerdonk? Op de eer-
dere tips zijn nauwelijks namen bin-
nengekomen. Daarom volgen in dit 
bericht de twee volgende tips. De 
organisatie denkt dat de juiste namen 
nu zeker gevonden kunnen worden.  

•  Zij vindt hem geen rare kwast.
•  Hij houdt van een toetje. 

Hier kan je iets mee. Alhoewel, het ligt 
er maar net aan hoe je de klemtoon 
legt. Als je bijvoorbeeld de klemtoon 
legt op ‘zij’ en ‘geen’ dan kan je het 
uitleggen als dat zij hem geen rare 
kwast vindt, maar wij wel. Dan zoek je 
dus naar een rare kwast. Als de nadruk 
ligt op ‘kwast’ kom je al snel op het 
idee van een schilder of iemand met 

een kapsel dat lijkt op een kwast. An-
derzijds kan het er ook op duiden dat 
de bruid geen mensenkennis heeft of 
geen verstand van kapsels. 
Dan de andere tip. Dat ‘toetje’ is lastig. 
Hoeveel mensen houden niet van een 
puddinkje of iets lekkers na de maal-
tijd. Het kan ook een klein hoofdje 
zijn, en dan zoeken we dus een bruid 
met een klein hoofd en vallen er in 
Boerdonk al veel af. 

Kortom: het wordt al een stuk eenvou-
diger. Op zaterdag 1 februari komen 
we weer langs met Raden Maar en 
mag u uw keuze voor €1,00 aan ons 
kenbaar maken. Net als alle voorgaan-
de jaren komen bruid en bruidegom 
niet uit dezelfde buurt. 

Tot slot heeft Notaris van Boerdonk  
gevraagd u mee te delen dat vanaf 
het moment van de onthulling van het 
paar tot een week voor het voorgeno-
men huwelijk, in concreto vanaf 2 fe-
bruari 21.23 uur tot 25 februari 12.00 
uur, u de gelegenheid heeft bezwaar 
aan te tekenen tegen het huwelijk. 
U dient dit telefonisch, maar liever di-
gitaal kenbaar te maken. Dat kan op 
telefoonnummer 06-11299125 of op 
cvandentillaar@home.nl. U ontvangt 
dan een schriftelijke bevestiging en 
een toelichting op de procedure. U 
moet er rekening mee houden dat uw 
bezwaar maximaal 5 minuten mag du-
ren en er maximaal 8 bezwaren in be-
handeling genomen kunnen worden. 

Boerdonk - Afgelopen zaterdag heb-
ben de vormelingen van Boerdonk in 
samenwerking met M25 een geslaag-
de voedselinzamelingsactie gehouden. 

Er zijn heel veel houdbare producten 
opgehaald in Boerdonk. Deze pro-
ducten gaan de kinderen zelf naar de 
voedselbank in Veghel brengen op 29 
januari. Via deze weg willen zij ieder-
een bedanken voor alle donaties. 

Gèr Gespeuld speelt ‘Blauw bloed op bezoek’
Boerdonk - Na maanden repeteren is het 
bijna zover. Op 24, 25, 26, 29 en 31 ja-
nuari en 1 februari zijn de Boerdonkse 
Toneeldagen en is dit het onderwerp van 
gesprek. Toneelvereniging Gèr Gespeuld 
speelt in gemeenschapshuis Den Hazen-
pot het stuk: Blauw bloed op bezoek. 

Het stuk speelt in een typische dorps-
kroeg die nog de sfeer van nostalgie uit-
straalt. Er zijn de vaste enigszins typische 
klanten en af en toe gebeurt er eens iets. 
Toevallig is dat net op bovengenoemde 

data. Er is kans dat de Koningin op be-
zoek komt terwijl ook de maffia het plan 
heeft opgevat om er haar vergaderingen 
te gaan houden. De kastelein heeft zo-
als het hoort niet alleen oog voor zijn ei-
gen vrouw, en de dochter zeurt om een 
huwelijksaanzoek, bij in de ogen van de 
kroegbaas en zijn vrouw, een echte lap-
zwans. Of de Koningin ook werkelijk zal 
komen zal afhangen van de mening van 
de inspectrice die op haar beurt weer zeer 
gecharmeerd is van een bouwvakker die 
een klusje moet doen.

Hoe het allemaal gaat lopen, kan men 
meemaken indien hij of zij een kaartje 
heeft. Er zijn er nog ongeveer tien te 
koop voor vrijdag 24 januari en anders 
kan men op de wachtlijst worden ge-
plaatst. Informeer bij Peter en Arna Vo-
gels tel 0492-366516.

De voorstellingen beginnen stipt om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. De koffie is lekker en de consumpties 
zijn net als het kaartje niet duur. 

Voedselinzameling Boerdonk 
groot succes

Het nieuwe logo symboliseert de  
verbondenheid binnen de vier  

Laarbeekse kernen.
 

Radio Kontakt ............ is nu  ........... 
Omroep Kontakt!

 
Bekijk ook onze totaal vernieuwde website:  

www.kontaktfm.nl

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

Het spreekuur is op afspraak
We nemen graag de tijd voor u.

Wanneer:   Elke eerste en derde dinsdag van de maand.
Tijd:           Van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Telefoonnummer:     0492 468744.

Als er juridische stappen nodig zijn en u wilt dat wij u verder helpen, doen we dat snel en des-
kundig. Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunnen wij voor u uitzoeken of en welke 
kosten vergoed worden. 

Juridisch Adviesbureau Laarbeek: uw eigen juridisch adviseur, deskundig en dicht bij huis.  

Gratis juridisch spreekuur
U heeft recht op goed advies. Dat begint al 
bij de eerste kennismaking. Wilt u algemene 
informatie, heeft u een specifieke vraag of wilt 
u een second opinion, kom dan naar het gratis 
juridisch spreekuur.  Wij adviseren u in heldere 

taal over de mogelijkheden en kansen. Vaak 
hebben we meteen een oplossing, soms kijken 
we samen verder. Wat uw vraag ook is, u kunt 
direct verder met uw zaak. 

Kapelstraat 18,
Beek en Donk

0492 - 46 87 44
www.ja-laarbeek.nl

Advertorial
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‘Nutteloze’ Sluis 7 in VARA-programma ‘Kanniewaarzijn’
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek/Helmond – In het VARA-
programma ‘Kanniewaarzijn’ vertelt 
presentatrice Astrid Joosten in het 
onderdeel ‘weggegooid geld’ over 
de pas gerenoveerde Sluis 7 in Hel-
mond. Hieruit blijkt dat er door ge-
meente Helmond 7,5 miljoen euro 
is gespendeerd aan een volgens het 
televisieprogramma totaal nutteloze 
sluis.

In het filmpje, dat erg populair is op 
Facebook en Twitter, wordt duide-
lijk met welk plan de sluis in eerste 
instantie gerenoveerd is. Als de sluis 
opgeknapt zou worden, komt er, net 
als vroeger, weer pleziervaart in het 
centrum van Helmond. Dit om de 

stad aan de Zuidwillemsvaart extra 
aantrekkelijk te maken. 

Om bij Sluis 7 te komen moet men 
eerst voorbij de Aarle-Rixtelse brug. 
Deze brug is dichtgelast en volgens 
het programma is gemeente Laarbeek 
ook niet van plan om daar iets aan te 
veranderen. Dit zou verkeersoverlast 
veroorzaken. 

Mocht gemeente Laarbeek van ge-
dachte veranderen, blijkt later dat er 
nog steeds geen enkele boot in het 
centrum van Helmond terecht kan 
komen. De boot moet ook langs de 
Julianabrug, twee aluminiumbruggen, 
een ophaalbrug en een spoorbrug en 
ook deze kunnen allemaal niet meer 
open. 

De sluis is dus volgens het program-
ma voor niks gerenoveerd en daarom 
wordt de 7,5 miljoen euro bestempeld 
als weggegooid geld. 

Nieuwsgierig naar het filmpje? Je 
kunt het online terugkijken, bij-
voorbeeld via de volgende link: 
www.uitzendinggemist.nl/
afleveringen/1388922. 

Archieffoto van de opening 
van Sluis 7 in juni 2013 

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

In onze dierenopvang verblijven op dit moment 3 
konijntjes die op zoek zijn naar een nieuw baasje. 
Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat 
een tam konijntje in het wild kan overleven. Zo is 
ook Loulou gevonden op straat, op haar oortjes 
zaten meerdere bijtwondjes. Inmiddels zijn deze 

genezen en is Loulou er klaar voor om naar haar nieuwe baasje te gaan. Loulou is een rustig 
en lief Hangoorkonijn, maar ze wil zich ook lekker kunnen uitleven door rond te springen 
en rennen. Als u een ruime kooi met buitenren voor haar heeft, komt ze graag bij u wonen!

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

Naam:        Loulou
Leeftijd:     volwassen

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Redacteur: Ingerborg Penninx

Deze week is het de beurt aan Lenny 
Versteegden, beter bekend als dé TV- 
diëtiste. Jaren terug begon zij met 
haar praktijk op de zolder van haar 
ouderlijk huis in Lieshout. Dat Lenny 
ooit met grote bekendheden als John 
de Mol en Robbert ten Brink zou gaan 
werken, kon zij toen nog niet voor-
zien. 

Jeugd
“Tot mijn 18de jaar woonde ik in Lies-
hout in de Vogelenzang. Een huis vol 
gezelligheid. Ik woonde daar met mijn 
geweldige ouders. Elke zondag gingen 
we mee naar het wielrennen, de grote 
passie van mijn vader en later van ons 
allemaal. Na schooltijd speelden we 
met de buurtkinderen altijd lekker bui-
ten”,  vertelt Lenny.

Doorbraak
Lenny vertelt: “In 2001 bezon ik mij 
op wat ik nu echt wilde gaan doen. Ik 
was aan zee in Den Haag gaan wonen. 
Journalistiek of publieksvoorlichting, 
dat werd het! Dit had ik kenbaar ge-
maakt bij een uitzendbureau. Op een 
dag werd ik gebeld door RTL4. Zij had-
den me gevonden via dit bureau, en 
zochten iemand voor het programma 

‘Koffietijd’. Ik deed een casting en 
kreeg mijn eerste baan bij de landelijke 
televisie.”

Maar daar bleef het niet bij. “Hierna 
besloot ik mee te doen aan de castings 
voor ‘Big Diet 1’. Veel mensen waren 
voor deze rol gecast. De vrouw van 
Robbert ten Brink vond mij leuk,  dat 
werd mij later verteld op de redactie. 
Dat John de Mol mij uiteindelijk koos, 
vond ik een eer.  De eerste keer dat 
ik hem ontmoette zei hij: ‘Je hebt een 
betrouwbare uitstraling. Leer die zach-
te g niet af! Een mediatraining heb je 
niet nodig’.”

Lenny kwam terecht in een wereld 
waarin kei hard gewerkt werd. “On-
danks dat het er soms hard was, heb 
ik altijd het gevoel gehad dat ik er op 
handen gedragen werd. Soms werd 
het me teveel. Ik weet nog dat ik op 
een gegeven moment met tranen 
in mijn ogen zat, toen ik uit enorme 
kledingrekken mocht kiezen welke 
kleding ik allemaal wilde hebben en 
gigantisch mocht shoppen met een 
stylist.”

Gekkenhuis
De TV-diëtiste denkt nog vaak aan 
wat een taxichauffeur ooit tegen haar 
zei toen hij haar naar de studio van 
‘Koffietijd’ bracht. “Als je dit goed 
doet,  zegt er straks iemand hallo, en 
je weet niet wie het is.” En hij had 
gelijk. “Ik kon op een gegeven mo-
ment inderdaad nergens meer lopen 
zonder dat ik herkend werd.  ‘Big 
Diet’ was een compleet gekken-
huis”, aldus Lenny.

Boek
Trots dat zij de grootste dieetshows 
van het eerste uur heeft mogen 

doen, kiest Lenny vanaf 2010 voor een 
rustiger leven buiten de spotlights van 
de televisie. Met haar vriend Thomas 
en twee dochters (Sophia van 6 en Liv 
van 3) woont ze in Vught. “Mijn prak-
tijk heb ik altijd nog aangehouden. 
Eerst samen met mijn zus het ‘Welness 
en Afslankcentrum’ in Lieshout aan de 
Dorpsstraat. Later in het paramedisch 
centrum in Aarle-Rixtel, waar nog al-
tijd een geweldig team werkt.

Per 2014 ben ik na 17 jaar gestopt met 
mijn praktijk. Ik ga een andere droom 
waarmaken; het schrijven van een 
boek. Het boek gaat natuurlijk over 
afvallen”, vult ze lachend aan. “Een 
bekende schrijfster helpt me daarbij. 
Ik heb er goede verwachtingen van”, 
besluit Lenny.

Naast Big Diet 1 en Big Diet 2, was 
Lenny in de loop van tien jaar te zien 
in ‘De Afvallers’, in RTLconsult en 
trad zij op als gast in vooraanstaande 
televisieprogramma’s. Daarnaast was 
ze het gezicht van een groot gezond-
heidsplatform van Endemol; Body-on. 
Hier was zij inhoudelijk nauw bij be-
trokken. 

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek
Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt le-
den en belangstellenden uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 20 januari.

Op de agenda staat de voorbespreking 

voor de komende raadsvergadering 
van donderdag 23 januari. De voor-
bespreking vindt plaats om 20.00 uur 
in de ruimte van de voormalige video-
theek aan de Kapelstraat 34 in Beek en 
Donk, tegenover de Donkse kerk. Zie: 
www.abllaarbeek.nl 
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CARNAVAL 2014

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 • Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

DE SPECIALIST IN 
SNOEIGEREEDSCHAP

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

De typetjes van O.M.C.

