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Pauselijke onderscheiding voor Henk van Duppen
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel - Henk van Duppen 
mocht zondag in de kerk van Aarle-
Rixtel de ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ 
in ontvangst nemen, ofwel de pau-
selijke onderscheiding. Hij kreeg 
deze medaille voor zijn bewezen 
diensten aan de Rooms-katholieke 
kerk. 

“Na de mis wil ik wat met je be-
spreken”, had de voorzitter van het 
kerkbestuur gezegd, om er zeker 
van te zijn dat Henk in de kerk zou 
zijn. “Heb ik dat wel verdiend?”,  
was de eerste gedachte van Henk 
toen hij door pastor Verbraeken 
aan het einde van de mis naar vo-
ren werd geroepen. Samen met 
zijn vrouw werd hij op het altaar 
verzocht. Daar vertelde Pastor Ver-
braeken hem dat het paus Franscis-
cus was opgevallen, dat Henk veel 
dingen deed voor de kerk. Behalve 
30 jaar koster en 25 jaar lid van het 
Maria-comité stuurt hij de klus- en 
kerstgroep aan en is hij lid van de 
koperpoetsclub. Voor alleenstaan-
den en zieken worden er elk jaar 
kerststukjes en paasmandjes ge-
maakt onder zijn leiding. 

Namens paus Franciscus kreeg hij 
voor al deze bewezen diensten 
de onderscheiding ‘Pro Ecclesia et 
Pontifice’. Sinds 1888 wordt deze 
medaille uitgereikt aan mensen, die 
zich voor de Rooms-katholieke kerk 
op vrijwillige basis hebben ingezet. 
De medaille is van goud en hangt 
aan een lint in de pauselijke kleuren 
geel en wit. 

Dat Henk nu deze onderscheiding 
heeft ontvangen, betekent echter 
niet dat hij stopt met zijn activitei-
ten. Hij is wel blij met deze paus, 
”want die denkt tenminste aan 
mij”. De paus persoonlijk gaan be-
danken is voor Henk een brug te 
ver: “Ik denk niet, dat ik nog ooit 
zover van huis ga!” 

Eerder ontving Henk al ooit een 
vrijwilligerspenning. Deze medaille 
krijgt nu gezelschap in de kast. Op 
de vraag of er dan nog plaats is 
voor een ander – koninklijk - lintje, 
antwoordt Henk: “Het lintje van de 
paus is toch wel het meeste waard.”

“Dit lintje van de paus is 
mij het meeste waard”

Henk van Duppen vol 
trotst met zijn ‘Pro 
Ecclesia et Pontifice’

Laarbekenaren willen theater of bioscoop in Leonarduskerk
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk  – Zowel uit de resul-
taten van TipMooiLaarbeek.nl als 
uit de enquête van Dorpsraad Beek 
en Donk (tijdens de Gezondsheids-
markt), blijkt dat de inwoners van 
Laarbeek niet willen dat de Leonar-
duskerk in Beek en Donk gesloopt 
wordt. De kerk moet een nieuwe be-
stemming krijgen. 

Wies Rooijakkers, voorzitter Dorps-
raad Beek en Donk, is duidelijk over 
de uitslagen: “Dit is het bewijs dat 
het leeft bij de inwoners en voor ons 
een stimulans om hieraan verder te 
werken.”

Een herkenningspunt
De resultaten van TipMooiLaarbeek.nl 
liegen er niet om. 73% van de respon-
denten wil niet dat de kerk in Donk 
gesloopt wordt. De kerk is het her-
kenningspunt van Donk en heeft veel 

emotionele waarden bij de respon-
denten. Ook een belangrijk argument 
is de renovatie, waarvoor in 2008 en 
2009 door inwoners van Laarbeek 
veel geld is ingezameld. Dit zou al-
lemaal voor niets zijn geweest als het 
gebouw nu gesloopt wordt. 

De neuzen dezelfde kant op 
“Voor de Dorpsraad zijn de resultaten 
van TipMooiLaarbeek.nl een stimu-
lans om een waardige en levensvat-
bare herbestemming te vinden voor 
de Leonarduskerk”, vertelt  Wies. De 
Dorpsraad Beek en Donk is samen met 
Initiatiefgroep Gebruik Leonarduskerk 
en het Parochiebestuur sinds april met 
dit hoofdstuk bezig. Voor hen was 
het belangrijk om te weten dat niet 
alleen zij, maar heel Laarbeek, tegen 
de sloop van de kerk waren. “Wij zijn 
samen op de goede weg. Het is goed 
om te weten dat alle neuzen dezelfde 
richting op staan”, vervolgt Wies. 

Lees verder op pagina 3 in deze krant. 

w
w

w
.p

nl
la

ar
be

ek
.n

l

Robin van Waardenburg                             Ria van der Zanden                                      Karin Appeldoorn                                                    Catti Baks
        Ger Aarts                                              Nellie van de Biggelaar                                           Ilse Barten              

Mooi de lente in... In d� e krant vindt u De Groenstrook!

Een groene strook door de krant met advertenties van topbedrijven en bruikbaar advies!
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Laat het ons weten via:
info@mooilaarbeek.nl 
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0492-832182

Alarmnummers
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Niet spoedeisend, bel:
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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.
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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

Hartstochten lijken op dievenlantaarns; zij 
werpen al hun licht in één richting, terwijl 
heel de verdere omtrek donker blijft. 

Peter Sirius

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Ver weg in het buitengebied ligt, evenwijdig aan de Broekdalerbaan, de Pater van der 
Burgtweg. Kwam de weg vroeger uit op de Gemertseweg, nu is het een doodlopende 
straat die alleen nog te bereiken is via de Broekkantsestraat en de Bijenweg. Deze 
straat is genoemd naar de Witte Pater Jan van der Burgt*.  Joannes Martinus Michael 
van der Burgt  is op 5 juli 1863 te Beek en Donk geboren en is de oudste zoon van 
Martinus van der Burgt, afkomstig uit Gemert, en Antoinetta Heesakkers, geboren 
en getogen te Beek en Donk. Het echtpaar kreeg nog twee andere kinderen, beiden 
jongens. Het gezin woonde in een boerderij op de Donk.  Jan wilde priester worden. 
Na de (openbare) lagere school ging hij van 1876 tot 1881 naar de Latijnse school in 
Gemert, de enige school in de omgeving voor voortgezet onderwijs. Hierna ging hij 
nog twee jaar naar het klein seminarie van het bisdom Den Bosch in Sint Michielsge-
stel. In 1882 ging hij naar het groot seminarie in Haaren. De studie daar rondde hij af 
in 1888, het jaar waarin hij ook priester werd gewijd door mgr. Gotschalk, bisschop 
van den Bosch.
Jan van der Burgt wilde geen wereldheer, missionaris worden en trad in bij de orde 
van de Witte Paters. Alvorens hij werkelijk als missionaris werd uitgezonden, vertoef-
de hij nog een aantal jaren in kloosters van de Witte Paters in Algiers (Algerije) en op 
Malta voor verdere studie van o.a. de Afrikaanse talen. In 1896 kreeg hij de opdracht 
om een missie te stichten in het koninkrijk Oeroendi, het huidige Ruanda-Urundi, een 
gebied dat nog nauwelijks in kaart was gebracht en dat in die tijd onder protectoraat  
van Duitsland stond. Hij vertrok te voet met een stoet van 70 dragers. Tijdens zijn 
tocht door dit deel van Afrika maakte hij belangrijke geografische aantekeningen. 
Deze werden naar Berlijn gestuurd en op basis daarvan werden kaarten gemaakt.
Na twee maanden trekken bereikte hij de plaats waar hij een missiestatie wilde ves-
tigen. Die moest hij echter na een maand al snel verlaten, omdat het daar te onveilig 
werd als gevolg van stammenoorlogen. Via een gevaarlijke tocht over het Tangan-
yikameer trok hij naar westelijk Urundi naar de plaats die toen Oezoemba genoemd 
werd. Daar stichtte hij de St. Antoniusmissie. Hij heeft in die plaats een aantal jaren 
onder zeer moeilijke omstandigheden gewerkt. 
Over de jaren 1900 tot 1914 is weinig bekend van zijn doen en laten. Hij is wel een 
aantal jaren overste van een klooster in dat gebied geweest. In 1914 keerde hij om 
gezondheidsredenen terug naar Nederland, waar hij op verschillende plaatsen werk-
zaam is geweest in parochies, o.a. als assistent in de Leonardusparochie. Op 7 januari 
1923 stierf hij op 60-jarige leeftijd te Utrecht. 
Pater van der Burgt heeft drie publicaties op zijn naam staan. Een boek getiteld “Naar 
het donkere werelddeel” (1893), een woordenboek Frans-Kirundi (Swahili) (1903) 
en een boek over zijn ervaringen als missionaris in “Het kruis geplant in een onbe-
kend negerland in Midden-Afrika” (1921). 

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

* Voor meer informatie over Pater Jan van der Burgt zie M. Philipsen, Bekende 
priesters uit Beek en Donk, deel II, D’n Tesnuzzik, 8e jaargang nr. 1, 1988.

PATER VAN DER BURGTWEG

Dankbetuiging

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben 
mogen ondervinden na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Lou Maas

Onze speciale dank gaat uit naar De Groof Uitvaartverzorging, 
De Liederentafel Boerdonk, 

Pater Wester, Dokter Oerlemans en Zangkoor Leonardus.

Greet Maas – Van Schijndel
Kinderen en kleinkinderen

Lijsterlaan 26, 5741 KR, Beek en Donk

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I  www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

Wij zijn een administratie & belastingadvieskantoor 
in Beek en Donk en verzorgen voor u uw

   Tegen een gunstig tarief
Bel voor een afspraak of informatie

0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles 
voor ondernemer & zzp’er

Particuliere
belastingaangifte

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne 

brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn man, (schoon)vader en opa

Jan de Louw

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Engels,
dr. Titulaer en het personeel van De Zorgboog.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet 

en vergroot de moed om verder te gaan.

Tiny de Louw-van Berlo
Maarten, Marie-José, Robin, Linsey, Stijn

Cindy, Harold, Kane, Nikay
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Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414              

www.benikbosbouw.nl

€ 2,30

p.m1

€2,10

p.st.

Steigerhout Schuttingplanken Zweeds rabat Lariks

Vuren balken
Mes -en groefplanken

Eiken balken

Douglas balken

Zweeds rabat Vuren

v.a.

€ 2,25

€ 2,99

p.m1

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Openingstijden 

Ma   9.00-18.00 uur    Di 9.00-18.00 uur    Wo 9.00-18.00 uur

Do   9.00-18.00 uur     Vr 9.00-18.00 uur    Za  8.00-17.00 uur

€ 1,45

p.m1

Douglas mes- en groefplanken 

Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Pierre Steegs
Redacteur: Jacqueline van Gerven
Fotograaf: Jacqueline van Gerven

Lieshout  – Wethouder Hans Vereijken 
reikte vrijdag namens het college 
van burgemeester en wethouders de 
Vrijwilligerspenning Laarbeek uit aan 
Pierre Steegs. Hij kreeg deze medaille 
als blijk van waardering voor 30 jaar 
bestuurslidmaatschap bij ‘Suppor-
tersclub De Lieshoutse Wielrenners’. 

Applaus
Tijdens de jaarvergadering van deze 
vereniging in zaal ‘De Koekoek’ in 
Lieshout werd Pierre blij verrast door 
een aantal wethouders, familieleden, 
vrienden en de lokale pers. Toen een-
maal duidelijk werd waarom dit ge-
volg de avond kwam verstoren, klonk 
er applaus en werd de oorkonde aan 
Pierre, en een prachtige bos bloemen 
aan zijn totaal verbouwereerde vrouw 

Laura, overhandigd. Na de mooie 
woorden van Hans Vereijken en de 
afsluiting van het officiële gedeelte, 
nam Pierre spontaan de microfoon 
over en sprak zijn dankwoord en 
blijdschap uit.

Trouw bestuurslid
Op 23 augustus 1983 is Pierre lid ge-
worden van Supportersclub De Lies-
houtse Wielrenners. Hij was in die tijd 
actief bij scouting ‘Jong Nederland’ in 
Lieshout en met die organisatie werd 
toentertijd de jeugdwielervijfdaagse 
georganiseerd. 

Nadat hij 5 maanden lid was, trad 
Pierre op 26 januari 1984 toe tot het 
bestuur van de Lieshoutse suppor-
tersclub. Een jaar later, op 10 januari 
1985, werd hij 2e secretaris. Vooral 
de werkzaamheden met betrek-
king tot de bestuursvergaderingen 

behoorden tot zijn taak. Tot 2010 
bleef hij 2e secretaris. Op 11 mei 
2007 nam hij de functie van penning-
meester op zich. 

Pierre is een trouw bestuurslid, slaat 
geen vergadering over en is bij alle 
evenementen een belangrijke pijler 
en werker. Hij besteedt vele uren van 
zijn vrije tijd aan supportersclub De 
Lieshoutse Wielrenners. De club is 
een actieve vereniging die momen-
teel ruim 240 leden telt.

Verdienstelijk
Pierre heeft zich in de afgelopen jaren 
bovendien verdienstelijk gemaakt als 
leider van Jong Nederland, bestuurs-
lid van Buurtvereniging Servaasstraat, 
begeleider van schoolkamp basis-
school De Fontein (nu Kindercentrum 
De Sprankel) en als bestuurslid van 
Industriebond FNV.

Vervolg voorpagina: herbestemming Leonarduskerk

‘Ik vind, dat de Leonarduskerk kan worden gesloopt en dat 
het terrein voor andere doeleinden kan worden gebruikt’

Mogelijkheden 
Maar wat moet de invulling van de 
kerk dan worden? Bovenstaande or-
ganisaties gaan daarover in gesprek 
met gemeente Laarbeek en het bis-
dom. Twee bestemmingen krijgt de 
kerk, uit respect, in ieder geval niet. 
Het is niet mogelijk om een seksclub 
of een andere religie in de kerk onder 
te brengen. Verder is het volgens Wies 
belangrijk dat ze rekening houden met 
andere ondernemers: “We gaan niets 

iets realiseren om iets anders vervol-
gens af te breken.”

TipMooiLaarbeek.nl heeft daarom an-
dere opties aangedragen en daaruit 
blijkt dat de respondenten het liefst 
een theater of bioscoop (36%) in de 
kerk zien komen. Ook woonappar-
tementen (19%) voor starters en be-
drijven (11%) worden genoemd. De 
heersende gedachte blijft echter: ‘Het 
maakt niet uit wat er komt in de kerk, 

als het gebouw maar gebruikt wordt 
en niet gesloopt’.  

Multifunctioneel en betaalbaar
Op 13 januari 2013 is de Leonardus-
kerk na ruim 100 jaar aan de eredienst 
onttrokken en werd de deur op slot 
gedaan. Voor Wies is het belangrijk 
dat er nu naar een laagdrempelige, 
multifunctionele en betaalbare herbe-
stemming wordt gezocht, waarin ie-
dereen welkom is. 

47%
26%

12%

6%
5%4%

Ook meedenken en 
meepraten over Laar-

beek? Dat kan met ons 
inwonerspanel: TipMooi-
Laarbeek.nl. Nog niet in-
geschreven? Doe dit dan 
nu via www.tipmooilaar-
beek.nl en denk en praat 
mee over actuele zaken 

in Laarbeek! 

Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Zeer mee oneens
Weet niet

Wethouder Hans Vereijken (l) met rechts naast hem Pierre Steegs en zijn vrouw Laura
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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 
22 februari – 28 februari

Zaterdag 22 februari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-Roij-
ackers (mged), Riek Heesakkers-van Duijnhoven 
(mged), Anna de Korte (mged), Hanneke Verbakel-
van der Linden, Henri de Louw (verj).

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v.  het Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Dien Pennings – van 
der Cruijs (par.); Overleden ouders Migchels – 
Nooijen (verj. /sterfdag); Adriaan en Maria Donkers 
– Huibers; 
Frans Vogels (verj.); Jan en Marc van Stiphout 
(verj.); Overleden ouders van Stiphout-van Alphen; 
Overleden ouders Harrie en Ida Verbakel-van Rooij 
(KBO); Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon 
Mart; Tot welzijn van de parochie 

Zondag 23 februari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. De Halmen 
Intenties in deze viering voor: Marlies van Venrooij-
Bevers (mged), Leny van Soest (jrgt), Pieter Francis-
sen (mged), Jacques van de Ven (mged), Annie 
van Heeswijk-Bevers (mged), Overleden ouders 
Merkelbach-Raessens (fund), Jan Gilsing (mged), 
Jo Manders-Maas, Overleden leden seniorenver-
eniging KBO Lieshout, Nicolaas en Johanna van 
Mook-Brouwers, Nellie van Uden-Smeets (mged).

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
7e Zondag door het jaar
Eucharistieviering  m.m.v.  de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Tonny Scheepers - 
van Boxmeer (j. get.); 

Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits; Mar-
tien van der Linden; 
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (j. get.); Over-
leden ouders van Duppen – Sterken 
en Jos; Clasien van Duppen – Heijl; Anneke 
Verbakel-van Dommelen; 
Overleden ouders Verbakel-van Lieshout; Karel van 
Roij (Hakendover)

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering
Deze viering is speciaal bedoeld voor de peuters 
en kleuters uit Laarbeek in de leeftijd van 2 tot 6 
jaar maar uiteraard zijn broertjes, zusjes ouders en 
grootouders ook van harte welkom. Het thema van 
de viering is “Wie geeft het meest”.  

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Marinus van Duuren 
Maria Aarts de echtgenote en Maria en Catharina 
de dochters, Jan en Narda Verhoeven-Pepers, Cor-
rie Vereijken-van den Bogaard, Martien en Wieza 
van den Eijnde-Engels en overleden familieleden, 
Jan Barten Hanneke de echtgenote en Willy de 
schoonzoon, Riek Korst-van den Bergh (nms Vrou-
wenbeweging Beek en Donk).

Maandag 24 februari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 25 februari

09.00 Beek en Donk 
Eucharistieviering

Woensdag 26 februari 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed

Donderdag 27 februari

Geen viering

Vrijdag 28 februari

Geen viering

Met gilde naar Leonardusprocessie in Zoutleeuw

Bedevaart naar Lourdes voor zieken 

Beek en Donk - Het gilde St. Le-
onardus Beek en Donk neemt 
deel aan de Leonardusprocessie 
in Zoutleeuw op maandag 9 juni 
(Tweede Pinksterdag). Het gilde 
gaat met een bus, zodat ook gil-
dezusters, vrienden van het gilde 
en andere belangstellenden hierbij 
aan kunnen sluiten.

Zoutleeuw
Zoutleeuw is een stadje in het 
Oosten van de provincie Vlaams-
Brabant. Het ligt tussen St. Truiden 
en Tienen. Zoutleeuw behoorde in 
de 14e eeuw tot de zeven grote 
steden van Vlaams-Brabant. Het 
ontsnapte aan de beeldenstorm in 
de 16e eeuw, zodat hier nog ge-
proefd kan worden van een uniek 
historisch erfgoed. De St. Leonar-
duskerk op de grote markt in Zout-
leeuw is de enige kerk in België met 
een intact gebleven middeleeuws 
interieur. 

Nadat de monniken van de abdij 
van Vlierbeek (Leuven) relieken 
van de H. Leonardus van Noblat 
naar Zoutleeuw hadden gebracht 
wordt de heilige hier vereerd als de 
patroon van de gevangenen en de 
mijnwerkers. Hij geneest reuma en 
sterkt de zwangere vrouwen. Sinds 
1274 trekt ieder jaar op de tweede 
Pinksterdag een grootse Leonar-
dusprocessie door de smalle straat-
jes van de stad.

Aanmelden
Mensen die belangstelling hebben 
om met het gilde op de Tweede 
Pinksterdag mee te gaan, zijn van 
harte welkom. De kosten zijn afhan-
kelijk van het aantal  deelnemers en 
zullen ongeveer €35,00 bedragen, 
inclusief een maaltijd.  Men kan 
zich hiervoor opgeven bij één van 
de gildebroeders of bij de secretaris 
Jan Rovers via het telefoonnum-
mer 463005 of het e-mailadres

info@gildesintleonardus.nl. Zodra 
het aantal deelnemers bekend is 
ontvangt men nader bericht met 
betrekking tot de kosten en tijdstip 
van vertrek.

De confrérie van de H. Leonardus 
is een bloeiende organisatie en 
heeft het gilde uitgenodigd aan de 
Leonardusprocessie deel te nemen.  
Om 10.00 uur is de hoogmis en 
om 11.00 uur volgt de processie.

Beek en Donk -  Al 85 jaar organiseert 
de Nederlandse Lourdesbedevaart reizen 
naar Lourdes voor zieken. Deze organi-
satie biedt zieken en hulpbehoevenden 
mensen de mogelijkheid om de bede-
vaartsplaats te bezoeken, waarbij voor 
medische begeleiding wordt gezorgd. 

Reis met meerwaarde
Een reis met meerwaarde. Zo kan een be-
devaart naar Lourdes het beste worden 
omschreven. Het plaatsje in Zuid-Frank-
rijk werd ruim 150 jaar geleden wereld-
beroemd door de verschijningen van ‘een 
mooie dame’, die het meisje Bernadette 
Soubirous hier zag. Sindsdien bezoeken 
jaarlijks vele miljoenen mensen het stadje 
aan de voet van de Pyreneeën. De reizen 
zijn per trein of vliegtuig. Ook mensen 
die zich geroepen voelen om als vrijwilli-
ger mee te gaan om deze reizen mogelijk 
te maken zijn welkom.

Medische begeleiding
Tijdens de bedevaart wordt een volledig 

Nederlandstalig programma aangebo-
den. Voor eventueel zieke of minder va-
lide pelgrims is medische en verpleegkun-
dige begeleiding beschikbaar. Een grote 
groep vrijwilligers zorgt desgewenst voor 
rolstoelvervoer. 

Verhaal Lourdes
Het was op een koude dag in februari 
1858. De 14-jarige Bernadette ging sa-
men met haar zusje en een vriendinne-
tje hout sprokkelen langs het riviertje de 
Gave. Plotseling hoorde Bernadette het 
geruis van een windvlaag en toen zag 
ze in een nis in de rotswand een meisje 
staan. Bernadette heeft nooit gezegd dat 
ze Maria zag, maar sprak altijd over ‘een 
mooie dame’.

Contact
Voor de mogelijkheden en informatie 
kunt u contact opnemen met L van der 
Aa, Eikenlaan 27, Beek en Donk via het 
telefoonnummer: 0492-462413.

Leonardusprocessie Zoutleeuw

Mededelingenbord bij de Leonarduskapel 
Beek en Donk - Het Gilde Sint Le-
onardus heeft bij de kapel aan de 
Goorloop kruising Lage Heesweg/
Kapelstraat een mededelingen-
bord geplaatst. De bedoeling van 
het bord is informatie en activitei-
ten rondom het Gilde Sint Leonar-
dus en natuurlijk de Kapel, hierop 
kenbaar te maken.
 
Dit mededelingenbord is afkom-
stig van de gemeente en is met 
hulp van Theodoor Biemans bij 
het gilde terecht gekomen. Na een 
grondige opknapbeurt door onze 
gildebroeder Mario is het bord de 
afgelopen week bij de kapel ge-
plaatst. Naast de  website is het nu 
ook mogelijk om de wandelende 
en fietsende geïnteresseerden op 
de hoogte te houden van wat het 

Gilde Sint Leonardus is, waar deze 
voor staat en wat de activiteiten 
zijn. 

Kijk voor meer informatie over het 
gilde op: www.gildesintleonardus.nl.

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

Alle kinderen zijn van harte welkom 
om bij deze viering aanwezig te zijn. 
De viering is vooral gericht op kind-
jes van 2 tot 6 jaar maar uiteraard zijn 
broertjes en zusjes, papa’s, mama’s en 
grootouders ook van harte welkom.
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Beek en Donk - Voor de ouderen van 
Laarbeek begon de carnaval zaterdag-
middag met een klets-seniorenmid-
dag in Muziekcentrum Het Anker. De 
‘Club van 100’ van de Teugelders van 
Ganzendonck organiseerde deze mid-
dag, die gekenmerkt werd door heel 
veel humor en gelach. 

Uitverkocht
De uitverkochte zaal werd opgewarmd 
door de Octopus-band, die deze mid-
dag de rol van hofkapel op zich had 
genomen. Na de geslaagde gardedans 
van de dansmariekes werd een extra 
nummer aangekondigd. Het bestond 
uit de band ‘Heisa’ uit Mariahout, een 
leuke sambaband, die een niet on-
verdienstelijk aantal ritmisch verant-
woorde nummers ten beste gaf. In fel-
blauwe passende kledij gaf deze band 
een mooie show. Daarna was het de 

beurt aan ‘De Patatjes’, een karaoke-
duo dat vooral bij het tweede optre-
den de zaal goed mee had. Als in een 
volgend jaar ook een tweede stem in 
de zang wordt ingezet, kan deze groep 
niet kapot! 

De vrouw
Kletser ‘Ciske de gemintewerker’ 
(Frans Bevers) moest het vooral heb-
ben van dubbelzinnige opmerkingen, 
waardoor hij de aanwezigen diverse 
keren liet bulderen van het lachen. 
Hij vertelde over zijn collega en vriend 
‘De Schele’, die overwoog om te gaan 

scheiden toen zijn vrouw al 14 da-
gen niets tegen hem had gezegd. Het 
antwoord van Ciske was: “Van zo’n 
vrouw ga je toch niet scheiden, die 
vind je nooit meer!” Zijn eigen vrouw 
had het ook met hem getroffen. Ciske 
wilde zijn vrouw trakteren op een reis 
naar familie in Nieuw-Zeeland als ca-
deau voor zijn 25-jarig dienstverband. 
Zijn collega vond dat al een groot ca-
deau, maar op de vraag, wat hij dan 
wel zou willen als hij 40 jaar werkte, 
zei Cis: “Dan haal ik ze weer op!”

Grijs
Na de pauze was het weer de beurt 
aan ‘De Patatjes’, die er zoals gezegd 
in slaagden de zaal weer wat op te 
warmen. De voorzitter van de club van 
100 deed een woordje en sprak daarbij 
de legendarische woorden: “Grijs is de 
gezelligste kleur.” Er werd achter een 
groot scherm een voorzetje gegeven 
van wat de bezoekers van de carnaval-
sconcerten van O&U te wachten staat. 
Ee groep jeugdige muzikanten voerde 
een geweldig schimmenspel op rond 
het thema ‘levenslijn’. Ze werden ge-
trakteerd op een welverdiend applaus. 

De tweede kletser was hulpburge-
meester ‘Hannes’ (Hans Eijkemans). De 
manier van spreken tijdens de raads-
vergaderingen, de ambtelijke taal dus, 
inspireerde hem tot het indienen van 
een voorstel om ‘de leeftijd van prosti-
tuees drastisch naar beneden bij te stel-
len’, met andere woorden: “Ik hou niet 

van ouwehoeren!”. De middag werd 
besloten door de groep ‘Dè vèlt op’ uit 
Aarle-Rixtel. Deze routiniers brachten 
een heel aardige show. Zij slaagden er, 
evenals ‘De Patatjes’ overigens, goed 
in het publiek bij de act te betrekken 
door de zaal in te gaan en mensen mee 
te laten lopen in de polonaise.

Jeugd
“Volgend jaar is er geen seniorenmid-
dag meer, maar dan is het de middag 
van de oudere jeugd”, spreekt Ronnie 
Tijssen, presentator van de middag, 
het publiek toe, welke hij bedankte 
voor hun inbreng van deze middag.

Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

elke zaterdag

hele kippen

kipbouten

spareribdag

van Marjos

van Marjos

komen vers uit eigen grill!!!
onze fricandeau en grillworst

kilo

per stuk

4 stuks

€ 9,95

€ 4,99

€ 5,00

dè grillspecialist

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

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

“Glashard de beste”

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

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

Eerste uitverkochte senioren-kletsmiddag Teugelders grandioos succes

“Grijs is de gezelligste kleur”

Decentralisatie van de zorg naar gemeentes maakt 
brede samenwerking noodzakelijk 

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Bijna 100 belangstellen-
den waren maandagavond aanwezig 
op de door het dorpsplatform Aarle-
Rixtel georganiseerde thema-avond. 
Iedereen luistert geboeid naar de uit-
eenzettingen over de veranderingen 
in de zorg die op gemeentes afkomen. 
Met name de uiteenzettingen van 
wethouder Joan Briels, en Ton Berghs 
lid van de raad van bestuur van De 
Zorgboog, geven een duidelijk beeld 
van de veranderingen in de zorg. 

Het zijn veranderingen waar de bur-
gers allemaal mee te maken krijgen in 
meer of mindere mate. De decentra-
lisatie in de jeugdzorg, WMO en de 
participatiewet die in 2015 hun beslag 
moeten vinden, vragen de nodige cre-
ativiteit en inventiviteit van overhe-
den. De overheid moet een ander ma-
nier van denken krijgen, en daarmee 
bij zichzelf beginnen, zo sprak Joan 
Briels de aanwezigen toe. 

Joan Briels vervolgde zijn betoog: “Ik 
leg verantwoording af aan de burgers 

van Laarbeek, en niet aan Den Haag. 
Er moet bij de overheid het lef zijn om 
bestuurlijk eigenwijs om te springen 
met de gekantelde WMO gedachte. 
Als we zelf invulling moeten geven 
aan het beleid, dan ben ik bereid om 
verantwoording af te leggen over 
de besteding van het budget aan de 
Laarbeekse burgers, en niet aan Den 
Haag. We moeten inzetten op een fi-
nancieel houdbaar zorgbeleid naar de 
toekomst.”

Volgens Joan is er in Nederland een 
tendens ontstaan van pech moet weg, 
en dat houdt in, dat we wel minder re-
gels willen, en soepel omgaan met die 
regels, maar daarentegen willen we 
wel weten wie we aansprakelijk kun-
nen stellen als er iets mis gaat. “Pech 
wordt niet meer geaccepteerd als iets 
dat bij het leven hoort”, aldus Joan. 
“Als we een verandering tot stand wil-
len brengen, moeten we ook accepte-
ren dat er zaken niet gaan zoals voor-
heen. De nieuwe zorg moet financieel 
houdbaar zijn nu en in de toekomst.”

De grootste verandering is, uitgaan 
van de eigen kracht van de burger en 

zijn omgeving. Vooral kijken naar wat 
je wel kunt in plaats van naar de be-
perkingen. De eigen omgeving mobi-
liseren en zodanig maken, dat mensen 
zo lang mogelijk op een goede manier 
thuis kunnen wonen. 

Dure specialistische hulp op allerlei 
gebieden, zoals wonen en begelei-
den pas inzetten als dat noodzakelijk 
is. Kwaliteit is een relatief begrip. Wat 
voor de een kwaliteit is, is dat niet 
altijd voor de ander. Bij een verande-
rende zorg hoort ook het accepteren 
van verschil.  Als dat niet gebeurt, is 
het voor de overheid onmogelijk om 
maatwerk te leveren. Deze conclusie 
trekken zowel wethouder Briels als 
Ton Berghs van de Zorgboog in hun 
presentatie. De nieuwe woonbestem-
ming van Mariëngaarde geeft invulling 
aan die andere manier van kijken naar 
wonen met zorg. 

De presentaties van Cendra, OJA en 
stichting Monumentenbehoud Aarle-
Rixtel zijn een mooie en interessante 
aanvulling en maken duidelijk dat in-
zet van vrijwilligers in de veranderende 
zorg essentieel is.

Bijna honderd belangstellenden kwamen 
maandagavond naar De Dreef voor deze thema-avond 
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Positieve jaarvergadering Sint Antoniusgilde Beek

Beek en Donk - Het Sint Antonius-
gilde Beek hield woensdag 5 febru-
ari de jaarvergadering. Bij opening 
van de vergadering werd een mi-
nuut stilte gehouden ter nagedach-
tenis aan de overleden gildebroeder 
Frans Coolen, van wie eerder deze 
dag met gilde-eer afscheid was ge-
nomen.

Hierna kwam het jaarverslag van de 
oude deken-secretaris Bert van Kaat-
hoven aan de orde, dat onder dank-
zegging door de aanwezigen goed-
gekeurd werd. Hetzelfde gebeurde 
met het financieel jaarverslag van de 
oude deken-penningmeester DirkJan 
Gloudemans. De duidelijke uitleg 
van het verslag en de toelichting op 
de begroting voor 2014 kregen veel 
waardering. Na het verslag van de 
kascontrolecommissie werd op ad-
vies van deze commissie decharge 
verleend aan de penningmeester.

Bestuursverkiezing
De kapitein-voorzitter Piet Swinkels 
was aftredend en herkiesbaar. Piet 
werd voor de 9e keer in deze functie 
gekozen en kan drie jaar toevoegen 
aan de 24 jaar dat hij al leiding aan 
de Beekse Schut heeft gegeven. Vice 
voorzitter en keizer Huub van den 
Bergh hing hem het kapiteinsschild om 
en overhandigde de hamer als tekenen 
van zijn waardigheid. Nadat Piet de 
gildezusters en –broeders had bedankt 
voor het in hem gestelde vertrouwen, 
werd gestemd voor de sinds een jaar 
bestaande vacature van vaandrig. Bert 
van Kaathoven, die het voorbije jaar, 
sinds het aftreden van Toon Stoop de 
schon vaan gedragen had, werd voor 
onbepaalde tijd tot de nieuwe vaandrig 
gekozen. Ook hij dankte de aanwezi-
gen en zegde toe dat hij, mocht een 
grote, sterke gildezuster of –broeder 
zich aandienen, graag plaats zal ma-
ken voor een andere vaandrig. Oud-
vaandrig Huub van den Bergh over-
handigde hem vervolgens de vaan.

Aanmelden nieuwe gildeleden
De vergadering verliep in goede sfeer, 
en kon, precies een uur nadat die ge-
opend werd, weer gesloten worden. 
Het vervolg van de avond werd op in-
formele wijze voortgezet. Het Sint An-
toniusgilde kan terugzien op een goed 
2013. Maar toch is er bezorgdheid. 
Het gilde zit te springen om aanwas. 
Het vergrijst en kan heel goed mensen 
gebruiken, meisjes en jongens, man-
nen en vrouwen. Mensen die in de 
optocht vendelvlaggen willen dragen 
of willen trommen, en heel graag ook 
mensen die de kunst van het vende-
len willen leren. De Beekse Schut heeft 
een lange traditie op het gebied van 
vendelen, reeds vanaf het begin van 
de twintigste eeuw. Het zou mooi zijn 
als er mensen bij komen die ook op 
een andere wijze mee willen werken 
om het gilde, dat al voor 1490 be-
stond. Iets voor u? Neem eens contact 
op met het bestuur. De contactgege-
vens staan in de Gemeentegids.

Sint Servatiusgilde brengt 
vendelhulde aan bruidspaar

Lieshout – Een twintigtal Gildebroe-
ders van het Sint Servatiusgilde uit 
Lieshout stond op vrijdag 14 februari 
in Beek en Donk bij het gemeentehuis 
om vendelier Jan van de Laar te ver-
rassen met een vendelhulde. Dit naar 
aanleiding van het huwelijk van Jan 
met Denise Fleskens.

Het romantische paar had Valentijns-
dag gekozen voor deze heugelijke 
gebeurtenis. Bij het verlaten van het 
gemeentehuis waren Jan en Denise 

aangenaam verrast bij het zien van 
zoveel gildebroeders. Bij het paviljoen 
in de muziektuin kreeg het kersverse 
getrouwde koppel een vendelhulde 
aangeboden. 

Na  het vendelen bood Jan een schild 
aan, dat zijn vader heimelijk had laten 
maken. Jan was net zo benieuwd als 
de rest van de Gildebroeders wat er 
op het schild stond. Het was een mooi 
schild wat met trots door de zilverdra-
gers gedragen gaat worden.

Voorgrond: Hoofdman Toon Gevers en Tamboer Frans Manders
2e rij: Links Koningin Erna Donkers, daarnaast bruidspaar Jan en Denise 

Te huur: authentiek kantoorloft voor uw bedrijf!
IRIS Vastgoed is inmiddels een jaar 
gesetteld in het voormalige Wit-Gele 
kruisgebouw aan de Nachtegaallaan 
2 in Beek en Donk. Ook het bedrijf 
Twinvision Software heeft zijn 
plek in het pand gevonden. Nu 
is de gehele tweede verdieping 
verbouwd en ook deze ruimte leent 
zich uitermate goed voor kantoor-, 
vergader- of cursusfaciliteiten voor 
een geïnteresseerde huurder.

Op de tweede verdieping is het 
volledige dak geïsoleerd en de ruimte 
verwarmd. De combinatie van de 
oorspronkelijke houten spanten met 
strak stucwerk zorgen voor een fraaie 
ruimte met loft-uitstraling. Ook een 
ontwerp- of fotostudio zou hier erge 
goed passen. Verder is de indeling van 
de ruimte naar wens van de huurder 
te bepalen.
 

De invulling van dit karakteristieke 
pand heeft nu al aardig gestalte 
gekregen. Robert Hellings, eigenaar 
IRIS Vastgoed: “Bijna dagelijks 
krijgen wij nog complimenten over 
de uitstraling en afwerking van het 
gebouw, waarbij alle oude elementen 
met respect zijn behandeld.”
 
