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Beek en Donk – Het regent let-
terlijk prijzen bij WiSH Events. 
Na de Peeltrofee vorig jaar, won 
de organisatie deze week ook de 
Persprijs 2015 van Persclub Peel-
land en schreef (mede-)eigenaar 
Tim Klomp Bueters de onderne-
mersprijs ‘De Koploper van Peel-
land’ op zijn naam. Kortom: alles 
wat binnen de Peelregio te win-
nen viel, kwam op naam van het 
Beek en Donkse festivalbedrijf te 
staan. Met een brede glimlach ver-
telt Tim bescheiden, maar vol trots 
over deze prestaties. 

Prijzenpot
“Het is ongelofelijk. We hebben 
de afgelopen tijd bij veel prijsuitrei-
kingen als genomineerde gezeten. 
Ook buiten de Peel. Zo zaten we 
vorige week nog bij de uitreiking 
van de laatste tien van ‘Best me-
dium sized festivals of Europe’ op 
Eurosonic/Noorderslag en bij de 

bekendmaking van het beste fes-
tival van Nederland. We zaten bij 
de beste vijf”, aldus een trotse Tim. 

Koploper van Peelland
Het grootste compliment voor Tim 
zelf kwam vorige week toen hij be-
kroond werd tot ‘De Koploper van 
Peelland’. Een prijs die een keer in 
de twee jaar uitgereikt wordt aan 
een succesvolle, jonge onderne-
mer binnen de Peelregio. Tim werd 
genomineerd voor ‘zijn’ bedrijven 
WiSH Events en Stagekings. Voor 
de tweede keer werd deze prijs uit-

gereikt. Medio oktober kreeg de 
ondernemer een telefoontje dat 
hij bij de 35 genomineerden zat. 
Er volgde een interessant traject. 
“Al snel kreeg ik te horen dat ik tot 

de laatste drie finalisten behoorde. 
We gingen bij elkaars bedrijven 
kijken en ondernemersvisies de-
len. Dat was erg interessant. Toen 
donderdag de prijs werd uitgereikt, 
was het spannend. Ik wilde hem 
toch wel heel erg graag winnen.”

Juryvoorzitter Pieter van Geel 
roemde, vanuit het juryrapport, de 
ondernemers om hun visie, vast-
beradenheid, ambacht, creativi-
teit, durf en lef. De doorslag voor 
de winnaar was het totaalpakket 
waarbij het maatschappelijke as-

pect de balans door heeft laten 
slaan. Tim licht toe: “De andere 
twee finalisten waren Ramona 
Poels van Koonings Bruidsmode, 
de grootste bruidsmodezaak ter 

wereld en Arjan Bevers van Avanti 
Kappers, afgelopen jaar bekroond 
tot beste hairdresser van 2015 
van Nederland. Het zijn gewel-
dige ondernemers, maar je kunt 
de ondernemingen niet met elkaar 
vergelijken. WiSH Events moet bij-
voorbeeld veel meer rekening hou-
den met de samenleving. Wij zitten 
met vergunningen, buurtbewo-
ners, bijna 1000 vrijwilligers en ga 
zo maar door. Dat vergt een hele 
andere ondernemersaanpak van je. 
Juist dat stukje heeft bij de jury het 
verschil gemaakt, waardoor wij als 
winnaar uit de bus zijn gekomen.” 

Een prijs voor het hele bedrijf 
WiSH Events werkt inmiddels met 
9 personen vast op kantoor, aan-
gevuld met 6 stagiaires in de pe-
riode van februari tot en met juli. 
De ‘Koploper van Peelland’ heeft 
Tim niet alleen ontvangen voor 
WiSH Events, maar ook voor het 
redelijk nieuwe bedrijf Stagekings. 
In twee jaar tijd heeft dit bedrijf al 
17 werknemers fulltime aan zich 

gebonden. “Met Stagekings bie-

den we het totaalconcept voor een 
festival. We verzorgen de prefab, 
maar bouwen ook op- en af. Dat 
is uniek. We bouwen nu al podia 
voor de grootste festivals van Ne-
derland en ook wereldwijd hebben 
we al mooie projecten gehad. Dat 
wordt alleen nog maar meer. We 
hebben nog heel veel mooie plan-
nen in het verschiet!” 

Tim ziet ‘De Koploper van Peel-
land’ als een ondernemingsprijs. 
“Hij staat wel op mijn naam, maar 
we doen dit met heel WiSH Events 
en Stagekings, met Niels van Vijf-
eijken, Bjorn Berkers, Carl Raaij-
makers en uiteraard ook de rest 
van het team. We werken er met 
zijn allen ontzettend hard voor. 
Het is fantastisch dat dit op zo 
veel verschillende manieren wordt 
beloond.”   
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Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Deze week ingesloten:

Muziek=Cool

Verspreiding in Aarle-Rixtel

www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

Tim Klomp Bueters met een groot deel van het team van zowel WiSH Events als Stagekings

Het is een stukje erkenning 
voor het harde werken voor 

heel het bedrijf
voor het harde werken voor 

Peelregio is unaniem: ‘Full house’ voor WiSH Events  

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Met ingang van 1 janu-
ari 2016 heeft de gemeente Laar-
beek de onroerendezaakbelasting 
(ozb) met 13% verhoogd. Deze 
ozb-verhoging haalde het lande-
lijk nieuws als grootste stijger bin-
nen de 390 gemeentes van Neder-
land. Hoe zit dit precies? En wat 
betekent deze verhoging concreet 
voor inwoners van Laarbeek? 

Op zoek naar duidelijkheid, spreekt 
De MooiLaarbeekKrant met Ria van 
der Zanden, fractievoorzitter van 
oppositiepartij PNL, fractievoorzit-
ter Ben Swinkels van coalitiepartij 
De Werkgroep en wethouder van 
Financiën Tonny Meulensteen. 

Lees verder op pagina 5.

Was de verhoging van de OZB onontkoombaar?
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
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echter geen rechten aan worden ontleend. 
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

DANK BETUIGING

Dankbetuiging

Tussen de stilte en de sterren,
houden we jouw herinnering in leven

En weet dat waar we ook gaan,
jouw stralende ster ons altijd wat licht zal geven

Lieve mensen, dank voor uw steun, vriendschap, belangstelling en 
medeleven bij het overlijden en het afscheid van

Lena van Rixtel
Het was hartverwarmend

Familie van Rixtel

DANKBETUIGING

 De geweldige belangstelling na het overlijden en bij de uitvaart
 van mijn lieve

Toon van Roij
geven mij heel veel steun om zonder hem verder te gaan.

Een speciaal woord van dank aan alle leden van het Sint Margaretha 
gilde die zijn uitvaartdienst en begrafenis op bijzondere wijze mede 

hebben verzorgd.

Aarle-Rixtel, januari 2016                     Jeanne van Veghel

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, 
hebben wij afscheid moeten nemen van ons moeder,  schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder

Miet van Bussel – Wilbers

weduwe van

Hein van Bussel

in de leeftijd van 90 jaar.

17 januari 2016 
Correspondentieadres:
Burg. van de Weidenlaan 94
5741 AW Beek en Donk

Ons moeder is op haar kamer in Franciscushof kamer 36 te Lieshout, 
waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen donderdagavond 
21 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst vindt plaats vrijdagmorgen 22 januari om 10.30 uur in 
de aula van het uitvaartcentrum, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, waarna 
we haar begeleiden naar de begraafplaats bij de H. Leonarduskerk.

Samenkomst vanaf 10.00 uur in de ontvangkamer van eerder genoemd 
uitvaartcentrum waar gelegenheid zal zijn tot schriftelijke condoleance.

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Henny en Cor

Piet en Elly

Christine en André

Joke en Mart

Arie en Margreet, José in herinnering

Marjan en Jan

Harriët en Gerard

Ton en Gerry

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Onze hartelijke dank gaat uit naar het personeel en de bewoners
van Franciscushof te Lieshout, voor de fijne verzorging en tijd die ons

moeder bij jullie heeft gehad. Ook onze dank aan dokter Teunisse.

Kinderen van Bussel

Dankbetuiging

Voor de warmte en troost die wij mochten ontvangen 
bij het overlijden van moeder en ons oma

Nel Segeren-Bastiaansen

zijn wij u zeer dankbaar.

Uw aanwezigheid bij de uitvaart, de vele kaarten en 
troostende woorden geven ons steun en zullen een fijne 

herinnering blijven.

Mariahout, januari 2016     René en Henriëtte Segeren
        en kinderen

Wie weet wie dit zijn?
Weet jij het antwoord? 

Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week 
is geen enkele goede inzending binnengekomen. 
Het huis stond aan de Havenweg in Lieshout. 

Historische beelden
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De straatnaam Opstal is afkomstig uit de tijd dat Aarle-Rixtel voor een belangrijk 
deel uit verschillende gehuchten bestond, waarvan Opstal er een was. Zo kent 
de Opstal ook een klein driehoekig pleintje. Via de Opstal kwam je vroeger bij de 
Aarlese kerk, waarover eerder is geschreven. Aan deze weg ligt nog een zogenaamd 
“wevershuisje” met de jaarankers 1787. Het is een rijksmonument. Het wordt ook 
wel “tolhuisje” genoemd. Deze naam verwijst nog naar de tijd dat op deze plek 
een draaiboom stond waar tol werd geheven voor de heer. Want over de Opstal 
liep vroeger een van de “heerbanen”. Wanneer 
we weer de andere kant op gaan, passeren we 
“Huize Ter Hurckens”, ook wel De Witte Poort” 
genoemd, verwijzend naar de witte inrijpoort. 
Huize Ter Hurckens is een zeer oud adellijk huis 
en is verschillende malen door brand geteisterd. 
De laatste keer gebeurde dat in 1966. Hierna ver-
anderde het pand in een ruïne maar het werd in 
1990 weer opgebouwd in de huidige staat. Het 
is een prachtig pand, net zoals het landgoed zelf. 
Het geheel is in het bezit van de Stichting Coovels, 
genoemd naar de dames Coovels, de vorige eigenaressen. De omgeving is in de loop 
der eeuwen nauwelijks veranderd. De smalle hooilandjes liggen er nog onaangetast. 
Helaas zijn de meeste populieren en het grootste deel van de houtwallen die deze 
hooilandjes begrensden, verdwenen. Maar wat niet meer is, kan nog komen! Gaan 
we verder richting de Beekse brug, dan komen we bij het landgoed Stienendaal, 
een statig monumentaal pand omgeven met monumentaal groen. Stienendaal kent 
een kleurrijke geschiedenis waar veel over te zeggen valt. Door de meeste Aarle-
sen wordt Stienendaal nog vaak aangeduid als “het Spookhuis”. Wie lid is van de 
Aarlese heemkundekring heeft in Het Hagelkruis nog niet zolang geleden hierover 
een prachtig artikel kunnen lezen. Aan de noordwestkant van de Opstal vind je de 
moerasbossen van de Reijbroeken. Voor vogelliefhebbers en plantenkenners een 
waar eldorado! Eigenlijk kunnen we de hele Opstal wel als eldorado benoemen. 
Gelukkig blijft dat zo, want De Ruit ligt aan diggelen!
Henk van Beek,
Heemkundekring Barthold van Heessel

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Afslanken in 4 stappen!
1. Figuuranalyse
2. Doelgericht bewegen 

in warmtecabines
3. Ozontherapie
4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

4. Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Parklaan 4, Beek en Donk   0492-820140   www.body-s.nl

Voedingsadvies

Carla van der Linden & Thea van Rixtel

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex®

Silhouette® 
Shades
Sfeervol door zacht 
gefilterd lichtKapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

Ervaringen delen tijdens eerste mantelzorgbijeenkomst

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - De eerste bijeen-
komst voor mantelzorgers is don-
derdag gehouden in De Regt. Een 
mantelzorger zorgt langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander fami-
lielid, vriend of kennis. Mantelzor-
ger worden is meestal geen keuze, 
want vaak heeft hij of zij een band 
met iemand die de zorg nodig heeft.