Baanbrekend evenement: Nieuw weef bij Deef Kaarten Seniorenmiddag bij Jo 
Ceelen verkrijgbaar

Wedden Dat Je Lacht-avond uitverkocht

Beek en Donk - Op maandagavond 
3 maart komt De Beweging eindelijk 
weer eens in beweging. Na een retraite 
van twee jaar komt Zuidoost Brabants 
meest gevreesde carnavalsbeweging 
terug op haar besluit te stoppen met 
onzinnige activiteiten. 

Aanleiding is de mislukte poging om 
tijdens de twee afgelopen carnavalsedi-
ties op de traditionele maandagavond 
meer ruimte te bieden voor zingevende 

activiteiten. Volgens het Gezicht van 
de Beweging is Ganzendonck nog niet 
klaar voor deze meer geestelijke vorm 
van carnavalsbeleving. Alle reden dus 
om dit jaar weer eens flink uit te pak-
ken met een nieuw baanbrekend eve-
nement in Dancing Van de Burgt aan 
het Heuvelplein in Beek en Donk.

Gezellig dubbeltjes zoeken 
met De Beweging
De voormalige Vereniging Op d’n Tocht 
maakt dit jaar met haar Beweging een 
bij voorbaat succesvolle doorstart in 
het etablissement van Deef. Vanaf 10 
minuten over 10 in de avond start een 
grandioos duistere Nieuw Weef dan-
cing als eerbetoon aan de gloriejaren 
van de dubbeltjeszoekers uit de jaren 
‘80. Op verzoek van de gastheer wordt 
de gehele avond een met stemmige 
muziekjes aangeklede avond geheel 
in het zwart uitgevoerd. Consump-

tiemunten worden ook geaccepteerd 
maar zullen echter via het reguliere be-
lastingsysteem worden opgegeven.

Effe geen kleur
Ganzendonck toont dit jaar dankzij een 
prachtig collectief thema vele kleuren. 
In de wetenschap dat niet iedere ca-
fébezoeker en carnavalsvierder hier de 
volle vier dagen mee om zal kunnen 
gaan wil De Beweging een avond lang 
ontkleuren. Vandaar dat zwarte kledij 
meer dan welkom is. Ook zwartkijkers 
mogen acte de presence geven. Beek en Donk – De voorverkoop van 

de Ganzendonckse Seniorenmiddag is 
ook buiten het internet om van start 
gegaan. Bij drogisterij Ceelen aan het 
Heuvelplein zijn entreekaarten te ver-
krijgen voor de middag in ’t Anker. 

Alle senioren uit Beek en Donk zijn 
van harte welkom tijdens deze mid-
dag. Men hoeft dus van geen enkele 
organisatie lid te zijn. Entreekaarten 
kosten slechts € 4,00 en dat is dan in-
clusief koffie en een consumptie.

Kletser Ton Brekelmans, amusements-
groep Dè Vèlt Op, het zingende feest 
duo De Patatjes, een gedurfde en 

technisch zeer moeilijke act door een 
aantal jonge talenten van harmonie 
O&U, kletser Frans Bevers, en de Gan-
zendonckse Dansmariekes zullen voor 
een vermakelijke middag zorgen. De 
Octopusband zorgt voor de muzikale 
omlijsting.

Deze middag wordt mogelijk ge-
maakt en georganiseerd door de 
Club van 100 van de Teugelders van 
Ganzendonck. De KBO seniorenver-
eniging Beek en Donk, café zaal de 
Tapperij, Herberg het Huukske en café 
zaal Dave v.d. Burgt zorgen voor de 
koffie en een drankje.

Lieshout - De editie 2014 van ‘Wed-
den Dat Je Lacht’, georganiseerd door 
carnavalsvereniging De Raopers, is 
volledig uitverkocht. Zoals eerder ver-
meld in deze krant is de verkoop van 
de toegangskaarten groot geweest. 

De laatste jaren was volgens de orga-
nisatie de belangstelling steeds groter 
aan het worden. Dit komt mede door 
de goede bezetting van artiesten die 
door de commissie zijn vastgelegd. De 
nieuwe grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout zal op zaterdag 25 januari tot 
de laatste plaats bezet zijn.

Carnavalsvereniging De Raopers vindt 
het jammer dat er mensen teleur-
gesteld zullen zijn, maar het is niet 

anders. Des te meer een reden om er 
volgend jaar op tijd bij te zijn om kaart-
jes te kopen voor een mooi avondje uit, 
want ook dan is het programma weer 

bezet met grote artiesten. De afgelo-
pen jaren hebben De Raopers de wed-
denschap gewonnen, want gelachen 
zal er worden.

Ook CARNABEATS is alcoholvrij 
Lieshout - De Carnabeats organisatie 
is met diverse instellingen in gesprek 
geweest. Ook zij zullen er dit jaar 
een alcoholvrij feestje van maken. 
Ter compensatie wordt alcoholvrij 
bier geschonken met verschillende 
smaakjes.

“Het geeft minder gedrang aan de 
deur en we hoeven op alcoholgebruik 
geen bandjes meer te verstrekken. We 
hebben 4 jaar alcohol geschonken voor 
de jeugd die het toen ook mocht heb-
ben en mede dankzij de professionele 
aanpak van onze vrijwilligers hebben 
we hier nauwelijks hinder van gehad. 
Jammer voor de jeugd die eerst wel en 
nu geen alcohol meer mag hebben. 
Maar dat is ook alles wat we hiervan 
kunnen zeggen en mogen zeggen als 
organisatie”, vertelt Johan Frenken. 

“We dienen ons, net als iedere andere 
organisatie te houden aan de wet. De 
boetes zijn zo hoog dat we mogelijk 
het voortbestaan in gevaar kunnen 
brengen. We zullen en moeten er dus 
ook goed op toezien. We bestaan 
dit jaar 5 jaar en willen graag 6 jaar 

worden. Met directeur Hennie Anto-
nis van ViERBINDEN is afgesproken 
dat er alcoholvrij bier geschonken zal 
worden en/of iets anders wat erg po-
pulair is onder de jeugd. Eventueel iets 
alcoholvrij met een lekker bijsmaakje”, 
vervolgt Joan.

Deze carnavalsavonden ‘CARNA-
BEATS’ genoemd zijn speciaal voor 
de jeugd van Laarbeek van het voort-
gezet onderwijs tot en met 17 jaar, 
die voorheen normaal buiten Laar-
beek carnaval gingen vieren. Vaak in 

grotere steden die niet altijd even vei-
lig zijn, waardoor ouders zelf hun vrij-
heid verliezen met de carnaval. Men 
kan door dit feest meer gerust zijn, nu 
de jeugd in eigen gemeente kan blij-
ven. 

Vorig jaar was Carnabeats een groot 
succes met een totale opkomst van 
2 avonden van ca. 1200 voorname-
lijk Laarbeekse jongeren. Carnabeats 
vindt plaats op zaterdag 1 en maan-
dag 3 maart a.s. in de nieuwe feestzaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. 

Aarle-Rixtel - Na de voorverkoop zijn 
er nog enkele kaarten beschikbaar 
voor zowel de eerste (1 februari) als 
de tweede (15 februari) Ganzekwek-
avond.
        
Deze kaarten zijn nog te koop bij 

Multifunctioneel centrum De Dreef en 
bij edelsmid Johan van Bakel (let op, 
deze is op beperkte tijden geopend). 
Tevens kunt u kaarten bestellen bij 
Harrie vd Boogaard via 06-20778176 
of bij Ruud Martens via 06-12609509. 
Wees er echter snel bij, want op=op.

Beek en Donk – Alle gelukkigen die 
een kaartje hebben weten te bemach-
tigen voor de Ganzendonckse Sauwe-
lavond, die in 44 minuten compleet 
was uitverkocht, kunnen hun kaartjes 
afhalen op dinsdag 4 februari tussen 
19.00 – 21.00 uur bij café Thuis aan 
het Heuvelplein. 

Degenen die een kaartje via internet 
hebben bemachtigd dienen de uit-
geprinte factuur, die men per e-mail, 
heeft gekregen mee te brengen. De 

entreekaarten moeten tijdens het af-
halen contant betaald worden.

De Sauwelavond kent dit jaar op-
nieuw een zeer sterk programma 
met: Andy Marcelissen, Rien Bekkers, 
KUUB, Stenzel, Kivits & Menders, Rob 
van Elst, en Dirk Kouwenberg. Rôllik 
Goewd zorgt voor de muzikale bege-
leiding en de ‘Foute Vinylshow’, met 
Prins Luuk XLII in haar midden, zorgt 
na afloop voor een muzikaal feest.

Ton Brekelmans

Nog enkele kaarten beschikbaar 
voor de Ganzekwekavonden 

Afhalen kaarten Sauwelavond

Een archieffoto van CARNABEATS 2013

Uw erkende
wintersportspecialist
is weer geopend!

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

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

auto 
onderdelenbetaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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Het zal ergens begin jaren 90 zijn ge-
weest. In mijn nadagen als fanatiek 
openbaar duimer heb ik toen, op de 
koude grindtegels van de immens 
grote speelplaats, de laatste maal ge-
pieuwd. Zodra de roemruchte pau-
zebel werd geluid, schoten we met-
zonder jas de roodbruine, splinterige 
deur door om maar zo snel mogelijk 
de veilige dekking te zoeken achter 
de betonnen rioolbuizen.  Al snel be-
gon het gepieuw. De wijsvinger werd 
gestrekt, middelvinger, ringvinger en 
pink werden gevouwen en de duim 
ging daar dwars overheen. Vlak langs 
het gezicht hield je jouw machtige 
pieuwwapen. Schuchter keek je links 
en rechts om je heen op zoek naar 
jouw eerst pieuwslachtoffer. Maar, 
je moest haviksogen hebben. Zeker 
wanneer de pieuwers met extra pieu-
wkracht voorbij kwamen. Dat waren 
de opperkleuters die hun duim niet 
dwars over hun vingers hadden liggen, 
maar als een ‘vind-ik-leuk-duim’ om-
hoog hielden..... ‘Pieuw, pieuw, pieuw, 
pieuwerdepieuw’, een salvo pieuws 
werd op me afgevuurd. Schokkend 
stortte ik ter aarde. ‘Ahahahahah’, ik 
kermde alsof al mijn ledematen waren 
doorboord. Neer ging ik, vol in het 
motgeregende zand. Daar lag ik dan, 
uitgepieuwd. Voor drietweetiende tel! 
En hup, daar stond ik weer. Maar nu 
met zoveel vuur en power, ik zou mijn 
tegenstander eens terugpieuwen. Hij 
zou ervan lusten. ‘Ohoh, da’s niet ee-
rlijk. Dat waren geen 10 secondens’. 
‘PIEUW’ en nog eens ‘PIEUW’, daar 
klonken twee zware kalibers. Twee 
welles-nietes kleuters gingen als ware 
stuntacteurs naar de grond om vervol-
gens niet na 10, maar na nipt 2 tellen 
weer soepel op te staan. Deze twee 
Rocky’s sloegen de handen ineen en 
zetten de achtervolging op de pieu-
wschutter in. Zo kwamen wij in onze  
‘little years’ in aanraking met het hit-
potentieel pieuwen. 

Nu moet eerlijk gezegd worden, tot 
voor kort werd deze activiteit bij 
melanchologische terugblikken niet 
betiteld met ‘pieuwen’, maar met 
‘oorlogje spelen’. Het begrip pieuwen 
kwam me kortgeleden, op een vroege 
maandagmorgen tussen de frietverha-
len en oma-bezoekjes, ter oren.
 
‘Hoe was de prinsenreceptie in Beek 
en Donk. Gezellig? Nog iets bijzonder 
meegemaakt?’ Meester toont zijn in-
teresse in het carnavalsleven van de 
groep 8-leerlingen. ‘Ja, Sem, vertel 
eens’. ‘We hebben gepieuwd op Aar-
le-Rixtel’, antwoordt Sem uitgelaten. 
Links en rechts wordt gegrinnikt. De 
jeugdraad van groep 8 wisselt veelze-
ggende blikken uit. ‘Pardon, wát heb-
ben jullie gedaan?’ ‘Gepieuwd’, zegt 
Sem nogmaals, nu nog olijker dan zo-
juist. ‘Leg dat eens uit’, meester kijkt 
hem verwachtingsvol aan. ‘Dat is dat je 
met je vinger doet alsof je schiet en dat 
deden wij op de raad van Aarle-Rixtel’. 
‘Ow, betekent het dat’, meester wist 
eindelijk het begrip een juiste invulling 
te geven. ‘En, ook gewonnen?’ ‘Ja, tu-
urlijk, er zijn geen 
betere pieuw-
ers dan ons!’

Mees Joost

Pieuwen

urlijk, er zijn geen 
betere pieuw-
ers dan ons!’

Mees Joost

urlijk, er zijn geen 
betere pieuw-
ers dan ons!’

Mees Joost

NU! Snowboots 20% korting

Heuvelplein 10 c,
Beek en Donk

(achter de Lindeboom)

Shoes4You Laarbeek    
0492-517593
shoes4youlaarbeek.nl

Kindercollectie
Alle modellen vanaf €49.95

Dames- + Herencollectie
25% korting

2e paar voor de helft!

Alle modellen vanaf €49.95
Dames- + Herencollectie

2e paar voor de helft!

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

Sander en Elle boekten hun vakantie naar Kenia bij de Dames

Reisburo 
Vanhuys
Holland

We hebben in Kenia een
geweldige rondreis gemaakt! 
Bedankt voor het advies Dames!