Belangstellende ondernemers kunnen 
contact opnemen met Robert Hellings 
op 06 – 51315563 of download de 
brochure via 
www.irisvastgoed.nl/beekendonk.



Donderdag 20 februari 2014 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR

ZA.      09:00 - 16:00 UUR

OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BEZOEKADRES
DE VLONDER 110
BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!

STRAKSTEEN
TROMMELSTEEN

EN WILDVERBAND

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTE KUNSTGRAS!

Calorisico’s
Daar sta je dan. Overspoeld met 
schroom en onwetendheid. Je 
doet maar mee, omdat je beste 
vriendjes het ook doen. Op je 
katoenen Speedo na, geef je een 
wildvreemde dame in een iets te 
ruime witte jas een allesbehalve 
aantrekkelijke striptease. 
Binnen acht minuten versiert 
ze je gewicht, de grootte van 
je kleine jongen en je eventuele 
persoonlijke issues. Eenmaal 
buiten veeg je het laatste restje 
angstzweet onder je eerste 
okselhaartjes vandaan. “Gelukkig, 
ik ben niet raar!” Aangezien 
zo’n gezondheidsonderzoek na 
de basisschool enkel en alleen 
plaatsvindt op momenten dat 
je je minder gezond voelt, baart 
mij wel eens zorgen. Zorgen 
die worden vergroot door de 
tientallen misleidende producten 
die ik dagelijks tot me neem. 
Een pak jus 

d’orange, cola light, een boterham 
met kaas. En nu ten slotte ook 
Becel Pro-activ. Ik smeer ‘m dan 
ook als ik zulk soort nieuwe 
onderzoeken op mijn bordje 
krijg. Stuk voor stuk verwarrende 
producten die onze gezondheid 
bij (over)matige consumptie in 
gevaar kunnen brengen. En dan 
te bedenken dat een glas Marques 
de Vitage Tempranillo de dag 
‘wijnig’ kwaad kan. De bijsluiters 
worden zo geformuleerd, dat het 
voor een leek onzichtbaar is of 
het product lijfschade aanricht. 
Het engeltje op mijn schouder 
waarschuwt jullie dan ook graag 
voor de overkill aan misleidende 
supermarktgoederen. Het 
welbekende YODO (You Only 
Die Once) principe. Het mannetje 
met zijn drietand daarentegen, 
is van de andere kant. Niet 
homo, maar van het leef-de-dag 
principe. Kietel jezelf dag in dag 
uit. Want leven zonder zonden 
is zonde. Dus op dagen dat 
de luiheid regeert, mag je best 
wel eens anderen voor je laten 
werken. Het zogenaamde Posov-
personeel en de Antalyaanse 
arbeiders, om maar een voorbeeld 
te noemen. Op zulke dagen is 
een kapsalon geknipt om je aan 
je trekken te laten komen. Een 
laatste huishoudelijke tip van 
de chef: bestel wel buiten de 
spitsuren, dan kun je het snelste 
aanvallen. Buon appetito!

Joey van der Leemputten

“Betrokkenheid in de strijd tegen 
kanker, het grootste cadeau”
Redacteur: Jacqueline van Gerven

Beek en Donk - Met de woorden ‘over-
donderd, gigantisch en niet normaal’ 
leidt Margaret het gesprek in. Margaret, 
de moeder van de eerder zo zieke Tim 
Fransen, kan de woorden niet vinden 
welke haar gevoelens onder woorden 
kunnen brengen. Ze is intens verrast 
met alles wat haar vrienden, de ouders 
van de klasgenootjes van haar zoon, 
zijn school ‘De Muldershof’, of eigen-
lijk zowat heel Beek en Donk, voor haar 
en haar dierbaren hebben gedaan en 
betekenen. 

Onvoorwaardelijke steun
De zoon van Henri en Margaret en het 
broertje van Anne, werd zo’n twee jaar 
geleden, net voor zijn 8e verjaardag, 
ernstig ziek en gediagnosticeerd met 
kanker. Op dat moment verging zo’n 
beetje hun hele wereld. Een ventje wat 
eigenlijk volop moet kunnen genie-
ten van een eindeloze onbezorgdheid, 
moest keihard gaan knokken voor zijn 
leven. Vele opnames volgden en hij had 
veel last van zijn chemokuren. Met on-
voorwaardelijke steun van zijn vriendjes 
is hij sterk gebleven en heeft hij, één dag 
voor zijn 10e verjaardag, de verlossende 
uitslag gekregen: Vrij van kanker!

Oneindig dankbaar 
“Nooit hebben onze vrienden ons laten 
vallen. Hadden wij het even heel zwaar, 
of was er weer eens een moment dat 

onze Tim dood-en-doodziek in het zie-
kenhuis lag, dan was of kwam er altijd 
wel iets wat ons kracht gaf om er door-
heen te kunnen komen. Wij allemaal zijn 
hen, alle bekenden en onbekenden die 
hier aan hebben bijgedragen, zo onein-
dig dankbaar!” 

Verrassingsfeest
Tim zijn 10e verjaardag is, mede door 
deze geweldige uitslag, groots gevierd. 
Een verrassingsfeest voor zijn hele klas 
en zijn voetbalteam, een traktatie voor 
heel de school, maar ook grote verras-
singen voor het gehele gezin. Lange 
tijd hebben de vriendinnen van Marga-
ret, door henzelf met veel hilariteit de 
‘scootersnollen’ genoemd, het stil weten 
te houden. Vanaf de dag van Tim zijn 

verjaardag hoeft Margaret niet meer 
achterop de scooter van één van haar 
vriendinnen, zij kreeg er zelf één! Henri 
kreeg een bedrag van €500,00 om vrij 
te besteden, zus Anne kreeg een gelijk 
bedrag om eens goed te kunnen gaan 
shoppen en Tim kreeg onder meer de 
meest uitgebreide visuitrusting die je 
maar bedenken kunt. 

Hechte vriendschap
Het benodigde geld is bijeengebracht 
door individueel opgezette acties en met 
behulp van de plaatselijke middenstand. 
“Ik wil hierbij onderstrepen dat van alles 
wat ons is gegeven, het oprechte me-
deleven en de hechte vriendschap toch 
wel het àllermooiste is. Ik ben drie dagen 
van de kook geweest”, aldus Margaret.

Tim werd donderdag opgehaald op zijn school in een originele 
Parijs-Dakar auto, vol met cadeaus voor het hele gezin.

Eerste alcoholvrije Carnaval in Laarbeek voor 18-minners
Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – Over twee weken staat 
Laarbeek weer compleet op zijn kop 
door Carnaval. De nodige liters bier 
zullen tijdens dit vijfdaagse feest 
weer rijkelijk vloeien. Niet alle Laar-
bekenaren kunnen hiervan genieten. 
Sinds de hervorming van de Drank- 
en Horecawet mogen jongeren onder 
de achttien jaar geen alcohol meer 
drinken. De horeca in Laarbeek heeft 
zich hier ook aan te houden, en gaat 
dit ook doen.

Hervorming wet
Sinds januari 2014 is de Drank- en 
Horecawet veranderd. Jongeren on-
der de achttien mogen geen alcohol 
meer drinken, niet kopen en ook niet 
bij zich hebben. Zowel winkels en ho-
recagelegenheden als de jongeren zelf 
worden hier op gecontroleerd door de 
gemeente en wanneer nodig worden 
boetes uitgedeeld. Voor jongeren on-
der de 16 is dit €45.00 en voor 16- en 
17-jarigen bedraagt de boete €90.00. 

Bandjessysteem
Zowel Dorpscafé De Vrienden in 
Aarle-Rixtel als Café van Lieshout in 

Lieshout werken dit 
jaar met het steeds 
populairder worden-
de bandjessysteem. 
Bij de deur, ook wel 
bekend als het deur-
beleid, of bij de gar-
derobe wordt bij jon-
geren gevraagd naar 
de legitimatie en zij 
die mogen drinken 
worden voorzien van 
een bandje of stem-
pel. Duidelijk is dan 
voor het barperso-
neel wie er wel mag 
drinken en wie niet. 

Eigenaar Tim van 
Zundert van Dorps-
café De Vrienden vindt het contro-
leren, ondanks het systeem, lastig: 
“Jongeren halen ook voor elkaar 
drank, dus waterdicht controleren 
is heel moeilijk.” Ook Maarten van 
Lieshout van Café van Lieshout heeft 
zijn twijfels: “Als de jongeren in een 
hoekje stiekem gaan drinken en het 
is druk, zien we dat misschien niet.” 
Mede-eigenaresse van De Koekoek in 
Lieshout, Bets Huygens, sluit zich aan 

bij de opmerkingen van Tim en Maar-
ten. “Wij gaan alleen niet werken met 
het bandjessysteem. Bij twijfel wordt 
altijd gecontroleerd.”

Andere doelgroep
Het ‘geluk’ van andere kroegen in 
Laarbeek is dat de doelgroep ver 
boven de achttien ligt. Zo ook de 
doelgroep van Café Deja Vu in Aarle-
Rixtel. Eigenaar Dave Jansen: “Mijn 

doelgroep ligt rond 
de 25 jaar. We moe-
ten nog steeds extra 
goed controleren, 
maar bandjes lij-
ken me niet nodig.” 
Danny Vos van De 
Pelgrim in Mariahout 
verwacht ook geen 
‘jong’ publiek tijdens 
de Carnaval. Daar ko-
men vooral senioren 
en kinderen. “Ook 
werkt de jeugd bij 
ons en zij kennen de 
mensen die niet mo-
gen drinken”, aldus 
Danny.

De Oranjebar in Ma-
riahout is volgens eigenaar Peter van 
de Broek meer een ‘spelletjescafé’. 
Ook hij voelt zich niet genoodzaakt 
om speciale maatregelen te nemen 
voor 18minners. Peter: “Ik heb al ja-
ren geen jongeren meer over de vloer. 
Mijn gasten zijn rond de twintig en 
dertig jaar oud, dus ik verwacht ook 
geen jongeren met Carnaval.”

Samenwerking
In Beek en Donk hebben de horecage-
legenheden de handen ineengeslagen 
voor de aankomende feestperiode. 
Na meerdere vergaderingen was één 
ding duidelijk: er moet goed gecon-
troleerd worden. Hoe, was echter een 
punt van discussie. Iedere kroeg gaat 
het nu op zijn eigen manier doen.  
Door middel van veel personeel in de 
kroegen wordt er in ieder geval een 
scherp oogje in het zeil gehouden.

Optochten Laarbeek
Iedere kern, en Lieshout en Mariahout 
samen, zorgen met hun eigen carna-
valsvereniging in samenwerking met 
de politie en de gemeente Laarbeek 
voor alcoholvrije optochten dit jaar. 
Door middel van alcoholtests worden 
bestuurders gecontroleerd. Mochten 
er overtredingen plaatsvinden, dan 
krijgen deze dezelfde behandeling als 
normaal in het verkeer. Dit houdt in: 
een boete en inname van rijbewijs. 
Door middel van geluidsmetingen let-
ten de organisaties ook op de geluids-
norm die is vastgesteld. Houd een 
wagen zich niet aan de geluidsnorm, 
kan deze verwijderd worden uit de 
optocht.  
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Niet iedereen houdt van vis en dat is jammer. Vissoorten als paling, 
zalm en haring bevatten namelijk vetzuren waar je lichaam niet zon-
der kan. Dat vette vis zo gezond is, is voornamelijk te danken aan de 
Omega-3 vetzuren die zich slechts in heel beperkte mate in andere 
soorten voedsel bevinden. Deze vetzuren worden ook verkocht in de 
vorm van visolie capsules, maar het beste eet je natuurlijk gewoon 
echte, verse vis. Voor je gezondheid wordt aanbevolen om dat mi-
nimaal twee keer per week te doen. In ‘t Verswarenhuys hebben 
wij een groot assortiment vis: van paling en zalm tot pangasius en 
tilapiafilet. En wat dacht u van de lekkerste 
garnaaltjes? Vers of vers ingevroren: beide 
gezond en vol met gezonde vetzuren!!!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:
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GEMEENTERAAD VERKIEZINGEN VOORSPELLING
MEULENSTEEN KANDIDATEN KIESLIJST
STEMRECHT VEREIJKEN WERKGROEP
BELANGEN LAARBEEK PARTIJEN
BESTUUR STEMMEN ZEELAND
BRIELS LOKAAL BUTER
LEDEN MAART PVDA
ABL CDA PNL

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Suzan de Koning

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Ellen van der Aa

2. Yvonne de Fost

3. Narda van den Bogaard
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

1 7 8

3 4 8 9 7

2 1 4 3

3 4 7 5

4 6 1

9 8 6 4

8 9 7 1

9 2 5 4 8

3 5 2
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EZOND Waarom is vis zo gezond?

• 200 gr tagliatelle
• Peper en zout
• 750 gr vleestomaten
• 250 gr gekookte ham reepjes
• 3 eieren

• 150 gr crème fraiche
• 4 el melk
• Beetje bieslook en peterselie
• 400 gr magere kwark
• 50 ml room

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

Uitleg van het recept:
Kook de tagliatelle volgens de verpakking beetgaar in gezouten 
water. Spoel de tagliatelle onder de kraan af en laat uitlekken. Houd 
in de pan de pasta warm. Ontvel de tomaten en snijd ze in kleine 
blokjes. Meng de eieren met de crème fraiche en melk en breng het 
goed op smaak met peper en zout. Snijd de bieslook en peterselie 
fijn. Vet een ovenschaal in met boter en verdeel de bodem met 
een laagje tomatenblokjes en een beetje kruiden en peper en zout. 
Strooi er nu de helft van de ham over, dan vervolgens de pasta, de 
rest van de tomaten en het laatste deel van de hamblokjes. Bestrooi 
het geheel met de rest van kruiden. Bedek de schotel nu met het 
eiermengsel. Bak de pasta 40 min in een voorverwarmde oven van 
200°c tot de bovenlaag goudbruin is. Meng de room en kwark en 
wat gemengde kruiden en serveer deze bij als saus bij de pasta. 
Lekker met een salade en brood.

Recept van de week

Tagliatelle met ham en tomaten (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten:
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Fietsend langs de akkers hoor je het 
al van ver. Zondagmiddag half drie. 
Stipt. In de verte galmt een schel 
fluitsignaal over de velden. Een dof-
fe klap, gevolgd door gejoel en ge-
roezemoes. De wedstrijd is begon-
nen. De werkweek en de alledaagse 
dingen worden even vergeten. Het 
gaat nu om die ene bal, enkel en 
alleen om die ene bal. Een tackel, 
gevolgd door een fluitsignaal en ge-
schreeuw vanaf de zijlijn. Emotie. Je 
ziet de beelden voor je. De bekende 
uithalen vanaf de zijlijn als er een 
kans wordt gemist. Of het geklap 
en gejuich als de bal het net heeft 
gevonden.

Op de fiets van sportpark ’t Heereind 
naar sportpark ’t Luijtelaar zie en voel 
je het letterlijk gebeuren. Voetbal 
brengt mensen bij elkaar. Vandaag 
bij het 1ste van Sparta’25 en Eli. En 
bij een thuiswedstrijd van ASV’33, 
RKSV Boerdonk en VV Mariahout is 
dat waarschijnlijk niet anders.

Naast het veld de supporters. Even 
naar de club. Gezamenlijk juichen als 
het goed gaat, gezamenlijk klagen als 
het even tegenzit. Jongens onder el-
kaar. Een bakje koffie vooraf en een 

biertje na. Het voetbal maakt het 
weekend compleet: de gezelligheid 
en het samenzijn is wat telt. Maar leg 
dat maar eens uit als de scheidsrech-
ter een verkeerde beslissing maakt. 
Gevloek en getier vanaf de zijlijn. 
Een enkeling die zijn longen uit het 
lijf schreeuwt. Euforie en decepties 
liggen vlak bij elkaar. Het delen van 
vreugde en teleurstelling is wat de 
mensen verenigt.

Op het veld, daar is waar het gebeurt. 
Daar staan de grote jongens van het 
1ste. Het is bij hen allemaal begon-
nen als een jongensdroom, spelen bij 
dit elftal. Met trots in het shirt van 
je team. Er wordt weleens gezegd: 
wie niet droomt is opgehouden met 
iemand te worden. Voor velen begint 
het bij de F-jes. Het kaf wordt al op 
jonge leeftijd van het koren geschei-
den. Jaar in jaar uit wordt er getraind, 
gevoetbald en getraind. Op de zater-
dag zie ik ze wel eens voorbij fietsen. 
Jongelui van een jaar of acht. Achte-
loos op de fiets, maar in vol ornaat. 
Het trainingspak, de sokken, voetbal-
schoenen en een enkeling met een 
sjaal. Alles in de kleuren van de club. 
Het hele plaatje straalt de trots en het 
fanatisme uit om te slagen. Om uit-
eindelijk opwachting te gaan maken 
in het 1ste. Zondagmiddag half drie, 
je zou er maar staan.

Of je nu supporter bent aan de zij-
lijn of speler of op het veld. Of je 
onder bent gedompeld in het Oranje 
en onze schaatshelden staat toe te 
juichen, of je bent juist die held op 
schaatsen. Op dat moment is het 
jouw team, jouw kleur, jouw land. 

Het enige dat telt is winnen. 
En als we winnen, dan jui-

chen we. Met z’n allen. 
Dan zijn we niet meer te 
houden. En als we ver-
liezen… Tja, dan is het 
maar een spelletje.

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Zondagmiddag half drie

WiSH Outdoor start kaartverkoop 2014
Beek en Donk - Het festival WiSH Outdoor, dat afgelopen 
jaar ruim 35.000 bezoekers mocht verwelkomen, start op 25 
februari met de officiële kaartverkoop. Het driedaagse festi-
val, dat wordt gehouden op 4, 5 en 6 juli op festivalterrein 
‘De Aa’ in Beek en Donk, is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot 
een van de grootste festivals van Brabant. 

Early bird
Eerder lanceerde WiSH Outdoor met groot succes haar early 
bird verkoop.Binnen één uur waren alle early bird tickets uit-
verkocht, waaruit blijkt dat ook dit jaar het festival onvermin-
derd populair blijft.

WiSH Outdoor
Waar het festival afgelopen jaar voor de eerste maal een derde 
dag (vrijdag) en camping (Camp WOW!) introduceerde, wordt 
er dit jaar wederom alles uit de kast gehaald om bezoekers in 
alle facetten te verrassen. Zo krijgt de vrijdag van WiSH Out-
door een flinke upgrade en breidt de zondag programmering 
uit met meer dance-muziek (EDM). Vanzelfsprekend hebben 
bezoekers wederom de mogelijkheid om te overnachten op de 
speciale WiSH Outdoor camping: Camp WOW! Ook dit jaar 
blijft WiSH Outdoor investeren in kwaliteit. De line-up van het 
festival zal over enkele weken bekend worden gemaakt.

Ticketverkoop
De officiële verkoop van WiSH Outdoor tickets start op maan-
dag 25 februari. Vanaf 25 februari is het mogelijk om combi-
tickets te bestellen en vanaf woensdag 27 februari gaat de 
volledige verkoop van start. In verband met de verwachte 
verkoop krijgen combi-tickets voorrang en gaat die 
verkoop dan ook al 2 dagen eerder van start. De 
lokale verkoop (bij de verkooppun-

ten) gaat medio april van start, mits de tickets niet uitverkocht 
zijn.

Ticketverkoop dinsdag 25 februari
Ticket                  Ticket price
2 Days Wonderland Pass (Fri+Sat)  € 55,00
2 Days Wonderland Pass (Sat+Sun)  € 55,00
Full Wonderland Weekend Pass 
(Fri+Sat+Sun, no camping included)         € 65,00
Camp WOW!    € 17,50
Tokens (10 pieces, no fee charged)  € 24,50

Ticketverkoop donderdag 27 februari
Ticket      Ticket price
Fabulous Friday    € 22,50
Smashing Saturday   € 46,50
Surprising Sunday    € 27,50
2 Days Wonderland Pass (Fri+Sat)  € 55,00
2 Days Wonderland Pass (Sat+Sun)  € 55,00
Full Wonderland Weekend Pass 
(Fri+Sat+Sun, no camping included)      € 65,00
Smashing Saturday VIP   € 70,00
Surprising Sunday VIP   € 50,00
Camp WOW!    € 17,50
Tokens (10 pieces, no fee charged)  € 24,50

Tickets zijn verkrijgbaar via www.wishoutdoor.com en via 
alle Primerawinkels in Nederland. Voor meer informatie 
omtrent WiSH Outdoor, kijk op www.wishoutdoor.com, 
www.facebook.com/wishoutdoor en 
www.twitter.com/wishoutdoor. 

WIN: een weekendticket 
van WiSH Outdoor! 

Sta jij al te springen om begin juli drie dagen lang 
te feesten op het terrein van WiSH Outdoor? De 
MooiLaarbeekKrant mag twee weekendtickets 

verloten, inclusief camping! Stuur jouw ultieme 
WiSH Outdoor foto van 2013 op naar 

prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Staat jouw foto 
volgende week in de krant? Dan ben jij de gelukkige 

winnaar van één van deze felbegeerde tickets!

Pr-avonden Omroep Kontakt 
en MooiLaarbeek druk bezocht
Lieshout/Mariahout – Bijna zestig per-
sonen bezochten vorige week één van 
de pr-avonden van Omroep Kontakt 
en De MooiLaarbeekKrant. Tijdens een 
twee uur durende voorlichting kregen 
de aanwezigen alles te horen over de 
twee organisaties, het schrijven van 
persberichten en het opsturen hiervan. 
Zowel De MooiLaarbeekKrant als Om-
roep Kontakt kijkt terug op een vrucht-
bare avond. 

Een handvat voor verenigingen
De twee nieuwsorganisaties merkten 
dat verenigingen niet altijd weten hoe 
ze een goed persbericht naar de lokale 
media kunnen sturen. Dit leidde ertoe 
dat Omroep Kontakt en De MooiLaar-
beekKrant de handen ineensloegen en 
een pr-avond belegden. Adri Vogels, 
voorzitter Omroep Kontakt: “Op deze 
manier bieden wij een handvat voor 
verenigingen en organisaties.” Dat veel 
vrijwilligers hierin geïnteresseerd waren, 
bleek wel uit het hoge aantal aanmel-
dingen. “We hoopten natuurlijk dat de 
avonden goed bezocht zouden worden. 
Maar zo goed? Nee, dat hadden we niet 
verwacht”, vertelt Nikki Barten, mede-
eigenaar van De MooiLaarbeekKrant. 

Inhoud van de avond
De avond begon met uitleg over de 
twee organisaties, waarna de uitleg over 
het opsturen van persberichten volgde. 
Zowel in Lieshout als in Mariahout wa-
ren de aanwezigen erg geïnteresseerd. 
Ze vonden het interessant om te ho-
ren hoe het er op een nieuwsredactie 

aan toe gaat en er werden dan ook veel 
vragen gesteld. Na een korte pauze 
ging de presentatie door met de uitleg 
van het schrijven van een goed persbe-
richt. In een notendop kregen de aan-
wezigen een korte les van Nikki, waarin 
alle facetten van een persbericht voor-
bijkwamen. 

Levendige en leerzame avond 
Na de avond leek niemand te verlegen 
om zijn of haar hand op te steken. Vra-
gen vlogen door de zalen en ook de re-
acties op de vele voorbeelden zorgden 
voor een levendige en leerzame avond. 
Van ‘kop’ tot staart werd het persbe-
richt ontleed en uitgelegd. 

Aan het einde van de avond lag een in-
teresseformulier klaar, waarop de aan-
wezigen zich aan konden melden voor 
een eventueel vervolg op deze avon-
den. Ruim de helft van de deelnemers

 

gaf aan hier interesse in te hebben, 
waardoor Omroep Kontakt en De 
MooiLaarbeekKrant in conclave gaan 
om te kijken naar een eventueel ver-
volg. Ook kregen de aanwezigen een 
speciale folder uitgereikt: ‘handvat voor 
het schrijven en aanleveren van persbe-
richten’. 
Deze folder is sinds deze week ook ver-
krijgbaar op het kantoor van MooiLaar-
beek, Omroep Kontakt en bij de ViER-
BINDEN. 

Aanmelden
Zou jij ook graag deel willen nemen 
aan een pr-cursus, die dieper op som-
mige vraagstukken ingaat en waarbij 
ook onderdelen als Social Media en het 
bijhouden van een website behandeld 
worden? Meld je dan aan bij Nikki Bar-
ten. Dit kan per e-mail naar 
redactie@mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182. 

De aanwezigen luisteren hier naar de uitleg van Adri 
Vogels over de organisatie van Omroep Kontakt

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

OPRUIMINGSUITVERKOOP
50 TOT 75% KORTING

JUWELIER VAN DEN HEUVEL
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Franca van de Kerkhof

Negen jaar.

Negen jaar geleden had ik mijn 
eerste uitvaart. Spannend!
Vooral omdat degene die mij 
belde het eigenlijk wel heel 
spannend vond. Hij kende me 
niet en hoopte wel dat het zou 
klikken. Ik gaf aan dat als dat niet 
het geval was, hij me dat eerlijk 
moest zeggen en dat we dan een 
oplossing zouden zoeken. Zelf 
was ik daar niet bang voor.

Mijn kinderen hebben op de Vrije 
school gezeten en ik heb veel 
gehad aan een uitspraak van een 
van de meesters: “als een kind 
moeite met mij heeft, moet ik 
zorgen dat het kind zich op zijn 
gemak gaat voelen bij mij”. Met 
dat gevoel stapte ik op mijn eerste 
uitvaart af.

Het was geweldig, ze hadden 
absoluut niet in de gaten dat 
het voor mij de eerste keer was 
en ik voelde me als een vis in 
het water. Ik had mijn baan 
gevonden! Nu negen jaar later 
voel ik me nog steeds als een vis 
in het water. Ik geniet van alle 
momenten dat ik families mag 
bijstaan in hun verdriet, maar ook 
op de momenten dat er gelachen 
wordt, want dat vinden ze af en 
toe toch wel vreemd. Mag je ook 
lachen? Natuurlijk zeg ik dan, 
huilen en lachen ligt zo dicht 
bij elkaar. Er is niet voor niets 
de uitspraak: ‘bij ieder afscheid 
worden herinneringen geboren’. 
Mooie herinneringen, maar ook 
verdrietige herinneringen komen 
voorbij.

Ik vind het fi jn als ik zie dat 
die emoties de ruimte krijgen 
in de aanloopperiode naar 
de uitvaartdag. Zo probeer ik 
samen met de naasten naar een 
mooi en waardig afscheid toe 
te werken. Ja letterlijk werken, 
want het gebeurd allemaal niet 
vanzelf. Daarom noem ik mezelf 
uitvaartbegeleidster. Ik begeleid 
zodat we het samen mogen doen. 
Op het moment dat ik dit schrijf 
begeleid ik een gezin waar de 
vader van is overleden. Hij was een 
echt buitenmens. Ze hebben een 
echte kist, gemaakt van gezaagde 
planken met de schors er nog aan. 
Hier en daar wat kieren, zodat 
hij niet zo opgesloten zal liggen. 
In eerste instantie kozen ze voor 
een ‘echte’ rouwauto. Maar 
uiteindelijk gingen ze voor vervoer 
in de auto van de zoon. Een 
echte Jeep. Bank en bijrijderstoel 
werden professioneel uit de auto 
gehaald zodat de kist zeker zou 
passen. Nu gaan ze ook nog even 
een rondje door de bossen rijden 
voordat we naar de kerk gaan.

Ze willen nog één keer het rondje 
met hem maken zoals hij zelf altijd 
wandelde.

Geweldig!!!

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!

Yammas Mariahout doet 
mee met winterspelen

Eigenzinnige Kunst-Expositie 3.0 
in ’t Oude Raadhuis

Mariahout - De jongeren van Yammas 
vertrokken op vrijdag 7 februari naar het 
Sportiom in Den Bosch. Al was het geen 
Rusland, de winterse sferen waren er niet 
minder om. Van de eerste tot de laat-
ste minuut waren de jongeren aan het 
schaatsen op het ijs.

Schaatsen
Er waren maar liefst 57 jongeren met ou-
ders en vrijwilligers meegegaan. Sommige 
ouders en vrijwilligers begaven zich ook 
op het ijs. Er werd fanatiek geschaatst 
en na afloop ging iedereen voldaan naar 

huis. Zeker voor herhaling vatbaar. Yam-
mas bedankt alle vrijwilligers en ouders 
voor het vervoer en hulp.

Carnaval
Aanstaande vrijdag 21 februari wordt er 
carnaval gevierd bij Yammas. De Dj’s gaan 
er een leuke avond van maken samen met 
optredens van de playbackmiddag  van af-
gelopen zondag. Wie het leukst verkleed 
is maakt kans op een prijs. Dus jongens 
en meiden haal je carnavalspak uit de kast 
en kom feesten. Be there by Yammas:  
www.yammas.nl.

Beek en Donk - Het  Nuenense trio Kees 
van Cappellen, Eva Sanders Jonsson en 
Roxanne Swan staat borg voor een ei-
genzinnig en uitdagend interessante 
expositie in ’t Oude Raadhuis te Beek 
en Donk. De expositie nodigt men uit 
om in samenspraak te komen met hun 
kunst en de kunstenaars zelf, die steeds 
aanwezig zullen zijn.

Iedere zaterdag en zondag van 14.00 
tot 17.00 tot 24 februari is deze expo-
sitie nog te bezoeken.  Gratis entree en 
iedereen is welkom op Heuvelplein 8 in 
Beek en Donk. 

Het is een ontmoeting met een mix 
aan schilderstijlen en beelden. De schil-
derijen van Eva Sanders Jonsson zijn 
vertellend van aard. Haar kleurenpalet 
is indringend sfeervol en omkleedt de 
afgebeelde taferelen in vaak omfloerst 

diffuus licht. Herkenbaar zijn haar lang-
gerekte mensen-schaduwen. 

Roxanne Swans eindresultaat wordt 
meestal een abstract geheel waarin  zij 
een ontmoeting heeft met haar omge-
ving. Als een onontkoombaar gegeven 
integreert ze de ingrepen die de mens in 
de natuur aanbrengt in haar werk. Naast 
sterk kleurrijk werk, exposeert ze ook de 
ingetogen kant van haarzelf. 

Kees van Cappellen is een beeld-bou-
wer. Zijn beelden ontstaan grotendeels 
uit het samenstellen van oude mate-
rialen welke een nieuw leven worden 
ingeblazen. Zijn voorkeur gaat uit naar 
werken met oud hout, oude metalen en 
‘gevonden voorwerpen’.  Zijn beeld ‘Jo-
hanna’ neemt een prominente plaats in 
tijdens deze expositie.

Wie weet waar dit was?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 
06-51978426. Wie weet is jouw antwoord hier vol-
gende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen erg veel reac-
ties binnen. Deze kunnen helaas niet allemaal ge-
publiceerd worden, hier een greep uit de reacties:publiceerd worden, hier een greep uit de reacties:

De foto in De MooiLaarbeekKrant van 13 februari is Fonske d’n Bels. Zijn ech-

te naam is Fons Meulendijks. Hij was een zwervende marskramer en verkocht 

allerlei dingen zoals pleisters, garen, mesjes, brillen, knopen en knoopsgaten. 

Fonske  is in 1959 bij een verkeersongeluk op het Ginderdoor overleden.

Met vriendelijke groeten, 
Frits Maas

Fonske den bels.
Hij was een zwerver, en had altijd een stok met daaraan een jutte zak bij zich en een tasje met daarin knopen en elastiek en naalden, die kon je van hem kopen. Tja en elastiek hadde altijd nodig. Hij kwam altijd op de mid-dag rond etenstijd bij ons aan. Dan mocht ie van ons moeder mee eten. Hij moest dan wel aan het fornuis zitten, omdat de tafel vol zat, maar daar zat ie ook lekker warm. Als ie ging kreeg ie van ons moeder ook nog een zak boterhammen mee, zodat ie de rest van de dag ook nog wat te eten had. Op Ginderdoor zag ik hem langs de weg liggen, ze hadden hem vol-gens mij toen dood gereden, al reden er toen nog heel weinig auto’s rond.Jo van Hout - van VijfeikenJo van Hout - van Vijfeiken

Ik was vanmiddag bij mijn oom die naast mij woont in de Auwerstraat en 

hij vroeg of ik de foto in De MooiLaarbeekKrant had gezien. Dat had ik 

inderdaad. “Ja Fonske d’n Bels is dat”, zei hij. “Ik had gebeld, maar het 

ging allemaal niet. En ik heb geen computer…” Ik zei: dan zal ik het eens 

proberen via de mail. Mijn oom kent Fonske van vroeger, hij sliep bij hen 

in de hooimijt en toen kwamen de verhalen. Echt kei mooi.Ik ken heb van 

een heel grote foto die ik van mijn moeder heb gekregen, die hier dus ook 

heeft gewoond. Dus ons antwoord is Fonske d’n Bels!
Groetjes Carolijn en mijn ome Harrie! Groetjes Carolijn en mijn ome Harrie! 

Telefonische reacties kwamen binnen van: Martina van de Linden, Maria van Goor, Jo Vereijken, Noud Maas, Hr Opheij, Joke van de Mortel, Mevr Heesakkers-Vlerken, Annie van Uden, Cor van de Broek, Joke van de Ven, Gijs van de Linden, Hr Scheepers, Henny Donkers, Henk Dekkers, Thea van de Maat, Mevr Biemans, Hr van Bakel en Lenie van Dijk.

Frits Maas

Fonske was een Belg die gedeserteerd was uit de eerste wereldoorlog. Ik herinner mij die man nog  heel goed. Hij is heel veel bij mijn groot-ouders  Graard Vogels  op de Hei geweest en sliep daar ook regel-matig. Het bed waar hij in lag stond in de schuur bij de dorstkast. Als kind heb ik hem dikwijls ontmoet en hij had altijd iets grappigs. Fons praatte altijd net of hij een volle mond had, vermoedelijk kwam dat door de pruimtabak die hij altijd in zijn mond had.  Maar ook moeilijk verstaanbaar door zijn Belgische uitspraak.
Zijn eigenlijke naam was Alfonsius Vermeulen. Hij heeft bij ons nooit geslapen maar wel gegeten, verschillende malen. Fonske was, zoals ik hierboven al heb aangegeven, een deserteur van het Belgische leger. Hij moest door bedelen en verkopen van artikelen aan de kost komen. Fonske is verongelukt zover ik weet in Lieshout. Ik heb altijd veel respect gehad voor die man, dat komt denk ik dat hij mij herinnerde aan een zwerver die in de Stiphoutse  bossen leefde: Jan de Slijper. Jan had een eigen hutje gebouwd, deze hut stond, in wat nu heet, Korte Tivoli, maar dat is weer een ander verhaal. Dat staat in het boekje dat ik geschreven heb over mijn jeugd in Stippent: “Waar blijft de tijd”Met vriendelijke groeten, Theo Vogels uit Lieshout

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl of telefonisch via 

De foto in De MooiLaarbeekKrant van 13 februari is Fonske d’n Bels. Zijn ech-

Fonske den bels.

Deze man is ‘Fonske den Bels’. Fonske was een 

zwerver die met regelmaat in de jaren 50 en be-

gin jaren 60 door Beek en Donk, Lieshout en Ma-

riahout trok. Her en der aankloppend voor iets te 

drinken of te eten. Ik heb nog verschillende leuke 

anekdotes van Fonske. Ik heb hem zelf nauwelijks 

gekend, maar de verhalen van mijn ouders ken ik 

nog wel. De foto komt trouwens uit het archief van 

mijn moeder.
Gerard Vogels

De jongeren van Yammas bij Sportiom

Animo voor kavels komt terug in 
Laarbeek
Beek en Donk – “Het is duidelijk 
dat er weer animo begint te ont-
staan voor kavels”, vertelt wet-
houder Hans Vereijken. Gemeente 
Laarbeek is druk met het realiseren

en verkopen van bouwkavels in de 
nieuwbouwwijk de Beekse Akkers 
in Beek en Donk. 

Op de Beekse Akkers moeten 
maar liefst 55 kavels komen en de 
gemeente krijgt nu al aanvragen 
binnen van mensen die een kavel 
willen kopen. Er is nu al meer ver-
kocht dan de gemeente had ver-
wacht, vertelt de wethouder.

In de openbare besluitenlijst van 
B&W staat verder dat in de koop-
overeenkomst de volgende bepa-
ling wordt opgenomen: verlaagt 
de grondprijs binnen een periode 
van vijf jaar na ondertekening van 
de koopovereenkomst  dan wordt 
het verschil hersteld. 

Geldig met bon t/m 28-02-2014

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

50% OP ALLE KLEDING
KASSAKORTING OP WINKELVOORRAAD
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Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout – Patrick van Overbeek (26) uit 
Helmond bracht afgelopen donderdag 
een bezoek aan Koen Schrama (28), ei-
genaar van TRIA Fietsen. Patrick maakte 
bij dagbestedingscentrum ‘De Nieuwe 
Werf’ in Beek en Donk de kleurrijke tro-

fee voor de ‘Starter van het Jaar Peel-
Noord 2013’. Koen Schrama was de 
gelukkige winnaar van deze verkiezing. 