Succes
“Het wordt belangrijker dat er een 
mogelijkheid is voor mantelzor-
gers om ervaringen uit te wisselen. 
Er komen steeds meer mensen die 
behoefte hebben aan hulp bij de 
dagelijkse bezigheden. De overheid 
treedt terug, dus we krijgen allemaal 
meer te maken met zorgvragen”, 
aldus Ton Borghs, bestuurder van 
‘De Zorgboog. Hij vervolgt: “Dan 
wordt er eerst gevraagd wat de 
mensen zelf kunnen en vervolgens 
wat de omgeving kan doen.” De 
Zorgboog heeft veel te maken met 
mantelzorg, want naast werknemer 
van de zorginstelling zijn de mees-
ten thuis ook nog mantelzorger. Hij 
wenst dit initiatief veel succes toe en 

hoopt dat de behoefte aan onder-
steuning van mantelzorgers hiermee 
wordt benadrukt.

Mooie tijd
Gerrit Wilms is lange tijd mantel-
zorger geweest voor Alida Vos-Spi-
thoven. Met deze weduwe heeft hij 
de halve wereld rondgereisd maar 
de laatste vijf jaar van haar leven 
werden haar mogelijkheden steeds 
minder, totdat ze in 2014 overleed. 
Op het herdenkingsprentje dat Ger-
rit aan uw redacteur laat zien, prijkt 
dan ook prominent zijn naam als 
mantelzorger. Gerrit praat volop 
over de mooie tijd, die hij met haar 
had en hoe de mantelzorg zijn leven 
heeft verrijkt. Aan een andere tafel 
zit Hennie Bevers met Harrie Cop-
pens. Harrie komt uit Lieshout, is 

weduwnaar en heeft zelf geen kin-
deren en is maar al te blij met “mijn 
nichtje”, zoals hij Hennie liefdevol 
noemt. Dat het respect wederzijds 
is, blijkt uit de manier waarop ze el-
kaar aankijken.

Informatie
Wethouder Briels hoopt dat de bij-
eenkomsten in De Regt goed zul-
len worden bezocht. Vroeger von-

den de bijeenkomsten één keer per 
maand in het Ontmoetingscentrum 
plaats. “Om meer mantelzorgers te 
bereiken, is er in samenwerking met 
ViERBINDEN en Carolien Bongers 
van De Zorgboog besloten naar de 
mensen toe te gaan. Hier in dit soort 
wooncomplexen is meer behoefte 
en de mantelzorgers zijn er toch al.” 
Volgens Manita Herregraven, con-
tactpersoon voor de mantelzorg in 
Laarbeek, is het de bedoeling dat 
er eens in de drie maanden een 
bijeenkomst wordt georganiseerd. 
De invulling daarvan wordt aan de 
mensen zelf overgelaten, maar op 
speciale behoeften zal worden in-
gegaan. “Zo is de wens al geuit om 
eens iemand van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) 
uit te nodigen om wat informatie 

uit die hoek te krijgen.” Tijdens de 
bijeenkomsten, die vier keer per 
jaar zullen worden gehouden, zijn 
steeds vier vrijwilligers waarvan een 
paar ervaringsdeskundigen, paraat 
om mensen met vragen te woord 
te staan. De eerstvolgende bijeen-
komst is op donderdag 14 april a.s. 
in ‘De Regt’.

Om meer mantelzorgers te bereiken, 
is er besloten naar de mensen toe te 

gaan

Henny Bevers met Harrie Coppens

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

www.schippersoptiek.com

 ENKELVOUDIG € 100,00
 VARILUX € 299,00

HUISCOLLECTIE COMPLETE BRIL 
DUN KUNSTSTOF 1.6 GEHARD EN ONTSPIEGELD

 

 
* weer recht op vergoeding van uw 

zorgverzekeraar in 2016?
   Wij kunnen voor u declareren

* Twee leesbrillen op maat gemaakt 
voor € 100,00

* informeer naar de voorwaarden

Franciscushof - Lieshout 
Studio’s te huur

In het gezellige Brabantse dorpje Lies-
hout staat woonzorgcomplex Franciscus-
hof. Een mooi, gezellige locatie midden 
in het centrum waar u zelfstandig kunt 
wonen. Franciscushof is van alle gemak-
ken voorzien; 

• Zorg dichtbij & Fysiotherapie
• Wasvoorzieningen & Schoonmaakservice
• Ontspanningsactiviteiten
• Huiswinkel 
• Gezellig eetpunt (iedereen welkom)

Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met het Cliëntcontactcentrum.

Vragen over zorg? Bel het Cliëntcontactcentrum 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut) 

of kijk op www.zorgboog.nl

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!
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De Tamino’s treden op in Kouwenbergs het kerkje, Aarle-Rixtel

Praten met lotgenoten, het helpt echt

Aarle-Rixtel – In het Kouwenbergs 
kerkje wordt zondag 24 januari een 
optreden gehouden van de Tamino’s 
met onder andere René Vermaes. Het 
was 6 jaar geleden dat de Tamino’ s 
samen speelden.  Daarvoor speelden 
ze tientallen jaren Franse Chansons. 

Hoogtepunten waren het behalen van 
de 2e finale plaats in de Kleine Kome-
die op het Concours de la Chanson in 
Amsterdam een voorprogramma voor 
Julien Clerc in de Bonbonière in Maas-
tricht en het bemachtigen van een 
‘passe’ na auditie in Parijs, om daar in 
de metro te mogen spelen. Als enige 
Franstalige act stonden ze op het Na-
ked Truth Festival in het Frits Philips 
Muziekgebouw tussen Rory Block, 

Johnathan Jeremia, Spinvis e.a. De Ta-
mino’s bestaan uit Giovanni Barten op 
piano, Marc van Hoof op contrabas en 
Rene Vermaes zang en gitaar. Zij spe-
len muziek van de grote 3 (Brassens, 
Brel en Ferre) maar ook van Piaf, Ju-
lien Clerc, Juliette Greco en een paar 
eigen stukken. Een daarvan gaat over 
de Lelijke Eend, een auto die ze alle 3 
hadden (hebben) en die in het begin 
van hun muzikale reis voor het vervoer 
zorgde. Een week na het optreden in 
het Kouwenbergs Kerkje zijn ze te vin-
den in het Olympia in Parijs. Bij het op-
treden hoort u daar meer over. 

Kaartjes kosten €5,00 inclusief een 
consumptie. Kaartjes reserveren kan 
via tel. 0492-382943.

Laarbeek - De begeleider van zelfhulp-
groep ‘Contactgroep Laarbeek’, houdt 
op dinsdagavond 26 januari, van 20.00 
tot 22.00 uur in het Franciscushof te 
Lieshout, Franciscushof 17, een vrije in-
loopbijeenkomst voor lotgenoten. 

Iedereen die iets heeft met langdurige 
stress, overspannenheid, burn-out, ver-
lies van eigenwaarde en/of onbalans in 
draagkracht/draaglast is welkom. De 
toegang is gratis en aanmelding vooraf is 
niet nodig. Lotgenotencontact is warm, 
gezellig, anoniem en volledig gericht op 
zelfregie en uw herstel.

Wilt u meer informatie over lotgenoten-
contact kijk dan op onze website www.
zelfregietool.nl. Mensen met stress heb-
ben vaak een overactieve levensstijl. Zij 
beleven het ouder worden doorgaans als 
een onaanvaardbare inperking van hun 
prestatievermogen. In plaats van tijdig 
gas terug te nemen bij de eerste tekenen 
van afnemende vitaliteit, verdubbelen zij 
hun inzet, waarop tenslotte lichamelijke 

en psychische uitputtingsverschijnselen 
kunnen volgen. Het zijn mensen die vaak 
van de ene op de andere dag hun sociale 
en maatschappelijke verdiensten in rook 
zien opgaan. Ze hebben geen zicht meer 
op hun toekomst. 

De oorzaken hiervan kunnen verschil-
lend zijn. Denk onder andere aan het 
verlies van je met trots opgebouwde 
baan door ontslag of het vastlopen in 
een ongewenste relatie om welke re-
den ook. Het voor je gevoel onmenselijk 
weggezet worden als een “last” of “oud 
vuil”. Door je leidinggevende, collega of 
partner psychisch onderdrukt c.q. mis-
handeld worden omdat bij hem/haar de 
narcistische, psychopathische trekken 
vanuit zijn/haar aanleg en persoonlijk-
heid de overhand voeren. Ernstige zaken 
die basis kunnen zijn voor de spreek-
woordelijke druppel die de emmer doet 
overlopen.

Deze mensen zijn in de spreekkamer van 
huisartsen en medisch specialisten geen 

zeldzame verschijning. Vage klachten 
van geestelijke en lichamelijke vermoeid-
heid demonstreren dat “de rek eruit is”, 
terwijl tegelijkertijd met verve wordt 
duidelijk gemaakt dat de eindstreep nog 
lang niet is bereikt. Het betreft mensen 
van alle leeftijden; noeste, liefdevolle 
plichtsgetrouwe mensen, afhankelijk van 
prestatie en prestige, hun zekerheid zoe-
kend in almacht, controle of toewijding 
en sociale- of maatschappelijke bewon-
dering. Een problematiek die bij velen 
van hen het leven drastisch op zijn kop 
zet, vaak op een leeftijd waarop mensen 
bezig zijn hun hoogtepunt als mens te 
vinden. Lange tijd was men in de psy-
chiatrische hulpverlening pessimistisch 
gestemd over de behandelingsmogelijk-
heden van deze mensen. Men vond ze 
dikwijls `al te oud’ of `te trots’ om hun 
heroïsche levenshouding nog te kunnen 
corrigeren. De laatste jaren is daarin ge-
lukkig een kentering gekomen bij psy-
chologen, psychiaters en andere hulp-
verleners. Aanvullend daarop is er steeds 
meer zicht gekomen op het nut en de 

kracht van zelfhulp of lotgenotencontact 
voor mensen die op een of andere wijze 
vastlopen in zichzelf en/of hun directe 
omgeving. Praten met een lotgenoot 
werkt verhelderend, geeft erkenning en 
herkenning en stelt de mens in staat te 
herstellen en beter om te gaan met zijn/
haar leven. 

Je hoeft niet zelf ziek te zijn of iets te 
mankeren om gebruik te maken van zelf-
hulp. Ook naasten van mensen met een 
problematiek (denk aan partners,

ouders, kinderen, vrienden etc.) hebben 
veel baat bij het praten met iemand die 
hetzelfde meemaakt of al heeft meege-
maakt. Je hoeft elkaar niets uit te leggen, 
iedereen snapt uit eigen ervaring en ge-
voelen waar je over praat.

Wilt u vooraf contact, dan kan dat 
via de begeleider, Ben Rooijak-
kers, e-mail ben@zelfhulpverbindt.
nl of telefonisch via mobielnum-
mer 06 51 91 56 57. Of kijk op onze 
website www.zelfhulpverbindt.nl. 

Agenda 
21-27 januari 2016

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Donderdag 21 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering 
Na afloop van de viering wordt er door de zus-
ters een kop koffie geschonken

Vrijdag 22 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 23 januari 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte

Zondag 24 januari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Jongeren Eucharistieviering voor Vormelingen 
m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Jan Hornes (1e 
sterfdag), Theo Vereijken (verj), Onno Willems, 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Mien Schepers-
van der Heijden (mged), Harrie Steegs (mged), 
Mark Raaijmakers (mged), ouders van den 
Elzen-Hoogenhoff (verj), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter, Johan en Elisabeth 
Merks-Sanders en overleden familieleden.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Maria van 
Empel-van Vijfeijken en echtgenoot Gerard, 
Theo Bouw, Agnes Verschuren-Colen, Corrie 
Vereijken-van den Bogaard, Jan en Jack van 
Leuken, Theo en Jet Spierings-Vlemmings, 
Frans Rooijakkers.