Groetjes Sander van Veggel 
uit Lieshout en 
Elle van der Burgt uit Boekel

“Met de dames op reis”

Lezerspodium

PNL is trots. Het gaat goed met Laarbeek!
Afgelopen weekend was een 
belevenis om mee te maken hoe 
Laarbeek bruist!
Vier jaar geleden bij de vorige 
verkiezingen heeft PNL zich sterk 
gemaakt voor de clustering én 
nieuwbouw van voorzieningen en 
scholen. PNL heeft ook de wethouder 
geleverd die dit als bouwpastoor 
onder zijn hoede kreeg. Namelijk 
onze lijsttrekker Hans Vereijken. 

Wat is er dit weekend gebeurd:
• Zaterdag: opening Voorzieningen-

cluster Donk met alles wat daarbij 
hoort. Onder enorme belangstelling 
werd de multifunctionele 
accommodatie geopend en het 
fraaie gebied erom heen geopend. 
School, Bibliotheek, Omroep 
Kontakt, sporthal, Boemerang en 
vele verenigingen hebben een 
geweldige accommodatie gekregen 
in een prachtige natuurlijke 
omgeving. PNL is blij aan de 
totstandkoming te hebben mogen 
meewerken en wenst de gebruikers 
en Vierbinden veel succes!

• Zaterdagavond: prijsuitreiking 
Kwizut 2013. Een van de grootste 
manifestaties in Laarbeek intussen. 
Weer een geweldig evenement 
met duizenden mensen erbij en dat 

in de spiksplinternieuwe Sport- en 
evenementenhal! Kwizut Bedankt, 
PNL is trots op dit gebouw! 
Binnenkort wordt voorzieningen-
cluster Beek, waaronder het 
Commanderij College en de Sporthal 
geopend. Geweldig voor Laarbeek. 
Gebruikers veel succes! 

• Zondagmiddag: ingebruikname 
Grote zaal Lieshout als onderdeel 
van voorzieningencluster Lieshout. 
Honderden mensen bezochten deze 
fraaie accommodatie die alweer 
meteen te klein leek. Lieshout 
proficiat! Wij wensen de vele 
gebruikers en Vierbinden heel veel 
succes.

• Maandagochtend: verhuizing 
school de Fontein naar Kindcentrum 
De Sprankel. In een lint van 
honderden leerlingen is de Fontein 
verhuisd naar het splinternieuwe 
kindcentrum de Sprankel. Spring 
is hier ook al gevestigd dus 
kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal en school 
zijn onder een dak gevestigd. 
Gebruikers veel succes! Binnenkort 
vindt de opening plaats van 
voorzieningencluster door onze 
wethouder Hans. 

WORDT VERVOLGD…..

Hippe Gasten komt met seks, drugs en Rock-‘n-roll 
voor kinderen
Stel ...  je bent 11 jaar.  Zit  achter je 
hengel aan de slootkant. Opeens valt 
je oog op iets in het kroos. Je pakt je 
schepnet en vist het op. Je krijgt het 
warm. Want wat je in je handen hebt is 
een blootblad! Je slaat het open en ... 
kijkt recht in de ogen van juf Annet van 
groep 4! Hierover gaat een van de 11 
liedjes op de cd ‘Anders’ van de groep 
Hippe Gasten. Het is de eerste rock-cd 
die exclusief voor kinderen van 8 tot 
12 jaar is gemaakt, met medewerking 
van verschillende bekende Nederland-
se artiesten. 
 
Zo werkten bijvoorbeeld Def P, Dirk 
Scheele, Armand en Peter Koelewijn 
mee aan de cd. De presentatie mar-
keert de start van een clubtour door 
Nederland.

Kinderen kennis laten maken met pop 
en rock. Dat is de reden dat de band 
Hippe Gasten in 2006 het levenslicht 
zag. Sindsdien trad de band door heel 
Nederland op. Op scholen, in clubs en 
op evenementen en festivals. Bij al die 
optredens liet de band kinderen zien, 
horen en ervaren dat pop en rock nog 
steeds ‘alive and kicking’ is. Met de cd 
‘Anders’ zet de band een nieuwe stap 
in haar ambitie om kinderen te laten 
rocken. In de groep Hippe Gasten zingt 
Jon van den Elsen, ook we bekend als 
meester Jon. Hij is namelijk leerkracht 
op basisschool het Klokhuis in Beek en 
Donk. 

“Pop en rock zijn allebei heel puur. 
Knetterende gitaren of een moddervet-
te drumsolo waren, zijn en blijven on-
wijs gaaf”, vertelt frontman Jon. “Punt 
is dat kinderen steeds vaker alleen nog 
maar beats en ‘elektronische’ geluiden 

horen. Als Hippe Gasten willen wij het 
broodnodige tegengeluid bieden, kin-
deren weer terugbrengen naar de roots 
en hen kennis laten maken met authen-
tieke muziek en dito muzikanten.”

Inbreng van bekende Nederlandse
artiesten 
De cd ‘Anders’, die in de Silvox studio 
is opgenomen, bevat 11 grotendeels 
nieuwe nummers. Aan de cd werkten 
bekende Nederlandse artiesten mee, 
die ieder in hun genre veel voor de mu-
ziek in ons land hebben betekend. Pe-
ter Koelewijn bracht de rock&roll naar 
Nederland, Armand de protestsongs, 
Def P liet ons via Osdorp Posse horen 
dat je ook in het Nederlands kunt rap-
pen en Dirk Scheele is een van de ido-
len van heel veel peuters en kleuters.

“Ook wij brengen onderwerpen over 
pesten, verliefdheid, enz., maar dan niet 
op de geijkte zoetsappige manier. Nee, 
het is allemaal net even wat anders. Zo 
hebben wij een liedje over een jongen 
die een blootblad vindt en tot zijn schrik 
ontdekt dat daar zijn juffrouw in staat. 
Wat doe je dan? De spreekwoordelijke 
seks, drugs en rock&roll dus, maar dan 
heel onschuldig en altijd met een edu-
catief verantwoorde knipoog.” 

Clubtour gaat van start
De presentatie van de cd gaat gepaard 
met een tour langs diverse podia in Ne-
derland. Zo staat de band op zaterdag 
15 februari in de Melkweg in Amster-
dam en staan er in ieder geval nog op-
tredens gepland in de Effenaar, de Vor-
stin, de Kroepoekfabriek, Romein en 
013. “Ook kinderen hebben recht op 
vette, eerlijke muziek. Met onze optre-
dens probeerden we daar al een steen-
tje aan bij te dragen. Met de cd zetten 
we daar een nieuwe stap in. Voortaan 
kun je als ouders gewoon thuis samen 
met je kinderen van pop en rock genie-
ten. Eigenlijk zou de cd standaard in het 
opvoedpakket van iedere ouder moe-
ten worden opgenomen.”

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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Snackpoint Le Patat - Dorpsstraat 62
Aarle-Rixtel - tel. 0492 384 262

Deze actie geldt niet voor aankoop van tabakswaren

Grandioze Aanbieding
Wij hebben vanuit het niets de 14e plaats 

behaald bij de meest prestieuze wedstrijd van 
Nederland, de Cafetaria top 100!!

Om deze geweldige prestatie met u 
te vieren, ontvangt u 14 dagen lang vanaf 

14 januari t/m 28 januari 14% korting op uw 
totale bestelling!!

Viert u dit feest met ons mee?

oMase bezoekt Otto Bock

Orkest OJO treedt op in het Elkerliek

(Herhalings)lessen reanimatie en AED

Mariahout – oMase brengt op woensdag 22 ja-
nuari een bezoek aan het bedrijf Otto Bock in 
Son.

Dit bedrijf vervaardigt materialen om mensen 
bewegingsvrijheid te geven of te helpen behou-
den, denk hierbij aan protheses, braces en rol-

stoelen. De leden van oMase worden ontvangen 
met koffie en krijgen een rondleiding door de 
werkplaats. Ze vertrekken om 09.15 uur vanaf 
de kerk in Mariahout. 

Dames die zich aangemeld hebben krijgen hier-
van nog persoonlijk bericht.

Aarle-Rixtel – Het OJO orkest van harmonie De 
Goede Hoop speelt op zondag 19 januari in de 
kapel van het Elkerliek ziekenhuis.

De eucharistieviering wordt dan muzikaal opge-
luisterd door OJO. De mis begint om 10.00 uur 
en iedereen is hierbij welkom.

Laarbeek - St. Hart & Aa’s, werkgroep Laarbeek, 
lid van de reanimatieraad van de Hartstichting, 
organiseert in 2014 als van ouds de herhalings-
lessen reanimatie. St. Hart & Aa’s organiseert al 
meer dan 25 jaar de reanimatielessen in Laar-
beek. De stichting is lid van de Reanimatie-
partners van de Hartstichting en verzorgt alleen 
met deskundig (verpleegkundigen die dagelijks 
daarmee te maken hebben) en gecertificeerde 
NRR instructeurs de cursussen. 

De herhalingslessen staan gepland als volgt ge-
palnd:
* Dorpshuis Lieshout op dinsdag 28 januari, 
donderdag 30 januari en woensdag 5 februari 
2014 
* De Dreef, Aarle-Rixtel op donderdag 23 janu-
ari 2014

* Ontmoetingscentrum, Beek en Donk op dins-
dag 4 en woensdag 12 februari 2014

De 1e herhalingsles begint om 18.30 uur. De 2e 
herhalingsles begint om 20.15 uur. U dient uw 
diploma van de Hartstichting mee te brengen, 
zodat de organisatie uw herhalingsles kan aan-
tekenen. 

Op donderdag 6 en 13 februari 2014 wordt er 
in het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
een nieuwe cursus (twee avonden) reanimatie 
met AED gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. U 
ontvangt een landelijk erkend diploma van de 
Nederlandse Hartstichting.

Aanmelden kan bij Ad Loos, tel:  0492-382034 
en via de mail: adloos@hotmail.nl  of per post: 
Kerkstraat 39, 5735 BW Aarle-Rixtel. 

Gezondheidsteam Aarle-Rixtel 
organiseert dorpswandeling

Jaarvergadering Vrouwenbeweging

Aarle-Rixtel - Team Aarle-Rixtel van de Ge-
zondheidsrace 2014 houdt op zondag 19 janu-
ari aanstaande een dorpswandeling door het 
buitengebied rondom Aarle-Rixtel. Ze starten 
om 13.30 vanaf kiosk kouwenberg.

Onder begeleiding van dorpsgids Henk van 
Beek wordt er een mooie wandeling gemaakt. 

Henk zal op een leuke manier veel weetjes ver-
tellen over het buitengebied en Aarle-Rixtel. 
Daarnaast kun je kennismaken met de leden van 
team Aarle-Rixtel.

De wandeling duurt 1,5 uur en wordt afgesloten 
met koffie en thee in het Kouwenbergs kerkje. 

Beek en Donk – De leden van de Vrouwenbe-
weging Beek en Donk worden uitgenodigd voor 
de jaarvergadering op dinsdag 21 januari.

Deze vergadering begint om 20.00 uur in zaal 
’t Huukske. Na de gebruikelijke vergadering en 
pauze wordt er gekiend en een loterij gehouden. 
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GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

DORPSSTRAAT 25, AARLE-RIXTEL / 0492-382189
WWW.EETERIJTANTEPOLLEWOP.NL

Heel de maand januari
een speciaal nieuwjaarsmenu
Bij 3 gangen van ons 
nieuwjaarsmenu is 
het Hoofdgerecht 
gratis! U betaalt 
alleen het voor-
gerecht en dessert.

Vrijdag ‘Snow Beats’ in Beek en Donk 

Lezing over de Bokkenrijders

Beek en Donk - Na het uitverkochte SenZation 
White en Jingle Beats volgt als aangekondigd 
‘SNOW BEATS’ als de volgende ON TOUR dis-
co. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 17 januari in 
Beek en Donk.

‘Snow Beats’
Als het buiten niet wil sneeuwen, zorgt tiener-
werk de Boemerang wel voor de nodige sneeuw 
tijdens ‘Snow Beats’. Deze disco is bedoeld voor 
de Laarbeekse tieners van het voorgezet onder-
wijs met een leeftijd van 13 tot met 15 jaar. De 
tieners mogen ook allemaal 1 introducé meene-
men van buiten Laarbeek.
De aanvangstijd van SNOWBEATS is 20.30 uur 
en is afgelopen om 23.30 uur. 
De Boemerang, Otterweg 29 in Beek en Donk. 
De ingang van de tienerruimte is aan de achter-
kant van het ontmoetingscentrum.
Kaarten zijn te koop bij Shoes4you, Heuvelplein 

10C in Beek en Donk, Snoeperij Jantje, Kerk-
straat 4 in Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij Mark, 
Dorpsstraat 5 in Lieshout, Buurthuis, Bernadet-
testraat 43 in Mariahout. 

Volgende acitiviteiten
De volgende &RG PLUS ON TOUR disco’s zijn 
gepland op 14 februari in Lieshout met als the-
ma Heart Beats en het seizoen wordt afgesloten 
op 21 maart 2014 na Carnabeats met de After 
Beats in Mariahout bij Yammas.

Membercard
Het &RG PLUS pasje (membercard) is voor 
Laarbeekse tieners gratis. Een pashouder krijgt 
eerder informatie over de kaartverkoop en kan 
tegen betaling van 1 euro een toegangskaartje 
voor de PLUS disco kopen. Heeft men geen 
membercard en kan men een schoolpas of ID 
laten zien betaalt men 3 euro. 

Beek en Donk - Op de Heemavond van Heem-
kundekring De Lange Vonder uit Beek en Donk 
wordt maandag 20 januari door Ton van Reen 
een lezing gehouden over de Bokkenrijders. 
De Bokkenrijders spreken nog altijd een grote 
rol in de verbeelding van de mensen. Nog al-
tijd worden er verhalen verteld over Nolleke 
van Geleen, over Geerlingh met de dode hand, 
Schinderhannes, en Jan de Lichte.