Een prominente plek 
De gewonnen trofee heeft een vaste 
plek op de toonbank van de fietsen-
zaak. Trots vertelt Patrick: “Ik heb de 
tak eerst wit gemaakt en daarna de 

kleuren erop gezet. Door aan de slag te 
gaan, ontstaat het vanzelf.” Het kunst-
werk staat op een solide houten voet 
en is voorzien van 3D- geprinte naam-
plaatjes: van de kunstenaar, de winnaar 
en stichting ORO. 

Kleurrijk en inspirerend
“Weet je dat de ‘Ondernemer van het 
jaar’ dit kunstwerk wel had willen win-
nen”, vertelt Koen aan Patrick. De jon-
ge kunstenaar lacht bescheiden. Voor 
Koen is het kunstwerk niet ‘gewoon 
iets’, maar kleurrijk en inspirerend. 

Nieuwsgierig geworden naar andere 
kunstwerken van ORO? Neem dan 
eens een kijkje in Beek en Donk aan de 
Wethouder Heinsbergenplein 4. 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Sfeervol en gezellig 
druk was het donderdagavond 13 
februari op het Rode Schutplein in 
Aarle-Rixtel. Onder het toeziend oog 
van bijna alle pleinbewoners en de le-
den van het Sint Margaretha Gilde (de 
Rode Schut), onthulde ‘pleinkoning’ 
Gerald Bergkamp om 19.00 uur de 
nieuwe ‘pleinvlag’.

‘Pleinfeest’ 
“Ieder jaar hebben we ‘Pleinfeest’ op 
de tweede zaterdag van september”, 
aldus buurtbewoner en coördinator 
Niek van der Zanden. “Alle bewo-
ners hangen dan de ‘pleinvlag’ uit. De 
Rode Schut komt langs en er is ‘Ko-
ningsschieten’. De pleinbewoner die 
de vogel eraf schiet is voor één jaar 
koning.”

Nieuwe vlag 
De huizen van het Rode Schutplein zijn 
in 1974 en 1975 gebouwd. In die tijd 
is ook de buurtvereniging opgericht 
en de eerste ‘pleinvlag’ ontworpen en 

verspreid onder de toenmalige bewo-
ners. Nu, bijna veertig jaar later, zijn 
de vlaggen wat versleten en hebben 
een aantal (nieuwere) bewoners geen 
exemplaar meer in hun bezit. Niek: “In 
de loop der jaren zijn er bij verhuizin-
gen vlaggen kwijtgeraakt. De oude 
vlag was ook aan vernieuwing toe. 
Dit hebben we aangegrepen om een 
nieuwe vlag te ontwerpen.”

‘Vlaggencommissie’
Afgelopen jaar richtte de buurtver-
eniging een ‘vlaggencommissie’ op. 
Enkele pleinbewoners maakten een 
aantal vlagontwerpen waaruit de com-
missie de mooiste twee selecteerde. 
De bewoners mochten daarna een 
keuze maken uit deze twee ontwer-
pen. Niek: “De vlag met de meeste 
stemmen werd de nieuwe ‘pleinvlag’.” 
Het ontwerp van buurtbewoonster 
Marloes van de Graef kreeg uiteinde-
lijk de meeste stemmen.

Het hijsen van de nieuwe vlag 
Donderdagavond verzamelden de 
buurtbewoners zich op het plein. 
Al trommelend en in vol ornaat 

arriveert het Sint Margaretha Gilde. 
De vuurkorf brandt, de rood-witte 
vlaggenmast staat klaar en de glüh-
wein is op temperatuur. Na het ope-
ningswoord van Niek hijst ‘pleinko-
ning’ Gerald Bergkamp, begeleid 
door tromgeroffel van de Rode Schut 
en applaus van de pleinbewoners, de 
nieuwe ‘pleinvlag’.

Kenmerkende elementen 
en goede kleuren
Op de vlag staan een aantal kenmer-
kende pleinelementen, zoals de vorm 
van het plein, in de kleuren rood, wit 
en groen. Vlagontwerpster Marloes: 
“Ik heb hierbij de elementen van de 
oude vlag gebruikt, maar dan een 
beetje geüpdatet.” De bewoners, die 
allemaal een nieuwe vlag krijgen van 
Niek, reageren enthousiast. José van 
Hemmen: “Allebei de ontwerpen 
waren heel mooi. Deze is het gewor-
den, we zijn er erg blij mee.” Ook 
de koning van de Rode Schut, Har-
rie van Ganzenwinkel, is in zijn sas: 
“Het is een supermooie vlag, enne, 
in de goeie kleuren.”

www.nickvanberlohoveniersbedrijf.nl   info@nickvanberlohoveniersbedrijf.nl   06 41 96 79 88

ook voor:
• Reiniging van uw dakgoot
• Aanleg kunstgras
• Erf omheining
• Tuinhek of schutting plaatsen

Ik zoek een baan!
Naam: Anouk Jalink

Hallo! Mijn naam is Anouk Jalink, 
21 jaar en ik ben op zoek naar een 
weekendbaantje. Ik ben derdejaars 
studente Pedagogiek aan de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) 
en heb hierdoor veel ervaring met 
kinderen (o.a. met gedragsproblemen). 
Daarnaast heb ik ervaring als 
verkoopster in een groentezaak. Zoekt 
u een enthousiaste verkoopster, lieve 
en betrouwbare oppas of heeft u 
een kind op de basisschool dat bijles 
nodig heeft? Dan ben ik degene die u 
zoekt! Stuur mij een email naar anouk.
jalink@hotmail.com of bel mij op 06-
83196750. Ik kijk erg uit naar uw 
reactie!

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.

Feestelijke onthulling nieuwe vlag Rode Schutplein

De Rode Schut bezocht de bewoners van het Rode 
Schutplein bij de onthulling van de ‘pleinvlag’

Cliënt van ‘De Nieuwe Werf’ maakt kunstwerk voor ‘Starter van het Jaar’ Koen Schrama

“Het is mooi dat mijn kunstwerk nu ergens staat”

Patrick van Overbeek overhandigt de kleurrijke trofee aan Koen Schrama. 

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek
Lijst 5

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Een Laarbeek dat in de 

jeugd de toekomst ziet.
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-20%
op nieuwe collectie

Vier dagen Voordeel!Voordeel!V

Woensdag 19 t/m zaterdag 22 februari 
geven we je 20% korting* op onze 

nieuwe collectie!

* 
 d
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ShoebyfaShion.com P. Van ThieLPLein 46, beeK en DonK

Wild West Tienerdisco bij &RG-teens

Lieshout - Tienerwerk Lieshout houdt 
op vrijdag 21 februari een ‘Wild West 
discoavond’. Doe mee, verkleed je als 
cowboy of indiaan en win mooie prij-
zen. De toegang tot &RG-teens dis-
coavond is voor tieners met een pasje 
gratis.

Vriendje of vriendinnetje mee? Dat 
kan. Iedere gezellige jeugdige tiener 
(groep 7) tot en met 15 jaar is tegen 
betaling van €1,50 van harte welkom. 

Entertainer en DJ Party Jockey Tim 
heeft ook dit keer weer enkele leuke 
verrassingen op de agenda staan. 
Misschien word jij &RG-teen van de 
maand?

De disco wordt gehouden in de Club 
Energie jeugdruimte van het Dorps-
huis te Lieshout, welke geopend is 
vanaf 19.30 uur. Om 22.00 uur is deze 
avond weer voorbij. Kijk voor meer in-
formatie op www.energyteens.nl.  

&RG-teens

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p

Pannenkoek eten en slapen bij Fletcher hotel

Geen meezingavond van Liedertafel ’t Nachtpitje

Ad Colen Quartet bij Wim Beeren Jazz Society 

Advertorial

Beek en Donk - Pannenkoekenrestau-
rant Pluk werkt mee aan de speciale 
actie van de Vereniging van Erkende 
Pannenkoekenrestaurants.  In de pe-
riode van 15 februari tot en met 31 
maart, ontvangen gasten per 2 perso-
nen een voucher voor een overnach-
ting bij een Fletcher hotel.

Kortingsbon
Met de kortingsbon die gasten ont-

vangen, kunnen zij een hotelkamer 
boeken voor  € 24,95. De kamer kost 
normaal € 79,95 Een korting van maar 
liefst 70%.  

Prijsvraag
Via een film op www.pannenkoeken-
restaurants.nl en op de sites van de 
aangesloten restaurants zal een prijs-
vraag gehouden worden. Hierbij zijn 
mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs 

bestaat uit een weekend weg in een 
hotel naar keuze, 2 nachten inclusief 
ontbijt. Verder zijn er verschillende 
waardecheques te winnen, waaronder 
de Nationale Horeca Cadeaukaarten 
t.w.v. € 25,00. 

Meer informatie
Op de website 
www.pannenkoekenrestaurants.nl
staat alle informatie over de actie. 

Beek en Donk - De maandelijkse mee-
zingavond van Liedertafel ’t Nachtpit-
je kan deze maand op 28 februari door 
omstandigheden buiten de macht van 
de vereniging niet plaatsvinden.

Na jarenlang te gast bij Café Enge-
lenburg/Thuis te zijn geweest is door 
het gewijzigd beleid van de nieuwe 
eigenaar een einde gekomen aan de 
maandelijkse meezingavonden van 
Liedertafel ’t Nachtpitje in Café Thuis.

Er hebben inmiddels besprekingen 
plaatsgevonden en er is een nieuw on-
derkomen gevonden, waar vrijdag 28 
maart gestart wordt met de meezing-
avonden. Meer informatie hierover 
volgt.

Aarle-Rixtel - Het quartet van 
saxofonist Ad Colen treedt woens-
dag 26 februari op bij Wim Beeren 
Jazz Society in Café van Bracht aan 
de Kerkstraat in Aarle-Rixtel. 

Het jazzquartet van Ad Colen is 
nationaal en internationaal beju-
beld om zijn frisse, persoonlijke en 
gevarieerde sound. Jazz zoals jazz 
moet zijn: avontuurlijk, groovend 
en lyrisch. De beide CD’s die het 
quartet uitbracht kregen in bin-
nen- en buitenland lovende be-
oordelingen.

Naast Ad Colen op tenor- en so-
praansax bestaat het quartet ver-
der uit pianist Gé Bijvoet, bassist 
Dion Nijland en drummer Yonga 
Sun. Voornamelijk eigen compo-
sities zorgen voor een verhalend 
en meeslepend repertoire. De aan-
vang is om 20.30 uur en de entree 
berdaagt €7,00.
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Mijn naam is Toon Vlemmings. Ik 
ben een zoon van Mies Vlem, de 
muziekman, geboren en getogen 
op den Trent en zo lang ik er heb 
gewoond is er nooit harde weg ge-
weest. Het was er donker. Er stond 
enne paal voor 2 telefoons en dat 
was alles. Nu, na al die jaren, woon 
ik in Spanje, dus Casa Trenta bij mij 
in de buurt kwam toen al voor. Om 
er naartoe te gaan, kwam later pas. 
Bijna al mijn vakanties  - België, 
Duitsland – was Spanje toch ge-
woon mijn land en dat is het ook 
geworden. Ik heb gewacht tot mijn 
VUT. Dat ging toen nog en in 2002 
was het einde van mijn werk en ging 
ik dezelfde maand nog naar Spanje. 
Waar ik nu woon, ben ik zo’n vijf-
tien jaar altijd op dezelfde plaats ge-
weest. Wel even wennen, maar ik 
kende al heel veel mensen hier, dus 
het was voor mij geen probleem om 
me aan te passen. Ik heb snel mijn 
verblijfsvergunning aangevraagd in 

Girona en in maart 2003 had ik mijn 
pas, die voor vijf jaar geldig was. 
Daarna ben ik nog één keer terug 
geweest en kreeg ik een document 
dat ik was ingeschreven in het re-
gister van Girona als vaste bewoner 
van Catalonië, Spanje. Via mijn pas-
je – geen paspoort – had ik snel mijn 
papieren van het ziekenhuis gere-
geld en via het CVZ is alles in orde. 
Ik betaal mijn premie via mijn loon 
in Holland, maar ik heb een Spaans 
pakket, goed geregeld. Ik kreeg al 
gauw wat tegenslagen o.a. diabetes 
(2004) type B en kreeg problemen 
met het lopen, iedere dag 10 km. 
Ik ben nog in Barcelona geweest 
om te dotteren, maar dat ging niet 
meer. Dat was eind 2006 en in april 
werd ik geopereerd voor de twee 
omleidingen. Dat is ook hier in 
Spanje gebeurd in een universitair 
ziekenhuis in Barcelona (Can Ruti) 
en het gaat nog steeds goed met 
me, gelukkig. 

Nu wat over de plaats zelf, waar ik 
woon, dat is Blanes aan de Costa 
Brava en het is er goed toeven. In 
de zomer volop toerisme en voor 
mij ook veel bekenden. In de win-
ter ga ik biljarten. Ik ben hier bij een 
drie bandenclub en ben ook de eni-
ge buitenlander, maar dat is geen 
probleem. Het is goed voor de taal 
(Castiliaans) en het Catalaans daar 
doe ik niks mee, daar kan je buiten 
Catalonië nergens mee komen. Het 
klinkt gek, want oudere Catalanen 
kunnen geen Castiliaans praten. 

Nou allemaal de groetjes, vooral 
aan mijn post en slaapadressen in 
Beek en Donk en aan diegene die 
mij kennen en dat zijn er nogal wat. 
Ook de groetjes aan mensen die me 
niet kennen. Ik maak geen verschil. 

Groetjes (An)Toon(io)

Lees volgende week het vervolg-
verhaal van Toon Vlemmings en 
zijn verblijf in Blanes

spanje

   

 

Inge van Lieshout

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Luch
tpost

Links is Toon Vlemmings nu, rechts is Toon Vlemmings vroeger

APK keuring, reparatie en
onderhoud
Haal + breng service 
binnen Laarbeek

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

BEL DE SPECIALIST

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

GETUIGEN GEZOCHT
Getuigen gezocht van botsing (6 feb. Om-
streeks 18.15 uur) met grijze Toyota Aven-
sis Station, op parkeerplaats EMTÉ, Heu-
velplein. Tel: 06-53716397

GEVRAAGD

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

Rommelmarktspullen, ijzer, witgoed en 
oude opknapfi etsen. Kom het gratis opha-
len. Tel: 06-16301715

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/Veg-
hel haalt nog altijd uw gebruikte meubels bij 
u op. Ook uw witgoed wordt door ons opge-
haald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 0492-368747

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

Gezocht: ponyruiters, wie heeft er inter-
esse om onze pony’s te rijden? ervaring 
vereist, voor meer info, tel. 0492-461617.

Gezocht garage / stalling. Tussen de 40 a 50 m3 
voor mijn oldtimer in te zetten en evt te hobby-
en. Prijs nader overeen te komen. 06-81935118

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor €50,00 huurt u een complete set. Geïn-
teresseerd?  06-41538601 dj.imm@live.nl

TE KOOP
Archiefkast Ahrend grijs/zwart H1,95 x 
B1,20 x D0,45. In goede staat. €75,00. 
Vergadertafel (lichte eiken kleur) 1,00 bij 
2,00 in hoogte verstelbaar. €50,00. Tel: 
06-18390484

Bureau H0,72 x B1,20 x D0,80. €25,00. 
Tafel/Bureau breedte teruglopend van 
1,60 naar 0,80. D0,70 en H0,75. €20,00. 
Tel: 06-18390484 

Wegens overcompleet: microscoop met 
onder - en boven  3 sterkte lenzen en 
onderplaat verlichting. Vraagprijs €50,00. 
Vragen via e-mail: pgmbrouw@xs4all.nl

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

Atomic mai tai bindingen voor een snow-
board. Maat M. Dames. Marcella Vereijken 
06-22347979
 
Eiken wandmeubel in goede staat. Afmet-
ingen (cm) breed 283, diep 55, hoog 196. 
Prijs n.o.t.k. Tel. 0492-463838

Secretaire in goede staat. Uitschuifbaar 
schrijfblad, lade , twee deuren, rolluik 
met slot. Prijs n.o.t.k. Tel. 0492-463838

Kinderfi etsstoeltjes: 3 stuks, één van Club 
en twee van Bobike. In goede staat en 
compleet. Vragen? Tel: 06-10309221.

Aangeboden 20 m3 waalformaat klinkers tegen 
elk aannemelijk bod. Info tel: 06-29507138

Leren tweezitsbank en 3 leren fauteuils. 
€100,00. Ook los te koop. Tel. 06-52478072

Donker eiken salontafel met 1 schuifl ade 
aan twee kanten te openen. Afmeting Hx-
LxB. 46x100x100 cm. Tel. 06-52478072

Paardrijlaarzen maat 38 en 39 p.p. voor 
€10,00. Halsters €5,00. Witte/beige/bru-
ine paardrijbroek maat 40 €15,00  Passen 
mag! 0492-797839 

Sparta ion elektrische fi ets 2007. 9100 
km.7 versnellingen. Elk jaar onderhouds-
beurt gehad €850,00. Tel: 0492 461881

Elektrische fi ets. Merk: Flyer. +/- 6 jaar oud, 
met 8 versnellingen. Info tel: 06-30077914

VACATURES
 

Gezocht: Jongeman om op zaterdagen bij 
aannemersbedrijf te werken.  Leeftijd vanaf 
15 jaar.  Tel: 0492-469191 of 06-53758681.

VERLOREN
 

Sleutelbos (5 sleutels incl. autosleutel Toyo-
ta) verloren in januari. Wil de vinder a.u.b. 
contact opnemen via 06-41764989

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?
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Beek en Donk - Harrie Swinkels (37 
jaar) groeide op in een ondernemers-
gezin tussen de groenten en het fruit. 
In 2003 heeft hij de groentehandel 
overgenomen van zijn ouders, die 
al 40 jaar de markthandel bedreven. 
Na de overname is Harrie het bedrijf 
gaan moderniseren en uitbreiden, 
waardoor hij een groter assortiment 
kan aanbieden.

Harrie: “Ik heb nu een groter aanbod 
van vers gesneden groenten en sala-
des. Tevens zijn we gaan leveren aan 
verschillende horecabedrijven hier in 
de omgeving, onder andere Herberg 

‘De Brabantse Kluis’ in Aarle-Rixtel.”
Het assortiment van de groentehan-
del bestaat uit:
 • De meest gangbare en ook de ‘ver-
geten’ groenten en diverse soorten 
sla. Door de lange houdbaarheid is 
de slamix, veldsla en rucola het ‘pa-
radepaardje’.
• Diverse soorten fruit  
• Groot assortiment aardappelen
• Kruiden tot aan eetbare bloemen

Kwaliteit staat voor Harrie hoog in 
het vaandel: “De kwaliteit kunnen 
we waarborgen door onze nieuwe 
gemoderniseerde koelcel, hier wordt 

alles op de juiste temperatuur be-
waard, zodat alle producten in top-
kwaliteit bij de klant terechtkomt.”

Daarnaast is voor Harrie en zijn per-
soneel het direct contact met de leve-
ranciers erg belangrijk voor de goede 
producten. Direct van land tot klant. 
Het wassen, snijden en verpakken 
gebeurt vervolgens in de ‘snijderij’ in 
een geconditioneerde en hygiënische 
ruimte. Harrie Swinkels groentehan-
del levert ook vers op zondag aan 
horecabedrijven en helpt, samen met 
zijn personeel, graag alle klanten op 
de weekmarkten.

Service en kwaliteit bij Harrie Swinkels groentehandel

ACTIE FEBRUARI

1 kilo Pittig Belegen 
Kaas, natuurgerijpt

€3,45
per 500 gram

 

Weekmarkt Beek en Donk
Actieaanbiedingen

    

Wekelijks 
voor het oude 

postkantoor, de 
fruitkraam van de

HET GROTE RUIMEN IS BEGONNEN!!!!
ALLE DEKBEDOVERTREKKEN IN 

SATIJN FLANEL EN KATOEN VOOR 
BELACHELIJK LAGE PRIJZEN!!!!!!!!

Bijv. 240x200/220 met 
2 slopen 15 euro!!!!!

FRANS & FRANCA JASPERS

ONDERGOED EN NACHTKLEDING

Carnaval ti ps:
Ma Flodder jasschorten 

of Boeren zakdoeken

Kijk op onze site:
www.sliponline.nl 

www.zakdoekwinkel.nl 
Bestel ti jdig uw Sloggi slips voor 
de Sloggi acti e van eind maart

Actie weekmarkt 
Beek en Donk:

2 Hollandse 
komkommers voor 

€1.00
&

Panklare spinazie 
per zak €1.00

  Van Lieshout
uw marktbakker

Vaste lage prijs!

Alle broden 
naar keuze

3 voor maar

€ 5,-
Markt: Beek en Donk
Markt: Aarle-Rixtel

€3,45
per 500 gram

Tevens leveren wij ook aan horeca

Lezerspodium

IK, VEERLE VAN SCHAIJK, NEEM DEZE WEEK 
GRAAG HET LEZERSPODIUM
Hoi, ik ben Veerle van Schaijk, 19 jaar 
oud en daarmee de jongste kandidaat 
op de kieslijst van De Werkgroep. 
Als benjamin krijg ik vanuit de partij 
het vertrouwen om mijn eigen speer-
punten te ontwikkelen en deze met u 
te delen! Wethouder Joan Briels en 
gemeenteraadslid Erik van Haperen 
doen, zoals u ziet symbolisch namens 
De Werkgroep, graag een stapje naar 
achteren en opzij zodat ik mee kan 
investeren in de toekomst van de 
Laarbeekse jeugd! Op woensdag 19 
maart 2014 vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. Namens 
De Werkgroep sta ik als jongste en 
tevens eerste vrouw op een trotse 
6e plaats. Afgelopen dinsdagavond 
was ik te horen in het jongerendebat 
bij Omroep Kontakt. Mijn ambitie is 
om voor de gemeente Laarbeek een 
betekenisvol commissie en raadslid 
te worden. Wat wil ik precies voor u 
betekenen?

De jeugd heeft de toekomst, ook 
in Laarbeek. Jongeren dienen meer 
inspraak te krijgen in het dagelijks 
bestuur. Door een jongerenraad op 
te richten en zelf als jongere deel te 
nemen aan het dagelijks bestuur, zal 
de gemeente ook door de jongere 
leeftijdscategorie vertegenwoordigd 
worden. 

Zelf studeer ik voor docente maat-
schappijleer. Kwalitatief goed onder-
wijs staat bij mij hoog in het vaandel. 
De gemeente Laarbeek staat met haar 
onderwijsvoorzieningen garant voor 
goed onderwijs, zowel basis- als 
middelbaar. Dichtbij de Laarbeekse 
leerlingen. Deze kwaliteit wil ik mee 

waarborgen en waar nodig optimali-
seren, ook voor de zorgleerlingen die 
buiten de boot dreigen te vallen. 

Ik vind het belangrijk om onderne-
mend talent in Laarbeek te onder-
steunen en stimuleren waardoor een 
eigen, lokale onderneming, bestaans-
recht heeft. Laarbeek mag trots zijn 
op dit ondernemend talent. Het maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
zal meer aandacht moeten krijgen on-
der de inwoners van de vier kernen. 

Hopelijk voelt u zich net als ik THUIS 
in Laarbeek. Om dit gevoel te creëren 
vind ik het belangrijk om het tiener-
werk, de KBO verenigingen en de 
dorpshuizen een prominente plaats 
te geven in Laarbeek, dit wil ik gaan 
stimuleren en mij voor in gaan zet-
ten. Jongeren en ouderen daarbij aan 
elkaar verbinden. De nieuwe Neder-
lander zal zich ook THUIS willen gaan 
voelen in Laarbeek. Naast de nationa-
le inburgering wil ik, samen met an-
dere Laarbeekse instanties, een lokale 
inburgering maken zodat deze Neder-
landers zich ook THUIS gaan voelen 
in Laarbeek. 

Bent u ook voor een jonger gezicht 
binnen de gemeenteraad? Voelt u 
zich, net als mij, ook THUIS in Laar-
beek? Stem dan op woensdag 19 
maart op de Werkgroep, Joan Briels, 
lijst 2.

Laarbeek 33 inwoners 
rijker in 2013
Laarbeek – Het aantal inwoners 
van de gemeente Laarbeek is in 
het jaar 2013 met 0,15% geste-
gen. Dit zijn 33 personen en dat 
brengt het inwonersaantal op pre-
cies 21.800. Dit heeft de provincie 
Noord-Brabant in de voorlopige 
cijfers van de bevolkingsgroei be-
kendgemaakt.

De buurgemeente van Laarbeek, 
Gemert/Bakel , staat in de top tien 
van meest groeiend met een per-
centage van 0,77%. Gemert/Bakel 
heeft er maar liefst 223 inwoners 
bij. Verder bleek uit het onderzoek 
dat er in heel Noord-Brabant ruim 
8600 inwoners bij zijn gekomen, 
een groei van 0,35%. 

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen
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op maat
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TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan 39-ja-
rige Jean-Paul Jansen: een geboren 
en getogen Mariahoutenaar. Hij is 
bekend als de zoon van fotograaf Jan 
Jansen, moeder Thea en broer van 
Diana. Nu woont Jean-Paul in Santa 
Monica, in Californië, in de buurt van 
Los Angeles. Als ‘surprise’ vloog hij 
naar Nederland om getuige te zijn bij 
het huwelijk van zijn vriend Twan van 
Vroenhoven en Ellen Oppers. 

Yes: vliegtuigen!
Met een kop thee in de aanslag, ver-
telt Jean-Paul meteen dat hij ‘brak’ is 
van het wilde huwelijksfeest van Twan 
en Ellen. Met vriend Twan is Jean-
Paul opgegroeid in Mariahout. Na de 
basisschool ging Jean-Paul naar de 
MAVO: met lange haren, luisterend 
naar ‘Death Metal Music’ en gekleed 
in zwarte T-shirts. “Niet bepaald de 
beste modekeuze”, lacht Jean-Paul. 
“Op school was ik niet echt een ster 
en ongemotiveerd. Pas op de MTS 
veranderde dat. Daar ging ik fluitend 

doorheen”, aldus Jean-Paul. Hij kreeg 
interesse voor vliegtuigen. In een 
koppeljaar rondde hij zowel de studie 
besturingstechniek als de studie werk-
tuigbouwkunde af. Eenmaal de smaak 
te pakken, ging hij naar de Pedago-
gisch Technische Hogeschool (PTH) 
in Eindhoven. Jean-Paul vertelt: “In 
het derde jaar van de studie besloot 
ik samen met een medestudent naar 
Indonesië te gaan om daar af te stu-
deren. Zelf had ik er nooit over nage-
dacht, maar die vriend stelde voor dat 
ik meeging. Later koos ik bewust voor 
banen waarbij ik met reizen meer van 
de wereld kon zien: Zuidoost- Azië, 
Thailand, India, Pakistan, Indonesië 
…noem maar op.”

Optische media
Jean-Paul stort zich in de wereld van 
de zogenaamde ‘optische media’. Hij 
is de technische man die specialistische 
kennis heeft van peperdure machi-
nes uit de CD- en DVD-industrie. Hij  

krijgt goede banen. “Ik weet dat de 
DVD over tien jaar niet meer bestaat. 
Dat betekent dat ik me tegenwoor-
dig als zelfstandig ondernemer laat 
inhuren. Bijvoorbeeld door JVC, een 
megabedrijf in de ‘gaming’-industrie, 
in Alabama. ”Ik pluk nu de vruchten 
van mijn kennis van die industrie. Uit-
eindelijk is mijn doel: 3 dagen werken, 
2 dagen vliegen. Jean-Paul heeft zijn 
vroege interesse in vliegtuigen om-
gezet in een pilotenopleiding en zijn 
brevet gehaald. 

Hardloopliefde en Mariahout
Op 11 mei 2013 trouwde Jean-Paul 
in Amerika met advocate Kimberly in 
het bijzijn van veel vrienden uit Ma-
riahout. “Vroeger riep ik dat ik dat 
allemaal niet wilde. Maar als je de 
juiste persoon tegenkomt, verandert 
dit heel snel. We ontmoetten elkaar 
bij de hardloopclub en ik was haar 
trainer… Over acht weken hopen we 
onze 1e ‘Mariahoutse-Amerikaanse’ 
baby in onze armen te houden.” De 
liefde voor Mariahout is duidelijk 
merkbaar in zijn verhaal. “Het is heel 
leuk om vrienden in dezelfde straat 
te hebben. Het was leuk geweest om 
daar tussen te zitten. Dat mis ik wel. 
Ik kan nog plat Mariahouts praten, al 
denk ik in het Engels, en moet ik soms 
zoeken naar het Nederlandse woord. 
Mariahout blijft in mijn hart: ik zal al-
tijd terug blijven komen.”

Laarbeek op de kaart 
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veranderde dat. Daar ging ik fluitend brevet gehaald. 

Tiny van Gend verslaafd aan zijn hobby Tiffany

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Tiny van Gend uit 
Beek en Donk is al meer dan twintig 
jaar een verwoed beoefenaar van Tif-
fany (glaskunst). Tiny vertelt in zijn 
garage, te midden van zijn werkstuk-
ken, enthousiast over deze mooie 
hobby. Zijn werkstukken bestaan uit 
prachtige raamhangers, mooie sche-
merlampen, dierenfiguren, vlinders 
en prachtige kleurencombinaties en 
alles is tot in de details afgewerkt.

Het ontstaan van Tiffany
“Tiffany is een glastechniek genoemd 
naar Louis Comfort Tiffany. Hij was 
de zoon van een beroemde Ameri-
kaanse diamantair”, vertelt Tiny. In 
plaats van veilig in de diamanthandel 
te gaan, besloot Tiffany junior een 
bestaan op te bouwen als kunste-
naar. Op het eind van de 19e eeuw 
was Tiffany vooral bezig met verschil-
lende soorten en kleuren glas. Tiffa-
ny’s kunst werd veel toegepast in de 
woninginrichting, maar ook in kerken 
en kathedralen.

De glastechniek 
Tiny zegt dat Tiffany een eenvoudige 
techniek lijkt. Maar dat is het zeker 
niet. “Als er een ontwerp op papier 
is gemaakt, snijd ik stukjes glas. Sja-
blonen zorgen voor de juiste vorm. 
Daarna slijp ik de kantjes mooi pas-
send en omwikkel ik ze met koper-
folie. Vervolgens soldeer ik de koper-
naadjes aan elkaar en patineer ik de 
naden, zodat ze mooi zwart worden. 
Dan pas is het werkstuk klaar.” Tiny 
vertelt dat in een middelgrote lam-
penkap ongeveer veertig werkuren 
zitten. Maar hij heeft ook wel eens 
een werkstuk gemaakt met vierhon-
derd en tachtig stukjes glas. Daarin 
stak hij honderdentwintig werkuren.

Een verslaving 
Twintig jaar geleden kwam Tiny in 
aanraking met de Tiffany glastech-
niek. Het was in de tijd dat hij met 
pensioen ging. Hij zag een mooie 
lamp. En hij wilde zoiets moois ook 
zelf kunnen maken. Daarom ging Tiny 
eerst een tijdje op les. “Die eerste tijd 

was een verschrikkelijk geklungel”, 
zegt hij. “Bloedende vingers en  ont-
werpen die mislukten.” Later kreeg 
Tiny  de techniek volledig onder de 
knie. “Tijdens het werken zit ik steeds 
aan het eindresultaat te denken”, 
zegt Tiny. “Ik kan pas stoppen als het 
werkstuk helemaal af is. Het lijkt wel 
een verslaving”, verzucht hij . Zijn 
vrouw Jo zegt relativerend dat het 
leven met zo’n ‘verslaafde’ best om 
te doen is. “Ik serveer gewoon geen 
koffie in de garage”, zegt ze lachend. 
“Dan moet hij wel even stoppen.”

Kleine kunstwerkjes 
De werkstukken die Tiny in zijn ga-
rage heeft uitgestald, zijn stuk voor 
stuk kleine kunstwerkjes. Tiny houdt 
van zijn werkstukken. Hij vindt ze 
mooi, ze zijn uniek, hij is er trots op en 
hij verkoopt ze dan ook liever niet. In 
zijn woonkamer staan of hangen een 
aantal blikvangers, maar dat is zeker 
niet overmatig. Glas en soldeertin zijn 
duur. Als hij iets verkoopt, dan is hij 

al blij als hij de materiaalkosten eruit 
heeft. “Aan werken in opdracht heb 
ik een gloeiende hekel”, zegt Tiny, 
“Ik moet dan iets maken wat vooral 
iemand anders mooi vindt”.

Ook beginnen met Tiffany?
Tiny helpt mensen, die ook aan deze 
verslavende hobby willen beginnen, 
graag op weg. Zij kunnen contact 
opnemen met Tiny van Gend, Or-
chideestraat 9 in Beek en Donk. Tel: 
0492-464424. 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Spaar ook deze week weer voor

 GRATIS                              servies

DE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEKDE ACTIES VAN VOLGENDE WEEK
W 9 - Aanbiedingen gelden van maandag 25 februari t/m zaterdag 01 maart 2014.  
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Huiswijn*
alle soorten

literfl es

3.69/3.79

Bloemkool
per stuk

2.99

Bon Appetit
gesneden 48+ kaas
jong of jong belegen

pak 400 gram

3.59/3.75

2.69
kilo 6.73

0.99

Boonacker
maïsbrood

vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.09

1.59

Markant rookworst
Gelderse of mager
per stuk 275 gram

1.77-2.14ALS BESTE GETEST!ALSALSALSALS BESTEBESTEBESTEBESTEBESTE GETEST!GETEST!GETEST!GETEST!GETEST!GETEST!GETEST!
bij de Telegraafbij de Telegraaf

1.00
kilo 3.64

Witte minipuntjes
zak 10 stuks

1.39

0.99

Lay’s chips
alle soorten

zak 300 gram
1.63-1.72

OP=OP

1.39
kilo 4.63

Boeren schouderham
van onze versafdeling

100 gram
1.69

1.39

Chocomel
alle soorten

literpak
1.09-1.30

0.99

Noord Waarland 
jonge kaas

van onze versafdeling
500 gram

5.61

3.99
kilo 7.98

Calvé 
pindakaas

alle soorten
pot 350 gram

1.60-2.12

0.99
kilo 2.83

*

Schouderkarbonade
(varkensvlees)

kilo
5.99

4.99

Alle soorten
DubbelFrisss

3 pakken à 1500 ml.
2.94-3.27

2.50
liter 0.56

3 pakken
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Actuele  vacatures
• Vrouwelijk maatje gezocht voor li-

cht verstandelijke beperkte vrouw 
(21) uit Beek en Donk, die houdt 
van kletsen, fi etsen, stadten, voet-
bal kijken (PSV) en naar muziek 
luisteren. Werktijden in overleg

• ‘De Vriendendienst’ zoekt maatjes 
voor het ‘maatjesproject’, waarbij 
vrijwilligers worden gekoppeld aan 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond. Werktijden in overleg

• IVN Laarbeek is op zoek naar 
jeugdbegeleiders voor de 1e en 
2e woensdag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur

• Zorgboogcentrum Franciscushof is 
op zoek naar vrijwilligers voor hun 
eetpunt. Werktijd: zondags van 
11.30 tot 13.30 uur.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week: Jan Gevers (65)
Vrijwilligerswerk: Toneelvereniging 
Mariahout (TVM), toneelvereniging 
IJsselstein en theater ‘De Garage’ in 
Venlo.

Toneelspelende boer
Jan Gevers is op 29 maart 1948 ge-
boren in Mariahout. In 1971 begon 
hij samen met zijn vrouw Maria een 
boerderij in IJsselstein, waarin hij nog 
steeds woont. Toneelspelen heeft vanaf 
zijn vijftiende een grote rol in zijn leven 
gespeeld. Jan vertelt: “Het zit in onze 
genen. Mijn vader speelde ook toneel 
en ik begon bij een culturele groep van 
de KPJ in Mariahout. In IJsselstein sloot 
Jan zich aan bij de toneelvereniging: als 
speler, maar daarnaast ook als decor-
bouwer en manusje-van-alles. Bij het 
amateurtoneel in Venlo leerde hij de 
kneepjes van het toneelvak. “Toneel-
spelen is een rol zodanig neerzetten 
zodat het geloofwaardig is. Je moet 
‘kort bij oe eigen blijven’. Soms komen 
er dingen naar boven waarvan je het 
bestaan niet wist. Misschien is het een 
rare combinatie, want ik ben al veertig 
jaar een toneelspelende boer.”

Openluchttheater Mariahout
In 1991 kwamen Toneelvereniging 
Mariahout (TVM) een speler tekort. 
“Als ode aan mijn overleden va-
der besloot ik om eenmalig mee te 
doen. Het openluchttheater is natu-
urlijk zoveel leuker dan spelen in een 
dorpshuis. Wel met meer risico’s, om-
dat je rekening moet houden met het 
weer.” Het bleef niet bij deze ene keer. 
Tien dagen voor de voorstelling van 
2002 deed TVM wederom een beroep 
op Jan. Niet tevergeefs. Vanaf toen is 
Jan lid van de toneelclub en gaat hij, in 
de repetitieperiode, elke maandag naar 
Mariahout. 