Maandag 25 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 26 januari

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering ZLTO

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 27 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

‘Het Schriftwoord 

dat gij zojuist gehoord hebt 

is thans in vervulling gegaan.’

KERKBERICHTEN

Jaarvergadering Vrouwenbeweging
Beek en Donk – De Vrouwenbewe-
ging Beek en Donk houdt op dinsdag 
26 januari haar jaarvergadering. 

Hiervoor worden de leden uitgenodigd 
om 20.00 uur in zaal ’t Huukske. Na 
de vergadering gaat men verder met 
de loterij en het kienen. 

Meubels • Bankstellen • Schilderijen • Verlichting • Accessoires

Truuds Woonwinkel
is i.v.m. vakantie

gesloten van 1 t/m 
donderdag 18 februari.

Truuds XXL
blijft normaal geopend.

Elisabethplaats 53 • 5421 LC Gemert
T. 0492 820 150

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

GROOTSTE DEALER

Urban Sofa’s & Jouw Meubel

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl
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MooiLaarbeekkrant
De ozb-verhoging als sluitpost voor de begroting?

facebook.com/DeBiezenTC
@DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 
5741 SB  Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl
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WeekvoordeelGRATIS SPELEN IN HET

 SPEELPALEIS
Tulpen Muscari Blauwdruifje
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

Haal nu het 
voorjaar in 
huis!
15 cm hoog in 
9 cm pot

van 3.50

Nu € 1.99 Nu 1 + 1 gratis
0.99 p/stuk

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

van 3.50

Nu € 1.99

Muscari Blauwdruifje Phalaenopsis
Superkwaliteit
verkrijgbaar 
in diverse 
kleuren met 
4-bloemstellen
in 12 cm pot

Nu € 7.99
14.95

Tip! 

Geniet van 
wat lekkers in 
het Tuincafé

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek - Of je nu internet afstruint, 
de verkiezingsprogramma’s van de 
huidige coalitiepartijen bestudeert, 
het coalitieakkoord van 2014 leest 
of de door de gemeente Laarbeek in 
mei 2015 opgestelde kadernota (be-
leidsstuk dat dient ter voorbereiding 
op de totstandkoming van de begro-
ting) raadpleegt, telkens weer lees je 
terug: “De ozb mag niet dienen om 
de gemeentelijke begroting rond te 
krijgen.” 

Hoe zit dit nou in werkelijkheid vraag 
je je af. Houdt de gemeente Laarbeek 
zich aan deze stelregel of gebruikt zij 
het (eenmalig) extra verhogen van de 
ozb met 10% om de begroting 2016-
2019 sluitend te krijgen? 

De fractievoorzitters van PNL (oppo-
sitie), De Werkgroep (coalitie) én de 
wethouder zelf geven tekst en uitleg. 
 
Mag de ozb-verhoging in uw ogen 
dienen als sluitpost van de begroting 
en is hiervoor gekozen?
Ria van der Zanden (PNL): “Nee, de 
ozb mag niet gebruikt worden als 
sluitpost van de begroting. Ik vind 
dat je de inwoners dan ziet als een 
soort van ‘melkkoe’, terwijl je er juist 
moet zijn voor alle inwoners. Een ver-
hoging van 10% gaat ook tegen alle 
verkiezingsbeloftes in. PNL was van-
uit de vorige coalitie reeds akkoord 
met een jaarlijkse stijging van de ozb 
van 3% per jaar vanuit de gedachte 
de ozb met mate te laten stijgen. Wij 
zijn dan ook pertinent tegen een ver-
hoging van 13%. En let wel: die 10% 
extra komt er ‘duurzaam bij’ want 
die blijven ze in de berekeningen 
doortellen.” 

Ben Swinkels (De werkgroep) legt uit: 
“De Werkgroep ziet de ozb-verhoging 
niet per definitie als sluitpost van de 
begroting, alhoewel ik niet kan ont-
kennen dat de eenmalige verhoging 
van 10% als gedeeltelijke sluitpost op 
de begroting van 2016-2019 wordt 
ingezet. Wij zijn van mening dat het 
leven in de dorpskernen in het alge-
meen goed moet zijn en goed moet 
blijven. We hechten eraan dat het 
hoge voorzieningenniveau van Laar-
beek blijft zoals dit nu is en dus was 
bezuinigen in die richting geen optie. 
Door middel van een eenmalige ozb-
verhoging van 10% blijft de kwaliteit 
van het voorzieningenniveau gewaar-
borgd en is de begroting tot en met 
2019 in één klap rond. Op die manier 
ontstaat er ook ruimte voor nieuw be-
leid, want behalve bezuinigen richt De 
Werkgroep ook graag het oog op de 
toekomst. Hoe zorgen we voor een 
gezond evenwicht en hoe kunnen we 
Laarbeek toekomstbestendig maken 
en houden?”

Wethouder Tonny Meulensteen: “Mijn 

eerste antwoord is ‘nee’, de ozb mag 
niet zonder meer worden ingezet als 
sluitpost op de begroting. Er zijn ver-
schillende manieren om de begroting 
sluitend te krijgen. We zijn uitgegaan 
van een totaalpakket aan maatrege-
len, de ozb-verhoging is er daar één 
van. Echter, in dit geval heeft de raad 
bepaald dat met het eenmalig verho-
gen van de ozb van 13% de begroting 
structureel sluitend zal zijn tot en met 
2019, zonder dat er bezuinigd hoeft te 
worden op bijvoorbeeld subsidies aan 
verenigingen en vrijwilligers. Omdat 
de woonlasten in Laarbeek één van 
de laagste in de regio blijven, is een 
eenmalige verhoging van €29,- ook te 
verantwoorden. We hebben in dit licht 
ook wel degelijk gekeken naar hoe de 
ozb zich verhoudt tot andere gemeen-
ten in de regio. Bovendien hebben we 
als college met elkaar afgesproken 
geen problemen voor ons uit te schui-
ven maar direct aan te pakken.”

Heeft u alternatieven voor de ozb-
verhoging onderzocht?
“Jazeker, vervolgt Van der Zanden: 
“In een reactie op de Begroting heb-
ben wij in november nog diverse voor-
stellen aan de raad gedaan. De interne 
rekenrente naar beneden bijstellen bij-
voorbeeld. Het percentage van 3% is 
niet langer realistisch. Op basis van de 
gegevens die het college ons ter hand 
heeft gesteld, hebben wij voorgesteld 
de ingeboekte daling in de begroting 
van de bouwleges van €400.000,- te-
rug te draaien. De komende vier jaar 
worden er paar jaar gemiddeld 100 
huizen gebouwd in Laarbeek. Hoe kan 
het dan dat de gemeente de inkom-
sten uit bouwleges fors verlaagt op de 
begroting? PNL is ervan overtuigd dat 
de opbrengst uit bouwleges hoger zal 
zijn dan de totale opbrengst van de 
ozb-verhoging. Bovendien hebben we 
onze vraagtekens gezet bij het jaar-
lijks beschikbaar stellen van een extra 
bedrag van €50.000,- ten behoeve 
van het duurzaamheidsproject. Wij 
hebben voorgesteld bestaand beleid 
(t.a.v. groenonderhoud, onderhoud 
gebouwen en bijvoorbeeld openbare 
verlichting) - voor zover mogelijk en 
nodig - eerst bij te sturen naar een 
meer duurzaam en toekomstbesten-
dig beleid alvorens jaarlijks een extra 
bedrag van €50.000,- exclusief voor 
duurzaamheid te reserveren.” 

Ben Swinkels (De Werkgroep): “Al-
ternatieven zijn uitgebreid tegen het 
voetlicht gehouden. Korten op de 
zorg, korten op subsidies van vereni-
gingen (en indirect daarmee ook op 
vrijwilligers), het verminderen van het 
minimabeleid; allemaal mogelijke al-
ternatieven voor een ozb-verhoging. 
Maar de keuze was simpel: wij kiezen 
bewust voor het sociale domein en 
vinden dat je hier ‘vanaf moet blijven’. 
Ook het drastisch verhogen van de 
legesinkomsten of het verhogen van 
de grondprijs is als alternatief beke-

ken maar kon het vertrouwen in een 
gezonde, evenwichtige toekomst niet 
wegdragen.”

Tonny Meulensteen licht toe: “Vanuit 
het bezuinigingsplan 2011/2012 be-
stonden er nauwelijks alternatieven. 
‘De rek was er zeg maar uit’. De ver-
wachte besparing vanuit de samen-
werking Peel 6.1 ter hoogte van het 
bedrag vergelijkbaar aan de ozb-ver-
hoging leverde niet op wat door het 
vorige college was begroot en vanuit 
de raad was reeds besloten pertinent 
niet te bezuinigen op subsidies aan 
verenigingen en vrijwilligers. Het ver-
hogen van de bouwleges is serieus 
onderzocht. Die maatregel zou ech-
ter ook niet voldoende opleveren om 
de begroting sluitend te krijgen. Je 
kunt iemand niet meer laten betalen 
aan bouwleges dan dat een dakkapel 
kost.”

Lastenverhoging enerzijds en inves-
teren in duurzaamheid anderzijds
In de kadernota die de titel ‘Laarbeek 
investeert!’ draagt, stelt het gemeen-
tebestuur dat zij “een jaarlijkse lasten-
stijging ‘onontkoombaar’ vindt als ge-
volg van steeds stijgende kosten, die 
bovendien niet helemaal door inkom-
sten vanuit het Rijk worden gedekt.” 

Tegelijkertijd kondigt het gemeentebe-
stuur in de kadernota en in de defini-
tieve begroting voor 2016-2019 aan 
dat zij een bedrag van 1 miljoen euro 
(zogenaamd ‘aanjaaggeld’) beschik-
baar stelt voor duurzaamheid. Dit be-
drag wordt uitgetrokken voor ideeën 
die moeten leiden tot ‘een duurzaam 
en toekomstbestendig Laarbeek’. Ini-
tiatieven daarvoor moeten vanuit de 
samenleving komen. Om dit proces in 
gang te zetten, besluit de gemeente 
ook jaarlijks een bedrag van €50.000,- 
beschikbaar te stellen.

Waarom wordt gekozen voor het in-
vesteren in nieuw beleid terwijl tegelij-
kertijd een verhoging van de jaarlijkse 
lasten noodzakelijk blijkt? 

Ook deze vraag leggen we voor aan 
de betrokken beleidsmakers:

Hoe verklaart u enerzijds een tekort 
op de begroting van 1,5 miljoen en 
anderzijds het beschikbaar stellen 
van een bedrag van 1 miljoen voor 
duurzaamheid?
“Het instellen van een bedrag van 1 
miljoen euro voor duurzaamheid ter-
wijl er sprake is van een begrotings-
tekort is een politieke keuze; niet de 
keuze van PNL”, aldus Van der Zan-
den. 

“Het aanjaaggeld voor het duurzaam-
heidsproject van 1 miljoen euro is ont-
staan uit een positief resultaat over 
2014”, vervolgt Swinkels. “Indien 
deze meevaller zou worden ingezet 
om het begrotingstekort te dichten, 

zou dit slechts 2% van de 10% ozb-
verhoging vervangen. Er zou dan dus 
nog een ozb-verhoging van 8% over-
blijven. Wij kiezen in dit geval voor 
duurzaamheid en voor investeren in de 
toekomst en staan dan ook pal achter 
het duurzaamheidsproject. Zelfs als dit 
project er niet was geweest, hadden 
we gekozen voor een eenmalige ozb-
verhoging van 10%, vanwege een 
kwalitatief hoog voorzieningenniveau. 
En ook dan waren we in de regio een 
gemeente gebleven met lage lasten 
voor de inwoner.” 