De bendes van de Bokkenrijders ontstonden 
vooral door de grote hongersnoden in de acht-
tiende eeuw. Om sterk te staan zouden ze een 
verbond met de duivel hebben gesloten. In het 
volksgeloof werd de duivel vaak afgebeeld als 
een bok met horens. Bij bijeenkomsten die de 
bokkenrijders vaak ’s nachts hielden, zouden ze 
als zinnebeeld van hun verbond met de duivel 
een beeldje van een bok op tafel hebben gezet. 
Het zou zijn gesmeed van het goud van uit ker-
ken geroofde kelken en monstransen. ’s Nachts 
zouden de bokkenrijders zich op de rug van bok-
ken door de lucht verplaatsen. Waren het echte 
misdadigers? Iedereen die in de gewelddadige 
achttiende eeuw niets had, werd voor galg en 

rad geboren. Vooral hongerige mensen en ver-
schoppelingen eindigden hun leven aan de gal-
gen die overal in Nederland, België en Duitsland 
groeiden als strohalmen.

In zijn lezing vertelt Ton van Reen over de op-
komst en ondergang van de bendes, en over 
hun invloed op het leven in de achttiende en 
negentiende eeuw. Om het verhaal aanschou-
welijk te maken, toont hij tijdens zijn lezing een 
veertigtal grote platen in kleur met afbeeldingen 
van de onderwerpen waarover hij spreekt.

Ton van Reen schrijft romans, kinder- en jeugd-
boeken. Over de Bokkenrijders schreef hij eer-
der de klassieker DE BENDE VAN DE BOKKEN-
RIJDERS (Uitgeverij De Geus). Het boek werd 
beroemd door de verfilming voor televisie, een 
dertiendelige serie die in 1994 in Montreux werd 
bekroond als  beste Europese jeugdserie. De le-
zing wordt gehouden op 20 januari om 20.00 
uur in het Ontmoetingscentrum aan de Otter-
weg in Beek en Donk.
Voor leden van De Lange Vonder is de entree 
gratis, niet-leden betalen €2,-. 

Laatste kans voor gratis Nordic Walking les 
Beek en Donk - Deze Nordic Walking les wordt 
georganiseerd door ‘The Shooters’ team 2 Beek 
en Donk van de Gezondheidsrace Laarbeek op 
zaterdag 25 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Start- en eindpunt is bij restaurant Pluk, Kop-
pelstraat 35 in Beek en Donk. 

Een unieke kans om kennis te maken met deze 
sport. Voor stokken wordt gezorgd. De les wordt 
gegeven door een gecertificeerd Nordic Walking 

instructeur. In circa anderhalf uur wordt inge-
gaan op de techniek van het lopen met stokken. 
Het is zeker niet moeilijk, maar men moet even 
op weg geholpen worden.

Aanmelden kan t/m 17 januari via telefoon: 06-
83113078 of per mail: nordicwalking@gezond-
beekendonk.nl. Voor meer informatie zie: www.
gezondbeekendonk.nl. Team 2 ‘The Shooters’ 
zien belangstellenden graag op deze middag. 
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U heeft een eenmanszaak of een samenwer-
kingsverband tussen natuurlijke personen (VOF, 
maatschap of CV) en kinderen van 15 jaar of 
ouder die meewerken in de onderneming en 
nog thuis wonen? Indien dit zo is en U wilt Uw 
kind belonen voor de verrichte arbeid dan is 
daar een simpele maar doeltreffende regeling 
voor. De naam van deze fiscale regeling is de 
KJ-regeling.
U doet een verzoek om toepassing van deze 
regeling bij de fiscus. U moet 1 maal per jaar 
aangifte doen (voor 31 januari over het vooraf-
gaande jaar). U hoeft alleen maar aangifte voor 
de loonbelasting en premie zorgverzekeringswet 
te doen. Voor deze regeling gelden verder geen 
sociale lasten, pensioenen en verzekeringen.
Indien U kiest voor deze regeling kunt U het uit-
betaald loon/zakgeld van Uw kind als loon ver-
werken in Uw jaarrekening. U kunt deze kosten 
dan van de winst aftrekken. Naast loon/zakgeld 
mag U ook kledinggeld (maximaal € 351 per 
jaar) en kost en inwoning (maximaal € 2.064 per 
jaar) als loonkosten aftrekken van Uw resultaat.
Het voordeel hiervan is dat U een belastingvoor-
deel haalt terwijl Uw kind (via de KJ-aangifte) 
geen of heel weinig belasting hoeft te betalen. 
Iedereen in Nederland heeft namelijk een hef-
fingskorting en arbeidskorting als men werkt. 
Deze “belastingkortingen”zijn zo hoog dat bij 
een inkomen van maximaal € 6.000 op jaarbasis 
men geen belasting hoeft te betalen. Door Uw 
kind te belonen maakt U gebruik van deze kor-
tingen en bespaart U zelf belasting. Via de aan-
gifte betaalt U wel premie zorgverzekeringswet 
en dat is 7,5% van het brutoloon.
Verder is het raadzaam per kind individueel te 
bepalen hoe hoog het loon mag zijn in verband 
met eventuele bijbaantjes, kinderbijslag en stu-
diefinanciering.

Meewerkende kinderen

We zijn gestart!

Basisonderwijs – peuterspeelzaal – dagopvang – buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

0499 - 42 15 29 • Grotenhof 4 • Lieshout • like ons en blijf op de hoogte, zoek: Kindcentrum-De-Sprankel 

 Afgelopen maandag was het zover: Kindcentrum De Sprankel is gestart! 
Vanaf nu kunnen kinderen van 0 tot en met 13 jaar vóór, ti jdens en na 
school op één locati e terecht en lett erlijk op en neer wandelen tussen de 
verschillende organisati es. Opvang, onderwijs en ontwikkeling onder één dak!
We zijn trots op ons prachti ge, nieuwe gebouw. Het gebouw is wel veranderd 
maar onze visie niet: een plek bieden waar uw kind mag zijn wie het is.
 Uw kind als stralend middelpunt van een veilige en inspirerende werk-, 
speel- en leeromgeving. Met veel plezier werken we hier elke dag aan.

Team Kindcentrum De Sprankel

Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 18 januari
14.30 Sparta’25 A1 - Wilhelmina B A1
13.15 Wodan B1 - Sparta’25 B1
09.15 Blauw Geel’38 E1 - Sparta’25 E1
10.15 Blauw Geel’38 F1 - Sparta’25 F1
14.30 Sparta’25 MA1 - Brabantia MA1

Zondag 19 januari
14.30 Sparta’25 1 - SVC 2000 1

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 18 januari
Aanvang:
14.30 ASV’33 A1 - DVG A1
15.00 Gemert B2 - ASV’33 B1
13.00 DVG B2 - ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 - DSV MB1
13.00 Avesteijn C1 - ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 - DVG C2
12.30 ASV’33 C3 - DVG C3
ASV’33 D1 - Tegenstander nog niet bekend
11.45 DVG D2 - ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1G - Blauw Geel ‘38 E4
10.45 Stiphout Vooruit E2 - ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G - Venhorst E3
10.30 ASV’33 F1 - Mifano F1
09.15 ASV’33 F2 - Stiphout Vooruit F3
09.15 ASV’33 F3G - DVG F3
09.15 ASV’33 F4 - Venhorst F5
10.30 VOW F3  - ASV’33 F5G

Programma Senioren Zaterdag 18 januari
18.00 Helmondia 2 - ASV’33 2 (kunstgras)

Programma Senioren Zondag 19 januari
Aanvang:
12.45 Helmondia 1 - ASV’33 1 (kunstgras)
* Wijzigingen onder voorbehoud 

VV Mariahout
Oefenprogramma selectie VV Mariahout:
Zaterdag 18 januari 
18.00 Oranje Zwart 1 - Mariahout 1 
Donderdag 23 januari 
19.30 Mariahout 2 - Mariahout 3

Zaterdag 25 januari 
18.00 Bavos 1 - Mariahout 1
Dinsdag 28 januari 
20.00 Brandevoort 1 - Mariahout 2

Zaterdag 1 februari 
17.00 Mariahout 3 - Eli 3
19.00 Eli 1 - Mariahout 1
Zondag 2 februari
11.30 Mariahout 2 - Eli 2 

Competitie programma VV Mariahout
Zondag 2 februari 
10.00 Irene 3 - Mariahout 5 
10.30 Mariahout 4 - Avesteyn 4

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 12 januari
Recreanten - Corridor  8 - 3
PupE2 - SCMH  2 - 3
VIOS (O) - PupE1 3 - 1 
Be Quick - AspC2 7 - 4 
Stormvogels (L) - AspC1 1 - 5
AspB1 - DDW 4 - 7 
BMC MW1 - MW1 28 - 3 
MW2 - Jes MW1 10 - 6 
Be Quick 3 - Sen 2  12 - 7 
Dot (V) - Sen 1  10 - 1

Programma Zaterdag 18 januari 
Sporthal Lieshout
09.30 PupE1 - Emos
10.30 PupD1 - EDN ’56 
11.30 AspC2 - NDZW
12.30 AspC1 - Kv Rooi
Sporthal Den Dungen
10.30 Flash - PupE2
Sporthal Nistelrode 
13.00 Prinses Irene - AspB1
Sporthal Schijndel
17.00 Alico - JunA1

Zondag 19 januari 
Sporthal Lieshout
13.00 Sen 2 - Zigo 2
14.20 Sen 1 - VVO 1 

Woensdag 22 januari 
Sporthal Bakel
20.30 MW1 - Geko MW1
Sporthal Veghel
21.00 De Kangeroe MW1 - MW2

volleybal

Bedovo
Were-Di HS 2 - Café Thuis; Bedovo H1: 3-1 
(25-20, 25-20, 17-25, 25-20)
VGS; Bedovo D1 - Phoenix DS 1:  3-1 
(20-25, 25-17, 25-20, 25-15)
Bedovo MB1 - VV Rooi MB 1:  3-1 
(25-22, 20-25, 25-23, 25-16)

Uitslagen recreanten:
Cafe ‘t Menneke - Oliehandel Maas: 3-0 
(25-10, 25-05, 25-18)
LIEF Dientje - Bedovo DR3:  3-0 
(25-11 ,25-11, 25-10)
Sportshop Laarbeek - Van Doren eng.: 3-0 
(25-18, 25-09, 25-19)
Kleingeld Bouwmat. - Vogels Autobedr.: 0-3  
(20-25, 17-25, 22-25)

Programma zaterdag 18 januari Nevobo
Condor DS 1 - Bedovo DS 1
Triade-VCT MA 1 - Bedovo MA 1
LOV MB 1 - Bedovo MB 1
VC Polaris HS 2 - Bedovo HS 1

Recreanten
Sportshop Laarbeek - Dientje
GEO administraties - Slagerij Brouwers
Van de Rijt Interieurs - Vogels Autobedr.
Bedovo DR3 - VC Boering
Oliehandel Maas - Bèr Vogels

handbal

Bedo
Gemengde D-jeugd - M.H.V. ’81  10-9
Meisjes B-jeugd - Habo ’95  9-18
Tremeg - Jongens B-jeugd  13-25
Dames 2 - Achilles ’95 8-18
Dames 1 - M.H.V. ’81  11-19
Heren 4 - DOS ‘80  23-42
Heren 3 - M.H.V. ‘81  27-31
Heren 2 - Jupiter ‘75  19-18
Heren 1 - E.S.Z.V. Oktopus  28-19

Programma:
Eventuele wijzigingen worden 
vermeld op hvbedo.nl
Zaterdag 18 januari
Egerbos, Venlo
13:00 Blerick DB1 - Meisjes B-jeugd 
De Drie Eiken, Bergeijk
18:00 Bergeijk DS3 - Dames 2 
20:30 Bergeijk HS2 - Heren 2 

Zondag 19 januari
De Burcht, Boekel
10.15 Habo ‘95 HS4 - Heren 4
De Dioscuren, Schijndel
11.15 Zephyr HS1 - Heren 1 
12.30 Zephyr DS1 - Dames 1
De Coevering
12.00 H.C.G. D1 - Gemengde D-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
12.40 Jongens B-jeugd - Bergeijk HB1 
De Leye, Oisterwijk
12.45 Taxandria HS2 - Heren 3 

KPJ
Programma Senioren 18 januari 
Bakel
20.00 KPJ Beek en Donk - Gemert 1
Uitslagen Aspiranten:
H.C.B ‘92 D2 - KPJ Beek en Donk D1 5-11
KPJ Beek en Donk D2 - DOS ‘80 D2 7-6
KPJ Beek en Donk DB1 - Tremeg DB1 13-20
KPJ Beek en Donk DS1 - Niobe DS1 8-28

Aspiranten zaterdag 11 januari
Hubertushal, Neerpelt, België
13.00 Neerpelt DB1 - KPJ Beek en Donk DB1
Aspiranten  zondag 12 januari
Sporthal ‘t Zand, Bakel
10.00 Acritas E1 - KPJ Beek en Donk E1 
Hal Naestenbest, Best
12.30 Aristos DS2 - KPJ Beek en Donk DS1 

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 13 januari
2-0 Theo Verheijen - Bert van Wanrooij
2-0 Antoon van Osch - Jaspert Swinkels
0-2 Hans de Jager - Manuel Villalon
0-2 Christ Marin - Antoon Wagemans
0-2 Cor Oppers - Jan van Dijk

0-2 Bert van de Vorst - Joop Kerkhof
0-2 Bennie Beerens - Jan van Hout
2-0 Antoon Rooijakkers - Albert Kluijtmans
0-2 Harrie Poulisse - Huub Biemans
0-2 Mies van de Biggelaar - Herman van de Boom
2-0 Frits Wilbers - Jan Hesselmans
0-2 Albert Kluijtmans - Jan van Neerven
0-2 Harrie Bouwmans - Cor Verschuren
2-0 Henk van den Bergh - John Labes
2-0 Henk Mastbroek - Tonny de Louw
2-0 Henk Verhappen - Leo van Griensven
2-0 Harrie van Kleef - Antoon Smits