Het voegt veel toe
Toneelspelen is altijd een uitlaatklep 
voor Jan geweest. Het gebeurde dat hij 
meerdere rollen tegelijkertijd speelde. 
“Het liep allemaal door elkaar.” Sinds 
drie jaar heeft Jan een oogprobleem. 
Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij dat 
hij zijn doelen bij moest stellen. “Aan 
de zijlijn staan is niets voor mij. Ik moet 
de bühne op. Dat gevoel is nu over. 
Ik heb veertig jaar toneelgespeeld:  Is 
het dan zo erg dat het niet meer kan?” 
Jan maakt nu prachtige decors. In zijn 
grote werkplaats gaat hij aan de slag 
met de mooiste ontwerpen. Kisten 
voor de kostbare toneellampen nodig? 
Jan zet ze vakkundig in elkaar. “The-
ater maken is mijn ding. Het voegt veel 
toe aan de zin van mijn leven”, besluit 
Jan weloverwogen. 

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Stekkermortel 4, Mariahout    |     +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl

Poorten
Sierhekwerk

Poortautomatisering

Stijlvol in Staal

Omroep Kontakt start nieuwe 
samenwerking

Oproep: getuigen gezocht

Beek en Donk- Omroep Kontakt 
heeft woensdagavond 19 februari 
een intentieverklaring ondertekend 
met lokale omroepen uit de buurge-
meenten Veghel-Uden, Boekel, St. 
Oedenrode, Schijndel en Nuenen. 
Ook de lokale omroep Son en Breu-
gel i.o. sluit zich hierbij aan. De on-
dertekening vond plaats in de studio 
van Lokale Omroep Skyline in Uden.

Op initiatief van Omroep Kontakt 
zijn er sinds juni 2013 gesprekken 
gaande om tot een samenwerkings-
verband te komen. De zes lokale 
omroepen; Omroep Kontakt (Laar-
beek), Skyline(Veghel-Uden) Blok 
(Boekel), TV Meierij (St. Oedenrode), 
LOS (Schijndel), LON (Nuenen) en 
de in oprichting zijnde omroep Son 
en Breugel, hebben de intentie op 
het gebied van organisatie en finan-
ciën, nieuwsgaring en techniek elkaar 
te ondersteunen en daarin sterker te 
maken.

Het allerbelangrijkste is echter dat 
elke lokale omroep haar eigen iden-
titeit behoudt. De laatste maanden 
heeft dit geresulteerd in de wil om 
naar de toekomst toe het een en an-
der vast te leggen in een document.

Drie werkgroepen gaan aan de slag 
om op de genoemde disciplines de 
mogelijkheden in kaart te brengen. 
Bij nieuwsgaring denken we aan het 
delen van nieuws met elkaar, zeker 
waar het de grensgebieden van onze 
randgemeenten betreft. Organisatie 
en financiën zal o.a. haar pijlen gaan 
richten op het binnenhalen van re-
clames voor het hele gebied van de 
gezamenlijke omroepen. Voor grotere 
bedrijven is door de vorming van het 
samenwerkingsverband, reclame ma-
ken immers een stuk interessanter 
geworden. De werkgroep techniek 
gaat zich bezighouden met zaken als 
het aanbieden van onze signalen aan 
providers, maar ook richting de uit-
wisseling van apparatuur tussen de 
omroepen onderling.

Omroep Kontakt verwacht door de 
voorgenomen samenwerking een 
grotere kennis te verwerven en te-
gelijk professioneler te kunnen ope-
reren.

Lezerspodium

Provincie Noord-Brabant informeert naar inspraak-
reactie Noordoostcorridor van CDA Laarbeek

Op 7 februari heeft het Team 
Noordoostcorridor van de provincie bij 
het CDA Laarbeek geïnformeerd naar 
de inhoud van onze inspraakreactie 
ten aanzien van de Noordoostcorridor. 
Deze inspraakreactie hebben wij 14 
december 2013 ingediend bij de 
provincie.

Bent u ook geïnteresseerd in de inhoud 
van onze inspraakreactie dan volgt 
hier alvast de inleiding uit onze reactie: 

“In zijn algemeenheid spreken wij 
onze goedkeuring uit over de stappen 
die tot nu toe gezet zijn en staan nog 
steeds achter de keuze die eerder door 
ons in dit proces gemaakt zijn waarbij 
onze positief kritische houding 
hopelijk zal leiden tot een dusdanige 

inpassing van de weg dat nagenoeg 
iedereen zich hier in kan vinden”. 
In ons verkiezingsprogramma staat 
dan ook niet voor niets dat het 
bereikbaarheidsakkoord als leidraad 
geldt voor de inpassing van deze weg, 
alle andere raadspartijen in Laarbeek 
denken hier ook zo over.
“Voor bedrijven uit onze “slimme”  
brainportregio zou de aanleg van de 
weg een mooie uitdaging moeten zijn 
om nieuwe technieken te presenteren. 
Technieken die ervoor zorgen dat de 
weg zo goed mogelijk wordt ingepast 
in de omgeving en technieken waarbij 
de omgeving een zo min mogelijk 
negatieve invloed ervaart van de weg. 
Bedrijven zouden uitgenodigd moeten 
worden om voorstellen te doen ten 
aanzien van dergelijke technieken. 

De weg zou hierbij een visitekaartje 
kunnen worden voor de hieraan 
deelnemende bedrijven, en uiteraard 
ook voor de regio.”

Voor de ingediende zienswijzen kijk 
dan op www.cdaLaarbeek.nl onder:
Inspraakreactie Notitie reikwijdte en 
detailniveau NOC.

CDA Laarbeek

Beek en Donk – Tijdens het achteruit-
rijden op de parkeerplaats bij EMTÉ 
Beek en Donk heeft er een botsing 
plaatsgevonden tussen twee auto’s. 
De eigenaar van de geparkeerde auto, 
een grijze Toyota Avensis Station, zat 
op dat moment in zijn auto. Hij zag 

de andere auto wegrijden en kon door 
het slechte weer het nummerbord niet 
noteren.  

Het voorval speelde zich af op donder-
dag 6 februari omstreeks 18.15 uur. 
Op dit moment waren er meerdere

mensen aanwezig die de botsing heb-
ben waargenomen. Graag zou de ei-
genaar in contact willen komen met 
deze getuigen of met de eigenaar van 
de andere auto. Heeft u iets gezien? 
Gelieve dan contact op te nemen via: 
06-53716397

KVL Lieshout houdt 
informatieavond over de overgang
Lieshout - De Werkgroep Gezond-
heidsvoorlichting van het Wit-Ge-
le Kruis Lieshout-Mariahout houdt 
op donderdag 20 februari samen 
met de Katholieke Vrouwenvereni-
ging Lieshout een informatieavond 
over de overgang plaats in zaal De 
Koekoek in Lieshout om 20.00 uur. 
De avond is zowel voor leden als 
voor niet-leden van de KVL be-
doeld. 

Klachten als opvliegers, nachtzwe-
ten, slecht slapen, wisselende stem-
mingen komen allemaal op een 
bepaalde leeftijd bij veel vrouwen 
voor. Bij de ene gebeurt dit vroeg, 
bij de andere laat. Wat is de invloed 
van hormonen in de overgang maar 
ook daarvoor al? Welke verhoogde 
risico’s zijn er na de overgang? Wel-
ke rol speelt voeding? Maar vooral: 
hoe kun je hiermee omgaan? 

Ursula Krol, verpleegkundig over-
gang consulente van ‘Care for 
Women’, geeft in haar presentatie 
‘Vrouw en overgang, van klacht 
naar kracht’ antwoord op deze vra-
gen. 

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

Recht op ziekenfonds 
vergoeding 2014?

SCHIPPERS OPTIEK
HUISCOLLECTIE

Complete bril
enkelvoudig €125,00  

VVarilux €299,00

Sinds 1999

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714
info@schippersoptiek.com www.schippersoptiek.com

Mooi... de lente
Bij de eerste zonnestralen begint het te kriebelen. De lente is in het land en 

iedereen moet naar buiten! Werken in de tuin, de winterkleren opruimen, 

weg met de winterkost! De lente is ook de periode bij uitstek waarin mensen 

gaan wandelen. Bij de groene vingers onder ons begint het ook te jeuken. 

De tuin moet stevig onder handen genomen worden. Alles moet opgeruimd 

worden en er moet gezaaid en geplant worden. Wie nu hard werkt, zal er in 

de zomer zeker van kunnen genieten!
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CARNAVAL 2014
Donderdag 20 februari 2014kkkraantt
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Beek en Donk - Carnaval staat weer 
voor de deur en dat betekent ook voor 
Zanggroep Zingiz weer de nodige car-
navalsstress. De groep is druk bezig 
om zich voor te bereiden op enkele 
leuke optredens rondom de carnaval. 

Carnavalsconcert
Ten eerste geeft de zanggroep op za-
terdag 22 en vrijdag 28 februari ‘acte 
de presence’ geven tijdens de alom be-
kende carnavalsconcerten van O&U. 
Hiervoor zijn ze druk aan het repeteren 
op enkele nummers die ze samen met 
het (jeugd)-orkest en solisten ten ge-
hore gaan brengen. De liederen zullen 
ook allemaal in het teken van het car-
navalsthema van dit jaar staan: kleur.

Carnavalsviering
Daarnaast zal Zanggroep Zingiz dit jaar, 
samen met de Coöperatieve Stoomaf-
blaaskapel, de carnavalsviering van de 
Teugelders van Ganzendonck kleur 

geven. Op zondag 2 maart om 12.00 
uur is deze viering in de Michaelkerk 
in Beek. Zanggroep Zingiz wenst alle 
Teugelders en Teugelderinnekes een 
kleurrijk carnaval toe.
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LUUK’S BONTENAVOND!

met zanger roy dekkers
bekend van radio, tv en party drive-inn shows

DJ ARJAN IN HET CAFE

KINDERMATINEE
NA D’N OPTOCHT

KINDERMATINEE MET DJ ARJAN 
EN BAlLONNENCLOWN BIBA

‘KWIT UT BETTER!
MET DE Fantastische DORINI’S

BOERENBRUILOFT

Ganzendonck ZAG KLEURRE!
NOG EEN KEER FEEST EN DAN AFSCHEID NEMEN!

Zanggroep Zingiz geeft kleur aan carnaval

Teugelders Jeugd & Tienercarnaval
Beek en Donk – De Ganzendonckse 
jeugd kan dit jaar weer carnaval vieren 
in eigen dorp en in hun eigen residen-
tie. In het Ontmoetingscentrum zal de 
Rabozaal worden omgetoverd tot een 
partycentrum, waar de jeugd op haar 
eigen manier carnaval kan vieren. Dit 
jaar zal alles nog net even specialer 
worden dan de afgelopen jaren.

Tussen 19.00 en 22.00 uur is het van 
carnavalszaterdag- tot dinsdagavond 
feest voor de jeugd in alle leeftijden. 
Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde 
‘braskaarten’, waarmee diverse con-
sumptie en versnaperingen te verkrijgen 
zijn.

Een DJ met een professioneel disco-
theeklicht zorgt voor de muziek en het 
geluid. Natuurlijk feesten Jeugdprins 

Luukske, -prinses Sofie en de Jeugdraad 
van 11 iedere avond mee.

Op carnavalsmaandagmiddag is het 
tijd voor de allerkleinste inwoners van 
het dorp om een feestje te vieren. Dan 

wordt namelijk het Klên Debberkesbal 
gehouden. Tussen 14.00 en 16.30 uur 
zijn de allerjongsten met hun ouders 
of begeleiders van harte welkom in het 
Ontmoetingscentrum voor het meest 
verterende feestje van het jaar.

Zanggroep Zingiz

Jeugd- en tienercarnaval Teugelders

Lezerspodium

De familie van Puffelen komt 
terug naar Ganzendonck

Na jaren afwezigheid hebben wij, de 
meerkoppige familie Van Puffelen er 
toch weer voor gekozen om terug te 
keren naar Ganzendonck. Oeteldonk, 
De Kruikezeikers en het Kuusegat 
kunnen niet tippen aan de cultuur 
van het kleurrijke en warme bad van 
Ganzendonck. De mensen hier zijn 
zo gastvrij en aanhalig dat we niet 
kunnen wachten af te reizen. We 
hebben dan ook onze koffers gepakt 

en de auto volgeladen om alvast langs 
de Zuid Willemsvaart Zuid-Oostelijker 
te trekken, richting het dorp van de 
Ganzendonckers. Alles in de koffer, 
tot pyjama’s en matrassen toe. Niets 
vergeten. De familie Van Puffelen ziet 
alle Ganzendonckers gauw.  Dat wordt 
een weerzien. We kijken er naar uit!

XXX De Familie van Puffelen
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CARNAVAL 2014
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CARNAVALSPROGRAMMA

CARNAVALSVRIJDAG28 
FEB.

1
MRT.

2
MRT.

3
MRT.

4
MRT.

CARNAVALSZATERDAG

CARNAVALSZONDAG

CARNAVALSMAANDAG

CARNAVALSDINSDAG

Carnavalsdansen 
Georganiseerd door dansvereniging jong en oud. 
Van polonaise tot foxtrot.

19.00 - 22.00 uur

De Elluf tinten grijs discoshow
Met Duo Dubieus en DJ’s Fout & Vinyl 
dit belooft weer een geweldige feestavond.

Aanvang: 20.11 uur

‘n Kleurig after optocht fistje
Met feest DJ’s Robin en Remco

Aanvang 14.11 uur

Oranje Mondig
De Neij Prinsen Garde organiseert weer een Ganzendonckse 
middag vol leut en gezelligheid. Diverse Ganzendonckse 
optredens en als afsluiter: Zangeres Thilly 

New weef bij Deef
Lekker dubbeltjes zoeken met de Beweging.
Bij ons heeft zwart een streepje voor!!!!

Aanvang 14.11 uur

Aanvang 20.11 uur

Spectaculaire kindermiddag
Georganiseerd door C.V. de Torenkraaien. Speciale kinderbar

Café van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk
wwww.cafevandeburgt.nl

Aanvang 14.11 uur

VRIJDAG 28 - 2
aanvang 21.00 uur: aanvang 21.00 uur:

KINDERMATINEE

ZATERDAG 1 - 3

ZONDAG 2 - 3

RAINBOW 
IN THE
SKY PARTY

MENTAL THEO
& Party DJ Bart 

Met veel
spektakel!

met Party DJ Bart

MAANDAG 3 - 3

ZONDAG 2 - 3

DINSDAG 4 - 3

VRIJDAG 7 - 3



In het 
knollenland

BLOED ZWEET 

en TRANEN

Knallende afsluiting van de carnaval

VVK 8 EURO

DEUR 10 EURO

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG

ENTREE 20 EURO

VERKRIJGBAAR VANAF 28-02

café zaal

aanvang 14.00 uur:zaal + café

aanvang 21.00 uur:café 

aanvang 21.00 uur:café

aanvang 21.00 uur:café

aanvang 14.00 uur na de optocht:café

aanvang 20.30 uurcafé

aanvang 21.00 uur:zaal

aanvang 21.00 uur:zaal

ALLE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG
Van K3 tot carnaval!

CASA ROSA

KNALLEN

Zingende Slager

in het roze

groen groen
groen groen

Echte Nederlandse en Duitse schlagers.
Live in het café!

de




MEER INFO & AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN OP WWW.HERBERGHETHUUKSKE.NL & 

CARNAVAL 2014 IN
“ ’t Kleurbuukske ”

Weiβ und Heiss

1 - 3

aanvang 21.00 uur:

KINDERMATINEE
GRATIS TOEGANG

 und Heiss
zaal

WeiALLE KLEUREN VAN 
DE REGENBOOG

en TRANEN

Knallende afsluiting van de carnaval

ZONDAG

BLOED ZWEET 

Knallende afsluiting van de carnaval

VRIJDAG



In het 
knollenland

café

Zingende Slager
Echte Nederlandse en Duitse schlagers.
Live in het café!

RAINBOW 
IN THE
SKY PARTY

Van K3 tot carnaval!

D’n Hort op 11 jaor!Drukke en leuke Kindersauwelmiddag

Feesten, beleven en winnen bij de Teugelders
Beek en Donk - Precies 11 jaar geleden 
kon heel Ganzendonck tijdens de optocht 
genieten van een nieuwe, enthousiaste 
groep van mooie jonge vrouwen.  11 Gan-
zendonckse optochten later zijn ze nog 
steeds enthousiast en vrouw. 

Ieder jaar stonden de dames in weer en 
wind te wachten op het Piet van Thielplein. 
Telkens weer een uitdaging om met hun 
nieuwste creaties het thema uit te beelden 

en zo mogelijk de concurrenten af te troe-
ven. Is meedoen dan toch belangrijker dan 
winnen? Ze hebben dan ook dit jubileum-
jaar hard gewerkt aan hun fysieke conditie 
om er na 11 jaar nog zo strak mogelijk uit 
te zien. Volgens de dames is dat gelukt.

Op zondag 2 maart na afloop van de op-
tocht vieren zij dit jubileumjaar met een 
receptie. Iedereen is welkom vanaf 16.30 
uur  bij Neef Deef.

De dames van D’n Hort Op

Lieve Catootje, 
Trouw toch nie mi hum. Dur is mar eenun Boer en da ben ik. 

Dun diee wul allein mar spijkers mi koppen slan 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Als afsluiting van 
een succesvol weekend, was er zon-
dagmiddag de Ganzendonckse Kin-
dersauwelmiddag. Iedere keer blijkt 
dat dit evenement bijzonder leuk 
blijft. Niet alleen voor de bezoekers, 
die dit jaar weer in grote getale naar 
muziekcentrum het Anker waren ge-
komen, maar ook voor de jeugdige 
deelnemers.

Tientallen kinderen overwonnen zich-
zelf door het podium te betreden in 

het Anker. Dat lijkt eenvoudig, maar 
om op zo’n groot podium en voor zo’n 
grote zaal op te treden is voor hen een 
hele uitdaging.

Zoals ieder jaar kwamen bekende en 
mindere bekende hits voorbij, nu ech-
ter vertolkt door de artiesten van de 
toekomst. Heel veel dans, er werd zelfs 
live gezongen en muziek was er te zien 
en te horen. Velen hebben zichtbaar 
veel tijd gestoken in het verzinnen en 
uitwerken van een act. 

Voorzitter Guido Klessens van de Teu-
gelders onderscheidde Marjo Habra-
ken vanwege haar 22-jarig jubileum 
bij de Teugelders. Hetzelfde gebeur-
de met Ronnie Tijssen vanwege zijn 
11-jarig jubileum.

Na afloop van de middag keken de 
Teugelders terug op een geweldig 
weekend, waarin drie maal een vol 
muziekcentrum het Anker is gescoord.

Beek en Donk – Carnaval bij de Teu-
gelders van Ganzendonck bestaat dit 
jaar uit feesten, beleven én winnen. 
Hoogtepunt wordt ook dit jaar ‘Gan-
zendonck Draait Door!’ op zondag-
avond vanaf 20.00 uur in muziekcen-
trum het Anker. Andere hoogtepunten 
zijn op zaterdagavond ‘Luuk’s Bon-
tenaovend’, maandagavond ’kWITut-
Bètter!’ en dinsdagmiddag de boeren-
bruiloft.

Zaterdagavond
Zaterdagavond met carnaval steken 
de Teugelders zich bij de Tapperij in 
het bont. Geen echt bont natuurlijk, 
maar wel bonte kleuren. Partyzanger 
Roy Dekkers komt menig feestnum-
mer brengen en Prins Luuk XLII zelf 
zal voorgaan in het, al dan niet foute, 
feestgedruis.

Zondagavond
De feestband ‘Wir sind Spitze!’ veran-
dert het Anker op zondagavond het 
Anker in één grote feestende massa. 
Vanaf 20.00 uur, net voordat de band 

begint te spelen, en tijdens een pau-
ze van de band zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden van de volwassenen op-
tocht. De rest van de avond is de band 
aan het woord en wordt het grootste 
carnavalsfeest van het jaar gehou-
den.

Maandagavond
Maandagavond staat in het te-
ken van ‘kWITutBètter!’. De 
zangeressen van de succes-
volle Dorini’s komen de 
Tapperij op z’n kop zet-
ten en daarlangs kan 
men consumptie-
munten winnen. 
Hoe? Dat zal 
die avond pas 
duidelijk worden.

Dinsdag
Tijdens de laatste dag van car-
naval 2014 wordt het boerenpaar, 
gevormd door Paul Meulensteen en 
Karin Biemans, in de on-echt ver-
bonden. Vanaf 12.11 uur vindt deze 

ludieke boerenbruiloft plaats 
bij de Tapperij. Alle verde-
re informatie is te vinden op 
www.teugelders.nl.

De Dorini’s
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern           Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Peeleindseweg 5 Beek en Donk   vergroten opslagruimte bouwen 10-02-2014
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 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

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.
• Wijzigingen geldigheid Paspoort en ID-kaart
• Onderzoek naar bijverdiensten tijdens bijstandsuitkering
• Laarbeek heeft een nieuwe Nederlander
• Foto-impressie opening voorzieningencluster Donk
• Hulp nodig bij uw belastingaangifte?
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.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Runnersclub Lieshout voor het organiseren van de Oranjeloop in de Dorpsstraat en omgeving in 

Lieshout op zondag 27 april 2014 van 10.00 tot 14.00 uur (verzonden 4 februari 2014).
• het Sint Servatiusgilde Lieshout voor het houden van een vlooienmarkt in het gebouw van ma-

nege De Raam, Provincialeweg 24 in Lieshout op zondag 6 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur 
(verzonden 11 februari 2014).

• Gemengd Koor Primavera voor het organiseren van een vlooienmarkt in het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 in Lieshout op zondag 9 maart 2014 van 12.00 tot 15.00 uur (verzonden 11 februari 
2014).

• Folkloregroep Dikkemik voor het organiseren van een wintermarkt bij de kiosk aan de Kouwen-
berg in Aarle-Rixtel op zondag 14 december 2014 van 14.00 tot 18.30 uur (verzonden 11 fe-
bruari 2014).

• Rollerclub de Oude Molen voor het organiseren van een carwash aan de Lage Heesweg 1 in 
Beek en Donk op zaterdag 8 maart 2014 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 11 februari 2014).

• Wijk Strijp, de heer L. van Berlo, voor het houden van een garagesale in de straten van wijk Strijp 
in Aarle-Rixtel op zaterdag 22 maart 2014 van 9.00 tot 14.00 uur (verzonden 4 februari 2014).

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

Bekendmaking bestemmingplan WiSH - Lekerstraat Beek en Donk
Jaarlijks wordt aan de Lekerstraat in Beek en Donk het muziekfestival WiSH Outdoor georganiseerd. 
De voorgaande edities zijn planologisch mogelijk gemaakt door tijdelijk af te wijken van het gelden-
de bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan Buitengebied laat een muziekfestival formeel 
namelijk niet toe. De gemeente is nu voornemens om het evenement in het bestemmingsplan blij-
vend te verankeren, zodat geen afwijkingsprocedure meer nodig is. Het bestemmingsplan Buiten-
gebied wordt daarom op korte termijn herzien, maar enkel ter plekke van het festivalterrein aan de 
Lekerstraat.
Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) informeert het college u over 
de aanstaande start van de formele bestemmingsplanprocedure. De komende weken wordt u door 
middel van de gemeentelijke rubriek in de Laarbeeker, de gemeentelijke website en de Staatscourant 
geïnformeerd over de wijze waarop u een zienswijze tegen het plan kenbaar kunt maken, aan wie deze 
moet worden gericht en binnen welke termijn. Alle relevante stukken zullen vanaf een nog nader te 
bepalen moment ter inzage liggen bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Ook zijn de 
stukken dan in te zien op de website van de gemeente Laarbeek en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorafgaande aan de formele tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zullen omwonenden 
worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.  
Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant zijn in het kader van het wettelijk verplichte 
vooroverleg (conform artikel 3.1.1 Bro) bij de planvorming betrokken. 
Let op: het onderhavige bericht betreft uitsluitend een aankondiging van de formele procedure. U 
kunt nog geen zienswijze kenbaar maken.

AARLE-RIXTEL - Op de Kanaaldijk ter hoogte van de nieuwe Aldi wordt een nieuwe uitvoeg-
strook aangelegd. Vanwege de werkzaamheden daarvoor zal de Kanaaldijk tussen Helmond en 
Aarle-Rixtel afgesloten zijn van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Helmondse- en Aarle-Rixtelseweg.

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 3 en op dinsdag 4 maart 2014, is het gemeentehuis 
Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 3 maart is de balie van Burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur 
wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of overlijden.

6 en 7 maart geen aanvragen reisdocumenten
Op donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2014 is het ook niet mogelijk om een aanvraag voor een paspoort 
of identiteitskaart in te dienen. Dit is omdat het Rijk aanpassingen moet maken om over te gaan naar 
een langere geldigheidsduur van deze documenten.

Extra maandagavonden open
In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee maandagavonden extra ge-
opend. Dit is het geval op maandag 7 en op maandag 14 april. U kunt via www.laarbeek.nl zelf u af-
spraak inplannen.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2014 een ontheffing te verlenen voor het ver-
ruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning van de gemeente Laarbeek (APV) aan: 
• Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk;
• Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk. 
De besluiten zijn verzonden op 11 februari 2014.

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

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 21 februari komt burgemeester Ubachs aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

Kanaaldijk afgesloten van 24 t/m 28 februari

Verleende omgevingsvergunningen

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Ontheffing sluitingsuren

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
Meerven 8 Mariahout          04-02-2014       kappen twee populieren
Meerven 29 Mariahout          04-02-2014       kappen eik
Dorpsstraat 93 Lieshout          04-02-2014       kappen boom 
Merelstraat 6 Aarle-Rixtel       04-02-2014       veranderen woning
Holenboest 5 Lieshout          04-02-2014       bouwen overkapping
Broeksteeg 7 Mariahout          04-02-2014       plaatsen carport
Mariastraat 27 Mariahout          05-02-2014      oprichten kassagebouw
Bijenweg 3 Beek en Donk   05-02-2014       bouwen bedrijfsruimte
Donkersvoortsestraat 9a Beek en Donk   06-02-2014       vervangen woning
Omgeving Broekweg Beek en Donk   06-02-2014       veranderen teeltgoten / tunnels
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Rectificatie verlengen beslistermijn
Locatie Kern         Werkomschrijving Inzagetermijn
De Hei 25 a Mariahout         bouw woning  03-02 t/m 17-03-2014

Aanvragen omgevingsvergunning

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? Van 10 maart tot en met 25 april zitten mede-
werkers van de Belastingdienst voor u klaar in de Stadswinkel van de gemeente Helmond. Zij 
helpen u – gratis – met uw belastingaangifte. U kunt hier gebruik van maken als u zorgtoeslag 
ontvangt. Voor meer informatie kijk op www.laarbeek.nl

• De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 24 januari 2013 besloten de Regeling intergemeen-
telijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek vast te stellen. 

• De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 4 december 2013 besloten de Verordening interne 
afhandeling klachten gemeente Laarbeek vast te stellen. 

De verordeningen worden van kracht de dag na deze bekendmaking en liggen ter inzage in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?Vaststelling verordeningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Brede school ‘De Muldershof’, een 
begrip in Beek en Donk 

Al ruim 30 jaar en toch eigentijds; 
Brede school ‘De Muldershof’. We 
horen ouders zeggen: “Ik heb hier 
zelf vroeger op school gezeten.” De 
school is vertrouwd voor hen en ook 
zíj brengen met plezier hun kind naar 
‘De Muldershof’. 
‘De Muldershof’ heeft  11 klassen 
en een enthousiast, betrokken team. 
Kenmerken van onze school zijn rust, 
structuur, duidelijkheid en een fijne 
sfeer. De kinderen van de voor- en 
naschoolse opvang hoeven niet ver te 
lopen naar hun klas. Daarnaast wer-
ken we nauw samen met de peuter-
speelzaal. 

Wat is er dan eigentijds op onze 
school? Hoe sluiten wij op De Mul-
dershof aan bij het leren van kinderen 
in de 21ste eeuw? Kinderen groeien 
op in een mediarijke maatschappij en 
hebben behoefte aan een manier van 
leren die aansluit op hun wereld. Daar 
sluiten wij bij aan! 
Dit schooljaar hebben we in alle groe-
pen een start gemaakt met DenkBeel-
den. Wat zijn DenkBeelden? Denk-
Beelden zijn visuele hulpmiddelen die 
ons denken en leren ondersteunen 
en onze fantasie en creativiteit sti-
muleren. Met DenkBeelden maken 
we een beeld van ons denken. De 
methode berust op 3 pijlers: de Denk-
Beelden zelf, coöperatief leren en ICT. 
Een voorbeeld van een DenkBeeld 
is de Cirkel; Met dit DenkBeeld kun 
je brainstormen over een nieuw –of 
bestaand onderwerp. Bij het invullen 
van de Cirkel wordt de woordenschat 
van de kinderen flink uitgebreid. Pij-
ler 2 zijn coöperatieve werkvormen. 
Dit is een goede manier om te leren 
samenwerken; Kinderen leren met en 
van elkaar vaak gecombineerd met de 
3e pijler ICT. Ze zijn samen gestructu-
reerd aan het werk, onder begeleiding 
van de leerkracht. 

De kinderen vinden deze werkwijze 
leuk, ze zijn gemotiveerd om te le-
ren. We hanteren nog steeds onze 
moderne lesmethoden, alleen sluit de 
manier waarop de lessen worden aan-
geboden beter aan op het leren van 
kinderen in de 21ste eeuw.  

Wilt u de sfeer komen proeven op 
onze school? 

U bent van harte welkom! Meer infor-
matie vindt u op www.demuldershof.nl

De Zeepkist 

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

Scherpe Klever

Na de abstracte foto enige tijd geleden 
van de boomklever, nu een meer tradi-
tionele foto. Ik vond het erg leuk om te 
merken dat toch best veel mensen de 
abstracte/wazige foto mooi vonden, 
een enkeling zag toch liever een scher-
pe foto.
De boomklever hoort tot de meer 
kleurrijke vogels in Nederland en is 
de enige die zowel omhoog als om-
laag langs een boomstam kan krui-
pen. Het gaat sinds de jaren 90 goed 
met het aantal boomklevers in ons 
land, wat voornamelijk te danken is 
aan het ouder worden van de bossen 
door aangepast beheer. Als nestholte 
gebruikt de klever vaak een oud spe-
chtennest waarvan hij de opening 
vakkundig kleiner maakt met modder 
waar hij dan nog net door kan. Soms 
is de metseldrift zo groot dat als het 
nestgat al op maat is, hij er nog een 
keurig afdakje boven metselt.
Deze foto heb ik afgelopen weekend 
gemaakt in de fotohut op het Laar in 
Aarle-Rixtel, waar ik samen met de 
andere Marcel van de Kerkhof een 
ochtend genoten heb van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: 
Het Laar, Aarle-Rixtel

NATUURLIJK  
  Mooi Laarbeek

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

Van Schijndel 
De Woonwinkel

Mr. Roel Janssen Mr. Roelof Knopper Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. Vanaf nu kunt u ons hiermee ook online 
benaderen, via de contactpagina van  www.gldk-advocaten.nl. 
Binnen 24 uur wordt vervolgens contact met u opgenomen. 
Natuurlijk kunt u voor een persoonlijk gesprek ook op onze kantoren 
terecht. In Helmond iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Verder op beide 
kantoren elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en doelgericht. Onze 
specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Gemeenteraadsverkiezingen

2014

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich be-
wust van het belang van duurzaamheid. We 
moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst 
onze kleinkinderen in een gezond en schoon 
milieu kunnen leven. Fossiele brandstoffen ra-
ken op en veroorzaken CO2 uitstoot.  Grond-
stoffen en edelmetalen worden schaars. Dit 
vraagt om een andere mentaliteit! De PvdA 
Laarbeek vindt dat de gemeente het goede 
voorbeeld moet geven om bedrijven, woning-
corporaties en inwoners te stimuleren om hun 
steentje bij te dragen aan een duurzame sa-
menleving. 

Dat betekent dat we nu echt stappen moeten 
gaan zetten. Door gebouwen en woningen 
energiezuinig te maken met zonnecollectoren, 
zonneboilers en warmtepompen. Er zijn nu al 
energieneutrale woningen te bouwen. Voor 
oudere woningen is een inhaalslag te maken 
door isolatie. 

We willen het gebruik van elektrische auto’s 
en het aanleggen van oplaadpunten stimule-
ren. Dat geldt ook voor de elektrische fiets, 
want die wordt door de grotere actieradius 
een steeds betere vervanger voor de auto! 
Maar ook de gewone fiets blijft een goede 
vervanger voor de auto en is bovendien goed 
voor onze gezondheid.

De PvdA Laarbeek is wil materialen die nu nog 
als afval worden weggegooid hergebruiken, 
steeds meer bedrijven zetten daarop in. Het 
groen en de bermen in de dorpen van Laar-
beek  moeten wat ons betreft ecologisch be-
heerd worden. De leefbaarheid in de dorpen 
van Laarbeek is gebaat bij een zo groot moge-
lijke biodiversiteit! 

Het terugdringen van fijnstof is belangrijk voor 
de gezondheid van onze inwoners. Dat bete-
kent iets voor de agrarische sector: niet meer 
dieren en het bevorderen van diervriendelijke 
en biologische alternatieven. 

Ook de aanleg van de Ruit om Eindhoven heeft 
in onze beleving gevolgen voor de hoeveelheid 
fijnstof in de Laarbeekse leefomgeving. Daar-
bij zal de aanleg van deze weg onvervangbare 
natuur, zoals de Ruweeuwsels, aantasten. De 
gemeenteraad heeft in meerderheid besloten 
het bestuursakkoord te ondertekenen waarin 
de aanleg van de weg wordt bevestigd. De 
PvdA heeft destijds grote bedenkingen geuit 
en ook tegen gestemd. Voor ons was nut en 
noodzaak niet aangetoond. We zijn dan ook 
blij met het besluit van de minister om op basis 
van een motie die de Tweede Kamer aannam 
te besluiten om pas geld beschikbaar t stellen 
voor de aanleg van de  ruit als nut en nood-
zaak beter onderzocht zijn. Indirect hebben wij 
daar, net als de natuur- en milieuorganisaties 
een bijdrage aan kunnen leveren via onze pro-
vinciale en regionale contacten. 
 
Hans Strijbosch
www.laarbeekpvda.nl   

Tom van den Heuvel en De Werkgroep 
passen bij elkaar

Laarbeek op de kaart

Een schoon, duurzaam en mooi Laarbeek 
zonder Ruit

Het terugdringen van fijnstof is belangrijk voor 

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
De afgelopen weken heeft u al met zes CDA 
kandidaten kennis gemaakt. Deze week is 
het mijn beurt. Ik ben Martijn Spoorendonk. 
Ik woon in Lieshout met mijn vrouw Karin 
en twee zoons. Mijn interesse voor het CDA 
stamt al uit de tijd dat ik opgroeide in het 
fraaie vestingstadje Grave onder de Maas. 
Toen ik in het mooie Lieshout kwam wonen 
heb ik die belangstelling kenbaar gemaakt en 
me aangesloten bij het CDA Laarbeek als be-
stuurslid. Ik werd secretaris. Ook mijn vrouw 
Karin werd lid. Beroepsmatig ben ik werkzaam 
in de Informatietechnologie. Ik houd dan ook 
de Website van het CDA Laarbeek bij.

Onze zoon Laurens heeft door zijn lichame-
lijke en geestelijke beperking extra zorg nodig 
die Karin voor een deel op zich neemt. Voorts 
is Karin parttime als wijkzuster werkzaam bij 
de coöperatieve vereniging ‘Tot uw Dienst’. In 
ons persoonlijk leven is de betrokkenheid bij de 
zorg daarom vanzelfsprekend. Maar de zorg is 
voor veel mensen nadrukkelijk een wezenlijk 
thema. De ouderenzorg, de langdurige zorg, 
de jeugdzorg; het zijn onderwerpen die vanaf 
2015 voor een groot deel onder de vleugels 
van de lokale overheid komen. Er gaat veel 
veranderen en daarbij wordt ook een beroep 
gedaan op de inzet van de burgers, de vrijwilli-
gers, de mantelzorgers. De betrokkenheid van 
de burger bij de zorg en bij het “proces van 
kanteling naar de gemeente” heeft voor het 
CDA een hoge prioriteit.

De laatste vier jaar was ik parttime lid van de 
Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Hier ko-
men aan de orde vraagstukken over bestem-
mingsplannen, ontwikkelingen op het gebied 
van wegenbouw, woningbouw, industrieter-
reinen en zo meer. Graag zou ik me als raadslid 

of als fulltime commissielid intensiever willen 
inzetten voor de ruimtelijke omgeving en de 
zorg. Want er valt op deze beleidsterreinen 
nog veel te doen.