De wethouder besluit: “Het aanjaag-
geld van 1 miljoen euro is een toe-
komstgerichte investering vanuit de 
gemeente. We gaan ervan uit dat deze 
zich op lange termijn gaat terugbeta-
len. Met het oog op eventuele extra 
bezuinigingen in de periode 2019-
2024 schuiven we de bezuinigingen 
dus niet door maar zorgen we voor 
een extra bron van inkomsten ‘aan de 
voorkant’. Zo voorkom je ‘paniekvoet-

bal’. Overigens is het tekort van 1,5 
miljoen inmiddels gehalveerd. Het niet 
beschikbaar stellen van de 1 miljoen 
aanjaaggeld voor duurzaamheid zou 
1% aan ozb-stijging schelen. Door dit 
aanjaaggeld nu te investeren, kunnen 
we onze inwoners mee laten denken 
over de weg naar een duurzame toe-
komst. Een bewuste keuze.”

Conclusie?
Wat duidelijk is geworden, is dat de 
verhoging van de ozb dient als sluit-
post op de begroting van de gemeente 
Laarbeek. En ja, het bedrag van 1 mil-
joen aanjaaggeld voor duurzaamheid 
hád afgeboekt kunnen worden op 
het begrotingstekort. Maar hiervoor 
is door het huidige bestuur van Laar-
beek niet gekozen in het licht van een 
toekomstbestendig Laarbeek. Een po-
litieke keuze. Logische en interessante 
vraag die nu ontstaat is: wat is de sta-
tus van het duurzaamheidsproject en 
waar en wanneer kunnen inwoners 
van Laarbeek hun plannen ventileren? 

Wie betaalt ozb?
Iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en/of bedrijfspand) in 
Laarbeek betaalt onroerendezaakbelasting aan de gemeente. Gebruikers van 
woningen die geen eigenaar zijn (huurders), betalen geen ozb meer sinds 1 
januari 2006. Gebruikers van bedrijfspanden betalen wel ozb. 

Iets meer achtergrondinformatie…
De ozb bestaat sinds 1975 en werd ingevoerd ter vervanging van de tot dan 
geldende personele belasting en grondbelasting. Bij de invoering werd be-
paald dat de ozb niet mocht dienen om de gemeentelijke begroting sluitend 
te krijgen. Alle gemeenten in Nederland heffen ozb. Deze belasting beslaat 
zo’n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar. Er bestaat een al-
gemene richtlijn in Nederland voor de maximale jaarlijkse stijging van de ozb, 
de zogenaamde ‘macronorm’. De macronorm voor 2016 is vastgesteld op 
1,57%. De praktijk leert echter dat gemeenten - waaronder Laarbeek - zich 
niet veel aantrekken van deze richtlijn en deze regelmatig fors overschrijden. 
Dit is misschien niet meer dan logisch wanneer je bedenkt dat elke gemeente 
de ozb-tarieven zo hoog mag maken als zij wil en er geen sancties mogelijk 
zijn wanneer een gemeente de norm overschrijdt. 

Laarbeek in het nieuws als grootste stijger
Uit een steekproef van 11 december 2015 van de Vereniging Eigen Huis onder 
107 gemeenten (een kwart van alle Nederlandse gemeenten) blijkt dat huis-
eigenaren dit jaar gemiddeld 1,8% meer aan ozb betalen dan afgelopen jaar. 
Uit diezelfde steekproef blijkt ook dat de gemeente Laarbeek aan kop gaat in 
Nederland met een stijging van maar liefst 13%. Concreet betekent dit dat 
een gemiddelde huiseigenaar in Laarbeek in 2016 €29,- meer aan ozb betaalt.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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de razende reporter

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

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

Kunstgras Sparta’25

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Heerlijke stamppot van pastinaak en zoete aardappel

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 1 appel

• 500 gr zoete 

aardappels

• 2 pastinaken

• 200 gr spekblokjes

• 75 gr rucola

• 50 gr walnoten

• peper en zout

• Scheutje melk

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Bereiding
Schil de zoete aardappel en de 
pastinaak en snijd in stukjes. Breng 
een pan water aan de kook en 
voeg de pastinaak en zoete aar-
dappel toe. Kook ongeveer 15 
min. Bak ondertussen de spekjes 
krokant in een koekenpan en schil 
de appel en snijd in blokjes. Con-
troleer met een mesje of de aar-
dappel en de pastinaak al gaar zijn. 
Giet ze af en doe ze terug in de 
pan. Stamp tot een �jne massa en 
voeg een beetje melk toe om het 
smeuïg te maken. Breng de stamp-
pot op smaak met een snuf peper 
en zout. Schep de appels, gebak-
ken spekjes, walnoten en de ru-
cola door de stamppot en serveer 
direct. Eet smakelijk! 

SudokuHard

3 4 2 5

5 1 8

6 7 4

3 7 6

6 8

8 9 4

2 1 9

3 9 7

4 5 9 3

Puzzle #195780

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ACTIVITEIT
ALCOHOLIST
ARMOEDIG
BLOND
BRAND-
GEVAAR
CONSULTANT
DWINGEND

EERLIJK
EVENAREN
FRANKEREN
GRAAIEN
GRONDIG
HERHALEN
ISOLATIE

KANTOOR
KWETSEND
LUCHTBEL
MARKANT
NEDERIG
NUMMER
POSITIE

RUIT
SAUZEN
VERZENDING
VOETENBAD
ZACHT
ZOEKEN

ZWEMBAD

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

BRANDGEVAAR ACTIVITEIT ALCOHOLIST
CONSULTANT VERZENDING FRANKEREN
VOETENBAD ARMOEDIG DWINGEND
EVENAREN HERHALEN ISOLATIE
KWETSEND LUCHTBEL EERLIJK
GRAAIEN GRONDIG KANTOOR
MARKANT NEDERIG POSITIE
ZWEMBAD NUMMER SAUZEN
ZOEKEN BLOND ZACHT
RUIT

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Nelly AppeldoornWim Maas

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Tim ... Koploper met klompjesTim ... Koploper met klompjesDo
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Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Haar Zaken, Broek 20, 5738 PA Mariahout (zijstraat Sonseweg) 
T 06-53975005 E margo@haarzaken.net 

www.haarzaken.net

Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.
De meeste IPL apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als CE of FDA) maar de Record IPL is 
tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse Kwaliteit- en veiligheidscertificaten.

RUIM 9 JAAR ERVARING IN DEFINITIEF ONTHAREN 
MET UITSTEKENDE RESULTATEN!

zie voor meer informatie onze webpagina 

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN
BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

BIKINILIJN € 25,- | BOVENLIP OF KIN € 12,50  
OKSELS € 20,-

ONDERBENEN € 50,- | RUG EN SCHOUDERS € 100,-

Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk - Binnenkort verga-
dert de Laarbeekse gemeenteraad 
over de wens van voetbalvereniging 
Sparta’25 om kunstgras aan te leg-
gen. Brechje Biemans, bestuurslid 
en verantwoordelijk voor projecten, 
legt aan De MooiLaarbeekKrant uit 
waar deze wens vandaan komt en 
wat de aanleg van kunstgras voor 
de toekomst van de club betekent.

Lekker snel
Naar aanleiding van capaciteitspro-
blemen bij de trainingen en een on-
derzoek van de gemeente Laarbeek 
in 2013 besloot het bestuur van de 
club zich te verdiepen in de mogelijk-
heden en voor- en nadelen van een 
kunstgrasveld. Veel Brabantse clubs 

beschikken al over kunstgras en tij-
dens uitwedstrijden ervaren de jonge 
spelers dat deze velden veel sneller 
gaan en lekker vlak zijn. Zij weten 
dan ook wel wat ze willen. Maar het 
bestuur van Sparta’25 heeft meer re-
denen om te kiezen voor kunstgras.

Capaciteitsprobleem
“In eerdere gesprekken met de ge-
meente konden we ons capaciteits-
probleem niet cijfermatig aantonen, 
omdat we uitgingen van standaard-
berekeningen. Het blijkt nu, dat we 
wel degelijk een capaciteitsprobleem 
hebben. De KNVB heeft in maat-
werkberekeningen bijvoorbeeld wel 
de teams meegerekend die niet in 
KNVB verband voetballen, waardoor 
we een duidelijk tekort aan trainings-
velden blijken te hebben. Er zijn nu 
twee mogelijke oplossingen. Het aan-
leggen van een extra trainingsveld of 
het vervangen van het gras op het 
hoofdveld door kunstgras. Daardoor 
kan dit veld niet 250, maar 1200 uur 
per jaar gebruikt kan worden. Dan 
kan het ook als trainingsveld worden 
ingezet. Met een berekening heb-
ben we aangetoond, dat we aan de 

eis van de gemeente voldoen dat de 
aanleg van kunstgras kostenneutraal 
moet gebeuren. Bovendien toonde 
de KNVB door middel van cijfers aan 
dat we deze capaciteit over 25 jaar 
nog steeds nodig hebben.” 

Hoognodige renovatie hoofdveld
Het hoofdveld van Sparta’25 staat 
al 10 jaar op de nominatie om gere-
noveerd te worden. Renovatie is tot 
nu toe steeds uitgesteld. “Er kan dan 
negen maanden niet op gespeeld 
worden”, licht Brechje toe. “Maar 
het veld is nu dusdanig slecht, dat 
we renovatie niet langer uit kunnen 
stellen. Als de gemeente kiest voor 
kunstgras, kan het veld binnen de 
periode van de zomerstop worden 

aangelegd. Dan kunnen we dus 
gewoon doorspelen als het seizoen 
weer van start gaat.” 

“Kunstgras heeft de toekomst”
“Kunstgras heeft de toekomst. Laar-
beek is één van de weinige gemeen-
ten in Brabant waar nog geen kunst-
gras ligt”, weet Brechje. “Op een 
kunstgrasveld kun je de hele winter 
doortrainen. Daarmee kan Sparta’25 
invulling geven aan haar sportieve en 
maatschappelijke functie om zoveel 
mogelijk inwoners de gelegenheid 
te bieden om te sporten. Bovendien 
geeft het ons als club ook de mo-
gelijkheid om onze ambities op het 
gebied van duurzaamheid verdere 
invulling te geven. Een kunstgrasveld 
dat veelvuldig gebruikt wordt, maakt 
het aanleggen van Ledverlichting 
voor ons rendabel. 

Eigen bijdrage
“Onze wens om een kunstgrasveld 
aan te leggen is zo sterk, dat wij 
als club bereid zijn bij te dragen in 
de kosten van het onderhoud. Ook 
kunnen wij onze sponsoren en le-
den inzetten bij de aanleg”, eindigt 
Brechje haar betoog. “Dat scheelt de 
gemeente aanzienlijk in de kosten. 
Bovendien denken wij als vereniging 
graag mee over de mogelijkheden 
om het veld multifunctioneel in te 
zetten. Misschien kan het op mo-
menten dat we er zelf geen gebruik 
van maken, ingezet worden voor 
scholen of andere verenigingen.”

Brechje Biemans van Sparta ‘25

Door de aanleg van een kunstgrasveld kan Sparta ‘25 invulling 
geven aan haar sportieve en maatschappelijke functie

Sparta’25 richt zich op de toekomst: “Wij willen kunstgras"

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk) 

Beek en Donk – Na twee jaar niet ge-
schaatst te kunnen hebben, zijn de 
ijsmeesters in wijk De Regt nu dol-
blij. Het is misschien maar voor een 
paar dagen, maar één ding is zeker: 
er kan geschaatst worden! Vandaag 
(donderdag) is de schaatsbaan op 
het Molenveld voor het eerst open, 
vrijdagavond is er discoschaatsen en 
als het weer een beetje meezit, kun-

nen de kinderen er ook zaterdag nog 
plezier van hebben. 