Uitslagen van dinsdag 14 januari
2-0 Hans de Jager - Piet Verhagen
2-0 Hans Heldoorn - Evert Baring
2-0 Tonnie Raaijmakers - Piet Verhagen
0-2 Frits Tak - Piet van Zeeland
2-0 Theo Verheijen - Henk Meerwijk
2-0 Piet Goossens - Willie Vorstenbosch
2-0 Hendrik Korsten - Theo van Hoogstraten
2-0 Mari Verbakel - Pieter Rooijackers
0-2 Theo van Hoogstraten - Frits Poulisse
2-0 Marinus Steegs - Lou Muller
2-0 Cor van den Berg - Antoon Maas
2-0 Herman van de Boom - Wim Swinkels
0-2 Marinus Steegs - Martien van de Elsen
2-0 Ad Barten - Lambert van Bree
0-2 Guus van de Elsen - Jan Verbakel
2-0 Gerrit van Osch - Martien Swinkels
2-0 Henk van de Vegt - Ad de Koning

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 8 januari 2014 
Lijn A
1.José en Jan 67,36
2.Jan en Mia 65,28%
3.Henny Francien 56,94% 
4.Jan en Mari 56,60%

Lijn B
1.Jo en Pieta 62,64%
2.Jo en Janette 61,81%
3.Jo en Riet 58,75%
4.Diny en Jos 58,61%

De volgende zitting is op woensdag 15 
januari 2014, aanvang 19,30 uur. Plaats: 
Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 9 januari
1. Marie Louiseen Kori    70,00%                                                                                                                                  
2. Jopie en Hans                 61,88%
3. Toon en Roos                 59,38%
4. Lambert en Wim           53,13%                                                                                                                                     
5. Corrie en Gerard            50,00%

De volgende zitting is op donderdag 16 
januari 2014. Aanvang 20.00 uur plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 14 Januari 2014
1.Rie Rooijackers/Jos de Vries 67,50%
2.Cor en Nelly Verschuren 64,17%
3.Rietje en Dorry Zwets 62,92%
4.Tony Werners/Nelly Graat 60,00%
5.Diny Biemans/Jos Wouters 58,75%

De volgende zitting is op dinsdag 21 
januari 2014. Aanvang: 13.30 uur. Plaats 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

 
schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 14 januari 
½-½ Jef Verhagen - André Bergman 
1-0 Hans Claas - Thijs Knaapen 
1-0 Willy Constant - Herman Konter 
½-½ Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans 
½-½ Chris v. Laarhoven - Johnny v.d. 
       Laarschot 
1-0 Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar

Programma 21 januari
André Bergman - Aloys Wijffelaars
Willy Constant - Hans Claas 
Jef Verhagen - Frans v. Hoof 
Herman Konter - Dirk-Jan Gloudemans 
Hein v. Bree - Albert v. Empel 
Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen

Zie ook onze website www.dotschaak.nl
 

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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Frans en Ruud Kooijmans nemen afscheid van Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team

“Profwielrenners zijn gewend aan service”
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Vacansoleil-DCM 
stopt als sponsor van het wielerteam 
Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team. 
Hiermee komt na drie jaar een einde 
aan het werk van Beek en Donkena-
ren Ruud en Frans Kooijmans. Zij 
maakten deel uit van de ‘staff’ van 
dit team, dat bestond uit 29 renners 
uit verschillende landen. 

Een inkoppertje 
“Het is heel jammer dat de ploeg 
niet doorgaat”, vertelt Ruud, zelf 
een fervente en succesvolle wielren-
ner. De Beek en Donkenaar werkte 
op het hoofdkantoor van Vacansoleil 
als projectmanager van een camping-
keten. Doordat Vacansoleil-DCM tot 
december 2013 de sponsor was van 
een bekend landelijk wielerteam, zat 
Ruud op zijn werk dicht bij het vuur. 
“Ik ben zelf wielrenner, werkte voor 
de directeur-eigenaar, heb veel kennis 
van de wielersport en spreek de talen 
goed. Het was een inkoppertje”, ver-
telt de wielrenner in hart en nieren. 

Chauffeur en coördinator 
Ruud werd coördinator planning en 
logistiek.  Ook Frans, Ruuds vader, 
kon aan de slag bij de wielerploeg. 
Frans werd vooral ingezet als chauf-
feur. “Kun jij de kookwagen naar 
Benidorm rijden en wil je een ren-
ner ophalen van het vliegveld?”, 
zijn slechts een paar vragen die aan 
Frans gesteld werden en die hij zich 
niet twee keer liet stellen. “Zo’n 
kans om te debuteren in de rondes 
van Italië en Frankrijk, al was het dan 
niet als wielrenner, was niet tegen 
dovemans oren gezegd!”

Tour de France 2013
Het Pro Cycling Team Magazine 
2013 ligt op tafel, met ernaast een 
indrukwekkend pakket papier met 
het schema van de Tour de France 
2013. Het schema is gemaakt door 
Ruud: programma, hotels, het ge-
bruik van het wagenpark, de ge-
boekte vluchten: het staat er allemaal 
in. “Mensen weten vaak niet dat er 
zoveel bij komt kijken om dergelijke 
wielerrondes in goede banen te lei-
den”, vertelt Frans. “Er moet een 
plan gesmeed worden. Er zijn bij-
voorbeeld eerst al trainingskampen 

voor de renners ter voorbereiding 
in Spanje en Italië. Het personeel is 
altijd eerder dan de renners op de 
plek waar het gaat gebeuren. Alles 
moet klaargezet en geregeld worden 
voor de mannen. Van het boeken 
van vliegtuigtickets, het aanvragen 
van visa tot regelen van de kamerin-
deling in het hotel. En dan moet het 
toernooi nog beginnen.”

Het werk van Ruud
Zaken regelen, is het werk van Ruud. 
Bijvoorbeeld als een renner ziek 
wordt. Ruud: “Dan begin je weer bij 
het begin. Alles moet terug naar Ne-
derland en er moet een nieuwe ren-
ner ingevlogen worden. Alles moet 
voor hem klaargemaakt worden, en 
die hebben niet één fiets, ze hebben 
er wel een stuk of vijf.” Naast deze 
zaken onderhoudt Ruud contact met 
organisaties van wielerevenemen-
ten. 

Het team van Vacansoleil-DCM
Het 90-koppige team van Va-
cansoleil-DCM  bestond uit ploeg-
leiders, trainers, verzorgers, meca-
niciens, fysiotherapeuten, artsen, 
een mental coach, chauffeurs, pers-
voorlichters en koks. En een groot 
wagenpark met 2 bussen, 3 trucks, 
2 kleine vrachtwagens (allen voor-
zien van keuken met wasmachine en 
droger) 1 camper, 1 kookwagen, 2 
vip bussen en 20 auto’s. 

‘Ou est le soleil?’
Vader en zoon Kooijmans kijken te-
rug op een mooie tijd bij Vacansoleil-
DCM. “Ik vond het een mooie 

sponsor, je merkt dat het velen toch 
aan vakantie doet denken”, vertelt 
Frans. “En er is toch niets mooiers 
dan bij een besneeuwde ’berg-op’ 
de commentator te horen vragen: 
Vacansoleil, ou est le soleil? Waar 
is de zon?” Ruud vindt het jammer 

voor het team, maar heeft inmiddels 
een nieuwe uitdaging gevonden: de 
Basso Bike Bar in Eindhoven, aan de 
Insulindelaan 126 is van hem. Za-
terdag 18 januari staat er een veld-
toertocht gepland. Kijk hiervoor op 
Facebook: Basso Bike Bar. 

Frans in de sneeuw in de Ronde van Italië

Ruud Kooijmans tijdens de Tour de France

Frans Kooijmans met wielrenner Rob Ruijgh

schaken

Warbout zet TaTa schaaktoernooi 
naar zijn hand
Lieshout - De Lieshoutse schaker 
Dick Warbout heeft op Het TaTa 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee een 
goede prestatie geleverd door de 
76e editie in zijn poule ongeslagen 
te winnen. Hij is daarmee kampioen 
en promoveert. 

Vrijdagavond speelde hij tegen 
de 9-jarige Jochem Schoppen uit 
Utrecht. Al snel bleek dat dit de twee 
beste uit de poule waren en na een 
5 uur durend gevecht werd het re-
mise. Zaterdag ontmoette hij Martin 
van Harten die met de winst van de 
eerste dag de leiding had. Een mas-
sale aanval kon door Dick gepareerd 
worden en toen de kans kwam sloeg 
hij toe en won. 

De andere partij werd verrassend re-
mise en kwam Dick aan de leiding 
en had de laatste dag alles in eigen 
hand. Zondag moest Kadir Asnar uit 
Druten alles of niks spelen om nog 
wat resultaat weg te slepen. Ook nu 
wachtte Dick zijn kansen af en in een 
gecompliceerd eindspel liep het uit 
op een mat. Het was de 4e keer dat 
Dick het toernooi won.

Dick Warbout in het midden (met bril) 
tijdens het schaaktoernooi

Flamingo’s wint overtuigend van DOT
Mariahout/Deurne - In de hoofd-
klasse B van het vrouwenkorfbal 
heeft Flamingo’s uit Mariahout, 
gesponsord door Auto Corsten, 
de belangrijke wedstrijd om de 
rode lantaarn gewonnen van DOT 
uit Vlierden. In sporthal De Kubus 
te Deurne werd het 10-17. 

Na de korte competitiebreak was 
Flamingo’s erop gebrand een 
overwinning te boeken op hek-
kensluiter DOT. De voorbereidin-
gen, trainingen en tactische be-
sprekingen waren goed geweest. 
Flamingo’s ging geconcentreerd 
de wedstrijd in en speelde een 
zeer goede eerste helft. De ver-
dediging zat praktisch op slot. De 
aanval combineerde met overleg 
en gevarieerd. Het spel werd re-
gelmatig verlegd en dat leverde 
mooie schotkansen op. DOT had 
te weinig antwoord op het goede 
veldspel van de rood-witten. En 
omdat Flamingo’s bovendien ef-
fectief was in de afwerking, keek 
DOT bij rust tegen een 3-10 ach-
terstand aan. Daarmee legde de 
ploeg van trainer/coach Tieneke 
Roffel de basis voor de uiteinde-
lijke overwinning.

In de tweede helft kreeg DOT iets 
meer grip op de wedstrijd en dat 
vertaalde zich in meer gevaar in de 
aanval. Het vizier van de Vlierdense 
vrouwen stond aanvankelijk niet 
op scherp. Dat was mede de ver-
dienste van Flamingo’s dat in staat 
was goed druk te geven op de aan-
valsters van de thuisploeg. Daarbij 
was de verdedigende rebound van 
Flamingo’s naar behoren. Door re-
gelmatig te scoren liep Flamingo’s 
uit naar 7-15. Toch was Flamingo’s 
minder gefocust dan voor de rust. 
De aanval was soms wat aan de 
korte kant door enkele onzorgvul-
digheden en ook de defensie verloor 
bij momenten de concentratie. Daar 
profiteerde DOT dan weer van. 

Nadat Marloes van Lieshout en 
Neeltje Berkvens in de ploeg waren 
gekomen voor respectievelijk Gaby 
Habraken en Linda Corsten – zij 
speelde voorlopig haar laatste wed-
strijd -  liet Flamingo’s DOT rond 
zes minuten voor tijd onnodig tot 
10-15 terugkomen. Even, heel even 
leek het erop dat DOT hier moed 
uit putte. Maar Flamingo’s had 
Marleen de Groot ‘woman of the 
match’ en goed voor acht treffers. 
Zij scoorde enkele minuten voor tijd 
van afstand 10-16.  

Overige doelpunten Flamingo’s: 
Anouk van Eijndhoven (3x), Sanne 
Schepers en Gaby Habraken elk 
2x, Robin Vogels en Manon van 
Eijndhoven elk 1x. 

Senioren 2 verloor met 7-12 van 
Be Quick 3. In de eerste helft was 
Flamingo’s niet scherp genoeg. 
De ploegen gingen met een 7-2 
stand de rust in. In de tweede helft 
streed Flamingo’s voor elke bal, 
kwam tot 10-7 terug, maar kwam 
te kort om aansluiting te vinden.

korfbal

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl

Marleen de Groot van Flamingo’s in actie

volleybal

Start competitie Bedovo na de 
wintersport
Beek en Donk - De wedstrijd van 
Bedovo heren 1 tegen WereNi he-
ren 2 stond zaterdag 11 januari op 
het programma. De kampioenen van 
weleer moesten het opnemen tegen 
het jeugdige 2e team uit Gemert. Het 
was duidelijk niet de dag van de Beek 
en Donkse sterren. De buitenpositie 
werd minimaal benut, waardoor de 
spelers niet in de wedstrijd kwamen. 
Bedovo Heren 1 wist niet te winnen 
en verloor de wedstrijd met 3-1.

Afgelopen zaterdag speelde VGS/Bed-
ovo Dames 1 de eerste wedstrijd na de 
winterstop. De basis is wat uitgedund 
met het vertrek van Auke Peters op reis 
en een blessure van Silke van Schijn-
del. Aanvankelijk startte VGS/Bedovo 

Dames 1 de wedstrijd wat slap maar 
het enthousiasme werd na de verloren 
1e set weer verkregen. De laatste 3 
sets wisten ze met overtuiging binnen 
te slepen. VGS/Bedovo Dames 1 wint 
met 3-1.