Het CDA Laarbeek heeft oog voor de be-
hoeften van de individuele kernen binnen 
Laarbeek. De identiteit van de kerndorpen 
onderschrijf ik. Maar er zijn ook veel zaken 
die overstijgend zijn. Voor vele onderwerpen 
is overleg met de andere gemeenten en met 
de provincie onontbeerlijk en cruciaal. Het 
goed organiseren van de zorg is daarvan een 
voorbeeld, maar ook de economische ontwik-
kelingen en goede verkeersverbindingen zijn 
van belang. Dat vraagt om samenwerking in 
ruimer verband. Omdat we als CDA een lan-
delijke partij zijn, kunnen we ook gemakkelijk 
gebruik maken van invloed en expertise bin-
nen regionale, provinciale en landelijke net-
werken. 

Zo zetten we Laarbeek op de kaart! 

Martijn Spoorendonk, CDA Lijst 4, nr 4

Laarbeek - Nieuwkomer 33 van De Werk-
groep-kieslijst stelt zich graag voor. “Ik ben 
Tom van den Heuvel, geboren in Eindhoven 
in 1972, en woon sinds 2008 in Aarle-Rixtel, 
waar ik mijn hart aan heb verpand. Na mijn 
studie in Tilburg ben ik gaan wonen en werken 
in Rotterdam, samen met Marleen en onze 
twee kinderen. Toen onze oudste dochter drie 
werd besloten we onze kinderen in het mooie 
Brabant op te laten groeien.”

Tom vervolgt: “We kunnen ons geen mooier 
plekje voorstellen dan een van de vier prach-
tige dorpskernen van Laarbeek. Aarle-Rixtel 
biedt woongenot, cultuur en natuur in één. 
De verhuizing hier naar toe betekende voor 
mij dat ik na 12 jaar werken voor een multina-
tional over de hele wereld nieuwe uitdagingen 
wilde. Na wat omzwervingen ben ik gestart 
als ZZP-er en inmiddels trotse mede-eigenaar 
van twee bedrijven. Om mensen te leren ken-
nen en te gaan sporten ben ik lid geworden 
van de tennisvereniging LTV de Hut. Ondanks 
dat ik ‘import’ was ben ik direct opgenomen. 
Gelijk een positieve ervaring met Laarbeek! 
Inwoners staan open voor iedereen die er zelf 
ook wat van willen maken. Dit maakt dat we 
het hier super hebben. Drie jaar lang ben ik 
nu voorzitter van deze bloeiende tennisver-
eniging, en voel me mede door deze groep 
mensen volledig ingeburgerd. Daarnaast ben 
ik bevoorrecht dat ik in het Oranje-comité van 
Aarle-Rixtel een rol speel om op Koningsdag 
in het dorp allerlei activiteiten te organiseren 
voor de jeugd.”

“Wat me in de Werkgroep aanspreekt? Eigen-
lijk datgene, wat ik hierboven beschreven heb 
over Laarbeek. De openheid, samenwerking 
en het plezier stralen van deze partij af. Maar 
daarnaast voel ik me bij De Werkgroep vooral 
ook thuis omdat men praktisch kijkt naar alles 
waar wij als inwoners mee te maken hebben. 
Zonder de bureaucratische rompslomp maar 
juist met oog voor het individu, oftewel jij en 
ik. Zo gaan ze het dossier ‘De Weg’ nog steeds 
niet uit de weg. Hoewel het voor mij nu hecti-
sche tijden zijn, met de recente start van twee 
bedrijven, zie ik mijn bijdrage aan de Werk-
groep zeker niet als vrijblijvend en zal me waar 
mogelijk en nodig inzetten voor de gemeente 
en de Werkgroep. Hopelijk krijgt de Werk-
groep veel te zeggen over onze gezamenlijke 
toekomst, maar daar kunnen ook jullie iets aan 
doen! Stem daarom 19 maart, Joan Briels, Lijst 
2. Mijn stem hebben ze in ieder geval”, aldus 
Tom van den Heuvel.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen
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Ook de kleinste kern blijft meetellen ABL werkt aan een duurzame samenleving

Waarom stemt u? 

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

Ja natuurlijk is dit een cliché! Maar 
zoals met de meeste clichés het ge-
val is, is ook deze wel echt waar. De 
toekomst,.. dat ben jij! Ook waar… 
De toekomst bepaal je zelf! Helemaal 
waar! En daarom hebben wij voor ie-
dereen die graag zijn eigen toekomst 
wil bepalen een speciale eens-in-de-
vier-jaar aanbieding: je mag gaan 
stemmen voor de gemeenteraad Laar-
beek en zelf kiezen hoe je je toekomst 
wil zien. 

‘Gemeenteraadsverkiezingen: bij 
uitstek een kans om te stemmen op 

jouw toekomst.’

Iedereen van 18 jaar en ouder mag 
stemmen; voor de Tweede Kamer, 
voor de Provinciale Staten, voor Euro-
pa, voor het Waterschap en op woens-
dag 19 maart aanstaande voor de 
Gemeenteraad. De gemeenteraads-
verkiezingen in je eigen woonplaats: 
bij uitstek een kans om te stemmen op 
jouw toekomst. Op de toekomst die 
zich dicht bij huis afspeelt.

Als je 18 jaar of ouder bent, zijn er veel 
dingen die je mag gaan doen. Je rij-
bewijs halen, alcohol drinken en ook 
stemmen. Nu klinkt dat laatste niet zo 
spannend als de eerste twee, maar het 
bepaalt wel wat er in jouw omgeving 
gebeurt. 

Het is je recht al meerderjarige Neder-
lander om te gaan stemmen. Gebruik 
dat recht dan ook!
 
‘Bij welke partij en bij welke persoon 

worden jouw belangen voor jouw 
toekomst het best gediend?’

De keer dat je je eerste stemkaart in de 
brievenbus krijgt is natuurlijk leuk. Je 
bent (minstens) 18 jaar oud en je mag 
voor het eerst gaan stemmen. Je pakt 
de kieslijst erbij en gaat eens even kij-
ken waar je je stem op moet uitbren-
gen. Er zijn dit jaar vijf politieke partijen 
die meedoen aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Laarbeek. Vijf partij-
en die zich helemaal in willen zetten

voor jouw toekomst. Bij gemeente-
raadsverkiezingen staan er veel men-
sen op de kieslijsten die je kent uit je 
directe omgeving, bijvoorbeeld uit je 
vereniging of uit de straat. Je zult ook 
zien dat zowel jong als oud goed ver-
tegenwoordigd is op de lijsten. Bekijk 
goed waar jij je stem aan wil geven. 
Wat vind je belangrijk? En komt dat 
terug in de verkiezingsprogramma’s 
van de partijen. Bij welke partij en bij 
welke persoon worden jouw belangen 
voor jouw toekomst het best gediend. 

Breng op 19 maart je stem uit en breng 
een stem uit op je eigen toekomst!

STEMMEN, STEMMEN, STEMMEN! 
Dat is wat de Gemeente Laarbeek 
zou roepen als het de strategie van 
de MediaMarkt zou hanteren. Geluk-
kig is het overheidsbestek een stuk 
minder commercieel hier in Neder-
land. En ik kan het weten als weder-
helft van een ‘Bella Italia’, daar waar 
omkoperij niet als vreemd wordt op-
gemerkt. We mogen dan ook blij zijn 
dat het hier op veel flanken goed 
is geregeld. Alleen al door te gaan 
stemmen geven wij, als normale 
burgers, onze waardering en inte-
resse aan de politiek. Niet alles is 

vanzelfsprekend goed geregeld. En 
natuurlijk kan het beter. Maar geef 
dan ook aan wat er beter kan door 
je stem toe te kennen aan de partij 
die in lijn ligt met jouw gedachten. 
Wij jongeren kunnen ons daarbij fo-
cussen op het aanbod van starters-
woningen en de werkgelegenheid 
bijvoorbeeld. Als medeorganisator 
van WiSH Outdoor richt ik natuur-
lijk ook graag mijn pijlen op evene-
menten voor de jeugd. STEMMEN, 
STEMMEN, STEMMEN dus!

Jimmy van der Leemputten 

De jeugd heeft de toekomst!.. Cliché?!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Door de economische veranderingen in Neder-
land worden we als samenleving maar ook als 
individuele burger steeds meer geconfronteerd 
met aanpassingen en de daarbij behorende be-
zuinigingen.  Met elkaar samenwerken en voor-
zieningen samenvoegen om zo efficiënter te 
kunnen blijven voortbestaan zijn daarbij onver-
mijdelijk. Regionale scholen fuseren en worden 
grote ROC’s. Zorginstellingen en banken gaan 
samenwerken en fuseren. Ook onze eigen ge-
meente Laarbeek is uit deze gedachte geboren. 
Drie aparte gemeentes werden samengevoegd 
tot één nieuwe gemeente. Momenteel wordt 
zelfs gewerkt aan Peel 6.1: een samenwerking 
van alle Peelgemeenten. Zelfs de rooms katho-
lieke kerk in onze gemeente is bezig om te fu-
seren. 

Door deze schaalvergrotingen worden zaken 
voortaan centraal  en zakelijker aangepakt. Hier-
door vervallen veelal de persoonlijke contacten 
die de mensen gewend waren te hebben. Ook 
kunnen niet alle voorzieningen meer in elke kern 
behouden blijven. Vooral oudere mensen heb-
ben hier moeite mee en moeten veelal terugval-
len op hun kinderen en op andere mensen.

Als PNL hebben wij er de laatste jaren mede 
voor gezorgd dat in ieder geval de gemeente-
lijke voorzieningen in alle kernen behouden blij-
ven. De  gemeenschapshuizen zijn in alle kernen 
opgeknapt en vernieuwd. Ook zijn in elke kern 
de benodigde sportvoorzieningen aanwezig. In 
Mariahout hebben we een moderne basisschool 
en in Lieshout en Beek en Donk hebben we on-
langs de basisscholen geheel vernieuwd en zijn 
Kindcentra geworden. Als laatste kern is Aarle-
Rixtel nu aan de beurt. Hier hebben we reeds 

een aanvang gemaakt met de vernieuwing van 
de school.

Laarbeek is de laatste jaren mede door de inzet 
van PNL uitgegroeid tot een gezonde gemeente. 
Zowel op sociaal als op financieel gebied doet 
Laarbeek het erg goed t.o.v. de buurgemeenten.
Natuurlijk voelen we ons allemaal verbonden 
met Laarbeek.  Maar  iedereen heeft zijn eigen-
heid:  ik kom  zelf uit Mariahout en zal daarom 
altijd in de eerste plaats een Mariahoutenaar 
zijn. Dit zal niet veranderen. Zaken die we ge-
zamenlijk en efficiënt kunnen doen moeten we 
centraliseren. We moeten echter niet onze eigen 
identiteit verliezen maar persoonlijk betrokken 
blijven bij de mensen in de afzonderlijke kernen. 
Mensen in Mariahout moeten in de toekomst 
bijvoorbeeld gewoon naar de kerk in Mariahout 
kunnen gaan en niet naar een hoofdkerk elders.

Namens PNL wil ik me hier dan ook de komende 
jaren voor blijven inzetten.  

Ton van de Wijdeven
Mariahoutenaar en nummer 6 op lijst 1 PNL

Als politieke partij zet Algemeen Belang Laar-
beek zich in voor een maatschappij waar ieder-
een mee moet kunnen doen. Er is al veel gezegd 
en geschreven over de zorgtaken die naar de ge-
meente toe komen. Hier moet de komende peri-
ode veel aandacht aan besteed worden. Dit stopt 
ook niet na de verkiezingstijd. Waar ABL echter 
voor waakt is dat andere belangrijke thema`s 
niet in de knel komen. Een van deze thema`s is 
het werken aan een duurzame samenleving. 

Op gemeentelijk niveau zijn momenteel weinig 
middelen beschikbaar voor vooruitstrevend be-
leid. Daarom moet kritisch gekeken worden naar 
een meest effectieve inzet van middelen. De 
stem van de burger en vrijwilligers is naar onze 
mening essentieel. Zo ontstaat er een gezonde, 
veilige en duurzame omgeving waar burgers 
graag deel van willen uitmaken. 

De term duurzaamheid is een breed begrip en 
op meerdere manieren uitlegbaar. In principe 
betekent het niets anders dan ‘het vermogen 
lang mee te gaan’. Het is eenieder bekend dat 
wereldwijd roofbouw wordt gepleegd op onze 
natuurlijke hulpbronnen. We hebben natuurlijk 
niet de illusie dat we dit probleem zo maar op 
kunnen lossen, maar we willen wel ons steentje 
bijdragen om een verbetering te realiseren. 
Laarbeek kent een systeem van gescheiden af-
valinzameling. Zo is het gescheiden inzamelen 
van plastic een groot succes, maar ook het idee 
van ABL voor inzameling van luiers via de mi-
lieustraat is een schot in de roos gebleken. Dit 
beleid wil ABL in de toekomst continueren en 
daar waar mogelijk uitbreiden met de geschei-
den inzameling van melkpakken en blik. We wil-
len uiteindelijk streven naar een hergebruik van 

afvalstoffen (dus minder verbranding). Dit 
brengt een kostenbesparing met zich mee die di-
rect een positieve uitwerking heeft op de koop-
kracht van de burgers. 

Daarnaast is er nog enorm veel winst te behalen 
op het gebied van energiebesparing. De uitda-
ging van verduurzaming ligt de komende decen-
nia onder andere in de besparing van warmte. 
Om besparing te bewerkstelligen zou gedacht 
kunnen worden aan het beschikbaar stellen van 
subsidies indien burgers overwegen hun woning 
beter te isoleren. De gemeente zou tevens een 
adviserende rol naar de burger toe kunnen ver-
vullen. Dit zou kunnen leiden tot een bredere 
inzet van zonnepanelen, warmtepompen en 
zonneboilers op het moment dat oude ketels 
worden vervangen. 

ABL wil zich inzetten voor een goede interactie 
tussen de gemeente en de burger om tot aan-
sprekende resultaten te komen. Wij zijn er klaar 
voor, U ook?

Jordy Brouwers   ABL

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
Ook de kleinste kern blijft meetellen

een aanvang gemaakt met de vernieuwing van 

ABL werkt aan een duurzame samenleving

afvalstoffen (dus minder verbranding). Dit 
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SBRH Bouw- en Infra Opleidingen Regio Helmond

Goorsedijk 6 te Mierlo

Tel. 0492 - 66 55 05

info@sbrh.nl

www.sbrh.nl

Schilders Opleiding Regio Peelland

Goorsedijk 6 te Mierlo

Tel. 0492 - 66 55 05

info@sorpeelland.nl

Timmermannen
Metselaars
Tegelzetters
Middenkader-
functionaris Bouw

Assistent Schilders en Schilders

Straatmakers
Vaklieden Wegenbouw
Monteurs Infratechniek

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

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

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

SBRH is lid van Bouwmensen / Inframensen

Bouwtalenten
WERKEN EN LEREN
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Marijke Brouwers werkt mee aan documentaire 
‘Uitgebloe(i)d?’ 

Aarle-Rixtel/Helmond - Psychody-
namisch therapeute Marijke Brou-
wers uit Aarle-Rixtel heeft meege-
werkt aan de documentaire over de 
overgang ‘Uitgebloe(i)d’. Marijke is 
daarom aanwezig bij de nabespre-
king van de documentaire in het 
Filmhuis in Helmond. Hier gaat de 
therapeute samen met filmmaak-
ster Ingeborg Beugel en gynaecolo-
ge Barbara Havenith na de voorver-
toning in gesprek met het publiek 
over de overgang. 

Voorvertoning
Voordat de NCRV een spraakma-
kende documentaire over de over-
gang op televisie uitzendt, vindt 
de allereerste voorvertoning van 
deze documentaire ‘Uitgebloe(i)d?’
plaats op maandag 24 febru-
ari om 19.30 uur in het Filmhuis, 
Boscotondoplein, Helmond.

Deskundige Marijke Brouwers
Naast bekende Nederlanders 

worden in de film ook deskundigen 
- zoals Marijke Brouwers, psycho-
dynamisch therapeut & coach met 
praktijk in Aarle-Rixtel - bezocht. 
Filmmaakster Ingeborg Beugel on-
derzoekt wat de overgang fysiek, 
psychisch en sociaal inhoudt. Zij 
zoekt in deze film – een ontdek-
kingsreis en confronterend zelfpor-
tret – antwoorden op vragen die 
iedereen heeft, maar bijna niemand 
durft te stellen. 

Uitgebloe(i)d
Afgelopen jaar werden opnamen 
gemaakt voor deze bijzondere do-
cumentaire die als doel heeft het ta-
boe van de overgang te doorbreken. 
Dit door uitgebreide informatie, dus 
duidelijkheid én (h)erkenning van 
de problematiek. Door serieuze in-
formatie en objectieve voorlichting 
hoopt Ingeborg Beugel ‘licht’ relati-
verend, met zelfspot en humor, lan-
delijk en tot over de grens, discus-
sies op te roepen en het onderwerp 

onder alle lagen van de bevolking, 
niet alleen bij vrouwen, maar juist 
ook in de relatiesfeer, in gezin en op 
de werkvloer bespreekbaar te ma-
ken

‘Uitgebloe(i)d?` is ontwapende en 
zeer persoonlijke film waarin Beu-
gel de kijker niet alleen een onver-
bloemd inkijkje in haar eigen leven 
geeft, maar ook laat zien hoe groot 
de impact van de overgang is op 
het leven van bijna iedere vrouw. 
Uitgebloe(i)d is een productie van 
Interakt en wordt door de NCRV in 
de Week van de Vrouw uitgezon-
den. 

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

STROMEND DOOR DE OVERGANG!
Op donderdag 13 maart start psycho-
dynamisch therapeut Marijke Brouwers 
- in de documentaire UITGEBLOE(i)D? 
een van de deskundigen op het gebied 
van de overgang - in Aarle-Rixtel met 
de cursus ‘Stromend door de over-
gang’. Tijdens vijf lesavonden wor-
den de ‘ins en outs’ van de overgang 
besproken;  oefeningen aangereikt 
gericht op een ‘stromende overgang’ 
en voor het omgaan met opvliegers. 
De cursus biedt jou als vrouw de kans 
om in je eigen kracht te komen en te 

blijven. Afhankelijk van de behoefte 
wordt een extra avond gepland voor 
partners, zodat ook zij inzicht en begrip 
krijgen voor het ingrijpende hormonale 
proces en de veranderingen die van in-
vloed zijn op relatie en gezinsleven. De 
cursus vindt plaats in de Dorpsstraat 17 
Aarle-Rixtel op donderdag 13, 20 en 
27 maart, 3 en 17 april van 20.00 tot 
22.00uur. Introductieprijs € 150,00. 
Informatie en aanmelding: Marijke 
Brouwers www.intoflow.nl tel: 
0492- 386109. 

Advertorial

Filmmaakster Ingeborg Beugel in  gesprek met Karin Bloemen, die ook in de documentaire een rol speelt

Lezerspodium

Raadsleden in het nauw? Echt niet!
De afgelopen weken lees ik in de 
krant artikelen over het zware werk 
van raadsleden. Bedreigingen, bijna 
nooit thuis, slechte beloning, dat 
soort dingen. Je zou haast gaan 
denken dat je van een andere 
planeet moet komen om nog 
raadslid te willen zijn en je aan al 
deze ellende bloot te stellen. En dat 
terwijl je in dezelfde tijd ook leuk 
een potje
kan gaan tennissen, voetballen of 
volleyballen (in mijn geval).

Is het echt zo’n drama? En waarom 
zijn die mensen zo gek? Ik hoor het 
u denken! Om met de deur in huis te 
vallen: het kost een hele berg tijd en 
het is niet altijd de meest spannende 
lectuur die je voor je kiezen krijgt 
met de raadsstukken. En nee: we 
maken maar zelden iedereen blij, 
want de politiek maakt keuzes, 
weegt belangen af en dat
betekent dat er soms mensen 
teleurgesteld worden. Dat is niet 
gemakkelijk, en het leidt ook wel 
eens tot (heel begrijpelijke) boze 
reacties.

Wat de gemeenteraad besluit kan 
een hele grote impact hebben op 
het dagelijks leven van u als inwoner 
van Lieshout, Mariahout, Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel. Daarom is 
het belangrijk om die saaie stukken 
wél te lezen en er iets mee te doen. 
Daarbij: je komt nog eens ergens, 
praat met veel verschillende mensen 
over wat ze in onze gemeente 

bezighoudt. Het is dus helemaal 
geen drama! Wij raadsleden, al 
spreek ik vooral namens mijzelf, 
doen ons werk met veel plezier en 
alle vormen van genoegen. Maar 
het is niet altijd gemakkelijk – dat 
zou vreemd zijn.

Ik zou iedereen die zijn dorp een 
warm hart toedraagt willen uitdagen 
de politiek wat intensiever te volgen, 
misschien blijkt het zomaar iets voor 
u. U bent in ieder geval van harte 
welkom!

PvdA Laarbeek

Greet Buter

Kienen  Plan West niet in 
zaal de Koekoek
Lieshout – Buurtvereniging Plan West 
in Lieshout houdt haar wekelijkse kie-
navond op 26 februari en 12 maart 
niet in zaal de Koekoek, maar bij het 
Bavaria Brouwerij Café in de koepel-
zaal. 

Op woensdag 5 maart is er geen kie-
nen met de buurtverenigingen. Eer-
dergenoemde avonden beginnen om 
18:45. Iedereen is van harte welkom. 

gympen 
€ 49,95

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end 
KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks
Salty Dogs EN NOG VEEL MEER!
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Arian de Groot | Korenmijt 19 B | Beek en Donk
0492 - 368039 | 06 - 43706076 |

M’n Rug!
als tuinaanleg  en onderhoud niet uw sterkste kant is... 
haal dan Tuincentrum D`n Heikant erbij. Voor aanleg en 
onderhoud van uw hele tuin. En voor een beter groenmilieu. 

Aan de prijs zult u zich ook niet vertillen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

Tip van de tuinman
Door in het voor- en najaar kalk te strooien wordt de 

vorming van mos tegengegaan. Kalk verbetert de 

bodemstructuur en gaat verzuring van de grond tegen.

DCM groenkalk 20kg € 12,95

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel l Tel: 0492 - 383167 l www.tuincentrumdenheikant.nl

Lezerspodium

PNL: Hoe (fi nancieel) gezond is Laarbeek?

Speerpunt van PNL: 
Kerngezond beleid. 

PNL vindt een gezond financieel huis-
houdboekje de belangrijkste basis om 
een goed beleid te realiseren. Laarbeek 
is een gemeente die haar zaakjes goed 
voor elkaar heeft. We hoeven daar niet 
bescheiden in te zijn, want ‘anderen’ 
bevestigen dat. 

De provincie oordeelt al jarenlang po-
sitief over onze begroting, de commis-
sie Huijbregts heeft een positief oordeel 
gegeven over de positie van Laarbeek. 
Dat kan niet iedere gemeente zeggen. 
Een ander instituut wat gemeenten be-
oordeeltis het COELO (Centrum On-
derzoek Economie Lagere Overheden 
te Groningen) maar ook het CBS (Cen-
traal Bureau Statistiek).

De COELO noteert over 2013 het 

volgende over Laarbeek: Qua woon-
lasten zit Laarbeek op plaats 62 van de 
415 Nederlandse gemeenten. In Noord- 
Brabant staan we op plaats 12 van to-
taal 67. Voor 2014 stijgen de woonlas-
ten met nog geen 1,5%. Voor huurders 
dalen ze zelfs licht. 

De schuldpositie is laag, maar neemt 
over 2013 en in 2014 nog even toe tot 
circa €1000 per inwoner vanwege dit 
hoge investeringsniveau. Na 2014 zal 
deze sterk dalen omdat er snel wordt 
afgelost op de aangetrokken leningen. 
Daarnaast komen er middelen binnen 
van gronden die worden verkocht aan 
de woningstichting. De rentelasten 
drukken beperkt op de begroting om-
dat de gemeente zeer lage rentes be-
taalt (1%-2%) en ook huren int voor de 
gebouwen.

Daar staat nog eens tegenover dat 

Laarbeek een sterke reservepositie 
heeft. Laarbeekse reserves bedragen 
maar liefst € 2.181 per inwoner, aan-
zienlijk meer dan de schuld. Er is dus 
weinig risico en zeer veel buffer om te-
genvallers op te vangen!

Het grondbedrijf
Laarbeek heeft genoeg bouwgrond. 
Het grootste gedeelte is grond voor in-
dustrieterrein op Bemmer 4 en bedraagt 
de helft van de totale bouwgrond. De 
verkoop gaat naar volle tevredenheid. 
De gronden zijn namelijk allemaal met 
eigen middelen aangeschaft, niet met 
geleend geld. Het risico voor de in-
woners is dus beperkt. Pas als we een 
groot aantal jaren weinig zouden verko-
pen wordt dat merkbaar. Daarbij heeft 
Laarbeek de laagste grondprijzen in de 
regio, voor woningbouw en bedrijven.

Gezond
Vanuit PNL hebben wij steeds aange-
drongen en mede gezorgd voor een 
gezond financieel huishoudboekje voor 
onze gemeente. Laarbeek heeft relatief 
weinig hoeven te bezuinigen en dat 
wordt ook niet verwacht. Laarbeek ver-
wacht het grotendeels in te kunnen vul-
len door samenwerking. U als inwoner 
zult daar niet veel van merken, net zoals 
in de afgelopen periode.

                                    Netto schuld per inwoner Plaats  
Asten:   € 363+    23 
Someren:  € 344    36 
Laarbeek:  € 684    119 
Helmond:  € 1.545    123 
Deurne:   € 3.057    339 
Gemert-Bakel:  € 5.571    408 
Landelijk gemiddelde: € 2.343 

Open dag Dorpshuis en Kindcentrum ’De Sprankel’
Lieshout – In het Dorpshuis van Lies-
hout en bij Kindcentrum ‘De Sprankel’ 
in Lieshout vindt komende zaterdag 
een open dag plaats. Om 11.00 uur 
vindt de officiële opening plaats. 
Daarna kan iedereen de gebouwen 
bezichtigen. 

Kindcentrum ‘De Sprankel’ is een 
nieuw gebouw, waar de basisschool 
(voorheen geheten ‘de Fontein’), de 
kinderopvang, een peuterspeelzaal en 
de BSO gehuisvest zijn. Het is een heel 
fleurig en transparant gebouw gewor-
den.

Voor het Dorpshuis en het Kindcen-
trum is er een gezamenlijke ingang, 
waar je vanaf twee kanten in kunt. In 
het Dorpshuis is een programma voor 
de open dag gemaakt. Het Dorpshuis 
is die zaterdag in ieder geval tot 16.00 
uur open. 

Activiteiten Dorpshuis 12.00 – 16.00 
uur:
• Harmonie Sint Caecilia geeft een 

serenade
• Expositie heemkundekring ’t Hof 

van Liessent over carnaval 
• KBO

• Bibliotheek is open en heeft een 
actie met proeflidmaatschap

• Dorpsraad, infostand
• C.O.L. (computerles)
• Jongerencentrum &RG Teens
• Vierbinden, infostand
• Ook zijn misschien het Repaircafé 

en cursisten van de yogalessen 
aanwezig.

Activiteiten Kindcentrum ‘De Spran-
kel’, aanvang 12.00 uur:
• Rondleiding in het kindcentrum
• Krea-werkgroep  
• Film van de openingsactiviteiten

Klassenfototentoonstelling bij 
Heemkundekring ‘De Lange Vonder’

Beek en Donk - Heemkundekring De 
Lange Vonder in Beek en Donk houdt 
op 15 en 16 maart een grote fototen-
toonstelling over het onderwijs in de 
kern. De Heemkundekring heeft al 
veel foto’s, maar als de Beek en Don-
kenaren ook mooie schoolfoto’s uit ei-
gen schooltijd, kunnen zij die beschik-
baar stellen voor deze tentoonstelling.

Eigen foto’s
De Heemkundekring nodigt iedereen 
graag uit om met uw (oude) foto’s op 
donderdagmiddag of avond naar de 
Heemkamer te komen. Het mogen 
groepsfoto’s zijn of afbeeldingen van 
activiteiten die met de school te maken 
hebben. Uiteraard krijgt men de foto’s 
ongeschonden terug.

Tentoonstelling
Er worden vooral veel klassenfoto’s ge-
toond van de huidige basisscholen in 
Beek en Donk, maar ook van de voor-
malige huishoudschool, lagere scholen 

en kleuterscholen, zoals de Maria-
school, Het Woelige Hoekje, de Canisi-
usschool, de St-Jozefschool enzovoort. 

Informatie
Middels De MooiLaarbeekKrant in-
formeert de Heemkundekring over de 
tentoonstelling. De datum en plaats 
staan wel vast: 15 en 16 maart in Het 
Anker aan de Pater Vogelsstraat. 

Huishoudschool (LHNO) Donk

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

* 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

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Bereikbaarheid tijdens Carnaval van ViERBINDEN. 

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers voor bijzondere vakanties

Laarbeek - Tijdens de carnavalsda-
gen zijn de kantoren van ViERBIN-
DEN minimaal bezet. Dit betekent 
dat het spreekuur van de Vrijwillige  

Hulpdienst op maandag 3 maart komt 
te vervallen. 

Ook de restaurantavond in Zonnetij in 

Aarle-Rixtel op dinsdag 4 maart komt 
te vervallen. ViERBINDEN ziet men 
graag weer op de volgende restaurant-
avond die voor 18 maart gepland staat. 

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ organiseert ViERBIN-
DEN in samenwerking met Savant 
culinair elke 2 weken een restauran-
tavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. In verband met carnaval 
vindt de eerstvolgende avond plaats 
op dinsdag 18 maart.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 13 
maart 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN 

0492-328800 of via een e-mail naar  
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend ge-
maakt in dit blad.

Het  menu van 18 maart:
Voor het driegangenmenu betaalt de 
gast €13,50.
• Erwtensoep met  

roggebrood en spek
• Hutspot met speklapjes/Hachee 

met rodekoolstamppot met vlees-
jus

• Rijstepap met rozijnen

Laarbeek - Voor de Bijzondere Vakan-
ties van het Nederlandse Rode Kruis is 
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laar-
beek op zoek naar vrijwilligers die de 
zorg van haar gasten op zich willen 
nemen. Deze gasten zijn mensen met 
een beperking die niet meer op een 
‘normale’ vakantie kunnen omdat zij 
meer zorg nodig hebben.

In de vakantieweken van het Rode 
Kruis is er volop tijd voor individu-
ele aandacht voor de gasten. Werk-
zaamheden bestaan o.a. uit de dage-
lijkse verzorging en begeleiding van 
de gasten; verantwoordelijk voor de  

hygiëne rondom de gastenverblijven; 
het verrichten van enkele huishoude-
lijke werkzaamheden; overleggen met 
de verpleegkundigen en gasten over 
de zorgverlening; begeleiden van de 
gasten tijdens excursies of individuele 
uitstapjes.

De vrijwilliger heeft bij voorkeur re-
cente en relevante werkervaring in de 
zorg (niet verplicht) of is anders bereid 
om een cursus ADL te volgen. Men 
dient minimaal 18 jaar oud te zijn. De 
vakantieweken beginnen op maan-
dagmorgen en duren tot zaterdagoch-
tend. Reiskosten worden vergoed en 

de vrijwilliger heeft gratis overnachting 
en maaltijden. Gedurende de week 
ben je via het Nederlandse Rode Kruis 
verzekerd.

Voor meer informatie over vrijwilli-
gersvacatures kan men contact opne-
men met Suzan de Koning van ViER-
BINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk. 
Tel. 0492-328 807 of mailen naar:  
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Klussers in Aarle-Rixtel gezocht voor NLdoet Kunstmiddag bij Cendra creatief succes
Aarle-Rixtel - Duizenden maatschap-
pelijk betrokken Nederlanders steken 
op 21 en 22 maart 2014 de handen uit 
de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land, georganiseerd door het Oranje 
Fonds. 

De mensen die zin hebben om samen 
met collega’s, vrienden of teamgenoten 
bij een organisatie aan de slag te gaan, 
kunnen meedoen met NLdoet. In Aarle-
Rixtel worden dit jaar in totaal 14 klus-
sen geklaard. Dit kan alleen niet zonder 
de hulp van extra klussers. Voor de vol-
gende vrijwilligersorganisaties worden 
nog helpende handen gezocht.

• Handboogvereniging De Een-
dracht gaat op 22 maart van 
10.00u tot 16.00u de oude  

bogen en pijlen repareren, worden 
er nieuwe pijlen voor de jeugdle-
den gemaakt en moeten er nieuwe 
3D doelen gerealiseerd worden. 
Zij zoeken hiervoor nog 5 klussers.  

• Op 22 maart van 9.30u tot 15.30u 
gaat de Scouting Aarle-Rixtel een 
uitdagende speelberg maken voor 
kinderen. Deze zal geheel scou-
tingproof gemaakt gaan worden, 
een grote berg zand met klimbui-
zen, hout, groen en touwen. Het 
resultaat dat ze willen bereiken 
is dat kinderen uitgedaagd wor-
den om buiten te gaan ontdek-
ken, klimmen en klauteren. Wil 
jij Scouting Aarle-Rixtel helpen?  

• De Jeugd3daagse Aarle-Rixtel gaat 
haar 28e jaar in. Om het terrein 

staan ieder jaar bouwhekken met 
een mooie, grote poort, deze poort 
is na zoveel jaar aan vervanging 
toe. Ze zoeken mensen die hen op 
zaterdag 22 maart van 9.00u tot 
13.00u kunnen helpen een nieuwe 
poort te maken. Verder zijn er nog 
een aantal kleine klussen zoals het 
verbeteren van de wasstraat, num-
merbordjes vervangen en het op-
knappen van spellen.

Aanmelden voor bovenstaande of een 
van de 30 andere leuke klussen kan via 
www.nldoet.nl. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Suzan de 
Koning van ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk. Zij is bereikbaar op dinsdag, woens-
dag en donderdag op 0492-328807 of  
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 

Aarle-Rixtel - Bij Tienerwerk Cen-
dra in Aarle-Rixtel vond 12 februari 
en heuse kunstmiddag plaats.  Het 
KunstLokaal, Cendra en ViERBINDEN 
sloegen de handen ineen om de Aar-
le-Rixtelse jeugd gratis kennis te laten 
maken met verschillende onderdelen 
van kunst. 

De kinderen konden deze middag 
een workshop knutselen, slagwerk en  

musical volgen. De middag was vol-
gens het tienerwerk een groot en cre-
atief succes. Zo’n zestig kinderen heb-
ben actief en enthousiast meegedaan 
aan de verschillende onderdelen. 

Wie meer wil weten over het Kunst-
Lokaal, tienercentrum Cendra of 
het jongerenwerk van ViERBIN-
DEN? Kan de vraag  sturen naar  
jongerenwerk@vierbinden.nl.

mantelzorg

Laarbeek – Langdurige zorg aan fami-
lieleden of bekenden. Veel mensen zijn 
mantelzorger, sommigen één dag per 
week, anderen bijna 24/7. Mantelzorg 
overkomt je. Veel mensen vinden man-
telzorg vanzelfsprekend, maar lopen 
daarbij tegen grenzen aan. Dit kan gaan 
om praktische zaken, maar de (werk)last 
kan ook te zwaar zijn. Hoe houd je jezelf 
staande als mantelzorger? VIERBINDEN 
ondersteunt mantelzorgers hierin door 
een aantal activiteiten. 

Nieuw gezicht
Voorheen was Hanneke Manders ver-
antwoordelijk voor mantelzorgonder-
steuning. Sinds januari zijn deze taken 
overgenomen door Xandieme Megens. 
Tot voorheen werkte Xandieme bij 
ViERBINDEN als jongerenwerker en als 
dorpsondersteuner van Lieshout. De 
eerste rol blijft behouden, het werk van 
dorpsondersteuner Lieshout ruilt de wel-
zijnswerkster in voor de mantelzorgon-
dersteuning. Dit project gaat zij coördi-
neren, samen met het maatjesproject. 

Vergeet jezelf niet
“Het werk van mantelzorgers wordt 
vaak als vanzelfsprekend ervaren. Het is 
misschien ook logisch dat je automatisch 
voor je naasten gaat zorgen, maar het is 
daarbij wel belangrijk dat je niet vergeet 
ook aan jezelf te denken”, legt Xandie-
me uit. Ze heeft veel zin in haar nieuwe 
werk als mantelzorgondersteuner en 

ziet het als een uitdagende functie. Eind 
2013 stonden er bij ViERBINDEN 253 
mantelzorgers geregistreerd. Een team 
van 12 vrijwilligers is actief in de onder-
steuning van mantelzorgers. 

Maatjesproject 
Het komt voor dat mensen bijna de hele 
week voor iemand zorgen. Voor deze 
mensen kan de zorg soms te veel wor-
den. “Wij helpen ze dan, bijvoorbeeld 
door middel van het maatjesproject”, 
vertelt Xandieme. “Bij het maatjesproject 
zoeken we een ‘maatje’ die op bepaalde 
tijden de zorgvrager gezelschap houdt, 
zodat de mantelzorger even tijd heeft 
voor zichzelf.” Het ‘maatje’ kan met de 
zorgvrager bijvoorbeeld gaan kaarten, 
wandelen of boodschappen doen. 