Paul van Eijndhoven, Mario Engelen, 
Gerwin Spaan en Tjeerd van den Broek 
zijn al vier jaar lang de ijsmeesters van 
deze wijk. Met het opknappen van 
wijk De Regt kwam Mario met het idee 
van een schaatsbaan. Vier jaar geleden 
werd deze neergelegd op het Molen-
veld en met veel plezier gebruikt. Na 
twee jaar niets, zijn de heren dolblij dat 
er in ieder geval geschaatst kan wor-
den dit jaar. 

“Afgelopen zaterdag hebben we het 
zeil gelegd en de kraan opengedraaid. 
Met vier personen zijn we druk in de 
weer om te kijken hoe de staat van het 
ijs is. We hebben veel contact onder-
ling.”

De ijsbaan is voor iedereen vrij toegan-
kelijk. Er wordt geen entree gevraagd. 
“Wij vinden dit superleuk om te doen 
en zien het echt als mooi burgerinitia-
tief. We hebben ook zelf al het materi-
aal bekostigd om dit te kunnen realise-
ren”, aldus een trots Mario. 

It giet oan! Schaatsen op het Molenveld 
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Dé oplossing voor 
groei en bloei 

Dé oplossing voor groei en bloei

Nu ook verkrijgbaar bij Tuincentrum d’n Heikant, 
Bakelseweg 1, 5735 SC Aarle-Rixtel 
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

Wist ik het?
Eind december 2011, snel voor sluit-
ingstijd nog wat boodschappen doen. 
Terwijl ik de boodschappen verzamel 
rennen her en der mensen rond die am-
per tijd nemen om te praten. Aangeko-
men bij de kassa vertelt de kassière dat 
het te maken heeft met een dorpsquiz. 
Waarom wist ik hier niets van? 

Op mijn fi ets richting huis kan ik mijn 
verbazing niet onderdrukken. Door 
mijn vrij rustige straat rijdt een optocht 
auto’s met een maximale snelheid van 
twintig kilometer per uur. Her en der 
wordt gestopt, ook op kruispunten. 
Portieren worden opgeslagen en er 
wordt druk geroepen. Welk virus heeft 
hier toegeslagen? Had ik iets gemist?
Een jaar later ben ik ook door dit virus 
besmet.  De tip van de plaatselijke 
kruidenier gaat direct door naar mijn 
team. Handig voor mij en sneu voor 
mensen die ’s avonds in het duister 
tasten en met zaklampen zijn etalage 
afspeuren. Lachend fi ets ik, met lastige 
vragen op zak, langs de Leonarduskerk 
waar allerlei personen het gebouw 
inspecteren. Nadat ik manlief thuis aan 
het werk heb gezet fi ets ik terug naar 
mijn team, grinnikend over de ‘idioten’ 
die voetje voor voetje over het Piet van 
Thielplein schuifelen. Bezig met een 
buitenopdracht, ik wist het.

Een sudoku met negen cijfers was te 
moeilijk. Frustratie als de volgende dag 
een jongen bij de bakker vertelt dat 
je de puzzel gewoon op internet kon 
invullen. Het jaar daarna deze extra 
kennis gebruiken. Na een hele avond 
met een te trage computer ben ik gaar 
maar voldaan. Legoplatenhoezen en 
notenschrift. Kan ik zeggen; dát wist ik.

In 2014 lag er een fl ink pak sneeuw. 
Ronkende start bij het ontmoetings-
centrum. Als verslaggever bots ik bijna 
met mijn fi ets op een auto die midden 
op de weg stopt om snel opdrachten 
naar het thuisfront te appen. Slib-
berend bezoek ik plekken waar ik am-
per opgemerkt wordt door deelnemers, 
meestal gedoken achter een computer 
of druk bezig achter een naaimachine. 
Een uitdagende creatieve opdracht, 
maar daar wordt een goede draai aan 
gegeven, ik wist het.

Editie vijf is super. Veel pittige vragen, 
een oude videoband (gelukkig niet van 
hout) en veel uitdagende opdrachten 
die via het buitenteam binnen komen. 
Tussen kerst en oud en nieuw komt een 
heel dorp in beweging. En de uitslag? 
Niet eerste? Ik wis ‘t.

Mariahout in ‘spotlights’ tijdens 
kletsavond Heikneuters

Arian de Groot  Korenmijt 19 B, Beek en Donk,  0492 - 36 80 39 www.top-gardens.nl

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Mariahout – Een tot de nok toe gevuld 
Buurthuis zat zaterdagavond klaar voor 
de kletsavond van de Heikneuters. Het 
enthousiaste publiek werd getrakteerd 
op een vrolijke avond met diverse op-
tredens van hoge kwaliteit, bijna geheel 
verzorgd door Mariahoutenaren. 

Uitgebreid, gevarieerd programma
Onder de vrolijke klanken van de Grot-
tendorfers werd de avond geopend 
waarna prins Hein en zijn gevolg konden 
aanschuiven om de hele avond ‘te on-
dergaan’. Met een actieve familie en een 
creatieve vriendengroep wist het prin-
senpaar dat ze het een en ander konden 
verwachten. De avond werd geopend 
door gastkletser Menno Hoek, waarna 
het Mariahoutse volk hun gang kon 
gaan. Het hele podium was omgebouwd 
tot ‘grot’ en het publiek beleefde een 
ware ‘Mariaverschijning’ in de persoon 
van Marian Hagelaars. De familie Gilsing 
zette het beste beentje voor en zong het 
prinsenpaar toe. ‘Kiek Ons’ had voor de 
gelegenheid Herman den Blijker naar 
Mariahout gehaald. Naast droge humor 
en verschillende woordspelingen werd 
er door Margo Leenders en Ilse Barten 
prachtig gezongen en zette Twan van de 
Linden een rap neer waarbij Lil’ Kleine 
verbleekt.

Dames aan zet
Na de pauze brachten de dansmariekes 
hun showdans. Negentien meiden van 
klein tot groot zetten hun beste beentje 
voor, aangemoedigd door hun enthousi-
aste begeleidsters, die naast het podium 
intens met hen meeleefden. Na het op-
treden ziet De MooiLaarbeekKrant dans-
mariekes Jasmijn en Vlinder op schoot 
bij leidster Inge kruipen. Vol spanning 
wachten ze op het optreden van mama 
in de debuut-act van ‘Skôn vrouwkes’. 

De dochters zingen de liedjes uit de 
sketch woordelijk mee, aandoenlijk om 
te horen. De ‘Beginnerscursus succesvol 
kletsen’ is voor ‘de vrouwkes’ eigenlijk 
niet nodig. Met de zeven zekerheden 
voor een goede klets zetten ze, met 
hulp van de oudgedienden Albert van de 
Boogaard, Mari van Eijndhoven en Gerry 
van de Broek, een meer dan volwaardig 
optreden neer. Daarna was het de beurt 
aan ‘Wanaw’, waarin de vijf winnaressen 
van het Laarbeekse liedjesfestival na een 
tropische vakantie op vliegveld ‘Weeze’ 

stonden te wachten op hun moeders. 
‘Hello Goodbye’ wordt omgedoopt tot 
‘Hoi en houdoe’ met een schitterend 
gastoptreden van de vijf moeders van de 
dames. Zo moeder zo dochter gaat hier 
zeker op.

We gaan nog niet naar huis
Met ‘Omroep Erpel’ zwepen Dion en En-
zio van Erp de zaal muzikaal op. De hele 
zaal zingt uit volle borst mee. Ze geven 
ook nog een demonstratie achteruitzin-
gen. Dat ze uiteindelijk bij de prinses in 
bed belanden is een mooi bruggetje naar 

het optreden van ‘In the box’, dat de 
prins en zijn vrouw moeilijke momenten 
bezorgt. Robert van Bosbeek heeft zijn 
voormalige maat Prins Hein ingeruild 
voor broer Maarten Gilsing. Samen mik-
ken ze als darters menig pijl op het prin-
senpaar. Oude filmopnames en een op-
genomen telefoongesprek laten prins en 
prinses blozen, tot hilariteit van de zaal. 
Het optreden van gast-tonprater Jasper 
van Gerwen wordt naar voren gescho-
ven en zo heeft de vriendengroep van 
de prins en adjudant het laatste woord. 
ACV Bierenderest komt met het hele 
gevolg op. Prins Timotheüs de Leste be-

dankt de Heikneuters 
dat ze naar zíjn kletsavond zijn gekomen. 
Na een geweldig optreden van de dans-
mariekes van ACV en menig sneer naar 
CV de Heikneuters staat de zaal op zijn 
kop. ACV reikt geen medailles uit, maar 
een cheque van €250,- aan broer Maar-
ten die komend jaar Alpe d’Huzes gaat 
fietsen. Nog minutenlang wordt in de 
zaal de carnavalskraker van ACV gezon-
gen. Prins Hein is sprakeloos en nodigt 
de bevriende carnavalsvereniging uit op 
het podium voor een onderscheiding. 
Een bijzonder einde van een kletsavond 
op hoog niveau.
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Laarbeek - De Nationale Voorleesdagen 2016 
vinden plaats van woensdag 27 januari tot en 
met zaterdag 6 februari. Tijdens deze voor-
leesdagen wordt in het hele land extra aan-
dacht besteed aan het belang van voorlezen. 
En… wordt er twaalf dagen lang heel veel 
voorgelezen en diverse activiteiten georgani-
seerd. Natuurlijk ook in uw bibliotheek. 

Doel van de campagne is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kun-
nen lezen. Samen bezig zijn met boeken geeft 
veel plezier. Plaatjes kijken, dingen aanwijzen, 
vertellen en zingen. Een boek is voor een peu-
ter net zo belangrijk als een knuffelbeest of 
ander speelgoed. Voorlezen is leuk, gezellig 
en leerzaam. Voorlezen maakt van kleintjes 
grote lezers.

In de vestigingen van Bibliotheek De Lage 
Beemden ligt voor alle kinderen tot en met 
6 jaar die lid worden van de bibliotheek een 
kleine verrassing klaar. Het Prentenboek van 
het Jaar ‘We hebben er een geitje bij!’, ge-
schreven door Marjet Huiberts, staat natuur-
lijk in de schijnwerpers. Evenals allerlei andere 

vrolijke prentenboeken uit de Prentenboeken 
Top Tien, die is samengesteld door een jury 
van Nederlandse jeugdbibliothecarissen.

Pyjamafeestje
Peuters en kleuters zijn van harte welkom bij 
het pyjamafeestje in de bibliotheek. Trek je 
mooiste pyjama aan, pak je knuffel en kom 
naar de bieb. In het donker tussen de boeken 
wordt voorgelezen uit een prentenboek. Het 
feestje begint om 18.15 uur. Woensdag 27 ja-
nuari in Bibliotheek Aarle-Rixtel. Donderdag 
28 februari in Bibliotheek Gemert en maan-
dag 1 februari in Bibliotheek Boekel.

Speurtocht en voorlezen bij dierenpark ‘t Reg-
ter Eind 
In Bibliotheek Gemert kunnen peuters en 
kleuters met hun (groot)ouders meedoen aan 
een speurtocht in het centrum van Gemert. 
Het deelnameformulier is op te halen bij de 
bibliotheek of bij Bruna in Gemert. Onder de 
juiste inzendingen wordt een prentenboek 
verloot. Op zaterdag 30 januari om 11.00 uur 
lezen medewerkers van de bibliotheek voor 
bij dierenpark ‘t Regter Eind in Beek en Donk. 