Bedovo MB was ingedeeld in een 
nieuwe poule met daarin ook nog wat 
onbekende tegenstanders, zo ook VV 
Rooij. Met daarbij nog een nieuwe op-
stelling was het even wennen voor de 
meiden. Zij wisten daarentegen maar-
liefst 3 sets binnen te slepen wat re-
sulteerde in eindstand 3-1. Bij vlagen 
werd er goed volleybal gespeeld en 
keihard gewerkt door het team wat 
resulteerde in een trotse coach!

Van Schijndel 
De Woonwinkel

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

Aanstaande zondag geopend!
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Hallo Jumbo klant!
Jumbo Lieshout is gesloten 
maar kom bij Jumbo 
Mariahout ervaren hoe 
de zelfscan werkt.

Wist u dat Jumbo Mariahout 
voortaan ook tot 20.00 uur open is!!
Jumbo Lieshout opent haar deuren 
weer op 29 januari om 9.00 uur 
tot dan!
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Aanstaande zondag (19/1) staan de Engelse grootmachten 
Chelsea en Manchester United om 17.00 uur in London 
tegenover elkaar. Welke voetballiefhebber wil dit nou niet 
zien. Wat wordt de uitslag?

Stuur uw voorspelling op vóór zondag 19 januari 16.30 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook.
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek:  
Helaas zat bij de inzendingen niet het juiste antwoord
Antwoord vorige editie: 419.607

Bon kan opgehaald worden tot en met 23 januari bij Sportshop Laarbeek.

       Prijsvraag

voetbal

Trainers verlengen 
contract bij ASV’33

Wandeltocht Supportersclub ELI

Sparta’25 houdt Winterbarbecue

Zaterdag Rollerdisco voor de jeugd

Aarle-Rixtel - Hoofdtrainer Twan Wij-
nen, assistent-trainer Maikel Kluyt-
mans en keeperstrainer Geert Nuwen-
houd hebben ook volgend seizoen de 
leiding over vierdeklasser ASV’33.

Dit drietal vormt sinds dit seizoen met 
grote tevredenheid de technische staf 
bij ASV’33 . Het bestuur van deze 
voetbalvereniging is zeer tevreden 
over de samenwerking, waardoor ze 
het contract met een jaar verlengd 
hebben.

Beek en Donk - In de winterstop van 
het voetbalseizoen organiseert voet-
balvereniging Sparta’25 elk jaar en-
kele activiteiten. Voor de jeugd was 
er het zaalvoetbaltoernooi en voor 
de leden van 16 jaar en ouder wordt 
op zaterdag 25 januari de traditionele 
winterbarbecue gehouden. 

Winterbarbecue
Dit jaar wordt de winterbarbecue ex-
tra aangekleed met een live-artiest. 
Ray Delando is een zanger/entertai-
ner die niet alleen zingt, maar ook de 
mensen betrekt bij het optreden. Hij 
zingt nummers van vele verschillende 
bekende artiesten en zijn repertoire is 
Nederlandstalig en Engels. Van Rock & 
Roll en feestnummers tot levensliedjes 
en smartlappen. 

Vrijwilligersavond
Voor de vrijwilligers en sponsors wordt 
op zaterdag 8 februari een avond ge-
houden. Een vereniging zoals Sparta 
’25 kan niet zonder haar vrijwilligers 

en sponsors. Zij worden op deze avond 
bedankt voor hun steun in het afgelo-
pen jaar met een hapje, drankje en een 
muzikaal optreden. 

Carnaval
Op de vrijwilligersavond zal tevens de 
bekendmaking plaatsvinden van het 
boerenbruidspaar van de Groenwit-
ten. Via enkele hints op de website 
van Sparta’25 wordt een tipje van de 
sluier opgelicht. 

Op carnavalsvrijdag wordt de Prins en 
de Raad van Elf bekendgemaakt en is 
Sparta-kletser MAR-TIEN aanwezig. 
Op zaterdag het traditionele verkleed 
zaalvoetbal voor de jeugd en na de 
middag een kindercarnavalsfeest met 
artiesten, spellen en loterij. Op maan-
dag is het tijd voor de traditionele 
boerenbruiloft met een boerenpaar. 
Pestauwer in ’t Engels zal als voor-
ganger dienen en waarschijnlijk zullen 
enkele het huwelijk proberen te voor-
komen met de nodige bezwaren. 

Lieshout – De jaarlijkse wandel/puz-
zeltocht van Supportersclub ELI vind 
plaats op zondag 19 januari vanaf 
14.00 uur.

Het vertrek van deze tocht is vanaf de 
ELI-kantine. Hier komt men nadien 
ook weer terug voor een lekkere kop 
soep, de uitslag en de trekking van de 
gratis loterij. Aanmelden kan vanaf 
13.30 uur.

Goed begin voor Krijgsman Soranus

Uitslag wedstrijd bij HBV Recht door Zee

Ruud Kooijmans wint ook 3e Aan de 
Wielen-cross

Lieshout - Donderdagavond werd deel-
genomen aan het door het Helmondse 
Recht door Zee georganiseerde Toon 
Hertogs toernooi. Dit toernooi is ge-
noemd naar het erelid van Recht door 
Zee welke enkele jaren geleden is over-
leden.

De Lieshoutenaren waren goed op schot 
en kwamen ruim 40 punten boven het 

opgegeven gemiddelde uit. Vooral Ad 
Endevoets was weer goed op dreef en 
kwam uit op 237 punten, een gemid-
delde van 9,5 per schot. Compound-
schutter Twan v.d.Kruis deed niet voor 
hem onder en eindigde op 242 punten.

De totaaluitslag:
Recurve: 
Ad Endevoets 237; Willem Bekx 229; 

Jolanda v.d.Kruis 225; Rik v.d.Westerlo 
219; Theo v.d.Laar 208; Paul v.d.Broek 
207; Arjan v.d.Heuvel 200; Stephan 
Wijffelaars 181; Martien v.d.Graef 178; 
Toos v.d.Graef 160; Nelly v.d.Laar 148; 
Rita Endevoets 142.

Compound: 
Twan v.d.Kruijs 242.

Aarle-Rixtel – Handboogschutterij de 
Eendracht heeft op zaterdag 11 janu-
ari de 1e wedstrijd van 2014 verscho-
ten. Er werd deelgenomen aan het 
toernooi van HBV Recht door Zee in 
Helmond. 

Op deze avond namen nog 4 vereni-
gingen aan het toernooi deel: Neerlan-

dia Bakel,  Batavieren De Rips, Haagse 
Rozenknop Helmond en Prins Bern-
hard Mierlo. Door de grote drukte kon 
Recht door Zee zelf niet meeschieten.

Uitslag de Eendracht: 1. Toon v Hoof  
223, 2. Frank Schepers  208, 3. Walter 
Jansen  203, 4. Geert v Ganzenwinkel  
194, 5. Arno Donkers  185, 6.  Mar-

tien vd Graef  164, 7.  Michiel Verbakel  
161, 8. Frans Soontiens  123.

De eerstvolgende wedstrijd waaraan 
ze zullen deelnemen is op donderdag 
30 januari a.s. Hiervoor gaan ze naar 
HBV de Vriendschap in Mierlo, aan-
vang 20.00 uur.

Aarle-Rixtel - Prachtig zonnig winter-
weer vormde op zondag 15 januari een 
fraai decor bij de derde wedstrijd uit 
de ADW-crosscompetitie. In de eer-
ste twee ronden ontstond er een kop-
groep van een vijftal renners, waaruit 
Ruud Kooijmans en Leon Rooijakkers 
ontsnapten. 

Uiteindelijk moest Leon ook lossen en 
kon Ruud onbedreigd naar de overwin-
ning rijden. Het trio daarachter bleef 

tot de laatste ronde bij elkaar, totdat 
Henk Mertens alle registers opentrok 
en zo een podiumplaats veiligstelde.

De top tien in de uitslag:
1.   Ruud Kooijmans, Beek en Donk
2.   Leon Rooijakkers, Gerwen
3.   Henk Mertens, Aarle-Rixtel
4.   Jef van Dijk, Aarle-Rixtel
5.   Ad Dekkers, Mariahout
6.   Marcel Akkermans, Helmond

7.   Tjerk Bijlsma, Aarle-Rixtel
8.   Jean Pierre Vreugde, Aarle-Rixtel
9.   Bram Swinkels, Lieshout
10. Frans Kooijmans, Beek en  Donk

Het algemeen klassement in categorie 
1 wordt nu aangevoerd door Ad Dek-
kers, in categorie 2 door Bram Swinkels 
en in categorie 3 gaat Adri Donkers 
aan de leiding. De finalecross is op zon-
dag 2 februari.

handboogschieten

RC De Oude Molen klaar voor 
Nederlands Kampioenschap Showrijden

Beek en Donk - Zaterdag 25 januari 
wordt in het Topsportcentrum in Al-
mere het Nederlands Kampioenschap 
Showrijden op rolschaatsen gereden. 
Evenals voorgaande jaren beloofd het 
weer een spannend toernooi te worden 
waar Nederlandse rolschaatsverenigin-
gen de sportieve strijd met elkaar aan 
gaan. RC De Oude Molen reist met vijf 
teams naar Almere en hoopt daar goed 
te presteren.

Tijdens de KerstROLLERshow werden de 
acts aan het publiek gepresenteerd, en 
tevens werden ze zeer kritisch bekeken 
door trainers, choreografen en adviseurs. 
De laatste maand is er nog hard gewerkt 
om alle nummers verder te verbeteren 
en te cleanen. Omdat de eigen baan in 
de rollerhal te klein is, en niet voldoet 
aan de wedstrijdmaten heeft de equipe 
menig training op een grote baan in Val-
kenswaard gemaakt. Zondag 19 januari 
doen ze nog een laatste training in sport-
hal D’n Ekker. Hierna zijn ze er helemaal 
klaar voor.

RC De Oude Molen zet vijf teams in bij 
dit toernooi. Alle leden zijn eerst gese-
lecteerd voor de teams, waarna ze een 
jaar lang getraind hebben om een act te 
maken die de strijd aan kan met andere 
teams vanuit heel Nederland. Natuurlijk 
doen ze een gooi naar de titel. Maar 

aangezien alle teams uit Nederland dit 
doen en het niveau vrij hoog ligt, is de 
uitkomst zeer onzeker. De verwachting 
is dat het een spannend toernooi wordt.

De Kleine Groep, met twaalf rijdsters, 
rijdt News Flash. Bij dit nummer is een 
krant een attribuut, leuk detail is dat het 
een speciale editie van de MooiLaar-
beekKrant is. Het Kwartet rijdt Together 
United, een unieke vredesboodschap. 
Het Cadet Kwartet, dat is een jongere 
editie van een viertal, rijdt Violin Lyrical. 
Een verhaal van muziek en beleving. Er 
zijn twee jeugdteams. Een eerste team, 
met ervaren rijdsters van minimaal 12 
en maximaal 16 jaar. Zij rijden Find Your 
Light. Met hun spel van licht en scha-
duw hopen ze een goede score te halen, 
en kans maken op selectie voor het EK 

show. Het tweede jeugteam is vooral een 
kweekvijver voor de jongere leden, om 
ervaring op te doen met showwedstrij-
den. Zij rijden The Bucket Soldiers! En 
hopen eveneens op een goede prestatie.

Het Kampioenschap neemt een lange 
dag in beslag. De equipe vertrekt vroeg 
in de ochtend, en verwacht laat in de 
avond/nacht weer thuis te zijn. Het is 
prettig voor het team dat ze met een 
gesponsorde bus, van een vertrouwde 
chauffeur, de reis naar Almere en terug 
kunnen maken.

Meer informatie over de vereni-
ging, de rolschaatssport en het toer-
nooi is te vinden op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl. Of volg ze via 
Facebook.

Beek en Donk - Een avondje gezellig 
met je vrienden en vriendinnen actief 
bezig zijn, voor een schappelijk prijs-
je. Wie wil dat nu niet? Het kan in de 
Rollerhal van RC De Oude Molen. Die 
wordt zaterdag 18 januari omgetoverd 
tot mega rollerdisco paradijs.

Met enorme decordoeken, een dis-
cotheek en licht- en geluidinstallatie 
brengt de Sk8crew veel discosfeer in de 
hal aan de Lage Heesweg in Beek en 
Donk. Er is volop ruimte in de Roller-
disco om flink in de rondte te gaan, te 
swingen op de wielen en te kletsen met 
vrienden en vriendinnen. Even neer-
ploffen op de bank, wat lekkers kopen 

in de kantine, een muziekje aanvragen 
bij de DJ en vette moves leren van erva-
ren skaters. Twee springschansen ma-
ken het helemaal compleet. De meer 
ervaren bezoekers springen er met alle 
gemak overheen. En voor degenen 
zonder ervaring is vaak een van de 
baanwachters bereid om een handje te 
helpen, door net dat steuntje te geven. 
Er is van alles te doen en te beleven bij 
de SkateSwing van RC De Oude Mo-
len, en de avond vliegt voor de meeste 
bezoekers altijd weer te snel voorbij. 

Van begin tot eind houden volwassen 
baanwachters een oogje in het zeil, zo-
dat de avond voor iedereen gegaran-

deerd gezellig is en blijft. Voor ouders 
is dat een veilig idee, en zij kunnen met 
een gerust hart fijn ontspannen in de 
gezellige kantine na een drukke week. 
Kortom een avondje SkateSwing is 
voor iedereen een aanrader. En door de 
schappelijke clubprijzen blijft het ook 
leuk voor de portemonnee. Dit gezellige 
uitje is een vette hit, voornamelijk voor 
kinderen uit de bovenbouw van de ba-
sisschool. Het is ook uitermate geschikt 
om een vet kinderfeest te organiseren, 
waar je als ouder weinig werk aan hebt. 
Kijk voor prijs, de goedkope Sk8Card 
en meer informatie op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl

rolschaatsen

De jeugdgroep van RC De Oude Molen, één van de teams die deel gaat nemen aan het NK

wielersport
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MooiLaarbeekkrant
judo Budoclub op bezoek bij Judoclub 

Mariahout
Beek en Donk - Judoclub Mariahout 
hield weer haar jaarlijks terugkerend 
lage banden toernooi op zondag 12 ja-
nuari. Budoclub Beek en Donk was ook 
present met een aantal judoka`s. Deze 
judoka`s werden in diverse poules in-
gedeeld en moesten flink aan de bak. 