Incidentele hulp
Naast structurele hulp komt het soms 
ook voor dat de mantelzorger even geen 
zorg kan bieden. De mantelzorger kan 
bijvoorbeeld een andere afspraak heb-
ben of geveld zijn door een griep of iets 
dergelijks. “Op dat moment kunnen we 
vrijwilligers inzetten, die dan tijdelijk de 
rol van de mantelzorger overnemen. Zo 
kan alles toch gewoon doorgaan.”

Mantelzorgcafé 
ViERBINDEN organiseert speciaal voor 
mantelzorgers elke vierde donderdag 
van de maand een mantelzorgcafé. Xan-
dieme: “Dit zijn creatieve of informatieve 

ochtenden, waarbij mantelzorgers elkaar 
ontmoeten, verhalen uit kunnen wisse-
len en gewoon even lekker kunnen ont-
spannen, zonder dat ze de rol als man-
telzorger op zich hoeven nemen.”

Vrijwillige hulpdienst
Ook met praktische vragen zoals vervoer 
naar het ziekenhuis of een klusje in huis 
kunnen mantelzorgers bij ViERBINDEN 
terecht. Op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend kan van 09.00 tot 10.30 
uur met de vrijwillige hulpdienst gebeld 
worden. Dit kan via het telefoonnummer 
0492-464289. 

Mantelzorgondersteuning 
voor iedereen
Xandieme besluit: “ViERBINDEN zet zich 
zo breed mogelijk in voor mantelzor-
gers. We geven informatie en advies en 
bieden emotionele ondersteuning. Alle 
mantelzorgers kunnen bij ons terecht, 
zowel jong als oud. Het is heel bijzonder 
wat zij doen en als wij ze daarbij kun-
nen helpen, doen we dat graag. Door 
het maatjesproject, het mantelzorgcafé 
en de vrijwillige hulpdienst proberen wij 
hen de ruimte te geven om mantelzorg 
te geven zonder zichzelf te vergeten. Dat 
geeft veel voldoening.” 

Xandieme werkt op maandag, dinsdag 
en woensdag. Ze is op deze dagen be-
reikbaar op telefoonnummer 
0492-782901. 

Xandieme Megens nieuwe gezicht mantelzorgondersteuning ViERBINDEN
“Als mantelzorger is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet”

ViERBINDEN.NL
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Hoveniersbedrijf Theo Teunisse

Dorpsstraat  108, Lieshout   0499-421503   06-10856950
www.hoveniersbedrijfteunisse.nl

• Aanleg en onderhoud

• Klein grondverzet

• Straat en rioolwerkzaamheden

• Plaatsen schuttingen

Recensie

‘Vier keer leuk!’ is heel leuk!

De Cabaretpoel was zaterdag 15 
februari in het Ontmoetingscen-
trum in Beek en Donk. Met veel 
concurrentie van allerlei carnavals-
activiteiten, was er met een kleine 
vijftig bezoekers toch nog een re-
delijke belangstelling. De mensen 
die er waren, hebben geen spijt 
gehad van hun bezoek. De caba-
retpoel is een club van aanstor-
mende cabarettalenten, die met 
vieren per avond een optreden 
van elk 25 minuten verzorgen.

Janneke de Jager beet het spits af. 
Scherp en soms heel hard schetste 
zij een beeld van haar jeugd en 
haar onzekerheden. Er was veel 
herkenning, maar niet iedereen 
was gelukkig met haar teksten. 
(Ouders zijn er om je voor te scha-
men, niet om te verzorgen.) 
Haar liedjes echter waren prachtig 
en fantastisch gezongen. Met pi-
ano of ukelele begeleidde ze zich-
zelf naar ontroerende momenten. 

Patrick Nederkoorn trad als 
tweede op. Die was meteen 
raak. Lachsalvo’s klonken gedu-
rende zijn hele optreden door de 
zaal. De stoere jongen die allerlei 

dingen doet die hij eigenlijk niet 
wil om maar aanzien te krijgen. 
Hij sprak aan en wist heel goed 
wat het publiek van hem wilde. 
Het hoogtepunt, dat hij eindelijk 
op het dak van de boze buurman 
is geklommen en daar dan moe-
derziel alleen staat was aandoen-
lijk. Als de boze buurman hem 
dan van het dak af helpt en zegt: 
“Jongen, doe nooit meer iets wat 
je niet wilt” was een goed slot van 
een indrukwekkend optreden.

Na de pauze was Thijs van de 
Meeberg aan de beurt. Met het 
kapot prikken van de ballonnen 
op het podium, had hij een begin 
waarmee hij vraagtekens opriep. 
Wat moeten we hiermee? Gaan-
deweg maakt hij duidelijk, dat je 
vaak dingen doet, waarvoor je la-
ter de rekening krijgt en de balans 
moet opmaken. Hij had wel veel 
diepgang. Sommige mensen in de 
zaal waren even leuk als hij, maar 
hij zette hen op een mooie manier 
terug op hun plaats!

Hiske Schipper sloot de avond af. 
Ontroerende verhalen over haar 
demente oma, die voordat ze de-

ment werd ook al wat gek was. 
Veel kinderen (baren en zogen, 
baren en zogen) en geen leven 
voor zichzelf. Uit haar hele op-
treden sprak een geweldige liefde 
voor oma. Ze zong prachtige lied-
jes, waarvan er een bij was dat zo 
vals was, dat het kunst te noemen 
is. Afsluiten met een drietal fluiten 
fluitend, was schitterend. Hier wat 
minder lachen, maar een fantasti-
sche act.

Een van de bezoekers zei na af-
loop: “Het leuke is, dat je vier op-
tredens hebt. Je kunt de artiesten 
net voldoende leren kennen om 
het leuk te vinden. Vind je het 
niks, dan zijn die 25 minuten zo 
om. Ik heb genoten!”
Compliment dus voor de cabaret-
poel en voor de organisatie van 
Ons Tejater. Er stond weer een 
prachtige avond. Het is lang niet 
zeker, dat de mensen die voor het 
carnaval hebben gekozen, meer 
genoten hebben!

Hans Kempe, Lieshout.

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

Gezelligheid kent geen tijd, is een gezegde dat zeker van toepassing is op 
gecastreerde kater Jay. Het is een grote knuffelkont en gezellige babbelkous. 
Hij is niet alleen heel sociaal naar mensen toe, maar ook naar andere katten. 
We zoeken voor hem een baasje dat veel met hem wil spelen en niet te 
vergeten knuffelen, maar we weten zeker dat Jay zijn nieuwe baasje daar 
wel aan gaat herinneren!

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

Naam:        Jay
Leeftijd:     2 jaar

Gezelligheid kent geen tijd, is een gezegde dat zeker van toepassing is op 

Leeftijd:     2 jaar

De MooiLaarbeekKrant is zowel voor jong als oud! Dat blijkt wel uit 
deze foto van Pim en Job de Groot uit Beek en Donk. Pim (r) leest 
voor en Job (l) haalt alle letters van zijn naam uit de krant. 

Het team van De MooiLaarbeekKrant wenst deze jonge heren nog 
veel leesplezier toe in de toekomst!

Mooi Gespot

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

Buurtinitiatief krijgt subsidie voor bijhouden weitje
Beek en Donk – Het buurtinitiatief 
‘Ons Weike’ krijgt van de gemeente 
Laarbeek een eenmalige subsidie van 
€2.000. Hierbij steunt de gemeente 
de buurt om het weitje aan de Kop-
pelstraat bij te houden. 

Eerder verzorgde een oudere man 
het weitje, maar hij moest naar 
een verzorgingstehuis. Toen heeft 
de buurt het grasveldje vol gei-
ten en kippen ‘geadopteerd’. 

Wethouder Joan Briels vindt Ons 
Weike een mooi initiatief: “De wei is 
niet van de gemeente, maar echt van 
de buurt. Zij kunnen er nu het woord 
‘mijn’ of ‘ons’ voorzetten.”

Mooi het snoeien
Bekijk je tuin kritisch en wees niet terughoudend om planten te verwijderen die het vorig jaar niet goed deden. Als je ze wilt vervangen en bomen of struiken in je tuin bij wilt planten of verplanten dan kan dat, als het niet vriest, tot half april. Struiken die in het voorjaar bloeien, zoals 
de krentenboom en de sering, mag je nu nog niet snoeien. 
Je zou er de bloemknoppen mee wegknippen, die al aan de 
takken zitten. Struiken die in het voorjaar bloeien worden, 
als dat nodig is, na de bloei teruggesnoeid.

Thijs van de Meeberg van de Cabaretpoel
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Junior Laarbeeks liedjesfestival zaterdag 22 februari
Laarbeeks Liedjesfestival zondag 23 februari
Aanvang beide dagen 14.00 uur         Locatie: Dorpshuis Lieshout

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

 Senior Festival €4,00

‘HOOPVOL’ doet mee aan dweilfestival

Geslaagde Miniplaybackshow Heikneuters Mariahout

Aarle-Rixtel – Het dweilfestival vindt op 
maandag 3 maart vanaf twee uur plaats 
bij Café de Vrienden en Zaal van Bracht 
in Aarle-Rixtel. Dit jaar doet er voor het 
eerst een gelegenheids dweilband uit 
Aarle-Rixtel mee met de enthousiaste 
naam ‘HOOPVOL’.  

‘HOOPVOL’ is ontstaan uit een spon-
taan idee om een keer deel te nemen aan 
dit dweilfestival en heeft vanaf oktober 
vorig jaar gelobbyd om wat muzikanten 
bij elkaar te krijgen. In eerste instantie 
uitgegaan van een stuk of 10 muzikan-
ten, zijn ze inmiddels gegroeid tot een 
dweilband van ruim 20 man.  Alle muzi-
kanten spelen al in Aarlese orkesten zoals 
La Banda, de Wanhoop en OJO. 

Na een aantal zaterdagen flink repeteren

om de liederen en danspasjes in te 
studeren is ‘HOOPVOL’  er nu helemaal 
klaar voor om een paar mooie ‘mee-
deiners’ ten gehore te gaan brengen. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren naar en mee te hossen 
met, deze dweilband onder het motto 
‘Bloast ‘m Mar Op’.

Mariahout - De jaarlijkse miniplay-
backshow bij CV De Heikneuters vond 
zondag in Mariahout plaats. Met 30 
optredens was het een volle middag 
met spektakel. De zaal zat bomvol met 
ouders, familie en vrienden van de 
deelnemers. CV De Heikneuters kijkt 
met trots op terug op deze dag.

Groep 8
De deelnemers die zich ingeschreven 
hadden, waren in de leeftijd van 3 tot 
en met 12 jaar en brachten een ver-
scheidenheid aan optredens. Als klap 
op de vuurpijl sloot groep 8 van basis-
school Bernadette de middag af met 
een geweldige show, voorzien van 
beeld en geluid in het thema ‘Funny 8 
goes to the Movies’.

Jubileum 
De diverse optredens werden aange-
kondigd door het ervaren presentatie-
duo Haike Aarts en Diek Lukkassen. 
Haike werd door de jeugdcommissie en 
het prinsenpaar extra in het zonnetje 
gezet met zijn 11-jarige jubileum pre-
senteren van de miniplaybackshow. De 
jury, bestaande uit 3 leden; Wim Faas-
sen, Joan van Berlo en Mario van Din-
ther hadden het ook dit jaar zeer moei-
lijk met het beoordelen van de diverse 
wereldacts. Uiteindelijk, na lang beraad, 
kwamen zij met de uitslag. De prijsuit-
reiking werd dit jaar gedaan door Prins 
Patrick den Urste en zijn prinses Nicole, 
geassisteerd door adjudant Twan.

Winnaars
De winnaars in de diverse categorieën 

van Miniplaybackshow 2014 zijn:
Categorie 0 tot en met 6 jaar individueel:
1e prijs: Lotus Aarts: Kinderen voor 
Kinderen - Bewegen is gezond 
Categorie 0 tot en met 6 jaar  groepen:
1e prijs: Pleun, Amy, L iz en Nina: Kin-
deren voor Kinderen – Kriebel krabbel 
Categorie 7 tot en met 9 jaar individueel: 
1e prijs: Chantal van Vijfeijken: Emelie 
de Forest- Only Teardrops
Categorie 7 tot en met 9 jaar groepen:
1e prijs: Luna van Berlo en Nova 
Blankwater: Anouk - Birds
Categorie 10 tot en met 14 jaar  indi-
vidueel:
1e prijs: Veerle Robbenscheuten: Katty 
Perry - Roar
Categorie 10 tot en met 14 jaar groepen:
1e prijs: Maud Kornuijt en Wout Bar-
ten: Grease - You’re the one that I want

 We hebben er nog veul meer

C.V. De Raopers houdt kienavond

Straat- en huisversiering in Raopersgat

Lieshout - Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 21 februari 
een kienavond in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout.

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is welkom.

Lieshout - Elk jaar krijgt de prins de 
opdracht om zondags voor de optocht 
door Lieshout te rijden en op zoek te 
gaan naar de ‘skonst versierde straot’ 
en het ‘skonst versierde huis’. Dit jaar 
is deze zware taak weggelegd voor 
prins Maurice d’n urste en zijn adju-
dant Peter.

Samen gaan de prins en zijn adjudant 
eropuit om deze prijzen te verdelen. 
Men kan zich hiervoor opgeven zodat 
ze niet stilletjes je huisje of straat voor-
bij rijden. De mensen die mee willen 
doen, moeten voor vrijdag 28 februari 

een mailtje sturen met de gegevens 
naar info@raopers.nl  en geef aan of 
je met de straat of huis prijs mee wilt 
doen. De uitslag wordt op 2 maart om 
20.00 uur bekendgemaakt bij de prijs-
uitreiking van de optocht in het dorps-
huis in Lieshout.

Rectificatie Raopersglossy
De Carnavalsmis op zaterdag 1 maart 
in de kerk te Mariahout begint om 
12.30. Er is een gezamenlijke mis 
waarin zowel de Raopers als de Hei-
kneuters actief bijdrage leveren.

Winnaars straatversiering 2013
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

VRIJDAG 28-2
HAPPY FRIDAY VANAF 20.00 UUR

DRINKEN TOT WE ZINKEN.
METER BIER (12 STUKS) VOOR €19,50

VANAF 20.00 UUR HOLLANDS GLORIE
MUZIEK VAN NEDERLANDSE BODEM.

MET DJ WESSEL.

NUMMERS AFHALEN VOOR DE OPTOCHT 
VANAF 13.00 UUR.

VANAF 15.00 UUR MATINEE VOOR JONG EN OUD.

BLACK MONDAY  SHOTJESAVOND
VANAF 20.00 UUR DROPSHOT, 

RODE SOURZ, RODE WODKA VOOR €1.-

DOLLE DINSDAG
BIJ BESTELLING 10 PILSJES 10 BITTERBALLEN GRATIS. 

VANAF 20.00 UUR

ZATERDAG 1-3

ZONDAG 2-3

MAANDAG 3-3

DINSDAG 4-3

ALLE DAGEN OM 14.00 UUR GEOPEND M.U.V. ZONDAG 12.00 UUR

Week vol activiteiten in het Heidurp

Carnabal bij VV Mariahout

Wie wordt de nieuwe prins van ASV’33? 
Mariahout - De kletsavonden in het 
Heidurp, Mariahout, waren volgens de 
Heikneuters van hoog niveau. Met als 
toppers de eigen artiesten. Het waren 
avonden waar menig mensen nog over 
na zullen praten. 

De Erpels uit het zakske, Wa Naw, 
OMC, de Mariahoutse dansmariekes 
en niet weg te denken: de Heikneuters 
met het Heikneuterlied wat mee doet 
op het liedjesfestival en de bond van 
ouderen op woensdagavond. Onder 
leiding van Kees de Jong werd dit een 

avond van playback maar ook van live 
stukken.  

Maria vanuit de grot, die van alles langs 
zag komen en met vele wensen werd 
belaagd. Een 100-jarige die op het po-
dium zijn feest vierde, waar veel promi-
nenten hem de hand kwamen schud-
den.  Zelfs de eerste dansmariekes van 
het eerste uur zetten het beste beentje 
voor. Als afsluiter het wereldberoemde 
orkest van André Rieu, hier deden alle 
artiesten van de gehele avond in mee, 
met prachtige, zelfgemaakte kostuums 

en instrumenten. Daarbij kwamen nog 
de verschillende decors, zoals de Lour-
desgrot die op het podium kwam alsof 
het allemaal niets voorstelde. 

De Heikneuters wil als vereniging de 
bond van ouderen een groot compli-
ment geven. Dit was volgens hen een 
avond die niet meer weg te denken is 
in het Heidurp. Ook de Miniplayback-
show was een groot succes. Zo zie je 
maar: de kleinste kern van Laarbeek 
houdt een week vol activiteiten voor 
zowel jong als oud.

Mariahout – Bij voetbalvereniging 
Mariahout wordt er samen met Prins 
Patrick en Prinses Nicole goed carna-
val gevierd dit jaar. Vrijdag 21 februari 
vanaf 20.30 uur is er in de kantine een 
carnavalsfeest genaamd: Carnabal. 

De vereniging is trots dat zij Prins Pa-
trick en Prinses Nicole in hun kantine 

mogen verwelkomen om samen met 
hen de polonaise te lopen. Prins Patrick 
voetbalt in de weekenden in het vier-
de elftal van VV Mariahout en Prinses 
Nicole voetbalt bij de dames van VV 
Mariahout. Samen met hun teamge-
noten, leden van de voetbalclub,  fa-
milie en vrienden gaan ze er, verkleed 
en wel, iets moois van maken.

Aarle-Rixtel - Bij ASV’33 wordt vrij-
dag 28 februari de carnaval ingeluid. 
Van 18.00 – 20.00 uur is er een leuk 
programma voor de jeugd en vanaf 
20.30 uur voor de volwassenen. 

In dit programma treden twee top-
kletsers op, namelijk Berry Knapen 
en Rob Scheepers. Uiteraard wordt 
ook bekend gemaakt wie de nieuwe 
prins van ASV is.

De hints tot nu toe:
1. Kreeg carnaval met de 

paplepel ingegoten!
2. Houdt van een feestje!
3. Fanatiek ASV-er!
4. Van veel markten thuis!
5. Ondernemend!
6. Verdedigt de belangen 

van ASV!

O&U wil verrassen en verbazen op carnavalsconcerten
Beek en Donk - Koninklijke Harmonie 
O&U uit Beek en Donk presenteert 
zaterdag haar invulling op het motto 
‘Ganzendonck zie kleurre’ tijdens de 
eerste van de twee carnavalsconcer-
ten. Het publiek kan net als in voor-
gaande jaren weer zeer verrassende 
optredens verwachten. 

Het is inmiddels een bekend tafereel 
in Muziekcentrum het Anker, zo in de 
laatste week voor het eerste concert. 
Alle ruimtes in het gebouw zijn bezet 
door groepjes die hard aan het oefe-
nen zijn om ervoor te zorgen dat hun 
act vlekkeloos opgevoerd kan worden. 
Ook de repetities van zowel het jeug-
dorkest als het harmonieorkest staan 
volledig in het teken van het thema 
kleur. Het vergt de nodige energie en 
inzet, maar een geslaagde presentatie 
maakt het allemaal waard. 

Let us entertain you!
Wie in de afgelopen jaren naar de car-
navalsconcerten is komen kijken, heeft 

kunnen zien dat de muziekvereniging 
ook op acteer- en zanggebied de toe-
schouwer kan entertainen. Zo was 
daar het trio Bultje&Co, die tijdens ‘Il 
Circo Ganzendoncko’ een marionet tot 
leven brachten. Daarnaast wordt ook 
steeds vaker geëxperimenteerd met 
nieuwe technieken, zoals blacklight. 
Dit leverde vorig jaar nog een specta-
culaire act op met lichtgevende hand-
jes, uitgevoerd door een groep muzi-
kanten uit het jeugdorkest. Nu hebben 
zij weer een bijzonder optreden voor 
het publiek in petto.
 
Ieder jaar probeert O&U het publiek 
weer op een andere manier te ver-
rassen en te verbazen. Dit jaar wil de 
vereniging graag laten zien dat je niet 
alleen muziek kan spelen, maar dat je 
ook kan spelen met muziek. Daarnaast 
heeft het programma dit jaar extra 
‘body’ gekregen door samen te wer-
ken met een aantal lokale bekenden, 
zoals gitarist Jan Vlemmings, regisseur 
Marcel Wijgergangs en dameskoor 

Zingiz. Samen met de orkesten vor-
men zij de beste ingrediënten voor een 
geweldige show.

Afterparty 
Natuurlijk staat of valt een avond ook 
met een afterparty. Voor zaterdag 
heeft de organisatie gezorgd voor vol-
doende carnavalsmuziek om na afloop 
het concert nog een leuk feestje te 
bouwen. Volgende week vrijdag is de 
afterparty in handen van ‘Chadoufing 
en Uitspanning’, een DJ-collectief dat 
wel houdt van een feestje. Dit gezel-
schap maakt deel uit van Beweging 
Op D’n Tocht.

Kaartverkoop
Toegangskaarten worden verkocht bij 
de bloemenzaken ‘Fons’ en ‘De vier 
seizoenen’ in Beek en Donk. De prijs 
is 13 euro. Als er nog er nog kaarten 
over zijn, dan worden die op de avond 
zelf verkocht aan de kassa van Mu-
ziekcentrum het Anker.

Prijsvraag 
carnavalsconcert O&U

Beek en Donk - Weet u waar bijgaande 
foto genomen is? Laat het voor vrijdag-
middag weten aan de redactie van De 
MooiLaarbeekKrant en maak kans op 
kaarten voor het carnavalsconcert van 
aanstaande zaterdag. De redactie mag 
nog twee keer twee kaarten weggeven.

Het carnavalsconcert wordt op aanko-
mende zaterdag, 22 februari, gehouden 
in Het Anker in Beek en Donk . Stuur uw 
antwoord naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
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Bavaria Bier
Krat en blik 25% korting 
Geldig van 19 t/m 25 februari

Carnavalsactie
Sla nu al je slag

JUMBO Lieshout
Zondag open 
van 15.00 tot 

18.00 uur
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FRED LANGSTRAAT TUINEN
De Vorst 20, Lieshout   06 29537063   www.fredlangstraattuinen.nl

Heuvelplein 30a, Beek en Donk:  T. 0492-460898
Dorpsstraat 13, Lieshout      T. 0492-361257

Woensdag:  
Wit & tarwe € 1.99

Vaste weekaanbiedingen

Donderdag:  
Volkoren met of zonder sesam € 1.99
Vrijdag en Zaterdag:  

10 zachte witte broodjes € 2.85

Geldig van 21  t/m 27 februari

Bloemkool
per stuk 1.49

Witlof
500 gram 0.49

Courgette
per stuk 0.49 

Conference peren
per kilo 0.99

Salustiana
hand pers sinaasappels per kilo 0.99
Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

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

 
Ook voor al uw fotowerk, 

vergrotingen, foto’s op canvas, 
fotolijsten, etc. bent u aan het 

goede adres.

Demonstratie Repair Café tijdens opening Dorpshuis 

Voorbespreking De Werkgroep voor Raadsvergadering

Bella Fonte presenteert 
‘Het verhaal van een autist’

Grote vlooienmarkt in De Dreef

Lieshout – Tijdens de open dag van 
het Dorpshuis Lieshout op 22 febru-
ari zijn de vrijwilligers van het Repair 
Café aanwezig om aan belangstel-
lenden te laten zien hoe zij hun best 
doen om gebruikte spullen weer een 
nieuw leven in te blazen.

Maandelijks vindt in het Dorpshuis in 
Lieshout het Repair Café plaats. Kle-
ding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektrische 
apparatuur kunnen daar een tweede 
kans krijgen. Gereedschap en materia-
len zijn aanwezig. Mensen die het Re-
pair Café bezoeken, nemen van thuis 
kapotte spullen mee. Broodroosters, 

lampjes, föhns, kleding, fietsen, speel-
goed, servies, etc. Alles wat niet meer 
werkt is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Martien van Nistelrooij 
via mpavann@gmail.com.

Aarle-Rixtel – De gemeenteraad ver-
gadert op 20 februari voor de laatste 
maal in de huidige samenstelling. De 
raadsfractie van De Werkgroep be-
reidt zich hierop voor op maandag 17 
februari in De Dreef in Aarle-Rixtel. 
Iedereen is welkom om deel te nemen 
om 21.00 uur. 

Vergaderpunten 20 februari
Besluiten worden genomen over di-
verse bestemmingsplannen, het proto-
col voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2013, de nieuwe tarieven 
voor onroerend zaakbelasting 2014 en 
een wijziging van de legesverordening. 

Daarnaast komen de reactie van het col-
lege van Burgemeester en Wethouders 
op de (door de raad aangenomen) mo-
tie van De Werkgroep om bouwgrond 
in erfpacht ter beschikking te stellen om 
daarmee goedkopere huurwoningen te 
kunnen realiseren aan de orde. Hierover 
zal zeker discussie ontstaan. 

Drie zaken die zeker ook meerdere 
reacties zullen oproepen zijn het aan-
gaan van een gemeenschappelijke 
regeling met de andere Peelgemeen-
ten, de vaststelling van het plan van 
aanpak “Integriteit verankerd” en een 
notitie over de vorming van fondsen 
binnen de grondexploitatie. 

Dorsplatsform Aarle-Rixtel
Op 17 februari is ook een vergadering 
van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. 
Daarom zal deze voorbespreking pas 
om 21.00 uur beginnen. Uiteraard is 
men daarbij ook welkom.

Mening geven
Bent u niet in de gelegenheid om 
naar deze voorbespreking te komen, 
maar wilt u toch aangeven hoe u er 
over denkt dan kunt u contact opne-
men met raadsleden Jos Gruijters (tel. 
06-2456 2256) of Erik van Haperen 
(tel. 0492 464 897) of via de mail 
info@dewerkgroep.nl .

Aarle-Rixtel – Schrijfster Bella Fon-
te geeft een lezing over haar boek 
‘Het verhaal van een autist’ op vrij-
dagvond 7 maart om 20.00 uur in 
het Kouwenbergs Kerkje in Aarle-
Rixtel. 

In deze lezing zal de schrijfster het 
hebben over de moeilijkheden die 
ze als gezin tegen is gekomen bij 
het zoeken naar antwoorden op de 
vraag  waarom  haar jongste zoon 
zo anders reageert dan zijn leeftijds-
genoten. Ook vertelt ze over de lan-
ge weg die zij en haar gezin moes-
ten doorstaan voordat er uiteindelijk 
een  diagnose was: A.S.S., oftewel 
autisme. Bella Fonte gaat in op de 
geestelijke moeilijkheden waar haar 
zoon Peter mee te maken heeft ge-
had voordat de diagnose  op tafel 
kwam te liggen. 

Bella: “Tevens wil ik er tijdens mijn 
lezing voor pleiten, dat elke autist 
de begeleiding of ondersteuning 
krijgt die hij of zij zo nodig heeft. 
Zonder de juiste begeleiding loopt 
het namelijk vroeg of laat volko-
men spaak.” Na de lezing worden 
specifieke vragen beantwoord en 
daarvoor komt ook een deskundige 
de schrijfster ondersteunen. De des-
kundige is van de Stichting Eden uit 
haar verhaal.  

De entree voor de lezing is gratis, 
maar men van de Stichting is zeer  
erkentelijk voor een kleine vrijwillige 
bijdrage, voor het onderhoud en het 
in stand houden van deze knusse lo-
catie. Koffie en thee zijn op de loca-
tie verkrijgbaar voor €1,00 per kop.

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis 
de Dreef in Aarle-Rixtel wordt er zon-
dag 23 februari van 9.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden door de 
Stichting Aarle-Rixtel in samenwer-
king met de EHBO, volleybalvereni-

ging Cialfo, badmintonclub de Gan-
zeveer en de veteranen van ASV’33.

Op deze markt kunnen particulieren 
een kraam of grondplaats huren voor 
de verkoop van tweedehandsgoe-

deren. Bezoekers kunnen snuffelen 
naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke 
apparaten, kleding, cd’s, platen, speel-
goed en meer. Wie nu eens eindelijk 
de zolder op wil ruimen of van spullen 
af wil komen, die eigenlijk zonde zijn 
om weg te gooien, kan nu terecht op 
de vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar 
men ook kan genieten van een kopje 
koffie, drankje of hapje.

De kosten voor een kraam bedra-
gen €20,00 en de entree bedraagt 
€2,00. Kinderen onder 12 jaar zijn 
onder begeleiding gratis. Voor in-
formatie en boekingen kunt u bellen 
naar Frans Coppens 06-20888818/ 
0492-382481.

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

vlnr: Jordy Brouwers, Frans van Zeeland, Monika Slaets, Frans van Lierop. Ron Verschuren

Mooi... de rozen
Rozenstruiken verdienen altijd speciale aandacht. Vanaf ergens in maart kun je de eventuele winterbescherming bij de rozen weghalen. Als je rozen op stam hebt, controleer dan of de stokken ernaast nog sterk genoeg zijn. Bij klimrozen, en andere klimplanten, moet je controleren 
of het bindmateriaal nog goed zit, niet te los maar ook 
zeker niet te vast zodat het de plant kan afknellen.
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MooiBoerdonk
Bisschop Hurkmans bezoekt agrarische bedrijven 

Boerdonk 1 wint opnieuw

Carnaval in Boering

Trekkertrek ook dit jaar in de prijzen

Huwelijk boerenpaar op losse schroeven
Boerdonk - Bisschop Hurkmans 
kwam op 8 februari op bezoek in Erp 
en Boerdonk. Hij was deze dag te 
gast bij pastoor Rombauts en nam 
een kijkje bij drie agrarische bedrij-
ven. 

Voor de middag heeft hij een eucharis-
tieviering opgedragen in Simeonshof 
en ging met de bewoners in gesprek. 
Na de middag kwam hij naar Boer-
donk en  bezocht daar, samen met een 
afvaardiging van de ZLTO en pastoor 
Rombauts enkele jonge boeren (BAJK) 
en het varkensbedrijf van Joan en Ro-
sina Oppers. Daarna werd een bezoek 
gebracht aan het melkveebedrijf van 
Maarten en Ingrid van der Wijst. Bis-
schop Hurkmans was onder de indruk 
van deze twee mooie familiebedrijven, 
die met liefde en zorg voor de dieren 
hun vak uitoefenen.

Als laatste adres werd sport- spel-
boerderij Leekzicht van de familie van 
Asseldonk aangedaan. Hier werd het 
jongvee en de survivalbaan bekeken. 
Binnen bij de koffie en cake, geser-
veerd door enkele leden van M25, 
werd er nog een uurtje bijgepraat 
over de toekomst van de agrarische 

sector en de problemen die dat met 
zich meebrengt. 

Hurkmans merkte op dat allen het-
zelfde probleem hebben: vergrijzing. 
Jongeren kiezen veelal voor iets an-
ders. Daarom zoek ik nu meer als in 
het verleden zelf de mensen op, zeker 
de jongere, aldus Bisschop Hurkmans. 
Vandaar ook zijn wens om met jonge 
boeren in gesprek te gaan.

Voor zijn vertrek uit Boerdonk be-
dankte hij iedereen die zich had inge-
zet voor dit bezoek en in het bijzonder 
de families Oppers, Van der Wijst en 
Van Asseldonk voor hun inbreng op 
deze interessante middag. Als laatste 
overhandigde Joan Oppers namens 
Agrarisch Boerdonk een prachtig pak-
ket met producten uit onze eigen sec-
tor aan de Bisschop.

Boerdonk - Onder de klanken van 
‘Tismarwadegewendbent’ begon om 
half drie de voetbalwedstrijd van 
Boerdonk 1 tegen Menos. Daarnaast 
begon ook de receptie van voetbal-
prins Teun den urste waar ‘Tismarwa-
degewendbent’ de boel opvrolijkte 
met hun muziek. Op het veld pro-
beerden de spelers van Boerdonk dat. 

Menos staat onderaan met slechts 
7 punten. Op een overwinning was 
daarom wel geteld. Boerdonk startte 
goed en binnen 10 minuten was het 
al 1-0 door John Sweers, die met een 
van richting veranderd schot de doel-
man verraste. In de kantine werd hard 
gezongen ‘zonne goeie hebbe wij nog 
niet gehad’. Het spel van Boerdonk 
werd nu niet beter. Menos kon geen 
gevaar stichten en er ontstond een 
moeilijke wedstrijd voor beide teams 
waar veel in mislukte. Zelfs de straf-
schop voor Menos, na hands in het 

strafschopgebied, mislukte. De pe-
nalty werd gestopt door keeper Mark 
Opheij. 

In de rust hebben enkele toeschou-
wers in de kantine nog de polonaise 
gelopen en een pilsje gepakt op de 
goede afloop. In de tweede helft een-
zelfde beeld als de eerste helft: twee 
hardwerkende ploegen die niet voor 
gevaar konden zorgen. Het was Ted 
Villier die een teenlengte te kort kwam 
om te scoren. De keeper kwam prima 
uit en schoot de bal net voor Ted weg, 
maar deze werd door Maik van der 
Zanden weer voor de goal geslingerd, 
waar Ted de bal nu netjes binnen kon 
koppen: 2-0. 

Hiermee hebben we de hoogtepunten 
van deze moeilijke wedstrijd gehad. 
De drie punten bleven in Boerdonk 
en er werd geen tegengoal geïncas-
seerd. Een goede prestatie. Na het 

fluitsignaal kon iedereen zich in het 
feestgedruis mengen en deze over-
winning samen met Prins Teun den 
urste vieren.

Boerdonk - Waarschijnlijk heeft 
iedereen de carnavalspakken weer 
van zolder gehaald, want het is nog 
maar ruim een week voordat het 
feest losbarst. Carnavalsvereniging 
SOBC heeft de laatste hand gelegd 
aan het programma en ze zijn er 
weer helemaal klaar voor. Hieron-
der volgen de hoogtepunten

Vrijdag
Op vrijdagavond is het tijd voor de 
apres ski party voor de jeugd van 
12-18 jaar. In een eerder bericht  
stond per abuis dat de leeftijds-
grens 14 -18 jaar is, maar het feest 
is voor de jeugd vanaf 12 jaar! Voor 
de apres ski party van vrijdagavond 
zijn nog kaarten te koop. Wil je ze-
ker zijn van kaarten, mail dan naar 
info@sobc.nl

Zaterdag
Zaterdag is weer de intocht van de 
(jeugd) Prins en zijn gevolg. We ho-
pen dat er weer veel kinderen zijn 
die een mooie fiets of wagen ver-

sierd hebben en natuurlijk dat er 
veel mensen aan de kant van 
de weg komen kijken naar de 
mooie stoet. Heb jij al een idee 
wie het Boerdonkenaardje dit 
jaar krijgt? Nieuwsgierig? Zorg 
dan dat je op zaterdagavond op 
tijd in Den Hazenpot bent. 

Maandag
Maandagavond wordt 1 groot 
feest met het foute uur van Q-
Music en DJ Kicken. De avond 
om nog een keer helemaal los te 
gaan tijdens carnaval 2014!

Dinsdag
Voor de boerenbruiloft van dins-
dag zijn nog enkele kaarten te 
verkrijgen in Den Hazenpot. Wil 
je erbij zijn als Remco en Ingrid 
in de onecht verbonden wor-
den? Zorg dan dat je een kaartje 
hebt voor de koffietafel. 

SOBC hoopt iedereen weer te zien 
tijdens carnaval 2014! 

Boerdonk - Ieder jaar kan er op de 
website www.tractorpulling.nl ge-
stemd worden op de beste standaard-
wedstrijd van het jaar. Na het fantas-
tische resultaat van vorig jaar, heeft 
de Boerdonkse organisatie dit jaar 
wederom een supernotering gehaald. 
Trekkertrek Boerdonk mag zich ook in 
2014 de op één na beste standaard-
wedstrijd van Nederland noemen!

Hartelijk dank aan al de vrijwilligers, 
deelnemers en bezoekers van Trek-
kertrek Boerdonk. Natuurlijk bedan-
ken zij ook de sponsoren en ieder-
een die gestemd heeft. Dit jaar vindt 
het evenement plaats op zondag 5 
oktober, kijk voor meer informatie op: 
www.trekkertrekboerdonk.nl.

Boerdonk - Hoewel de organisatie 
Boerenbruiloft Boerdonk onverdro-
ten doorgaat met de voorbereidingen 
voor het huwelijk van Ingrid en Rem-
co, is het in zijn geheel nog niet zeker 
of dit huwelijk überhaubt wel door zal 
gaan.  Niet dat het paar niet wil. Er 
spelen andere krachten. 

Niet iedereen is het eens met het hu-
welijk van die 2 tortels. De telefoon 
heeft bij de notaris een tijdlang op 
alarmfase rood gestaan. Hoewel de 
notaris bekend staat als iemand die, 
als het enigszins kan, de bezwaren van 
tafel mept, is hij ook onder de indruk 
van hetgeen hem de laatste 2 weken 
ter oren is gekomen. De maatregelen 
die hij heeft genomen zijn dan ook niet 
flauw: iedere bezwaarmaker maximaal 
8 minuten spreekrecht inclusief voor-
rijdtijd en er zullen maximaal 8 bezwa-
ren behandeld gaan worden waar-
bij de Notaris een streng reglement 

hanteert en op uitvoering daarvan toe-
ziet. De koffietafel voorafgaand aan 
de trouwerij zal moeten bestaan uit 
zware kost, zal voedzaam, gevarieerd 
en lekker moeten zijn om zodoende 
in ieder geval iedereen qua inwendige 
mens op volle sterkte te hebben. 