Beek en Donk - Terug van weggeweest, de auto 
fotozoektocht van Sparta’25. De laatste keer dat 
deze werd gehouden moesten de op fotorolle-
tjes gemaakte foto’s eerst ontwikkeld worden 
en daarna opgeplakt en gekopieerd. Dankzij de 
Vrienden van Sparta’25 is deze leuke activiteit 
weer terug. 

Op 17 januari was er een circa 2 uur durende 
tocht uitgezet door vooral het prachtige buiten-
gebied van Laarbeek. De deelnemers zijn vast 
op plekken geweest waar ze niet zo vlug komen 
normaal. Vanuit de auto is gezocht naar foto’s 
van onder andere een kip, een plaatje met num-
mers, sierhekwerk, bomen, schoorsteenkap-
pen, lantaarnpaal nummer 31 en ja heus, zelf 
naar een olifant. De foto’s moesten rechts van 
of recht voor de auto te vinden zijn. Natuurlijk 
stonden foto’s in de lijst die links of achterwaarts 
genomen zijn. De deelnemers hebben de meeste 
foto’s kunnen vinden. Achteraf was er natuurlijk 
discussie of een bepaalde foto wel geldig was, 
maar zoals bij elke ‘quiz’, de organisatie bepaald. 
Uiteindelijk waren de organisatie en de deelne-
mers zeer tevreden over deze activiteit. 

De top drie van de tocht:
1. Familie John Verlijsdonk
2. Verster/Kluijtmans combinatie
3. Groep Martens

Zij ontvingen een waardebon van €25,00, 
€50,00 en €75,00 van ‘t Verswarenhuys. En 
voor degene die deze activiteit gemist heeft, de 
fotozoektocht komt volgend jaar weer terug op 
de activiteitenkalender van Sparta’25. 

FIFA Battle, Last minute inschrijven kan nog
Op zaterdag 23 januari organiseert Sparta’25 
weer een FIFA gamebattle. Er wordt ge-
speeld met het spel FIFA 16. Net als vorig jaar 
wordt de finale gespeeld op het hoofdveld. 
Nieuw dit jaar is dat de winnaars door mo-
gen naar een regionale finale... Wil jij mee-
doen. Inschrijven kan nog op de site van 
Sparta of meld je zeer op tijd zaterdag in het 
clubgebouw. Meer informatie staat op de site 
www.sparta25.nl.  

In de ProviderMonitor van de Consumenten-
bond komt glasvezelprovider OnsBrabantNet, 
net als in de publicatie van juni vorig jaar, zeer 
goed uit de bus met een klantoordeel van een 
8. De provider scoort vooral hoog op de kwa-
liteit van haar diensten. Daarnaast krijgt de 
klantenservice met een 7.8 het hoogste cijfer 
voor service bij storingen, en geeft providers 
uit de rest van het land hiermee het nakijken.

Trots op de beste service 
Uit het onderzoek blijkt dat er bij glasvezel-
klanten van OnsBrabantNet weinig storingen 
plaatsvinden. Vindt er toch een storing plaats, 
dan is van alle providers de service van Ons-
BrabantNet de beste. In de publicatie van juni 
vorig jaar kwam OnsBrabantNet ook al goed 
uit de bus. Andries Mijnhardt, directeur van 
OnsBrabantNet: “Typisch Brabantse dingen, 
die wij gewoon vinden, zoals een persoonlijke 
benadering en je inspannen voor je klanten, 
worden duidelijk gewaardeerd. Klanten beoor-
delen ons daarom weer met een 8. Wij zijn erg 
trots op deze prestatie!”.

ProviderMonitor
Sinds 2009 publiceert de Consumentenbond 
de ProviderMonitor, een ranglijst op basis van 
ervaringen van consumenten met internet-, te-
lefonie- en televisieproviders. In deze decem-
berpublicatie zijn providers door een panel van 
10.000 internetgebruikers beoordeeld op basis 
van kwaliteit, storingen en klanttevredenheid. 
De resultaten gaan over de periode mei 2015 
tot en met oktober 2015. Eerder dat jaar, in 
juni, publiceerde de Consumentenbond ook al 
de ProviderMonitor over de periode november 
2014 tot en met april 2015.

Over OnsBrabantNet
OnsBrabantNet is de meest ervaren aanbie-
der van glasvezeldiensten in Zuid-Nederland. 
De glasvezelprovider richt zich sinds 2004 
specifiek op diensten via glasvezel. Daar-
bij focust zij niet alleen maar op het leveren 
van kwalitatief hoogstaande diensten zoals 
internet, telefonie en televisie, maar ook op 
een gewoon goede en persoonlijke service. 
Het bedrijf is gevestigd in ‘Het Glasvezel-
centrum’ in Eindhoven en is net als ON on-
derdeel van Edutel. Zie voor meer informatie 
www.onsbrabantnet.nl.

Advertorial

OnsBrabantNet gewoon weer beoordeeld met een 8

Brabantse uitblinker bij ProviderMonitor 
Consumentenbond

Nationale Voorleesdagen bij 
Bibliotheek De Lage Beemden

Beek en Donk - Het Jeugdorkest van Konink-
lijke Harmonie Oefening en Uitspanning heeft 
op zaterdag 16 januari een uit-concert gegeven 
in Eindhoven. Het orkest uit Beek en Donk, dat 
bestaat uit 33 jonge muzikanten, was te gast bij 
het Opleidingsorkest van het Woensels Muziek 
Corps dat onder leiding van Frederik de Vrees het 
concert in Wijkcentrum Unitas opende. 

De zaal was goed gevuld en inderhaast werden er 
nog extra stoelen bijgeplaatst voor het publiek. De 
Vrees, geen vreemde onder de Beek en Donkse 
gasten omdat hij jarenlang actief is geweest bij 
O&U, liet het publiek genieten van zowel het 
Opleidingsorkest alsook het Leerlingenorkest van 
WMC. Als tweede orkest mocht het Jeugdorkest 
van Harmonie Nijnsel onder leiding van Hans van 
der Velden zich presenteren. Zij lieten een reeks 
afwisselende nummers horen die vlot uitgevoerd 
werden en goed in de smaak vielen bij het publiek.

Als derde orkest speelde het Jeugdorkest van 
O&U. De Beek en Donkse jeugd onder leiding 
van Marianke Hobé bracht een mooi programma 
met vijf uiteenlopende stukken. Enkele van deze 
nummers liggen op de lessenaar vanwege de wel-
bekende carnavalsconcerten van O&U die over 

anderhalve week op de agenda staan en waaraan 
dit Jeugdorkest ook een aanzienlijke bijdrage gaat 
leveren. De tune van Pokémon bijvoorbeeld, die 
vooral door het jongere publiek zeker gewaar-
deerd werd. Als tegenhanger van deze wat vlot-
tere muziek werd ook Air for Winds gespeeld en 
het prachtige en wat ‘zwaardere’ Festiva Jubiloso. 
Deze composities stonden afgelopen zaterdag 
al goed in de grondverf en worden de komende 
maanden nog bijgeschaafd en opgepoetst voor 
het concours waaraan het Jeugdorkest in april 
gaat deelnemen.

Tot slot speelden de drie verenigingen gezamenlijk 
nog een mooie afsluiter. Zij vormden samen een 
indrukwekkend orkest, dat wel bijna de helft van 
de zaal vulde. De eer om het slotnummer ‘Am-
merland’ te dirigeren viel te beurt aan Frederik de 
Vrees en samen met de ruim 80 jeugdige muzi-
kanten zorgde hij voor een waardig slot van een 
mooie concertavond.

Wie het Jeugdorkest van O&U eens in eigen dorp 
wil beluisteren, kan de carnavalsconcerten op 30 
januari en 5 februari in Muziekcentrum ‘t Anker 
bezoeken, waar deze muzikanten zich weer van 
een hele andere kant laten horen en zien.

Het jeugdorkest van Harmonie O&U

Jeugdorkest brengt mooi programma in Woensel

LEZERSPODIUM
Hondenpoep
Graag zou ik toch maar weer eens het hon-
denpoep verhaal aankaarten. Iedere dag weer 
sta ik ervan te kijken hoe vervuild alles is met 
die smerige hondenpoep. Ik loop dan vanuit 
huis naar basisschool de Raagten en kom de 
‘daders’ regelmatig tegen. Ze staan daar maar 
wat rond te drentelen met zijn/haar hond en 
te wachten tot alle naar schoolgaande kinde-
ren voorbij zijn gekomen.

Met (hoe verwonderlijk) als resultaat dat als ik 
op de terugweg ben, er een smerige drol net 
naast of zelfs op het voetpad ligt waar dage-
lijks tegen de 100 kinderen overheen gaan.

Helemaal schaamteloos zijn de mensen die 
zijn/haar hond gewoon recht voor de poort 
van de school laten schijten! Kun je het je-
zelf voorstellen: moeders staan te wachten 
op hun kind dat uit school komt en moeten 
zodra de kinderen door de deur van de school 
komen al beginnen te roepen; ‘KIJK UIT HIER 

LIGT POEP...DAAR LIGT POEP..EN HIER OOK 
NOG!’. Met als gevolg dat er altijd kinderen 
zijn die het ‘cadeautje’ mee naar huis nemen 
onder hun schoenen wat er door het attente 
baasje van de hond daar is achtergelaten.

Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: 
Denk toch eens een keer na!
Er ligt een groot veld achter deze school, dus 
neem even de moeite om daar naartoe te lo-
pen. En kan je hond het niet ophouden, dan 
raap het als je enig fatsoen hebt gewoon op! 
Maar nee hoor, mensen vinden het blijkbaar 
te veel moeite en het kan ze letterlijk geen 
DROL schelen dat kleine kinderen nadien 
schoenen aanhebben waar het aan de zijkant 
omhoog gekruld zit! Bah, schaam jezelf! Ik 
blijf mezelf dan altijd maar voorhouden: dit 
zijn mensen met weinig verstand!

Groet van een moeder MET fatsoen
(naam bekend bij de redactie)

Doe mee met de FIFA Battle!

Geslaagde fotozoektocht Sparta’25 Fotograaf: Joost Dupppen
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Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

BEL DE SPECIALIST

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop, mon-
tage, reparatie, renovatie. Bel of 
mail voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

MOOI IN CONTACT
Lieve vrouw, weduwe van 53 jaar, wil 
een lieve en � jne man ontmoeten, die 
samen met haar een nieuw leven wil 
opbouwen. Trefwoorden: gelukkig 
worden en leuke dingen doen, maar 
vooral weer samenzijn. Leeftijd van 53 
tot 60 jaar. Brief onder nummer 21011 
aan De MooiLaarbeekKrant, Heuvel-
plein 3, 5741 JH Beek en Donk

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

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

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

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: landbouwmachines. 
O.a. ploeg, frees, schudder, hark, maaier, 
mesttank, kipper, grondbak, weisleep, 
blo-ter, maiszaaimachine, tractor, etc. 
Tel. 06-19076959

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

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

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

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

TE KOOP  
Bank, 2 fontels, tafel en kussens. 
Allemaal nieuw. Tel. 06-23277401 

Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf €0,50 per tegel. 
Duinweg 17, Schijndel 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten.