Voor Rens de Jong was het een speciale 
ochtend. Hij deed voor de eerste keer 
mee aan een lage banden toernooi. De 
wedstrijden verliepen in een sportieve 
sfeer. Er zijn helaas wel enkele partijen 
verloren gegaan, maar er werd met 
plezier gejudood en dat is toch het al-
lerbelangrijkste. Alle judoka`s gingen 
voldaan en met een mooie prijs weer 
naar huis. 

De uitslag
2e: Tijn Korsten, Jenna van Rhee, Jega 
van Rhee. 3e: Thom Boot. 4e: Rens de 
Jong, Joep Goossens. 5e: Roy Vialle. 
6e: Jeroen van der Heijden.

Mariahout - Judoclub Mariahout 
heeft afgelopen zondag het jaarlijks 
Lage Bandentoernooi georganiseerd 
in de gymzaal bij het buurthuis in Ma-
riahout. Het was een geslaagd toer-
nooi, waar fel gestreden werd om een 
mooie plek op het podium. Van de 
eigen club hebben 20 judoka’s deel-
genomen. 

Voor Remco Aarts, Joost van den 
Boogaart, Sanne Aarts, Loek Vermeu-
len, Liz Barten en Max Boudewijns 
was het de eerste kennismaking met 
een toernooi. Remco Aarts wist hier 
al een bijzondere prestatie neer te 
zetten door vier van de vijf partijen 
in zijn poule te winnen, waarvan drie 
met een ippon. Omdat hij de meeste 
punten behaalde, haalde hij een mooie 
eerste plaats. Joost van den Boogaart 
wist twee partijen te winnen met een 
waza-ari en zo een tweede plaats in de 
wacht te slepen. Sanne Aarts wist ook 
twee partijen te winnen, één met een 
yugo en één op beslissing. Door gelijk 
aantal wedstrijden in haar poule werd 
ze op basis van puntenaantal derde. 
Loek, Liz en Max wisten ondanks hun 
inzet nog geen partij te winnen in hun 
poule. Loek werd vierde, Liz en Max 
eindigde op de vijfde plaats.

Stan van den Boogaart zat in een grote 
poule ingedeeld en wist hierin vijf par-
tijen met een overwinning af te slui-
ten, waarvan twee met een ippon. Hij 
behaalde hiermee een verdiende eer-
ste plaats. Sem de Rooij, Veerle Rob-
bescheuten, Inge van de Ven en Daan 
Beniers wisten allen drie partijen te 
winnen met de volle tien punten. Voor 
hen was er natuurlijk ook een mooie 
eerste plaats op het podium. Fabrizio 
Deben wist ook drie van zijn vijf par-
tijen winnend af te sluiten, hij eindigde 
hiermee als derde. Bram van Lieshout 
en Lars Berkvens zaten bij elkaar in de 

poule. Bram werd hierin eerste en Lars 
tweede. Een derde prijs was er voor 
Jens van der Aa en Freek Beniers. 
Marco van Vijfeijken zat in een poule 
van zeven en wist van zijn zes wed-
strijden er twee winnend af te sluiten. 
Hij werd vierde. Arek Verbakel wist 
twee partijen te winnen met een ippon 
en ook hij behaalde een eerste prijs. 
Eveneens een eerste prijs was er voor 
Sanne de Rooij na een spannende ont-
knoping. Ruben Maas wist in zijn pou-
le één partij te winnen en werd vierde.

1e prijs voor nieuwkomer Remco Aarts

Avanti neemt deel aan 
Judotoernooi Mierlo en Mariahout

Geslaagde Demonstraties Budoclub Beek en Donk 
tijdens Gezondheidsmarkt

Lieshout - De judoka’s van Avanti in 
Lieshout zijn het jaar goed gestart met 
een toernooi in Mierlo en Mariahout.  
De leerlingen met de hogere banden 
in de leeftijd van 12-18 jaar namen 
deel in Mierlo op zondag 5 januari. 
Hun tegenstanders waren duidelijk 
gewend om vaker een wedstrijdje te 
draaien. 

Erwin Peters startte als eerste in een 
poule van 7. Een wedstrijdje won hij 
door een mooie heupworp. Zijn broer-
tje Rhoan won alle wedstrijden maar 
merkte dat zijn conditie niet op peil 
was, na 6 wedstrijden van 3 minuten. 
Kevin Swinkels liet zich overdonderen, 
terwijl hij een goede kans maakte. 
Coen Foolen en Wesly Peters maakten 
allebei een schitterende worp, maar 
maakten de fout om zelf als eerste op 
de mat te vallen waarbij het punt naar 
de ander ging. Allen weinig wedstrij-
dervaring maar zeker veel weerstand 
geboden op dit toernooi!

Op zondag 12 januari werd Avanti 
in Mariahout door 10  leerlingen met 
lage banden vertegenwoordigd, 7 
meisjes en 3 jongens. Iris van der Kuij-
len zorgde voor een vlotte doorloop 
van haar poule, haar partijtjes waren al 
binnen 40 seconden beslist. Dit zijn we 
normaal gewend van haar broer Tim. 
Die had het deze keer niet makkelijk 
maar hervond zijn zelfvertrouwen 
en won de laatste partij. Dana de 
Groot en Mirte Meulendijks zaten in 
een poule met allemaal jongens maar 
daar lieten ze zich niet door afschrik-
ken. Dana maakte een mooie heup-
worp en Mirte zelfs 4 verschillende 
technieken in een partij. De broertjes 
Sam en Luuk van Zoggel lieten duide-
lijk merken dat ze familie zijn. Beiden 

hadden ze een juiste balans en hielden 
hun zwaartepunt laag zodat de tegen-
standers moeilijk konden werpen. Bo 
Aalders en Rosalie Beukers beheers-
ten beiden veel technieken en waren 
aanvallend bezig maar misten net een 
beetje power. Sofie Brentjes heeft vaak 
aan wedstrijden deelgenomen en is 
hierin echt gegroeid. Dit is het laatste 
jaar dat ze mag deelnemen aan deze 
toernooien in verband met de hoogte 
van haar band. Ze heeft bijna de juiste 
combinatie om te winnen: techniekbe-
heersing, kracht, doorzettingsvermo-
gen en nu alleen nog een beetje meer 
vastberadenheid!

Uitslagen Mierlo: 1e Rhoan Peters, 3e 
Coen Foolen, 3e Wesly Peters, 4e Ke-
vin Swinkels , 6e Erwin Peters.
Uitslagen Mariahout: 1e Iris van der 
Kuijlen, 3e Sam van Zoggel, 3e Luuk 
van Zoggel, 4e Bo Aalders, 4e Maud 
Kastelijn, 4e Rosalie Breukers, 4e Mirte 
Meulendijks, 4e Dana de Groot, 5e 
Tim van der Kuijlen, 7e Sofie Brentjes. 

Beek en Donk - Het vernieuwde 
voorzieningencluster Donk is op 
zaterdag 11 januari heropend. Deze 
opening ging gepaard met een 
drukbezochte gezondheidsmarkt. 
Budoclub Beek en Donk was ook 
aanwezig op deze gezondheids-
markt. In de compleet vernieuwde 
sporthal was een kraam ingericht 
waar informatie werd verstrekt 
over de activiteiten van Budoclub 
Beek en Donk. 

Door middel van mooie, nieuwe 
collages werd een overzicht ge-
geven van alle activiteiten. Deze 
beperken zich niet alleen tot het 
geven van Judo, Karate-Jitsu, Jiu 
Jitsu en Budofit lessen. Zo worden 
ook ieder jaar diverse activiteiten 
georganiseerd. Hierbij kan gedacht 
worden aan toernooien (3 stuks per 
jaar), maar ook activiteiten als een 
kamp, bezoek aan een zwembad, 
uitstapjes voor oudere leden etc. 
staan met regelmaat op de agenda. 
Daarnaast werden in de kraam ook 
allerlei attributen tentoongesteld 
die bij de diverse sporten worden 
gebruikt zoals trapkussens, verschil-
lende kledingstukken, banden etc. 

Naast het verstrekken van informatie, 

werden er door Budoclub Beek en 
Donk ook 2 demonstraties gege-
ven. Zowel om half 12 als half 3 
waren zo`n 15 leden (voornamelijk 
jeugd) present om onder leiding 
van Bart van der Linden spectacu-
laire demonstraties (Judo en Karate 
Jitsu) te verzorgen. Gezien de grote 
publieke belangstelling waren deze 
demonstraties een groot succes. 

Tot slot willen zij ook de diverse do-
nateurs bedanken die een donatie 
hebben gedaan ten behoeve van de 
vervanging van de judomatten.

Voor meer informatie (lestijden etc.) 
kan de website geraadpleegd wor-
den: www.bcbeekendonk.nl

De boksdemonstratie zaterdag 
tijdens de Gezondheidsmarkt

Beek en Donk - De Jongens B-jeugd 
van Handbalvereniging Bedo kan het 
kampioenschap voortijdig veilig stel-
len. Ook de Heren Senioren van Bedo 
weten na drie verliezen ook weer eens 
punten binnen te halen.

Jongens B-jeugd 
De Jongens B-jeugd van Bedo blijft op 
stoom. In Gemert werd Tremeg met 
gemak aan de kant gezet. Aanstaande 
zondag kunnen de jongens van Bedo in 
D’n Ekker te Beek en Donk al voortijdig 
het kampioenschap veilig stellen. Dan 
komt nummer Bergeijk op bezoek. Bedo 
hoopt op vurige ondersteuning van ou-
ders en vrienden. Ook de Gemengde D-
jeugd blijft aan kop. Nummer 2 M.H.V. 
werd thuis met 10-9 verslagen. De D-
jeugd heeft een comfortabele vier pun-
ten voorsprong op de nieuwe nummer 
2 Olympia.

Heren Senioren 
Heren 1 wist de negatieve spiraal te 
doorbreken. Na drie verliezen in de 
competitie en uitschakeling in de be-
ker wist Bedo eindelijk weer eens de 
punten in Beek en Donk te houden. 

Tegenstander Oktopus uit Eindhoven 
werd overtuigend verslagen met 28-19. 
Ook Heren 2 behaalde belangrijke pun-
ten nadat vorige week een duur punt is 
laten liggen. 

Koploper Jupiter kwam op bezoek. Bedo 
moest de winst behalen om in de race 
blijven voor het kampioenschap. Het 
werd een stevige en spannende pot. In 
de laatste 40 seconden wist Bedo 19-18 
op het scorebord neer te zetten en deze 
voorsprong over de tijd te redden. Jupi-
ter staat nu twee punten los van Bedo. 
Bedo zal nog hard moeten werken en 
alle punten binnenhalen die te halen zijn 
en hopen op een slippertje van Jupiter. 
De mannen gaan ervoor.

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

handbal

Bedo Jongens B-jeugd en 
Heren Senioren pakken punten 

Verzamelgebouw Zeven-B
Kantoorunits vanaf 16 m2 tot 80 m2. 
Huurprijs vanaf € 175,- per maand. 

WWW.BERKKERKHOF.NL
TEL.: 0492-38 66 00

TE HUUR 
Helmondseweg 7b te Aarle-Rixtel

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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MooiLaarbeekkrant
badminton Vrijwilligers van BC Mixed: bedankt!

Vaandelteam Badminton Club Lieshout Kampioen 

Terugblik eerste helft 
competitie voor Ganzeveer

Beek en Donk – Kwizut 2013 is voor de 
organisatie en voor alle feestgangers 
en groot succes geworden. Dat was 
niet gelukt zonder de inzet van ruim 
80 vrijwilligers van Badmintonclub 
Mixed. Zij zijn van vrijdag 10 januari 
tot en met maandag 13 januari bezig 
geweest om sporthal D’n Ekker om te 
bouwen tot een prachtige feestzaal en 
daarna weer schoon op te leveren voor 
de schoolgaande jeugd.

Na een voorbereiding van enkele 
maanden en goed overleg met de or-
ganisatie van Kwizut was het afgelopen 
vrijdag om 08.00 uur dan eindelijk zo-
ver, de werkzaamheden voor de prijs-
uitreiking van Kwizut 2013 gingen van 
start. Een gemotiveerde ploeg mensen 
begon met het opbouwen van de ten-
ten bij de entree. Na schooltijd werd 
begonnen aan de grote zaal. Er werd 
een complete vloer in gelegd, podium 
gebouwd, garderobe opgesteld, bars 
geplaatst en zo kunnen ze nog wel 
even doorgaan. Ook op zaterdag ver-
liep alles voorspoedig zodat om 16.00 
uur alles klaar was voor het feest. Op 
die avond waren bijna 60 enthousiaste 
vrijwilligers in touw om voor de 2500 
bezoekers de avond tot een groot suc-
ces te maken. En dat is zeker gelukt. 
Zien genieten doet genieten: de vrij-
willigers van Mixed stonden feestend 
achter de bars. Maar ook de mensen 
op alle andere locaties hebben een ge-
weldige avond gehad. Samen met de 

organisatie van Kwizut is na het feest 
nog uitgebreid geproost. Desondanks 
waren op zondag om 10.00 uur al weer 
veel mensen in de hal om de restanten 
van het feest op te ruimen. Na een dag 
hard werken kon de zaal weer gebruikt 
worden, mede dankzij de prima hulp 
van Maarten Beerens. Op maandag 
werden de tenten nog afgebroken en 
de laatste spullen afgevoerd, alsof er 

dat weekend niets gebeurd was.
Daarom nogmaals een herhaling van 
de kop van dit artikel. Vrijwilligers van 
BC Mixed: bedankt!