Het zal een spektakel worden, dat 
wordt verzekerd. De mensen die hier-
bij aanwezig willen zijn, worden aan-
geraden om een kaartje voor de kof-
fietafel te kopen. Dan is men zeker van 
tenminste 1 keer goed eten tijdens de 
carnaval en heeft men een zitplaats 
tijdens de trouwerij. Daarnaast is men 
ook getuige van alles wat er te gebeu-
ren staat.  

Kaartjes zijn te koop in gemeenschaps-
huis Den Hazenpot te Boerdonk, tel 
0492-465530. De kosten bedragen 
€8,00 voor volwassenen en €4,00 
voor kinderen tot  12 jaar. 

Frietwagen  -  Barbecue  -  Gourmet

Frietwagen:
Barbecue:
Gourmet:

vanaf €4,75 p.p.
€10,00 p.p.
€14,00 p.p.

www.desmulsmurf.nl
Beek en Donk     06-54324805

Prins Teun den urste
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CARNAVAL 2014
Donderdag 20 februari 2014 kkkraantt

CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014
Zeer geslaagde Sauwelavond in Beek en Donk ‘Carnabeats’ zaterdag uitverkocht 

Verkoop carnavalskleding in 
Kouwenbergs kerkje

Carnavalsavond KBO Mariahout groot succes

Beek en Donk – De Sauwelavond van 
de Teugelders van Ganzendonk, welke 
afgelopen zaterdag werd gehouden, 
mag als zeer geslaagd beschouwd 
worden. In een bomvol muziekcen-
trum het Anker genoten de aanwe-
zigen, die vorig jaar november een 
kaartje hadden kunnen bemachtigen, 
volop van het geboden programma.

Tranen gelachen
Een vast onderdeel van de avond is 
het optreden van de eigen Dansma-
riekes. Ook dit jaar brachten ze hun 
prima uitgevoerde gardedans en de 
showdans 2014. Het amusement van 
de avond kwam van KUUB en Stenzel, 
Kivits & Menders. Beide groepen bezit-
ten grote muzikale kwaliteiten. KUUB 
is vooral daarmee bekend geworden 
en dat kwam ook nu weer tot uiting. 
De heren van Stenzel, Kivits & Men-
ders vermaakten het publiek met een 
aanstekelijke mix van klassieke muziek 
en geweldige humor. Tranen van het 
lachen rolde er over de wangen van 
menig bezoeker. 

Rinuske Rasmussen, vertolkt door 
kletser Rien Bekkers, zal waarschijnlijk 
nooit een grote wielerwedstrijd gaan 
winnen. Hij weet echter wel een zaal 
voor zich te winnen. Op zijn eigen wijze 
beleefd hij het wielrennen en maakt hij 
gebruik van doping om een gooi naar 
de prijzen te doen. Freddy van den 
Elzen deed de op het laatste moment 

verzakende Dirk Kouwenberg hele-
maal vergeten. Als circus directeur D’n 
bolle Tiny uit “d’n anver Belgie” maakt 
hij wel hele vreemde dingen mee in het 
circus! Hij bleek een waardig afsluiter 
van de Sauwelavond 2014. Rob van 
Elst bracht, met de nodige zelfspot, 
Dik dun Unmundige als straatveger. Hij 
bewees hiermee dat humor letterlijk op 
straat ligt en maakt daar dankbaar ge-
bruik van, door deze bij elkaar te vegen 
en uit te storten over het publiek.
Wellicht voorspelbaar: Andy Marcelis-
sen was dé man van de avond. Alsof 
hij het ter plekke stond te verzinnen 
bracht hij ook nu een aaneenschake-
ling van grappen en grollen. Het ge-
mak waarmee hij dat doet en ook het 

publiek hier nog eens bij betrekt is van 
uitzonderlijke klasse.

Proost
De avond begon met het aanslaan van 
een vat bier door burgemeester Ub-
achs en Prins Luuk XLII. Na ieder op-
treden werd er vervolgens geproost op 
de avond. Rôllik Goewd zorgde voor 
de muzikale invulling en de bekende 
‘Foute Vinylshow’, met Prins Luuk 
XLII, bouwde een feestje tijdens de af-
terparty. De Sauwelavond van volgend 
jaar, wanneer de Teugelders hun 55-ja-
rig jubileum vieren, beloofd volgens de 
organisatie nóg beter te worden! Foto’s 
van deze avond zijn te zien op teugel-
ders.nl.

Lieshout - Ruim 2 weken voor 
Carnaval is de Carnabeats zater-
dagavond uitverkocht. Hiermee 
is een opkomst voor zaterdag 
van 600 jongeren zeker. Door de 
berichten over de uitverkoop van 
zaterdag groeit de belangstelling 
voor maandag, waar nog kaarten 
voor beschikbaar zijn.

Vorig jaar was Carnabeats  een 
groot succes met een totale op-
komst van 1200 (vooral) Laar-
beekse jongeren over de 2 avon-
den. Carnabeats vindt plaats op 
zaterdag 1 en maandag 3 maart in 
de nieuwe feestzaal van het Dorps-
huis in Lieshout. De zaal wordt 
speciaal voor dit festival verbouwd 
tot een echte disco, waar de jeugd 
zich zal verbazen van licht, geluid 
en andere effecten.

Voor zaterdag is het maxi-
mum bereikt, hier zijn ook 
aan de tent geen kaarten 
meer verkrijgbaar. Voor maandag 
zijn nog genoeg kaarten beschik-
baar bij: Snoeperij Jantje, Kerkstraat 
4 in Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij 
Mark, Dorpsstraat 5 in Lieshout, 
Buurthuis, Bernadettestraat 43 in 
Mariahout en Shoes4you, Heuvel-
plein 10C in Beek en Donk. 

De jeugd dient zich bij de ingang 
verplicht te legitimeren met een 

schoolpas of identiteitskaart. Men 
laat alleen jeugd binnen vanaf het 
voortgezet onderwijs waarbij een 
leeftijd van 13 jaar als eerste op-
komt. Er zijn echter ook 12-jarigen 
die al op het voortgezet onderwijs 
zitten, deze zijn op vertoon van 
hun schoolpas van het voorgezet 
onderwijs van harte welkom. Er 
wordt naast de populaire frisdran-
ken ook alcoholvrij bier met een 
lekker bijsmaakje geschonken.

Deze carnavalsavonden, genaamd 
‘Carnabeats’ is speciaal voor de 
jeugd van Laarbeek van het voort-
gezet onderwijs t/m 17 jaar, die 
voorheen Carnaval buiten Laar-
beek vierden. Grotere afstanden, 
steden die niet altijd even veilig 
zijn, ouders verliezen zelf hun vrij-
heid, vooral de carnavalsvierders 
wanneer kinderen op grote afstand 
feest gaan vieren. Veel ouders zien 
dit graag anders. Men is meer ge-
rust en het geeft een beter gevoel, 
maar ook gemak, als de jeugd in 
eigen gemeente kan blijven. 

Het feest is zo populair dat al snel 
voldoende vrijwilligers zich heb-
ben aangemeld bij de organisa-
tie. Deze maken deel uit van het 
‘sfeerbeheerteam. Binnenkort is 
het programma bekend. Kijk hier-
voor op www.carnabeats.nl.

Aarle-Rixtel – In het Kouwenbergs 
kerkje in Aarle-Rixtel vindt zater-
dag 22 februari de verkoop plaats 
van Carnavalskleding. De kleding 
is afkomstig van de collecties 
van Tonny Christiaens en Diny 
Beniers. 

Het is een unieke kleurrijke collec-
tie met vele originele stukken en 
attributen. De opbrengst komt ten 
goede aan het restauratiefonds 
van het Kouwenbergs kerkje. De 
verkoop wordt gehouden tussen 
11.00 en 16.00 uur. Iedereen is 
welkom om een kijkje te komen 
nemen. 

Een uitverkochte zaal tijdens de Sauwelavond

Mariahout - Ook dit jaar bezorgde 
de Ontspanningsgroep van KBO 
Mariahout een prachtige avond 
voor hun leden. Ieder jaar is deze 
groep in staat om een heel avond-
vullend programma te brengen. 
Ook mag vermeld worden dat 
de decors en kleding nagenoeg 
geheel door henzelf worden ge-
maakt.  
 
Dansmariekes van 1963
Met muzikale ondersteuning van 
de blaaskapel de Grottendorfers 
kwamen de dansmariekes van 
1963 in  modieuze rokjes de zaal 
binnen. Het was duidelijk dat en-
kele vanwege hun leeftijd de le-
nigheid niet meer zo flitsend was. 
Het was een amusante uitstraling 
van de ‘Dancing girls 1963’. 
 
Ome Kobus en Tante Jo
Hierna volgde een ongelukkige 
vakantietrip voor Ome Kobus. Zijn 
linkerbeen ging verloren in Hawaai 
- aan een haai.  Maar het gemis 
van zijn been liet hem koud, want 
hij vond een mooie nieuwe poot 
van hout.  Na Ome Kobus ging 
ook Tante Jo een dagje op vakan-
tie met haar vriend TomTom. Haar 
vriend wees tante Jo de mooi-
ste padjes en weggetjes door ons 
schone Laarbeekland.
 

Boerengolf
Met een sprekend decor als een 
mooi gelegen boerderij/camping 
in een bosrijke omgeving was een 
middag boerengolf voor twee da-
mes van goede stand toch moei-
lijker dan ze hadden gedacht. Ze 
werden door de sociale media zo 
gestoord, dat er van boerengolf 
op deze namiddag weinig terecht 
kwam. Een onweersbui onderbrak 
ook weer de concentratie. 

Sinterklaas
Al ligt 6 december al een hele 
tijd achter ons. Sinterklaas en zijn 
Knecht kwamen toch per ongeluk 
op deze avond in het Buurthuis te-
recht. Ze hadden beiden hun boot 
gemist. Om in dit koude pokken-
land te moeten blijven werd door 
hen beiden niet prettig gevonden. 
In de zak zaten nog enkele speel-
tjes voor volwassenen. Enkele had-
den toch de angst, dat ze alsnog in 
de zak mee naar Spanje moesten.
 
Maria
Dat de Lourdesgrot in Mariahout 
in de omgeving bekend is weet 
iedereen. Ook op deze Carnavals-
avond moest Maria alle soorten 
wensen aanhoren. Samen met 
Bernadette werden zij regelmatig 
in hun devotie onderbroken. Na 
het lichten van de offerblok en het 

doven van de kaarsen brak ook 
voor Maria haar nachtrust aan.

André Rieu
Voor het laatste optreden had men 
het orkest van Andre Rieu uitgeno-
digd in het Buurthuis. Toen de gor-
dijnen van het toneel opengingen 
zag men een bijna voltallig orkest 
met een prachtig achtergrondde-
cor met verlichte zuilen. De da-
mes in lange jurken en de heren in 
black-tie. Als eerste werd de Ra-
detzkimars gespeeld wat meteen 
een hele muzikale sfeer in de zaal 
gaf. Hierna volgde het onroerende 
lied : Don’t cry for me Argentina  
Dit lied werd door een eigen KBO-
lid feilloos nagezongen.

Staande ovatie
De belichting en het geluid uit de 
regiekamer zorgde al de hele avond 
voor alle optredens een professio-
nele timing. Als laatste verrassing 
kwam Heino met zijn lied Sierra 
Madre. Iedereen kwam van zijn 
stoel. Na afloop een staande ova-
tie voor alle artiesten van de Ont-
spanningsgroep en de wens uit de 
zaal. Iedereen heeft genoten. Het 
zal voor deze Ontspanningsgroep 
een hele opdracht zijn om volgend 
jaar deze avond te evenaren.



Donderdag 20 februari 201434 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 22 februari
13:00 UDI’19 Beter B G1 - Sparta’25 G1
14:30 Sparta’25 A1  - Schijndel A1
14:30 Avanti’31 A3  - Sparta’25 A2
15:15 Wittenhorst B1  - Sparta’25 B1
14:45 Bavos B1G  - Sparta’25 B2
14:30 Sparta’25 B3  - Rhode B4
15:15 Olympia’18 C1  - Sparta’25 C1
13:00 Sparta’25 C2  - SJVV C1
13:00 DVG C2G  - Sparta’25 C3
13:00 Sparta’25 C4G  - Someren C5G
11:30 Sparta’25 D1  - Mifano D1
12:00 Boerdonk D1G  - Sparta’25 D2G
11:30 Sparta’25 D3  - Rhode D2
11:30 Rhode D5  - Sparta’25 D4
09:00 JVC Cuijk E1  - Sparta’25 E1
10:30 ASV’33 E2G  - Sparta’25 E2
09:15 Sparta’25 E3G  - Lierop E2
09:15 Sparta’25 E4  - Gemert E4
11:15 Handel E3  - Sparta’25 E5G
09:00 Schijndel E6  - Sparta’25 E6
09:15 Sparta’25 E7G  - ELI E2
10:30 Gemert F1  - Sparta’25 F1
10:30 Sparta’25 F2  - Mariahout F1G
09:30 Ollandia F1G  - Sparta’25 F3G
10:30 Sparta’25 F4G  - Blauw Geel’38 F6
10:15 Blauw Geel’38 F3 - Sparta’25 F5
10:30 Sparta’25 F6G  - Avanti’31 F5
10:30 Gemert F9  - Sparta’25 F7
10:30 Sparta’25 F8G  - VOW F3
13:30 SSS’18 MC1  - Sparta’25 MC1
14:30 Sparta’25 MA1  - Wittenhorst MA1
09:15 Spartaantjes  - trainen

Zondag 23 februari
14:30 RVU 1  - Sparta’25 1
11:00 Sparta’25 2 - Heeswijk 2
11:00 Boekel Sport 3 - Sparta’25 3
12:00 Sparta’25 4 - VOW 2
13:00 RKPVV 3 - Sparta’25 5
12:00 ASV’33 4 - Sparta’25 6
10:00 Avesteyn 4 - Sparta’25 7
10:00 Sparta’25 8 - Fiducia 2
11:00 Sparta’25 10 - Boekel Sport 5
11:30 De Willy’s VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Zaterdag 22 februari
14.30  ASV’33 A1 – Neerkandia A1
14.45  SSE B1 – ASV’33 B1
15.00  ZSV B3G – ASV’33 B2
14.30  ASV’33 MB1 – MULO MB1
13.15  Blerick C1 – ASV’33 C1
12.30  ASV’33 C2 – Stiphout Vooruit C2
13.00  Rhode C5 – ASV’33 C3
12.30  ASV’33 D1 – WEC D1G
10.00  Ollandia D1G – ASV’33 D2G
10.30  ASV’33 E1G – Deurne E2
10.30  ASV’33 E2G – Sparta’25 E2
11.00  ELI E3 – ASV’33 E3G
11.15  Milheezer Boys E2G – ASV’33 E4
09.30  Boekel Sport F1 – ASV’33 F1
09.30  Stiphout Vooruit F1 – ASV’33 F2
09.15  ASV’33 F3G – MULO F9
10.00  Mariahout F4G – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – Rood Wit’62 F6

Zondag 23 februari
14.30  FC Cranendonck 1 – ASV’33 1
12.15  Bavos 3 – ASV’33 2
11.30  ASV’33 3 – Bavos 4 
12.00  ASV’33 4 – Sparta’25 6
11.00  MVC 3 – ASV’33 5
11.00  Bruheze VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen 15 februari
SSE A1 – ASV’33 A1 2-1
Avanti’31 C3 – ASV’33 C2  3-3
S.V. Brandevoort E6 – ASV’33 E2G 5-2
DVG F4 – ASV’33 F4 3-3

Veteranen
Bavos – ASV’33 0-2
Uitslagen 16 februari
Blauw Geel’38 9 – ASV’33 3  3-2
Gemert 6 – ASV’33 4 0-4

Eli
Zaterdag 22 februari
14.30 ELI A1 – Someren A2
12.30 ELI C1 – HVV Helmond C1

12.30 ELI C2 – Boskant C2
10.30 ELI E1 – Bruheze E1
10.30 ELI E3 – ASV “33 E3
10.30 ELI F1 – Schijndel/de Wit F3
10.30 ELI F3 – Mulo F8
14.30 MVC B1 – ELI B1
14.30 Blauw Geel ’38 B4 – ELI B2
11.30 Rhode D3 – ELI D1
11.45 DVG D2 – ELI D2
09.15 Sparta ’25 E7 – ELI E2
10.15 Blauw Geel ’38 F5 – ELI F2

Zondag 23 februari 
14.30 Constantia 1 – ELI 1
11.30 Mariahout 3 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Boekel Sport 4
11.30 ELI 4 – Gemert 9
10.30 DVG 6 – ELI 5
09.45 Volkel Vr 1 – ELI Vr 1
10.00 ELI Vr 2 – Lierop Vr 1

Mariahout
Zaterdag 22 februari 
09:15 Gemert E9 - Mariahout E1
09:30 Boekel Sport F6 - Mariahout F3
10:00 Mariahout F2 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO F4
10:00 Mariahout F4 - ASV’33 F4
10:30 Sparta’25 F2 - Mariahout F1
11:15 Mariahout F5 - Erp F6
12:00 Nijnsel/TVE Reclame C1 - 
          Mariahout C1
12:30 S.V. Brandevoort D1 - Mariahout D1
12:45 Bruheze C3 - Mariahout C2
13:00 Mariahout D2 - Avanti’31 D3
14:30 Mariahout A1 - Ollandia A1
15:00 Schijndel/DE WIT B2 - Mariahout B1
15:00 Mariahout B2 - DVG B2

Zondag 23 februari 
10:00 Gemert 8 - Mariahout 4
11:00 Mariahout VR1 - 
          UDI’19/Beter Bed VR2
11:30 Mariahout 3 - ELI 2
12:00 Rhode 3 - Mariahout 2
14:30 NLC’03 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 16 februari 
W1 – Korloo 4 – 2 
PupE2 – Nijnsel 5 – 0 
PupE1 – De Korfrakkers 2 – 3 
PupD1 – NeCa 2 – 9 
AspC2 – Euro Girls 2 – 2 
AspC1 – Alico  5 – 4 
AspB1 – Stormvogels (L) 7 – 3 
Avanti (S) – JunA1 3 – 9
Recr -  Be Quick  14 - 6
Emos MW1 – MW1  7 – 5 
MW2 – Avanti (S) MW1 4 – 7 
Corridor 2 – Sen 2  12 – 2 
Corridor 1 – Sen 1  11 – 4 

Programma zaterdag 22 februari 
Sporthal Aarle Rixtel
14.00 JunA1 – Geko
Sporthal Geffen

9.00 Be Quick – PupE2 
Sporthal Schijndel
12.00 Avanti (S) – AspC2
Sporthal Haaren
12.30 Tovido – AspC1 
Sporthal Erp 
13.05 De Korfrakkers – PupD1
Sporthal Venray 
14.15 Oranje Wit (L) – AspB1
Sporthal Nistelrode
15.15 Altior – PupE1

Programma zondag 23 februari
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2 – Avanti (S) 2 
14.30 Sen 1 – Prinses Irene 1 

Programma dinsdag 25 februari 
Sporthal Boekel
20.00 Jes MW1 – MW2 

Programma woensdag 26 februari
Sporthal Bakel
20.30 MW1 – BMC MW1 
Sporthal Geffen
21.00 Be Quick - Recreanten

volleybal

Bedovo
Uitslagen
Bedovo HS 1 - Shock ‘82 HS 2:  4-0 
(25-20, 25-22, 25-15, 25-19)
Bedovo MB 1 - VVC Best MB 2:  3-1 
(25-20, 25-21, 19-25, 25-13)

Bedovo DS 1 - Particolare/DS DS 3:  0-4 
(24-26, 16-25, 23-25, 12-25)

Uitslagen Recreanten
Slagerij Brouwers - ‘t Ridderhof:  0-3 
(18-25,11-25,17-25)
Bedovo DR3 - LIEF Dientje:   
0-3. (15-25,12-25,06-25)
Oliehandel Maas - Cafe ‘t Menneke:  0-3 
(00-25,00-25,00-25)

handbal

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
Swift D2 - KPJ Beek en Donk D1 9-9
Aristos E1 - KPJ Beek en Donk E1  5-17
MBDE/De Sprint D2 - 
KPJ Beek en Donk D2 2-18
Archilles ‘95 DB1 - 
KPJ Beek en Donk DB1 15-5
MBDE/De Sprint DS3 - 
KPJ Beek en Donk DS1 15-3

Programma Aspiranten  zondag 9 februari
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk
10:00 KPJ Beek en Donk E1 - DOS ‘80 E1 
10:50 KPJ Beek en Donk D2 - M.H.V. ‘81 D2 
11:40 KPJ Beek en Donk D1 - H.C.B. ‘92 D2
12:30 KPJ Beek en Donk DB1 - M.H.V. ‘81 DB1
13:30 KPJ Beek en Donk DS1 - M.H.V. ‘81 DS2

biljarten

Biljartvereniging Beek en Donk
Uitslagen 7 en 14 feruari 2014
Jan Crooijmans Dennis v Dommelen 1-1
Dave vd Burgt - Jan v Grinsven 1-3
Niels Schoonings - Geert-Jan Otten 3-1 
Geert-Jan Otten - Marcel Bekkers 3-0 
Jan Crooijmans - Mark vd Burgt 3-1 
 
Stand per 14 januari 2014
1. Mark vd Burgt                  14 33
2. Philip Oosthoek               14 29
3. Niels Schoonings              14 24
4. Dennis v Dommelen        15 24
5. Jan v Grinsven                  15 22

Biljartclub ‘t centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 17 februari 
Jan Verbakel - Martien Swinkels  0-2
John Labes - Henk van de Vegt  0-2
Harrie Poulisse - Harrie Bouwmans  2-0
Antoon Rooijakkers-Mies van de Biggelaar 0-2
Martien van de Elsen - Jan Hesselmans 0-2
Jan van Neerven - Antoon Rooijakkers  2-0
Cor Verschuren - Huub Biemans  0-2
Wim Swinkels - Mies van de Biggelaar  0-2
Joop Kerkhof- Willie Vorstenbosch  2-0
Pieter Rooijackers - Bert van de Vorst  0-2
Theo van Hoogstraten - Bennie Beerens  0-2
Antoon van Osch - Manuel Villalon  2-0
Piet van Zeeland - Antoon van Osch  0-2
Hans de Jager - Theo Verheijen  0-2
Jaspert Swinkels - Hans Heldoorn  2-0
Jan van Dijk - Frits Tak  2-0
Bert van Wanrooij - Tonnie Raaijmakers 2-0

Uitslagen van dinsdag 18 februari 
Tonny de Louw - Ad de Koning  2-0
Lambert van Bree -Gerrit van Osch  0-2
Harrie van Kleef - Guus van de Elsen  0-2
Leo van Griensven - Henk Mastbroek  0-2
Gerrit van Osch - Ad Barten  2-0
Henk Mastbroek - Antoon Smits  2-0
Wim Swinkels - Cor van den Berg  0-2
Herman van de Boom - Albert Kluijtmans  2-0
Antoon Maas - Lou Muller  0-2
Mies van de Biggelaar - Marinus Steegs  2-0
Leo Migchels - Jan van Hout  0-2
Theo Spierings - Piet Goossens 0-2
Bert van de Vorst - Frits Poulisse 0-2
Cor Oppers - Christ Marin  2-0
Antoon Wagemans - Piet Verhagen 2-0
Mari van Gend - Henk Hollanders 2-0

bridgen

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 18 februari 2014. 
1.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  67,50%
2.Nelly Graat/Tony Werners  58,33%
3.Diny Biemans/Jos Wouters  58,33%
4.Riet van de Linden/Pieta Slaats  57,50%
5.Mien Rooijakkers/Ine van Duijnhoven  53,33%

De volgende zitting is op dinsdag 25 
februari 2014, aanvang 13,30 uur. Plaats 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 13 Februari
1. Hans en Jopie           61,88%                                                                                                                                  
2. Toon en Roos            60,63%
3. Jan en Maria             55,63%                                                                                                                          
4. Mari en Mia      Jo en Mien   53,13%

De volgende zitting is op donderdag 20 
Februari 2014, aanvang 20.00 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout.

Bridgeclub ’t Koppeltje. 
Uitslagen 12 februari 2014. 
Lijn A.
1.Mia en Jan  65,36%
2.José en Jan  62,50%
3.Wil en Cor  60,42%
4.Jan en Mari  58,33%
5.Heidi en Angela  55,99%
Lijn B.
1.Jo en Riet  59,03%
2.Ria en Michiel  58,68%
3.Antoinnette en Ton  54,51%
4.Diny en Sjef  53,82%
5.Lien en Corry  52,78%

De volgende zitting is op woensdag 26 
februari 2014, aanvang 19,30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij.

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 18 februari
Herman Konter - Frans v. Hoof          ½-½  
Thijs Knaapen  -  Zjon v.d. Laar  0-1 
Chris v. Laarhoven  -  Hans Claas  1-0

Programma 25 februari
Hein v. Bree - André Bergman
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
Thijs Knaapen - Aloys Wijffelaars
Herman Konter - Johnny v.d. Laarschot
Frans v. Hoof - Jef Verhagen
Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur
Met Change verandert U.

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

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Komende zondag staat om 16.30 uur de topper 
FC Twente – Feyenoord op het programma.
Wint FC Twente, wint Feyenoord 
of wordt het een gelijkspel?

Stuur uw voorspelling voor zondag (23 februari) 16.00 uur ivm start 
wedstrijd om 16.30 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Helaas kwamen er geen goede voorspellingen binnen
Antwoord vorige editie: 
Zbigniew Brodka won de 1500 meter schaatsen mannen

Cadeaubon kan tot 27 februari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagDiscussieavond Sparta’25 
groot succes

voetbal

Beek en Donk - Op sportpark ’t 
Heereind vond maandag de jaarlijkse 
jeugdleidersvergadering plaats. Voor-
zitter Frans Kluijtmans heette ruim 
veertig aanwezigen welkom. De af-
spraken met betrekking tot toernooi-
en, activiteiten en vriendschappelijke 
wedstrijden werden nog eens duidelijk 
uitgelegd. 

Kennismaken
Tevens konden de aanwezigen tijdens 
deze vergadering kennismaken met de 
nieuwe jeugdbestuursleden Mart Eijs-
bouts (secretaris) en Rens Klomp Bue-
ters (penningmeester). Als laatste punt 
werd een discussieavond georganiseerd 
met als onderwerp ‘Normen en Waar-
den’ voor jeugdleiders en trainers. 

Discussie
Aan de hand van een zestal stellingen 
konden de vrijwilligers in groepjes over 
deze stellingen discussiëren. Zo werd 
er flink gediscussieerd over hoe om te 
gaan met de situatie als een speler een 
gemene overtreding heeft gemaakt of 
wat als spelers in het kleedlokaal met 
hun mobieltjes bezig zijn. Maar ook 
hoe ver de verantwoordelijkheid van 
de leider/trainer gaat. Alleen tijdens 
de wedstrijden/trainingen of ook daar-
buiten. Uiteraard kwamen ook de vol-
gende punten aan de orde: het gedrag 
van ouders en supporters, reacties op 
de scheidsrechters en hoe ga je om met 
het wisselbeleid van de spelers. Speelt 
altijd het sterkste team of gaat dat op 
toerbeurt. 

Dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 
van Stichting de ViERBINDEN was een 
zeer geïnteresseerd luisteraar. Duidelijk 
was dat de leiders het eens waren over 
niet gewenst gedrag maar er waren ook 
meningsverschillen over hoe dit te cor-
rigeren. Discussieleider Ron Thoen van 
de commissie ‘Normen en Waarden’ 
liet na de groepsdiscussies de stellingen 
nogmaals de revue passeren. 

Conclusie
Conclusie was dat binnen Sparta’25 de 
normen en waarden op een goed peil zijn 
en dat excessen moeten worden aange-
pakt. De Beek en Donkse vereniging zal 
aan de hand van de uitkomsten kijken 
of bepaalde regels aangepast moeten 
worden of verduidelijking behoeven

Alle aanwezigen waren vol lof over een 
zinvolle avond welke door de commis-
sie prima in elkaar gezet was.

Carnaval
In het carnavalsweekend zullen op 
sportpark ’t Heereind op vrijdag, za-
terdag en maandag enkele mooie car-
navalsevenementen worden georga-
niseerd. Op vrijdag 29 februari zal om 
23.11 de Prins bekend gemaakt wor-
den. De eerste drie hints zijn intussen 
bekendgemaakt.
1. Hij/zij is de trotse stichter van een 

gebouw.
2. Hij/zij zal een goede heerser zijn.
3. Hij/zij heeft wel heel letterlijk een 

beschuitje gegeten met zijn/haar 
partner

Henrie Bouwmans (links zittend) in gesprek met vrijwilligers

VV Mariahout 1 en 2 winnen periodetitel
Mariahout – Er is een goede prestatie 
geleverd dit weekend binnen voet-
balvereniging Mariahout. De mannen 
van het eerste en tweede elftal won-
nen beiden een periodetitel zondag. 
Het bestuur feliciteert de teams van 
harte. 

Mariahout speelde afgelopen zondag 
tegen DVG uit Liempde en wist door 
een 2-0 overwinning de periodetitel 

binnen te slepen. Vorig jaar streed het 
team van de kleinste kern in Laarbeek 
nog tegen degradatie. De wedstrijd 
verliep niet geheel vlekkeloos. Door 
goed werk van Mariahout doelman 
Rick van den Heuvel bleef Mariahout 
op de been. Rick wist kort voor rust 
een penalty van DVG te keren.
 
Na rust namen de Mariahoutenaren het 
spel in eigen handen. Na drie minuten

wist Martijn van der Linden te scoren 
en een minuut later kreeg de keeper 
van DVG rood. De doelman had de bal 
buiten het strafschopgebied met zijn 
handen weggewerkt. Dit resulteerde 
in een vrije trap die wederom door 
Martijn van der Linden goed werd 
benut. De 2-0 overwinning en perio-
detitel waren hiermee een feit voor vv 
Mariahout. 

badminton Eerste herenteam Badminton Club 
Lieshout eindigt in middenmoot

Lieshout - Het eerste herenteam van 
Badminton Club Lieshout is uiteinde-
lijk in de middenmoot geëindigd. In de 
tweede afdeling van de Heren-2-klasse 
heeft het team beslag gelegd op de 
vijfde plaats. De laatste thuiswedstrijd 
tegen BV Dinteloord ging verloren met 
5-3, terwijl de laatste uitwedstrijd tegen 
het zwakke De Treffers met 5-3 werd 
gewonnen. Door deze uitslagen heeft 
BCL-1/Sportpoint Gemert uiteindelijk 49 
punten verzameld in deze herenklasse.

BCL-H1/Sportpoint Gemert – BV Dinte-
loord-H1: 3-5
Vanwege de afwezigheid van Wouter van 
Vijfeijken én Bert Manders bij de thuis-
wedstrijd tegen het eerste mannenteam 
van BV Dinteloord mocht Niels Dirven bij 
BCL-H1/Sportpoint Gemert zijn opwach-
ting maken. Niels kon in zijn invalbeurt 
alleen een bijdrage geven aan één winst-
punt. Samen met Laurence Roijackers 
won hij de dubbelpartij. In zijn singlepar-
tij wist hij niet veel punten te scoren: hij 
verloor in twee sets. Ook in de tweede 
dubbelpartij, samen met Jeroen van der 
Heiden wist hij niet te winnen. In die par-
tij wisten ze nog wel een derde set af te 
dwingen, maar die werd uiteindelijk ver-
loren. Laurence Roijackers was deze keer 
de man van de wedstrijd: hij won al zijn 
partijen. Naast de partij met Niels Dirven 
won Laurence ook de singlepartij (in drie 
sets) en zijn tweede dubbelpartij. Ook 
Richard Essers mocht zijn opwachting als 
invaller maken. Helaas kon hij ook maar 
weinig bijdragen aan de overwinning. Na 
een verloren eerste dubbelpartij en een 
verloren singlepartij wist Richard, samen 

met Laurence alsnog één wedstrijdpunt 
binnen te halen in de laatste dubbelpartij. 
Jeroen van der Heiden, tenslotte, behaal-
de geen enkel wedstrijdpunt: hij verloor 
zijn beide dubbelpartijen en ook in zijn 
singlepartij was Jeroen kansloos.

De Treffers-H1 - BCL-H1/Sportpoint Ge-
mert: 3-5
In de uitwedstrijd tegen het onderaan 
geklasseerde De Treffers had BCL-H1/
Sportpoint Gemert het in Rijsbergen 
moeilijker dan vooraf gedacht. Bert Man-
ders wist zijn singlepartij, als eerste heer, 
te winnen. Ook wist hij één van de twee 
dubbelspelen die hij moest afwerken te 
winnen, waardoor hij een belangrijke bij-
drage aan de uiteindelijke overwinning 
had. Ook Laurence Roijackers had met 
twee gewonnen partijen een belangrijke 

bijdrage: Laurence verloor alleen de dub-
belpartij met Kai Tchong. Jeroen van der 
Heiden was deze keer dé man. Hij won 
alle drie zijn partijen. De dubbelpartij 
met Laurence Roijackers was nog zeer 
nipt (20-22 in de derde set). De dubbel-
partij met Bert Manders was veel duide-
lijker: die werd gewonnen in twee sets. 
Ook de singlepartij, deze keer als derde 
heer, werd door Jeroen gewonnen. Vaak 
wordt Jeroen om tactische redenen op 
een eerste plaats ingedeeld, waardoor 
hij niet kan winnen: dat bleef deze keer 
achterwege, waardoor hij een nog meer 
bijdrage kon leveren aan de overwinning. 
Kai Tchong tenslotte kon niet veel uitrich-
ten. Hij verloor zijn beide dubbelpartijen 
en ook in zijn singlepartij was hij volledig 
kansloos. Met 21-5 en 21-7 was het snel 
gedaan.

BCL-H1/Sportpoint Gemert met (vlnr.) Jeroen van der Heiden, Wouter van Vijfeijken, 
Laurence Roijackers en Bert Manders. Kai Tchong ontbreekt op de foto.

dansen Dansvereniging 
DANA zoekt 
trainsters

Beek en Donk – Dansvereniging Dana 
uit Beek en Donk is op zoek naar twee 
trainsters boven de 21 jaar voor de 
Karakter- en Moderngroep (11 t/m 16 
jaar). 

Het nieuwe dansseizoen start weer 
vanaf 16 april 2014. De mensen die 
het leuk lijkt om met gezellige mei-
den te trainen, kunnen contact opne-
men Nicole Groenen, +31 6 29 73 68 
67,  of Karin Visser, +31 6 21 20 49 
06 of een e-mail bericht sturen naar: 
info@dvdana.nl.

Dansvereniging DANA is opgericht in 
2008. De vereniging concentreert zich 
op het showdansen en heeft zowel 
recreatief- als toernooigerichte dans-
groepen voor dansers van 5 tot 16 jaar.

Voor de toernooigroepen heeft dans-
vereniging DANA zich aangesloten bij 
de Nederlandse Dansport Organisatie. 
Dit houdt in dat deze groepen dansen 
in competitieverband. Deze toernooi-
en vinden plaats in het winterseizoen.

korfbal Flamingo’s 
verliest van De 
Corridor

Mariahout/Breugel - In de hoofdklas-
se B van het vrouwenkorfbal verloor 
het team van Flamingo’s in sporthal 
‘De Landing’ met 11-4 van De Corri-
dor. De promotie/degradatiewedstrijd 
tegen de nummer zeven uit de hoofd-
klasse A die over drie weken wordt 
gespeeld, is daarmee onafwendbaar 
geworden.

Sterk begin
Flamingo’s startte de wedstrijd tegen 
De Corridor goed. De verdediging 
klopte en wist de doorgaans sterke 
schutters van de thuisploeg onder 
controle te houden. Aanvallend moest 
Flamingo’s veel schakelen, omdat De 
Corridor afwisselen verschillende ver-
dedigingsconcepten koos. Dat lukte bij 
tijd en wijlen goed en leverde mooie 
kansen op. Het vizier stond alleen on-
voldoende op scherp. Na 7 minuten 
was het 1-1. In de fase daaropvolgend 
bouwde De Corridor in de 25e minuut 
uit naar 4-1. Flamingo’s had al een 
paar opgelegde schotkansen onbenut 
gelaten. In de 29e minuut lukte het 
Marleen de Groot op aangeven van 
Neeltje Berkvens uit een omdraaibal 
voor aansluiting te zorgen: 4-2. Na 
de vakwissel en nog twee minuten tot 
de rust op de klok strafte De Corridor 
twee verdedigingsfoutjes genadeloos 
af en ging comfortabel rusten met een 
6-2 voorsprong. 