Te koop: bruin looprek, in prima staat. 
€25,00. Tel. 0499-473053

2 kaartjes voor de sauwelavond 
op 23 januari in Beek en Donk. 
Tel. 06-13681321

Twee 2-zitsbankjes van stof. 2 mtr. en 
2.20 mtr. Half jaar oud, z.g.a.n. Bed-
den compleet elektrisch verstelbaar met 
afstandsbediening. 140x200mtr. 
Z.g.a.n. Tel. 06-33398507

Wasmachine merk Beko 1400 to-
eren, 4 jaar servicegarantie, z.g.a.n. 
Koel-vriescombinatie resp. 100 en 50 ltr. 
Merk Edi, z.g.a.n. 4 jaar servicegarantie. 
Tel. 06-33398507

Te koop, Zeer nette ijshockey-
schaatsen (meisje) mt 34-37 Nijdam. 
Veter+clipsluiting. €12,00. Scouting-
uniform mt 164 (beige/scout) met das-
speld, sjaal €10,00. Tel. 0492-382477

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

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Eerder heb ik al eens geschreven 
over een diepe waterput die aan de 
overzijde van de Jalónrivier ligt, aan 
de voet van klimwand Peña-Roja. 
Eigenlijk is het een heel gevaarlijk 
ding. Valt mens of dier in deze droge 
put, dan is hij of zij ten dode opge-
schreven. Eigenlijk té weinig loop 
ik daar naartoe om poolshoogte te 
nemen. 

Op een vroege ochtend liep mijn 
buurvrouw haar vrolijke viervoeter 
uit te laten bij de klimwand, toen 
Zorro - zo heet haar hond - enorm 
begon te blaffen. Ze wist het met-
een. De waterput! Daar aangeko-
men zag ze een podenco-puppy op 
de bodem van de put liggen. Het 
bewoog niet meer. Ervan overtuigd 
dat ze voor een reddingsactie te laat 
was liep ze door, in gedachten bij het 
dode hondje. Zo zielig, door uithon-
gering aan zijn einde gekomen. Ech-
ter, Zorro bleef staan en weigerde 
bij de put vandaan te lopen. Buur-
vrouw liep door… Zorro bleef bij de 
waterput. Omdat de klimwand op 
steenworp afstand ligt van mijn - en 
haar - huis bedacht buurvrouw dat 
Zorro uiteindelijk wel thuis zou ko-
men. Zorro kwam niet! Ze vertelde 
mij dat ze een dood puppyhondje in 
de waterput had gevonden en dat 
Zorro daar standvastig bleef. Uhm-
mmm… da´s raar! Ik besloot met 

haar terug te lopen omdat ik over-
tuigd was geraakt dat Zorro ons iets 
duidelijk wilde maken. Daar aange-
komen bleek het hondje inderdaad 
dóód. Alleen bleek het volgens de 
buurvrouw in een andere positie 
te liggen dan bij de vondst. Uhm-
mmm… da´s raar! Wij naar huis om 
onze mannen in te lichten. Die zaten 
er hélemaal niet op te wachten om 
metersdiep in de aarde af te dalen. 
Ik hield voet-bij-stuk. Wat moet… 
moet! Zo togen wij met ons viertjes 
naar de waterput. Buurvrouw met 
haar jeep en enkele dekens. Een 
ladder, touw, water, hondenbrok-
jes, mobiele telefoon… alles wat 
we maar verzinnen konden voor de 
reddingsactie van een dode puppy! 
De mannen waren ervan overtuigd: 
“Dat hondje is DÓÓD”! Maar nu 
zag ik het zelf. Het hondje lag in 
een andere positie dan toen ik hem 
voor het eerst zag. Uhmmmm… 
da´s raar! Daarom stond ik erop dat 
de driedelige aluminium reformlad-
der de aarde inschoof en ik samen 
met mijn buurman afdaalde de helse 
diepte in. En toen deed puppy zijn 
ogen open. Knappe meid als je dán 
je tranen droog houdt! 

In allerijl reden buurvrouw en ik naar 
de dierenarts waar puppy op In-
tensive Care belandde. We leefden 
enorm mee, gingen op ziekenbe-

zoek en wilden allemaal maar één 
ding. Dat puppy het overleven zou. 
Hij was zóver heen, dat hij zich al 
had overgegeven om als hellehondje 
door de hondenhemel te zullen gaan 
rennen. Maar puppy knapte op en 
ik vond een dierenopvangcentrum 
bereid om het hondje op te nemen. 
Buurman en ik reden er met puppy 
naartoe. Knappe jongen als je dán je 
tranen droog houdt! “Sterk spul hè 
buurman… die Fisherman´s Friend”! 
Oja… goed gedaan Zorro. Muy 
bien!

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

Luchtpost
 Rescue team

Spanje

www.FincaErbalunga.com

Papa & SylviaPapa & SylviaPapa & SylviaPapa & Sylvia
Mama & LeanderMama & LeanderNoreen

  Proficiat Mart! 
  16 jaar en nu    

gas geven!
Wij willen iedereen 

bedanken voor de vele 
gelukwensen, kaarten en  
aandacht die wij mochten  

ontvangen ter 
gelegenheid van ons 

50-jarig 
huwelijksjubileum.

Wij hebben mogen 
genieten van een 
prachtige dag.

 
Harrie en Joanna

 Pepers-van Leuken

Bedrijfs-c.q. Kantoorruimte te Huur.

Het pand is per direct beschikbaar. Aantrekkelijk geprijsd  €275,00 p/mnd.
Beekerheide 25, 5741 HB Beek en Donk 
Tel: 0492 - 46 45 78  Mobiel: 06 - 510 671 67

• Voor een praktijk en/of  
werkatelier etc.

• Oppervlakte ca 85 m2.
• Incl 2 toiletten en garderobe.
• Intern kantoor met airco.
• Dubbele achterdeuren.

• Elektrische screen voor het raam
• CV verwarming
• Stroom voorziening 220/380 volt
• Water en verlichting
• Tegelvloer en systeemplafond.

Jarige Van De Week:

 16 jaar en nu    Betsie en Tijn   

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!
Wij komen in 
de hele regio!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

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

Op bijna alles SALE.
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kantoor- &
boekhoud-
opleidingen

Voordelige kantooropleidingen 
voor de juiste baan!

wijzerworden.nlT 0492-362751

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

• Boekhoudopleidingen

• Administratief medewerker

• Office modules Excel en Word

• Praktijkdiploma loonadministratie

• Telefoniste / receptioniste

• Secretaresse

Bekijk het complete aanbod op www.wijzerworden.nl

 starten ��l� �� �U no� 
a��!

*  start al op
28 januari!

Eerste bijeenkomst op woensdag 3 februari

Vrijwilligers gevraagd voor Koningsdag 
Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Vorig jaar waren er tijdens Ko-
ningsdag in het centrum van Aarle-Rixtel voor 
het eerst sinds lange tijd weer allerlei activitei-
ten voor jong en oud. Diverse Aarlese verenigin-
gen leverden hieraan een belangrijke bijdrage. 

Mede door hen, verschillende vrijwilligers en het 
mooie weer werd dit Koningsdagevenement een 
succes. Ook dit jaar wordt op iedereen weer een 
beroep gedaan. Alle verenigingen hebben inmid-
dels dan ook een uitnodiging ontvangen voor de 
eerste bijeenkomst op 3 februari om 20.00 uur in 
multifunctioneel centrum De Dreef.

Naast deze verenigingen is echter ook de hulp 
van individuele vrijwilligers erg welkom. Vele 

handen maken immers licht werk. Vandaar deze 
oproep aan iedereen die graag mee wil helpen 
om van Koningsdag 2016 in Aarle-Rixtel een 
leuke en gezellige happening te maken. Alle 
hulp is in dit verband welkom, ook als men maar 
een deel van de dag beschikbaar is. Belangstel-
lenden zijn daarom van harte uitgenodigd op de 
eerste bijeenkomst in De Dreef. Uiteraard is dit 
geen verplichting en kan men zich ook via e-mail 
opgeven bij een van onderstaande leden van 
het Oranjecomité. Ieders bijdrage is welkom en 
bovendien ook hard nodig. Opgeven is moge-
lijk bij Hans van Asten (hansvanasten@upcmail.
nl), Michel Driessen (mjjdriessen@hotmail.com), 
Wim van Dijk (wim@dijkschilderwerk.nl) of Leo 
Lucassen (jmhlucassen@onsbrabantnet.nl).

Aarle-Rixtel – In conferentiecentrum de Couwen-
bergh aan de Dorpsstraat 1 te Aarle-Rixtel wordt 
op maandag 25 januari een informatieavond ge-
houden over de 12-daagse Romereis. Deze Rome-
reis, georganiseerd door de Stichting Pelgrimage, 
start op woensdag 21 september. 

Directe aanleiding voor de keuze van Rome als 
einddoel is de afkondiging door Paus Franciscus 
van een ‘Heilig Jaar van Barmhartigheid’ in het jaar 
2016. 

Door de Stichting Pelgrimage, die al vele keren 
pelgrimages heeft georganiseerd, is specifiek ge-
kozen voor een 12-daagse busreis, wat langer 
dan de laatste jaren gebruikelijk, maar ingegeven 
door het feit dat behoorlijk wat kilometers moeten 
worden afgelegd en de wens is geuit meer dagen 
in Rome te zijn, omdat deze stad veel te bieden 
heeft. Hoogtepunt in Rome moet woensdag 28 
september worden. In de ochtend wordt deelge-
nomen aan de Algemene Audiëntie van Paus Fran-
ciscus. In de middag is er een viering met gilde-eer 
in de Pauselijke Basiliek S. Maria Maggiore nadat 
de deelnemers eerst in processie door de Heilige 
Deur zijn getrokken met tromgeroffel en bazuin-
geschal. Er zijn 4 dagen uitgetrokken om Rome te 

verkennen, o.a. met een gids, maar ook op eigen 
gelegenheid.

Op de heenreis is de eerste grote stop in Limburg 
ad Lahn (Duitsland) alwaar het bezoek wordt af-
gesloten met een viering in de S. George Dom in 
die stad, een bisschopskerk. Op de reis naar Rome 
wordt verder een bezoek gebracht aan de stad 
München, Bologna en Siena. Ook op de terug-
weg de nodige stops met een uitgebreid bezoek 
aan Milaan en een bezoek aan de grootste Maria-
bedevaartplaats van Zwitserland, Einsiedeln. Daar 
wordt in de indrukwekkende Barok-kloosterkerk 
een afsluitende viering gehouden, ook weer met 
gilde-eer en een processie rondom de Mariakapel. 
Ook tijdens de beide andere vieringen wordt voor-
afgaande door de recent geopende Heilige Deuren 
getrokken.

Door de organisatie is dus weer een afwisselend 
en vooral ook attractief programma samengesteld 
voor deze gildereis. De reis is niet voorbehouden aan 
gildeleden en gildevrienden maar alle belangstel-
lenden kunnen aansluiten en meetrekken richting 
Rome. Voor meer informatie, verslagen en foto’s 
van voorgaande gildepelgrimages kunt u terecht op 
www.gildepelgrimage.nl.

GEWOON
EEN MONTEUR
DIE GRATIS 
ALLES VOOR U 
INSTALLEERT.INSTALLEERT.

DE EERSTE 6 MAANDEN 
DAARNA VANAF € 55,-/MND

€39,-     /MND

ALLES-IN-ÉÉN PAKKET

Bel gewoon naar 040 780 7800 of ga naar www.onsbrabantnet.nl

Bouw Infra mensen Mierlo en ROC ter AA 
leveren � nalisten voor Nederlands 
kampioenschap infra

Op dinsdag 12 en woensdag 13 januari 
jl. werden in Harderwijk de halve fina-
les Nederlandse infrakampioenschappen 
voor MBO-leerlingen gehouden. Aan deze 
wedstrijd deden zes teams mee, waarvan 
drie teams zich plaatsten voor de finale op 
17, 18 en 19 maart a.s. in de RAI te Am-
sterdam. De deelnemers hebben een be-
stratingswerkstuk “verkeersdrempel met 
zebrapad” gemaakt. Deze tweedaagse 
wedstrijd werd georganiseerd door Skills 
Netherlands.