Wil je graag een impressie zien van 
Kwizut 2013, kijk dan op de fotopagina 
van de website www.bcmixed.nl en op 
www.facebook.com/bcmixed. 

Ook de catering voor de vrijwilligers was perfect verzorgd

Lieshout - Na een erg spannende par-
tij tegen runner-up Oss-2 is BCL-H1/
BouwCenter Swinkels kampioen gewor-
den in de derde klasse. In de derde afde-
ling is het team, na het behaalde gelijke 
spel, niet meer in te halen door het team 
uit Oss en ook niet meer door het team 
uit Geldrop, dat op dit moment derde 
staat. Met nog twee wedstrijddagen te 
gaan is dit het derde kampioenschap op 
rij, en dus wéér een promotie, voor BCL-
1/BouwCenter Swinkels

BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
BC Oss-2: 4-4
Vooraf was al uitgebreid gerekend hoe-
veel punten er nodig zouden zijn om het 
kampioenschap te behalen. Dat bleken er 
4 te zijn. Uiteindelijk werd het broodno-
dige vierde punt in de allerlaatste partij 
gehaald, waardoor de ontlading groot 
was. Het ontbreken van basisspeelster 
Nienke Houët werd deze keer op een cre-
atieve wijze opgelost. Ine Schipperheijn 
viel alleen in voor de singlepartij, om op 
die wijze een licht geblesseerde Karin van 
den Biggelaar te ontzien voor de dub-
bel en mixpartij. Deze zet pakte in eerste 
instantie goed uit. Ine won immers haar 
singlepartij na een spannende driesetter. 

Daarvoor hadden Luc Musters en Walter 
van Leuken al een nóg spannendere partij 
gespeeld. In hun herendubbel werd het 
verschil pas gemaakt in de verlenging van 
de toegevoegde derde set. Zij wonnen 
uiteindelijk met 19-21, 21-19 en 24-22. 
Karin van den Biggelaar en Boukje van 
der Werf konden dat niet nadoen in hun 
damesdubbelpartij. Zij verloren met rede-
lijk duidelijke cijfers in twee sets. 

In de singlepartijen, die daarop volgden 
was vooral de partij van Luc Musters ge-

denkwaardig. Na verlies van de eerste 
set (19-21) keek hij lange tijd ook in de 
tweede set tegen een achterstand aan. 
Deze boog hij echter om in een uitslag 
van 21-16. Ook de derde set was zeer 
spannend, maar Luc zwichtte niet en 
won met 21-18 en sleepte het derde 
wedstrijdpunt binnen. Walter van Leuken 
had toen al verloren van zijn opponent. 
In de afsluitende mixpartijen moest dus 
nog minimaal één punt gehaald worden 
om nu al kampioen te kunnen zijn: dat 
gebeurde ook. Boukje van der Werf en 
Luc Musters wonnen. Karin van den Big-
gelaar en Walter van Leuken kwamen 
nog een heel eind, maar konden het niet 
afmaken. Zij verloren in drie sets. 

De vier benodigde punten waren echter 
binnen, waardoor het kampioenschap 
een feit is. De leden van het team wer-

den direct na het behalen toegesproken 
en uitgebreid in het zonnetje gezet door 
competitieleider Marc Janssen. Uiteinde-
lijk werden de spelers nog door het be-
stuur én diverse supporters gefeliciteerd, 
waarmee het als een écht kampioenschap 
aanvoelde.

Programma 18 januari
09.00 Bever-H1 – BCL-H2/Bavaria

Programma 19 januari
12.30 Geldrop-10 – 
          BCL-1/BouwCenter Swinkels
10.00 BCL-H1/Sportpoint Gemert – 
          Dinteloord-H1
09.30 Eersel-U13 – 
          BCL-U13/Rabobank
09.30 Eersel-U11 – 
          BCL-U11/VKS Auroservice

BCL-1/BouwCenter Swinkels met Pieter Sanders, Luc Musters, Walter van Leuken, Karin van den 
Biggelaar en Boukje van der Werf. Op de foto ontbreken Nienke Houët en invalster Ine Schipperheijn.

Aarle-Rixtel - BC Ganzeveer begint 
de terugblik op 2013 uiteraard met de 
titelkandidaat Ganzeveer 3. Boukje, 
Anne, Luc, Johan en Pim hebben maar 
liefst 6 overwinningen behaald uit 6 
wedstrijden. Ganzeveer 3 staat 1e in 
de 1e klasse II met 6 punten voor-
sprong op concurrent Mixed 3. Mixed 
3 werd in de laatste wedstrijd van 
2013 knap met 5-3 verslagen waar-
door een eerste tik werd uitgedeeld 
aan de concurrent. Ganzeveer behaal-
de in de eerste wedstrijd van 2014 
een goede 7-1 overwinning waardoor 
het de koppositie innam en nu even-
veel wedstrijden heeft dan Mixed 3. 
Nu is het de vraag of ze dit de 2e helft 
kunnen vasthouden, zij hebben er alle 
vertrouwen in!

Ganzeveer 1 heeft het soms lastig 
gehad in de 1e helft maar wist tegen 
de onderste 3 teams goede punten te 
pakken waardoor het een stabiele 5e 
plaats bezet. Misschien dat er in 2014 
nog druk gezet kan worden op Mixed 
1 en Gemert 1 waardoor er eventu-
eel meer in zit maar het belangrijkste 
is om in ieder geval de 3 teams onder 
Ganzeveer daar te houden.

Ganzeveer 2 kende een moeizame 1e 
helft. Na de erg goede 2e helft van 
het vorige seizoen was er gehoopt op 
een beter begin maar het wegvallen 
van Marcel en Sanne en het afwezig 
zijn van Sander bij 2 en van Ferry bij 
1 wedstrijd(en) hielp allemaal niet. Er 
werd begonnen met 2 gelijke spelen 
en daarna volgden 2 nederlagen. De 

laatste wedstrijd van 2013 leverde 
echter een belangrijke overwinning op 
en hoewel de koploper wat ver voor 
staat is de 2e plek nog zeker niet bui-
ten bereik.

Ganzeveer 4 kende een behoorlijke 1e 
seizoenshelft. Ganzeveer staat 5e en 
heeft een mooie voorsprong op Mierlo 
en Mixed en het belangrijkste is om 
die voorsprong te behouden. Maar er 
werd slechts 2 keer verloren en de 2e 
plek is ook nog in zicht dus wie weet 
wat er nog mogelijk is in de 2e helft 
van het seizoen.

Ganzeveer 5 begon de 1e helft erg 
goed met 2 mooie overwinningen. 
Daarna volgden er echter 3 nederla-
gen waarvan een met 8-0. Deze ne-
derlagen zorgen ervoor dat Ganzeveer 
helaas op de 1 na laatste plaats staat 
met maar 3 punten voorsprong op 
Con Brio 9. Het is dus zaak voor Gan-
zeveer om de 2e helft weer goed te 
beginnen en het dan iets langer vol te 
houden en proberen in ieder geval in 
het midden te eindigen.

Ganzeveer 6 is behoorlijk veranderd 
sinds vorig seizoen, met 5 nieuwe 
krachten uit de jeugd en Bart en Bart 
is het nog even wennen allemaal. Er 
werden al enkele partijen gewonnen 
maar het belangrijkste is om te leren 
dit seizoen en in de 2e helft kan er al 
gekeken worden of het beter gaat en 
of er meer partijen gewonnen kunnen 
worden. Dus zet hem op Ganzeveer!

Beek en Donk - In een onderling 
duel tussen koploper v. Kuringe Ad-
viesgroep en (sinds vorige week) de 
nr. 2 Café Zaal de Tapperij, wist de 
Tapperij de laatste strohalm te pak-
ken door met 3-2 te winnen. In een 
strijd waar beide ploegen de aanval 
niet schuwden, won de Tapperij uit-
eindelijk zeker niet onverdiend. Ge-
zien de kansen had er ook een ge-
lijkspel in gezeten, maar de Tapperij 
wist de overwinning over de streep 
te trekken. Het sportieve duel stond 
bol van de spanning en voor de onaf-
hankelijke toeschouwer was het een 
spectaculair potje zaalvoetbal met als 
gevolg dat de competitie nog altijd 
openligt nu v. Kuringe nog 5 punten 
voorsprong overhoudt.

In de B-klasse deed Hurkmans Plaat-
werk BV goede zaken door met ruime 
cijfers (6-0) te winnen van Aben & 
Slag Advocaten, dat doorgaans toch 
niet zo veel doelpunten tegen krijgt. 
Hurkmans bouwde gestaag aan een 
veilige voorsprong met als gevolg dat 
het een kwartier voor het einde al 3-0 
stond. Dankzij een loepzuivere hat-
trick van J. v.d. Leemputten werd te-
gen het einde nog even wat zout in de 
wonde gestrooid en droop de tegen-
stander na een kansloze nederlaag af.

FC v.d. Burgt leed haar tweede ne-
derlaag van dit seizoen tegen het laag 
geklasseerde FC Avondrood. Opmer-
kelijk gezien het verschil in de stand 
op de ranglijst, maar niet gezien het 
scoreverloop. FC Avondrood kwam al 
snel op voorsprong en liet de tegen-
stander vanaf het begin merken dat 
er rekening gehouden moest worden 
met puntverlies. FC v.d. Burgt was 
deze avond niet in staat het momen-
tum nog om te buigen en liep tegen 
een eclatante 3-8 nederlaag aan. Bij 
FC Avondrood was met name Tiago 
op schot met zijn 4 doelpunten.

FC Geerts Autobedrijf en Puur Baden 
maakten er een prachtig voetbalge-
vecht van door met 4-4 gelijk te spe-
len. Achteraf zal het gelijke spel voor 
Puur Baden als puntverlies hebben ge-
voeld nadat de ploeg 4 keer op voor-
sprong was gekomen. De ervaring en 
rust bij FC Geerts zorgde ervoor dat 
de ploeg nooit in paniek raakte en 4 
keer kwam de ploeg langszij. In de 
laatste 10 minuten bleek de eindstand 
al te zijn bereikt, zodat de slotfase nog 
ruimte bood voor beiden om de be-
slissing te forceren, maar die bleef dus 
uit.

D3 Architecten/Café Zaal Dave v.d. 
Burgt boekte een goede overwinning 
op Gebox Antiek en Vloeren met 3-6. 
D3 was de betere en gevaarlijkere 
ploeg, maar de beslissing kon toch pas 
in de slotfase worden bereikt toen an-
derhalve minuut voor het eindsignaal 
de 3-5 werd binnen geschoten. Door 
de winst blijft D3 meedoen in de strijd 
om de bovenste plaatsen in de A-
klasse en laat een groep ontstaan van 
4 topploegen, gevolgd door een mid-
denmoot van de resterende 5 ploegen 
waar het nog alle kanten mee op kan.

Traxx Party en Kartcentrum is van 
lantaarndrager in twee wedstrijden 
opgeklommen naar een middenmoter 
dankzij een knappe overwinning op 
Café Thuis. Nog voordat Café Thuis 
de ogen open had stond het al 0-1 
voor Traxx, wat misschien achteraf 
wel de beslissing is geweest. de 2-3 
eindstand kwam in de laatste minu-
ten tot stand, toen iedereen al dacht 
aan een gelijkspel. Zo sloeg Traxx dus 
in de begin-en eindfase toe waarmee 
het enthousiasme van de ploeg met-
een een positief gevolg opleverde. In 
de stand is het daarmee Café Thuis 
ook (net) gepasseerd.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

zaalvoetbal

Café-Zaal de Tapperij pakt laatste 
strohalm

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

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

AZ Glas
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Meld uw evenement gratis aan op www.mooilaarbeek.nl

EVENEMENTEN

Donderdag 16 januari 
Lezing over IJsland met schitterende foto’s
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, Aarle-
Rixtel

Vrijdag 17 januari 
Full Moon Party
Café van Lieshout, Lieshout

Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense hei, 
Merellaan/Kievitslaan, Lieshout

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Vrijdag 17 januari
R&RG PLUS Disco Snow Beats
20.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Zaterdag 18 januari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle Rixtel

Tentoonstelling Conny Raeskin, 
Karin Toma en Carianne Fooij
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Goederen- en dienstenveiling
19.00 uur, Café-zaal De Koekoek, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 19 januari 
Winterwandeling
10.00 uur, Kantine V.V. Mariahout

Tentoonstelling Conny Raeskin, 
Karin Toma en Carianne Fooij
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Donderdag 19 januari
Feestmiddag stichting Kinderen van Sint Anna
15.00 uur, Café/Zaal De Koekoek, Lieshout

Woensdag 22 januari 
Algemene Ledenvergadering 
HSV Het Geduld
19.00 uur, Café/Zaal vd Burgt, Beek en 
Donk

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, Aarle-Rixtel

Vrijdag 24 januari 
Deutsche Abend
Café van Lieshout, Lieshout

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

&RG-teens Disco
19.30 uur, 
CLUB Energyruimte Dorpshuis Lieshout

Beauty & Game Night
19.30 uur, 
Tienerruimte “De Boemerang” Beek en Donk

Zaterdag 25 januari 
Mannenavond (incl. act!)
Café van Lieshout, Lieshout

Wedden dat je lacht - kletsavond Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Wèrum Dréjen
20.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

Winterbarbecue Sparta’25 met Ray Dalone
20.00 uur, 
Clubgebouw Sparta’25, Beek en Donk

Zondag 26 januari 
Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense hei, 
Merellaan/Kievitslaan, Lieshout

Foto’s: Fotografen MooiLaarbeek