Beter
Na rust had De Corridor de organisatie 
prima op orde. Flamingo’s wist niet in 
haar spel te komen en verloor te veel 
duels. Dat kwam dus door de slimme 
verdediging van Corridor en ook omdat 
de aanval van de Mariahoutse vrou-
wen te tam speelde en te weinig ge-
richte individuele acties maakte. Op de 
momenten dat de bal goed circuleer-
de werden goede kansen gecreëerd, 

maar die waren dan weer veel te on-
zuiver. In de 42e minuut tekende He-
len van Wanrooij van dichtbij voor 
8-3. In de fase daarop kon De Corridor 
ook geen vuist maken en dus hield Fla-
mingo’s uitzicht op aansluiting. De be-
zoeksters profiteerden niet van het feit 
dat De Corridor 19 minuten ‘droog’ 
stond. In de slotfase was de thuisploeg 
plotseling drie maal trefzeker en liep uit 
naar 11-3. Het laatste woord was wel 
aan Flamingo’s dat eindelijk een goede 
aanval ook beloond zag. Van afstand 
scoorde  Anouk van Eijndhoven. 

Senioren 2 uitkomende in de landelijke 
reserve overgangsklasse en  gespon-
sord door Harold Vereijken Gereed-
schappen en Verhuur, beleefde tegen 
De Corridor 2 ook al geen beste dag. 
Na een 5-1 ruststand werd met 12-2 
verloren van  de groen-witten uit 
Breugel.

Neeltje Berkvens van Flamingo’s
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handbal Jongens B-jeugd Handbalvereniging BEDO kampioen

Beek en Donk - De Jongens B-jeugd 
van Handbalvereniging Bedo verze-
kerden zichzelf dit weekend van het 
kampioenschap. Het kon eigenlijk al 
niet meer fout gaan toen enkele we-
ken terug de naaste concurrent over-
tuigend verslagen werd. 

Na een overtuigende winst op 
Helios dit weekend zijn ze niet 
meer in te halen en met nog vier 
wedstrijden te gaan al kampioen. Een 
knappe prestatie, aldus de vereni-
ging. 

Ook de Gemengde D-jeugd timmert 
goed aan de weg. Ze hadden geen en-
kele moeite met tegenstander Habo. 
Met nog drie wedstrijden te gaan 
hebben ze vier punten voorsprong 
op de nummer drie. Volgende week 
kan Bedo daardoor al het kampioen-
schap binnenhalen. Er wacht echter 
een harde wedstrijd, namelijk tegen 
E.H.V., die met eveneens vier punten 
achterstand op de derde plaats staan.

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

Jongens B-jeugd Bedo vieren het kampioenschap

wielersport Leo van Berlo erelid bij 
‘De Lieshoutse Wielrenners’

Lieshout - Supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ hield vrijdag haar 
jaarvergadering. Hierin werd secreta-
ris Leo van Berlo benoemd tot erelid 
van de Lieshoutse supportersclub. 

Leo van Berlo werd hiermee verrast. De 
supportersclub ‘De Lieshoutse Wiel-
renners’ kent nu acht ereleden. Dorus 
van Alphen werd in 1971 als eerste tot 
erelid benoemd, gevolgd door Hein 
Verhoeven (1981), André Beerkens 
(1983), Mien Damen-Schoofs (1983), 
Piet Damen (1995), Johan van den 
Hoogenhoff (2007), Peter Schepers 
(2007) en nu Leo van Berlo (2014).

De jaarvergadering kende verder een 
vlot verloop. Voor de pauze werd 2013 
afgehandeld in 8 minuten. De pauze 
met gratis loterij duurde het langst. 
De 51 aanwezige leden hadden bijna 
allemaal een prijsje. Na de pauze werd 
2014 behandeld met huldigingen en 
verkiezingen. Er was met wederom 
André van Berlo een robijnen jubi-
laris (40 jaar). Tien leden vieren in 
2014 het zilveren jubileum (25 jaar) 
te weten; Riek van Boxmeer-van den 
Berg, Nelly Scheepers-Verspaget, Jo-
landa van den Broek-Manders, Diny 
Krol, Coen Opheij, Marinus van 
Kaathoven, Henk van Seggelen, Ka-
rin Peeters-Gerris, Ad van Grootel en 
Lenny Versteegden. De aanwezigen 
ontvingen het herinneringsbord en de 

bloemen, de andere ontvingen daags 
nadien de versierselen.

Ook het programma werd in de jaar-
vergadering bekendgemaakt: de vijf-
daagse voor de schooljeugd is van 
14-18 april het eerste evenement.  De 
jeugdronde van Lieshout is op 20 april 
(1e Paasdag). Zondag 18 mei is de 59e 
Grote Bavaria-Ronde van Lieshout. De 

data voor het veldritseizoen komen la-
ter aan de orde.

De avond werd afgesloten met een 
kaartavond. Het rikken werd gewon-
nen door Johan van den Hoogenhoff, 
2e was Hetty van de Laar en 3e Cor 
van Bakel. Bij het jokeren ging de eer-
ste prijs naar Nel Migchels, 2e Micha 
Klomp en 3e Marietje Sijmens.

Voorzitter Carlo Klomp spreekt Leo van Berlo (erelid) toe.

Robijnen jubilaris André van Berlo

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

In- en verkoop personenauto’s

Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26
www.marivandenheuvel.nl

Opel corsa 1.4 
Automaat 2013

Opel Corsa 1.3 
CDTI 2012

Volkswagen Polo 1.2 
Black-Edition 2013

Ford Ka 1.3 
Champion 2006

Peugeot 207 1.4 
X-line 2008

Renault Megane 
Scenic Diesel 2006

Opel Vectra 1.9 
DTI Diesel 2005

Ford Fiesta 1.3I 
2005

ONE-STOP-SHOP 
MET PERSOONLIJK ADVIES

SINDS 1992 GESPECIALISEERD IN
 - VERHUUR
 - VERKOOP

VAN ALLE DENKBARE GEREEDSCHAPPEN

 - REPARATIE
 - ONDERHOUD

OPENINGSTIJDEN:
MA T/M VRIJ 7.00 – 18.00 UUR
ZATERDAG   8.00 – 17.00 UUR 

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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biljarten

zaalvoetbal

bridgen

Aben & Slag Advocaten wint weer eens
Beek en Donk - Na een mindere peri-
ode won Aben & Slag Advocaten weer 
eens. Tegen El Sombrero Verhuur is dat 
zeker geen makkelijke opdracht, want 
die ploeg draait de laatste weken pri-
ma. 

Na een voorzichtig begin nam El Som-
brero na 10 minuten een voorsprong, 
maar in evenzoveel minuten boog Aben 
& Slag de achterstand om in een 3-1 
voorsprong. Die klap kwam El Sombrero 
niet meer te boven en na de volle speel-
tijd van 36 minuten prijkte er een 5-3 
winst op het scorebord en passeerde 
Aben & Slag en passant ook de tegen-
stander op de ranglijst.

Meulensteen/van Lieshout blijft in 
achtervolging op nummer 1
Meulensteen/van Lieshout blijft de be-
langrijkste belager van koploper FC v.d. 
Burgt en bleef dat ook na een eenvoudi-
ge 6-1 winst op hekkensluiter Den Hurk 
Vastgoedmanagement. Toch wordt 
het verschil in voetbalslimheid tussen 
een topper uit de B-klasse en de num-
mer laatst wel kleiner. Desalniettemin is 
Meulensteen/van Lieshout zaalvoetbal-
lend te sterk om zich zorgen te moeten 
maken tegen deze tegenstander. Nadat 
de voorsprong werd genomen en ge-
staag werd uitgebouwd, ontpopte zich 
een eenzijdig duel met een meer dan 
verdiende winnaar.

FC v.d. Burgt wint nipt
FC v.d. Burgt had een lastige avond 

tegen de nr. 3 Hurkmans Plaatwerk BV. 
Behoudens de 0-1 na 12 minuten was 
FC v.d. Burgt gedurende de hele wed-
strijd de bovenliggende partij met een 
constante voorsprong die het ook na 
36 minuten niet uit handen had gege-
ven. De 4-3 einduitslag was een prima 
afspiegeling van de krachtsverhoudin-
gen: een beter FC v.d. Burgt maar ook 
een aandringend Hurkmans dat net te 
kort kwam om zich nadrukkelijk te gaan 
mengen in de titelstrijd die zich meer en 
meer gaat toespitsen op twee ploegen: 
FC v.d. Burgt en Meulensteen/van Lies-
hout.

Vesters/Roos Combinatie verspeelt 
dure punten
In de A-klasse verspeelde Vesters/Roos 
Combinatie dure punten tegen Seven-
miles.nl/Café/Zaal Dave v.d. Burgt. De 
1-1 uitslag leverde een welkom punt op 
voor de hekkensluiter, maar daarmee 
verloor een ploeg met ambitie dus twee 
dure punten. Sevenmiles.nl nam brutaal 
een voorsprong en een kwartier voor 
tijd kwam Vesters/Roos pas langszij. 
Gescoord werd er niet meer ondanks 
kansen aan beide zijden. Sevenmiles.nl 
haakt met het ene punt wel weer aan bij 
de ploegen net boven ‘de streep’.

Rijwielhandel v.d. Berg sprokkelt 
de punten bijeen
Het spreekwoord ‘goed voorbeeld 
doet volgen’ is anders bedoeld dan de 
uitvoering van D3 Architecten/Café/
Zaal Dave v.d. Burgt dat zich ook geen 

gemorste punten kan veroorloven nu 
de titelstrijd zo langzamerhand echt los-
barst. Toch kwam de ploeg niet verder 
dan 1-1 tegen Rijwielhandel v.d. Berg. 
Laatstgenoemde nam een voorsprong, 
en ook hier kwam D3 pas een kwartier 
voor het einde op gelijke hoogte, waar-
na ook hier niet meer werd gescoord. 
Het leek wel afgesproken werk. Voor 
Rijwielhandel v.d. Berg valt er nu al 
niets meer te winnen of verliezen, nu de 
ploeg eenzaam in de middenmoot staat, 
maar D3 is nog altijd verwikkeld in de 
strijd om de bovenste plekken en kan 
zich het puntverlies dus eigenlijk niet 
meer veroorloven.

Café Thuis schrijft 3 punten bij
Café Thuis boekte een prima overwin-
ning op Gebox Antiek en Vloeren en 
passeerde de tegenstander daarmee op 
de ranglijst. Gebox zakt steeds verder 
weg en heeft nog maar twee punten 
voorsprong op de nummer laatst. Voor 
Café Thuis wordt het hopelijk een om-
mekeer, nadat de ploeg deze competitie 
prima startte, maar daarna lange tijd 
zonder punten bleef. De 4-2 overwin-
ning was dik in orde omdat de ploeg 
eigenlijk de hele wedstrijd lang een 
voorsprong had. Als de goede lijn wordt 
voortgezet zit een klassering in de mid-
denmoot er zeker nog in, en dat zou 
een verdienstelijk seizoen opleveren.

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

11de Driebandenkampioenschap 
Laarbeek

Lieshout - Biljartclub ‘Nooit Volleerd’ 
van Seniorenvereniging/KBO Lies-
hout houdt in mei haar 11de Drie-
bandentoernooi voor de inwoners van 
Laarbeek of mensen die bij een Laar-
beekse biljartclub zijn aangesloten en 
lid zijn vanaf 1 januari 2014. 

Het toernooi wordt gehouden tussen 
12 en 24 mei en zal weer plaatsvinden 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 
te Lieshout. In 2013 haalden het Drie-
bandentoernooi een mijlpaal van 100 
deelnemers en de organisatie hoopt 
ook dit jaar weer veel inschrijvingen te 
ontvangen. 

Inschrijven
De formulieren voor inschrijving wor-
den bij de biljartverenigingen in Laar-
beek  afgeleverd. Ook kunt u bij Jozef 
van Leuken (Nieuwstraat 4 te Lieshout) 
en bij Luciën van Veggel (Hemelrijk 15 
te Lieshout) inschrijfformulieren op-
halen. Verder zijn zij aanwezig in het 

Dorpshuis op dinsdag- of donderdag-
middag tussen 13.00 en 17.00 uur. 

De inschrijving sluit op 31 maart. Alle 

Laarbekenaren kunnen meedoen en 
hoeven geen lid te zijn van een Laar-
beekse biljartclub. Het inschrijfgeld be-
draagt € 7,00 in  Klasse A of Klasse B.

Lieshout – De laatste les van de tele-
visie-cursus ‘Iedereen kan bridgen’ is 
woensdagmiddag 26 februari op Ne-
derland 2 bij Omroep Max te zien. De 
Lieshoutse bridgeclub ‘De Poort van 
Binderen’ is sinds jaar en dag aange-
sloten bij de Nederlandse Bridge Bond 
die dit mede organiseert, en heeft zich 
aangemeld om na afloop de kijkers, 
die verder willen, op te vangen. 

Als je met plezier en interesse de tele-
visie lessen hebt gevolgd, dan heb je 
nu de kans om dat vrijblijvend bij hen 

voort te zetten. De nadruk ligt vooral 
op het met elkaar spelen, met voor- en 
nabespreking van de spellen en dat 
met ervaren begeleiding. In het begin 
doen we dit met beginners onder el-
kaar. Maar als men meteen op de club 
wil komen spelen, is men daar ook 
welkom.

De bridgeclub speelt op dinsdagmid-
dag en woensdagavond in het Bavaria 
Brouwerij Café, een gastvrije en sfeer-
volle locatie. De beginnersgroepjes 

spelen met vieren of achten bij iemand 
van de club thuis, of – indien mogelijk 
en gewenst – bij een van de deelne-
mers thuis. 

Om je aan te melden, of voor ver-
dere informatie kun je ons bellen of 
mailen: poortvanbinderen@gmail.
com of naar de voorzitter van de club, 
Marie-José Kobussen: 0499 – 375017, 
mjkobussen@xs4all.nl. 

Beek en Donk - Christine Swinkels 
heeft in samenwerking met bridge-
club ‘Over the Bridge’ een bridgedrive 
gehouden, waarvan de opbrengst 
(€782,50) naar Stichting Pandilla 
ging.

Er hadden zich 18 enthousiaste 
bridgeparen aangemeld, die met veel 

plezier 6 rondes gingen bridgen. Kar-
lijn, de jongste deelnemer, was pas 12 
jaar maar deed niet onder voor som-
mige volwassenen. Hoewel iedereen 
de Olympische gedachten voor ogen 
hadden - meedoen is belangrijker dan 
winnen - was er natuurlijk toch een 
eerste plaats, welke bezet werd door 
Annie v.d.Aa en Angela Willemsen.

Na afsluiting vertelden Tineke Swinkels 
en Tonnie Gevers nog over Pandilla, en 
kon de organisatie het mooie bedrag 
aan de dames overhandigen. Al met al 
een zeer geslaagde middag, met een 
mooie opbrengst voor het goede doel. 

Voor meer informatie over Pandilla, zie 
www.pandilla.nl.

Henk Mastbroek uit Beek en Donk tijdens een eerder gehouden biljarttoernooi. 

Bridgeclub Lieshout verwelkomt 
TV-Bridgers

‘Over the Bridge’ haalt €782,50 op voor Pandilla

Mariahout - Korfbalclub Flamingo’s heeft 
in de persoon van Eric van Veghel een 
nieuwe hoofdtrainer gevonden. De Hel-
monder is de opvolger van Tieneke Rof-
fel en gaat met ingang van het seizoen 
2014/2015 aan de slag in Mariahout.

Eric van Veghel is een ervaren trainer, die 
eerder onder andere bij Boskant en De 
Corridor uit Breugel mooie successen wist 

te behalen. Het bestuur van Flamingo’s 
ziet de samenwerking met veel vertrou-
wen tegemoet en wenst de nieuwe trai-
ner heel veel succes. 

Tieneke Roffel is drie jaar trainer-coach 
geweest bij Flamingo’s. Zij begint na dit 
seizoen aan haar nieuwe trainersuitda-
ging bij De Peelkorf in IJsselstein. Het 
bestuur wenst ook haar heel veel succes.

Eric van Veghel opvolger 
Tieneke Roffel bij Flamingo’s

Van bondscoach tot ‘bankzitter’!
Tja, dat is het geval met onze Bert. 
Onze viceweltmeister-coach is deze 
week per direct op non activ gezet, 
bij het alom gewaardeerde HSV uit 
Hamburg! Met veel tamtam gehaald, 
om deze club van de ondergang te 
redden en de zoveelste in de rij bij 
de Duitse club, die het tij niet leek 
te kunnen keren en werd ontslagen. 
Trainers worden natuurlijk wel vaker 
ontslagen en het is voor hen ook 
vaak niet verwonderlijk, daar ze 
weten hoe het werkt als je trainer 
bent en de resultaten zijn slecht: Jij, 
als trainer trekt aan het kortste eind, 
daar een half of zelfs een heel elftal 
niet ‘ontslagen’ wordt!

Ook in de Hollandse competitie 
hebben we dit al enkele malen 
gezien, kijk maar naar AZ, Roda 
of Den Haag! Ook hier werden de 
trainers ontslagen na uitblijven van 
goede resultaten, in de ogen van 
meestal de bestuurlijke achterban. 
En wat is wijsheid? 
Vaak geeft een trainerswisseling een 
positieve boost aan de club, met 
name aan de jongens in het veld, die 
vaak onder de scheidende trainer 
niet in de basis stonden of niet op 
goede voet met hem stonden.
Of het wordt de jongens van 
bovenaf duidelijk gemaakt, dat 
met een nieuwe trainer ook betere 
resultaten van de spelers verwacht 
worden, daar ook zij steken hebben 
laten vallen. En zodoende leeft dan 
ook hier weer vertrouwen voor de 
toekomst!

Maar je ziet ook wel eens, dat 
spelers het niet eens zijn met de 
beslissing de trainer weg te sturen. 
Zij zien ook wel in, dat ook zij debet 
zijn aan de eventuele wanprestaties 
van het team en niet alleen de 
trainer. Maar een trainer blijft, hoe 

je het ook wendt of keert, een 
voorbijganger, een passant, die ook 
alleen maar kan presteren als er 
wederzijds respect is tussen hem, 
zijn spelers en achterban. Is dit er 
niet, dan kun je doen en laten wat 
je wilt, maar prestaties zullen dan 
niet op die groene mat neergelegd 
kunnen worden en ligt het voor de 
hand, de eindverantwoordelijke ook 
verantwoordelijk te maken voor de 
slechte prestaties! Opzouten dus, 
met wel of niet een gemeende 
handdruk en weer verder om betere 
prestaties neer te zetten, met een 
nieuwe ‘sportieve bewindsman’ aan 
het hoofd van het standaardelftal!

Meestal ziet een trainer dit wel 
aankomen, al wordt dit meermaals 

ontkend, maar iemand met ook 
maar een beetje mensenkennis 
moet aanvoelen, dat zijn laatste 
uurtje bij die club geslagen heeft. 
Het is trouwens heel belangrijk in 
deze tijd, dat je die mensenkennis 
ook gebruikt in het hedendaagse 
voetbal. Misschien is dit nog wel net 
zo belangrijk, dan kennis te hebben 
van het spelletje voetbal zelf! Spelers 
willen graag gehoord worden en 
begrepen voelen en dan is het van 
groot belang dat een trainer dit 
ook aanvoelt. Per slot van rekening 
werkt hij met een selectie, waarin 
personen zitten die allen op diverse 
manieren benaderd zullen moeten 
worden, om tot ‘grootse’ daden te 
kunnen komen!

En Bert kon dit! 
Niet voor niks was hij zo lang bij 
het Nederlandse elftal, niet voor 
niks zette hij de ene na de andere 
prestatie neer, niet voor niks kon 
hij met de media analyseren en 
niet voor niks kon hij prima met 
alle ‘vedetten’ overweg. Of hij het 
heeft zien aankomen en derhalve 
ook een grote eigen mensenkennis 
bezit, is in dit geval nog maar de 
vraag. Je verwacht immers niet dat 
jij al na enkele maanden zo abrupt 
ontslagen zal worden, wetende dat 
er al zo velen je voor zijn gegaan. 
Het zal toch niet weer.....
Dit zegt wellicht meer van de club, 
de paniek die uitbreekt met de 
gedachte dat je voor de allereerste 
keer zult degraderen uit de 
Bundesliga! 
Maar daar kan Bert niks mee! Wel 
onze Jack, want hij zal de eerste zijn 
die Bert zal uitnodigen, om weer 
achter de tafel plaats te nemen, op 
zondagavond bij Studio Voetbal.
Voor Bert weliswaar een zachte 
bank, maar het blijft een bank!

R. Van den Enden

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
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tafeltennis TTV Een en Twintig 

boekt wisselend succes 
Beek en Donk - In de voorjaarscom-
petitie heeft Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk vo-
rige week wisselend succes geboekt. 
Vooral in de jeugd waren de verschil-
len duidelijk zichtbaar.

Bij het vijfde seniorenteam had Den-
nis Verbruggen een groot aandeel in 
de overwinning op Veldhoven. Op zijn 
verjaardag won hij al zijn enkelpar-
tijen en daarmee was hij samen met 
José van Turnhout en Gerdi van den 
Boomen verantwoordelijk voor de 2-8 
winst. Gerdi kwam een dag ervoor als 
invaller ook in actie voor het vierde 
team. Mede dankzij winst van Gerdi 
boekte het team van Chris Kluijtmans 
en Dirk van der Venne een knap gelijk-
spel tegen Best.

In de 3-klasse was er opluchting na 
een mooi resultaat van het tweede 
team. Rowena de Haas was ouderwets 
op dreef en liet al haar tegenstanders 
kansloos. Terwijl ook het dubbel werd 
gewonnen, waren het Joost van Goch 
en Aum van Berlo die samen met Ro-
wena voor een mooi eindresultaat 
zorgden: 7-3. Ondanks de maximale 
winst van Addy Verbakel kwam het 
team van Lars Ferron en Patrick Bie-
mans niet langs ATTV uit Asten: 4-6. 
Terwijl de senioren in de tafeltennishal 
hun wedstrijden afwerkten, sloeg het 
zevende seniorenteam toe in Geldrop. 
Christi, Helmi en Hans Eekels bleken 
veel te sterk voor Unicum: 1-9.

Jeugd
Bij de jeugd deelde het eerste team 
een mokerslag uit aan Flash. Noah Be-
niers, Kevin Bakermans en Jair Verhoe-
ven versloegen het team uit Eindhoven 
met maar liefst 9-1. Rico Megens redde 
de eer voor het derde jeugdteam, dat 
thuis tegen De Zwaantjes uit Sint-Mi-
chielsgestel kansloos ten onder ging met 
1-9. Geen winst of verlies voor Roel de 
Kimpe, Bert Coolen en Marte Megens. 
Het derde team bleef in balans tegen het 
Tilburgse LUTO: 5-5.

Programma
Vanavond spelen meerdere senioren-
teams thuis, waaronder het eerste team, 
dat vanaf 19.30 uur de krachten gaat 
meten met Flash uit Eindhoven. De jeugd 

is vrij en hervat de competitie weer op 8 
maart. In de tafeltennishal aan de Otter-
weg in Beek en Donk zijn de wedstrijden 
voor iedereen te bekijken. Kijk voor meer 
informatie over TTV Een en Twintig op 
www.ttveenentwintig.nl of volg de ver-
eniging op Twitter en Facebook.

Uitslagen
Valkenswaard 1 - Senioren 1          6-4
Senioren 2 - Stiphout 6 7-3
Deurne 3 - Senioren 3 2-8
Senioren 4 - Best 5 5-5
Veldhoven 14 - Senioren 5 2-8
Senioren 6 - ATTV ‘71 2 4-6
Unicum 14 - Senioren 7 1-9
Jeugd 1 - Flash 6  9-1
Jeugd 2 - LUTO 2  5-5
Jeugd 3 - De Zwaantjes 2 1-9

Aarle-Rixtel/Stiphout - Beide jeugd-
teams van tafeltennisvereniging 
ATTC’77 speelden zaterdag een uit-
wedstrijd in ‘Stiphouse’, de accom-
modatie van TTV Stiphout. Wilma 
van Beek begeleidde, net als bij het 
merendeel van de thuiswedstrijden, 
beide teams.

Na opzegging van twee spelers is Ri-
chard Doensen doorgeschoven naar de 
senioren waar hij voorlopig als reser-
vespeler is ingedeeld. De eerste twee 
teams zijn vervolgens samengevoegd 
tot één team bestaande uit Werner 
Doensen, Olaf Wijdeven, Dennis van 
der Putten en Bart Willems. 

Werner mocht beginnen tegen Roe-
land Auwerda van Stiphout 4. Hoewel 
de jongens aan elkaar gewaagd waren, 
won Werner elke game en dus de wed-
strijd. Dennis had in de volgende wed-
strijd geen enkele moeite met Jonathan 
van de Beek, 0-2. Olaf Wijdeven (foto) 
had niet veel te vertellen tegen Walter 
Fasen, die later ook nog van Dennis 
won. Werner won al zijn wedstrijden, 
Dennis scoorde twee maal en Olaf was 
goed voor het 7e punt.

Voor het tweede team speelden Sander 
Bevers, Harm Steenbakkers en Niels 
Doensen. Michiel van Schaik en Juul 

Verbeeten mochten deze keer thuisblij-
ven. De jongens hadden veel moeite 
tegen het vijfde team van Stiphout en 
pas toen ze met 8-0 achterstonden, 
kon Sander de eer redden door van 
Anno van Eerd te winnen.

Voor de jeugd ligt de competitie van-
wege carnaval stil tot 8 maart. De se-
nioren spelen komende week nog een 
wedstrijd en kunnen zich daarna vol-
ledig begeven in het carnavalsgedruis. 
De zaal van ATTC’77 is vanwege het 
kindercarnaval, georganiseerd door 
de Gele Kielen, dan ook gesloten van 
dinsdag 25 februari tot woensdag 5 
maart. Daarvoor en daarna is iedereen, 
die het leuk lijkt een balletje te komen 
slaan, weer van harte welkom. Op de 
maandag- en woensdagavond traint 
de jeugd van 19.00 – 20.00 uur. Se-
nioren kunnen terecht op maandag-, 
woensdag- en donderdagavond vanaf 
20.00 uur en op vrijdagochtend vanaf 
9.30 uur. Loop gerust eens binnen.

Uitslagen Senioren:
Valkenswaard 1 – ATTC’77 1          5-5
ATTC’77 2 – Bergeijk 4            4-6
ATTC’77 3 – Geenhoven 3             8-2
PJS 2 – ATTC’77 4           10-0
Unicum 12 – ATTC’77 5            8-2
ATTC’77 6 – Bergeijk 10            7-3

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
Jeugd ATTC’77 in actie tegen 
TTV Stiphout

Olaf Wijdeven in actie
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

NERGENS

GOEDKOPER

80,-
VANAF

Snowboardschoenen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

alle
snowblades

snowboards
Diverse prints en modellen 

50%
KORTINGEN TOT

JacksJacks
dames/heren

KORTINGEN TOTsnowboards

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

229,-
VANAF

50%

snowblades

OP=OP
99,-

snowbladessnowblades

OP
99,-

Skisets
Inclusief

bindingen

169,99
NU VANAF Handschoenen

30%
KORTINGEN TOT

Skischoenen

199,-
NU VANAF

inclusief
bindingen

Groot assortiment dakkoffers, dragers en sneeuw-
kettingen van het Zweedse topmerk Thule

Skihelmen

40,-
VANAF

Thule dakkoffers Meer dan 150 modellen!

Marte Megens

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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paardensport Drie combinaties door naar 
Nederlandse Kampioenschappen

Aarle-Rixtel - Na succesvolle najaar- 
en wintermaanden heeft Ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel 
dit winterseizoen 3 kringkampioe-
nen te huldigen. Dit zijn Alyssa van 
der Linden met ‘Muis’ - dressuur 
E/B, Karlijn Kuypers met ‘Dempsy 
Waldo’ – dressuur C/L1-L2 en Ste-
fanie Baten met ‘Comback’s Myra’ 
– springen C/M en met haar pony 
‘Amigo’ – springen B/L. 

Naast de prijzen en titels hadden 
deze combinaties ook een startbe-
wijs verdiend voor deelname aan 
de Brabantse Kampioenschappen. 
De Brabantse Kampioenschappen 
dressuur werden gehouden op 1 
en 2 februari in Schijndel. Namens 
Ponyclub O.L.V. Ruitertjes kwamen 
de volgende dressuurcombinaties 
aan de start: Maartje Verbakel met 
‘Chazzay’ D/B, Alyssa van de Lin-
den met ‘Muis’ D/E, Karlijn Kuijpers 
met ‘Dempsy Waldo’ C/L2 en Fleur 
Jansen met ‘Royal Bendith’ DE/Z1. 
Helaas mocht alleen Karlijn Kuijpers 
een prijs ophalen, maar dat was wel 
een fantastische 3e plaats.
 
De Brabantse Kampioenschappen 
springen werden gehouden op 8 
en 9 februari in Oosteind. Voor dit 

kampioenschap hadden zich zes 
combinaties gekwalificeerd: Stefa-
nie Baten met ‘Wechelshof Dianthe’ 
D/B, met ‘Comback’s Myra’ C/L en 
met ‘Amigo’ B/L, Maartje Verbakel 
met ‘Julliette’ C/M en met ‘Kenzo’ 
D/M en Chiara Dirks met ‘Cosha’ 
D/M. 
Chiara presteerde geweldig en mag 
daarom in maart met haar 6e plaats 
in het D/M naar de Nederlandse 
Kampioenschappen in Ermelo. 
Daarnaast mag ze starten tijdens 
Indoor Brabant op 23 maart in Den 
Bosch.

Maartje Verbakel mag ook deelne-
men tijdens Indoor Brabant met haar 
pony ‘Kenzo’. Met ‘Julliette’ reed 
ze een fantastisch snelle rit en wist 
daarmee de 2e plaats in de klasse 
C/M te bemachtigen. Ze werd re-
serve kampioen. Maartje werd op de 
voet gevolgd door Stefanie Baten, 
die in dezelfde rubriek verdienstelijk 
3e werd met haar pony ‘Comback’s 
Myra’. Met ‘Wechelshof Dianthe’ 
werd Stefanie in de klasse D/B 2e en 
met haar toppony ‘Amigo’ won ze 
het B/L en werd daardoor wederom 
Brabants Kampioen.

De KNHS Indoorkampioenschappen 
(NK) worden verreden op 22 maart 
op het KNHS terrein in Ermelo. 
O.L.V. Ruitertjes wordt daar verte-
genwoordigd door Maartje Verba-
kel met ‘Julliette’ (springen C/M), 
Chiara Dirks met ‘Cosha’ (springen 
D/M) en Stefanie Baten met ‘Ami-
go’ (springen B/L).

Brabants Kampioen springen B/L 
Stefanie Baten met haar topper ‘Amigo’.

turnen Suzan Diender op de weg terug

Bedovo Dames 
1 gaat wederom 
ten onder

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Oss - In sporthal de Rusheuvel 
in Oss werden afgelopen week-
end de regiokampioenschappen 
turnen voor jeugd en senioren 
gehouden. Bij dit regiokampioen-
schap kwam Suzan Diender als 
een oude bekende terug op de 
turntoestellen.

De Laarbeekse Suzan, die bij gym-
nastiekvereniging Best turnt, was 
een aantal jaren geleden een turn-
talent van turnvereniging de Rin-
gen. Ze turnde altijd mee om de 
medailles, regionaal en provinci-
aal. De weg naar nationaal en in-
ternationaal lonkte. Helaas raakte 
Suzan geblesseerd en kampte ze 
niet alleen met een lastige blessure 
aan voet en enkel, maar vocht ook 
lang tegen de ziekte van Pfeiffer. 
Alle tegenslag zorgde ervoor dat 
Suzan koos voor haar opleiding en 
maatschappelijke carrière. 

Nu, Een aantal jaren verder en ge-
lukkig weer helemaal fit, is Suzan 
terug op de regiokampioenschap-
pen turnen in Oss. Ze mag nog 
niet plaatsnemen op het erepo-
dium, maar weet wel voldoende 
wedstrijdpunten te vergaren om 
zich te kwalificeren voor deelname 
aan de landelijke wedstrijden voor 
de NK kwalificatie. Suzan is nog 
niet op het niveau waar ze was 
toen ze moest stoppen met wed-
strijd turnen, maar wel op de weg 
terug. Ze geeft intussen zelf ook 
turnlessen bij ‘De Ringen’ in Beek 
en Donk. De vereniging waar het 
voor haar ooit begon.

Beek en Donk - Bedovo Heren 1 en 
MB1 wisten te winnen, maar Dames 
1 ging wederom ten onder. De da-
mes verloren zaterdag met 4-0 van 
Particolare. Willen zij niet in de ge-
varenzone belanden, dan moeten er 
de komende wedstrijden echt punten 
gepakt worden.

VGS/Bedovo Dames 1
Er moesten punten gepakt worden om 
niet verder de gevarenzone in te zak-
ken. Particolare uit Den Dungen, die 
een paar puntjes lager stonden op de 
ranglijst, dacht hier precies hetzelfde 
over. Op alle gebieden was het spel 
zwak en de punten werden te gemak-
kelijk aan de tegenpartij afgegeven. 
Dames 1 verloor wederom met 4-0. 

Bedovo MB1
Bedovo MB1 trad aan tegen VVC Best. 
De eerste set werd gewonnen door de 
eigen vertrouwde thuisclub. Deze set 
verliep goed met zowel hoogte- als 
dieptepunten. De tweede set wist 
onze eigen vertrouwde thuisclub we-
derom te winnen. Ook deze set was 
spannend maar het verrassende Bed-
ovo was fanatieker. De derde set had 
Bedovo even wat concentratieverlies 
en werd de set verloren. De laatste 
set haalde Bedovo weer binnen met 
dezelfde opstelling als de tweede set, 
deze verliep spoedig en was daarom 
ook zo klaar. De wedstrijd begon om 

17:02 en eindigde om 18:20 met dank 
aan scheidsrechter Bart Delpeut en Jan 
Crooijmans als teller. 

Café Thuis/ Bedovo Heren 1
Voor het vaandelteam van Bed-
ovo stond de thuiswedstrijd tegen 
Shock’82 op papier. De heren hadden 
tegen dit team nog iets recht te zetten, 
aangezien de uitwedstrijd tegen deze 
tegenstander kansloos werd verloren. 
Na 2 verloren wedstrijden tegen Athos 
en TFC, was Bedovo wel weer toe aan 
een overwinning.  Het bleek achteraf 
een wedstrijd te zijn waar aan beide 
kanten veel fouten werden gemaakt. 
Toch wist Bedovo iedere set aan het 
langste eind te trekken. 

Suzan in actie tijdens de afsluitende 
oefening op de vloer 

volleybal

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N
Donderdag 20 februari 
Doorlopende expositie kunstenares 
Berthilde van Abbe t/m 28 feb.
Van Schijndel, de woonwinkel, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

IVN lezing ‘legendes in de natuur’
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Tentoonstelling
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Vrijdag 21 februari 
Stiltewandelingen
9.00 uur, Gerwense hei 
(Kamerven), Merellaan/Kievitstraat, 
Lieshout

Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

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

TGIF Pre-Carnavalsparty
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 22 februari 
Open dag Kindercentrum 
De Sprankel en Dorpshuis Lieshout
12.00 uur, Dorpshuis, Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Junior Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Bockworstenparty
20.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Carnavalsconcert harmonie 
De Goede Hoop
20.15 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Zondag 23 februari 
Stiltewandelingen
9.00 uur, Gerwense hei 
(Kamerven), Merellaan/Kievitstraat, 
Lieshout

Vlooienmarkt
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Laarbeeks Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 25 februari 
Ontspanningsmiddag van 
de Zonnebloem
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 26 februari 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 27  februari 
Liederentafel ‘t Zonnetje’ 
19.30 uur, Ontmoetingsruimte
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Vrijdag 28 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Carnaval Disco in ‘De Boemerang’ 
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Spartaans carnaval
20.00 uur, Sportpark ’t Heereind, 
Beek en Donk

Rainbow in the sky Party 
met Mental Theo
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 1 maart 
Jeugdcarnaval Sparta’25
13.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

Sleuteloverdracht Laarbeek
14.00 uur, Café De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Luuk’s Bontenaovend
20.30 uur, Café zaal de Tapperij, 
Beek en Donk 

Carnabeats
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Zondag 2 maart 
Prijsuitreiking Jeugdoptocht 
Ganzendonck
18.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Ganzendonck Draait Door!
20.00 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Maandag 3 maart 
Boerenbruiloft Sparta ‘25
13.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

Kindermiddag Aarle-Rixtel
14.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Klên Debberkesbal
14.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Jeugd & Tienercarnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Carnabeats
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout

Dinsdag 4 maart 
Ganzendonckse Boerenbruiloft
12.11 uur, Café zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Kindermiddag Aarle-Rixtel
14.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Vastenoavundbal
20.00 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Ganzendonck zag Kleurre!!
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Jeugdcarnaval Aarle-Rixtel
19.00 uur, Ganzenzaal, Aarle-Rixtel

Zaterdag 8 maart 
Expositie Arianne Goumans t/m 23 maart
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

Einde
Groenstrook