Deze wedstrijd werd in teamverband ge-
houden. Namens ROC ter AA en Bouw In-

fra mensen Mierlo zijn Stef van Dommelen 
(21) en Thomas van der Velden (18), bei-
den uit Geldrop, afgevaardigd. Beide leer-
lingen straatmakers hebben een geweldige 
teamprestatie geleverd. Zij werden tweede 
en hebben zich hierdoor geplaatst voor de 
finale in maart a.s. in de RAI.

”We zijn enorm trots op de prestatie van 
deze leerlingen, ze hebben prachtig werk 
geleverd! Welke plek ze ook behalen, wij 
vinden hun kwalificatie al een enorme op-
steker. Het zegt iets over het niveau van 
opleiden hier in Mierlo” aldus Pieter van 
Kessel, directeur Bouw Infra mensen Mierlo.

Stef van Dommelen (l) en Thomas van der Velden (r)

Advertorial

Infoavond Stichting Pelgrimage over 
Romereis 2016
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Café
In Lieshout hebben diverse winkeliers hun 
bedrijf gevoerd. Een van de eersten is ca-
féhoudster Netje Couwenberg, die zich in 
1887 laat inschrijven als ‘winkelierster’. 
Zij is dan getrouwd met veehandelaar 
Thomas Hurks, de overgrootvader van sla-
ger Piet Hurks. Thomas is veel doende met 
vee en evolueert tot slager, want: waar je 
mee omgaat… Netje wordt dus winkelier-
ster in het pand naast het gebouw op de 
foto. De huidige slagerij bestond nog niet 
en was een grasveldje aan de Dorpstraat 
(of Dorpsstraat). Het huidige pand dateert 
van net voor de tweede wereldoorlog. 

Kruidenier
Netje heeft een winkel in ‘koloniale waren’ 
en gewone kruidenierswaren. Onder die 
koloniale waren moet dan bijvoorbeeld pe-
per en kaneel worden verstaan. Zoon Piet 

neemt de zaak over in 1914, maar over-
lijdt op 58-jarige leeftijd kort na de tweede 
wereldoorlog, zodat zijn zoon Thomas de 
zaak al op 18-jarige leeftijd zelfstandig 
moet runnen. Dit doet hij tot 1981, waar-
na de huidige slager Piet het stokje van va-
der overneemt en er een vierde generatie 
‘aan het bewind’ is gekomen. Het woon-
huis van Piet en Joke Hurks, gebouwd in 
1926, bestaat nu uit een slagerij met win-
kel, maar bevat tot het jaar 1963 ook nog 
steeds een kruidenierswinkel. Een grote 
vooruitgang is in die tijd de overschake-
ling van een koelkast die met blokken echt 
ijs werkt, naar een elektrische koelcel. Het 
pand op de foto bevat in die tijd links de 
kruidenierswinkel en rechts de slagerswin-
kel. Daarna zijn de kruideniersactiviteiten 
gestopt en staat het be-
drijf bekend als ‘Slagerij 
en worstmakerij Hurks’.

Eerlijk
In zijn bedrijf maakt Piet bijna alle produc-
ten zelf. De dieren komen als halve bees-
ten aan per koelvrachtwagen en worden 
dan verwerkt tot de producten , die in de 
winkel worden verkocht. Piet benadrukt, 
dat hij grote waarde hecht aan een goed 
en eerlijk product. Om ervoor te zorgen 
dat het vlees ook houdbaar is wordt er in 
het bedrijf streng gelet op hygiëne. Niet al-
leen binnen het zicht van de klanten, maar 
ook daarbuiten. Regelmatig leidt Piet een 
groep rond, die een excursie maakt door 
de winkel en de slagerij. “Dan zijn de be-
zoekers steeds verbaasd over wat er buiten 
het zicht van de klanten allemaal gedaan 
moet worden, voordat de producten in de 
winkel liggen”, vertelt Piet. “Mijn vrouw 
Joke maakt dan meestal een koude scho-
tel, zodat iedereen kan zien, hoe dat in zijn 
werk gaat en na afloop wordt die natuur-
lijk vakkundig getest!” 

Feest
In 2013 wordt het 125-jarig bestaan van 
de zaak gevierd met een feest voor alle 
klanten en andere belangstellenden. “We 
hebben een soort terras op onze oprit 
gemaakt en daar voorzagen we de klan-
ten van een gratis barbecue en drinken”, 
vult Piet aan. Bij het 100-jarig bestaan in 
1987  is er een kleurwedstrijd gehouden. 
Die kleurplaten werden in 2013 door ve-
len herkend als hun eerste schreden op de 
weg naar volwassenheid. Anno 2016 vin-
den klanten uit de verre omtrek hun weg 
naar de winkel. Van Utrecht tot Maastricht 
strekt zich de tegenwoordige klantenkring 
zich uit, maar de meesten komen gelukkig 
toch gewoon uit Laarbeek.

Deze Week sLaGerIJ hUrkSDeze Week sLaGerIJ hUrkSDeze Week sLaGerIJ hUrkS

Klanten uit de verre omtrek vinden 

hun weg naar de winkel, maar de 

meesten komen gelukkig toch 

gewoon uit Laarbeek
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Pink lady appelen Citroenen Ananas

SnoeptomaatjesRunderlappen* Schnitzel 
Americana*

Goulashsoep 
of Texaanse 
bonensoep

Smeerkaas 20+ Superfruit mix

Drop van Weleer Suikervrije kauwgom

Bereid met 
100% roomboter. 

Boterkoek

Het pand van Hurks met links de kruidenierswinkel en rechts de slagerswinkel

gestopt en staat het be-
drijf bekend als ‘Slagerij 

De familie Hurks voor hun huidige slagerij- en worstmakerij

Ereprijzen Vogelvereniging Laarbeek op NK
Laarbeek - Op de in Apeldoorn gehouden Neder-
landse kampioenschappen, waar meer dan 15.000 
vogels ingezonden werden, behaalden alle 9 deel-
nemers van Vogelvereniging Laarbeek ereprijzen. 

De volgende deelnemers behaalden in hun spe-
cifieke klasse de ereprijzen: Gerard v.d. Akker 2x 
kampioen, Tonny van Alem 3x kampioen 1x zilver 
1x brons, Ad Appeldoorn 1x Kampioen 1x Zilver 
1x Brons, Toon van Bakel 1x Kampioen, Ad Beks 
2x Kampioen, Henk Gruijters 1x Zilver, Jos van 
Kemenade 1x kampioen 1x zilver 1x Brons, Anton 
Verhagen 1x Kampioen 2x Brons, Ad Verstraaten 
1x Brons.

Deze overweldigende resultaten zijn het gevolg 
van de zeer grote kennis binnen Vogelvereniging 
Laarbeek. Het bestuur feliciteert langs deze weg 
nogmaals alle prijswinnaars. De leden van Vogel-
vereniging Laarbeek gaan zich nu weer langzaam 
voorbereiden op het nieuwe kweekseizoen met 
hopelijk weer net zulke geweldige resultaten als 
afgelopen jaar.

Momenteel heeft Vogelvereniging Laarbeek 101 
leden, mocht het vogels houden in verenigings-
verband ook iets voor u zijn, kunt u inlichtin-
gen verkrijgen via www.vvlaarbeek.nl of via tel. 
0492-381909. Ook kunt u zich aanmelden via 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl.

Kienavond Lieshout afgelast
Lieshout – De geplande kienavond, op vrijdag 22 
januari in het Dorpshuis van Lieshout, gaat niet 
door.

Deze aflasting is in verband met de kletsavond die 
daar dan wordt gehouden. De kienavond wordt 
verschoven naar vrijdag 29 januari. U bent dan 
weer van harte welkom om mee te kienen.
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Laarbeek - PNL houdt op maandag 25 
januari haar openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de raadsvergade-
ring van donderdag 28 januari.  

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda staan, o.a. wijziging Gemeen-
schappelijke Regeling ODZOB (Omge-
vingsdienst), vaststellen van de 1e her-
ziening bestemmingsplan kom Beek en 
Donk, controleprotocol 2015 voor de 
accountantscontrole op de jaarrekening 
2015, het advies van de Werkplaats 
Wonen van de MRE en het voorstel 
voor het aanbrengen van een kunst-
grasveld op het sportterrein van Sparta 
’25 in Beek en Donk. 

De volledige agenda met bijbehorende 
stukken kunt u raadplegen op de web-
site van de gemeente Laarbeek, klikken 
bij ‘Meteen naar’ op ‘Bestuur en orga-
nisatie’ en dan op ‘vergaderkalender/-
stukken’. Ook kunt u de gratis app 
‘iBabs’ installeren op uw tablet, en 
daarbij de gemeente Laarbeek selecte-
ren. Bij emailadres én bij wachtwoord 
vult u beide keren ‘burger’ in. 

Een volle agenda met belangrijke stuk-
ken die ook u aangaan. PNL nodigt u 
dan ook van harte uit om hierover met 
hen mee te praten op maandag 25 ja-
nuari 2016, aanvang 20.00 uur, in het 
Dorpshuis te Lieshout. De koffie en 
thee staan klaar.

Laarbeek - Fractie en bestuur van de 
PvdA afdeling Laarbeek willen graag sa-
men met u de komende raadsvergade-
ring van 28 januari voorbespreken.

Laat uw mening horen en praat mee 
over de belangrijkste onderwerpen in uw 
gemeente. Voor agenda van de raads-

vergadering zie de site van de gemeente 
Laarbeek en op de gemeentepagina van 
De MooiLaarbeekKrant.

U bent van harte welkom om mee te pra-
ten op maandag 25 januari vanaf 19.00 
uur bij Café Thuis aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk.

Laarbeek - ABL houdt op maandag 25 
januari de voorbespreking voor de ko-
mende raadsvergaderingen. Zoals altijd 
bestemd voor alle geïnteresseerden in-
woners van Laarbeek, om zodoende hun 
raadsleden de juiste boodschap mee te 
geven, welke ze uitvoerig in de komende 
raadsvergadering bespreken.

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 
punt of meerdere voor de raadsvergade-

ring van 28 januari samen 
met de fractieleden, hun 
wethouder, bestuur en ABL-leden willen 
bespreken, dan bent u van harte welkom. 
Het vooroverleg vindt plaats op maandag 
25 januari om 20.00 uur in de Kapelstraat 
34 tegenover de Leonarduskerk. Laat uw 
stem/mening tellen. De complete agen-
dapunten kun u vinden bij www.laarbeek.
nl onder de stukken van de raadsvergade-
ring. De koffie en thee staan klaar. 

Dorpshuis te Lieshout. De koffie en 

Tuinstroken
Geacht college van Burgemeester 
en Wethouders,

Prachtig wat er in Laarbeek gereali-
seerd wordt! In een gemeente met 
vele hoveniers en groenvoorzieners 
wordt momenteel hard gewerkt 
om stukken gazon en borders om 
te toveren tot mooie vaste planten-
borders. Een karwei dat de geza-
menlijke hoveniers in Laarbeek ook 
wel hadden kunnen klaren. Wat is 
er nu mooier dan dit door eigen 
Laarbeekenaren te laten doen. Dit 
zou een goede reclame kunnen zijn 
voor deze bedrijven naar de inwo-
ners toe. Helaas denkt het gemeen-
tebestuur hier anders over. Deze 
werkzaamheden moet een bedrijf 
uit Venlo komen doen. En voor de 
graafwerkzaamheden moet hier-
voor ook een bedrijf uit Venlo ko-
men terwijl hier in ons eigen Laar-
beek vele mogelijkheden zijn om 
dit te realiseren. Nu gaat u ons niet 
vertellen dat deze bedrijven goed-
koper kunnen werken dan bedrij-
ven uit ons eigen Laarbeek.

Daarnaast zou het zeer wenselijk 
zijn als er Laarbeekse hoveniers be-

naderd zouden zijn om een offerte 
uit te brengen op deze werkzaam-
heden. Nu heeft Le Jardin (Dirk-Jan 
Spierings) geheel belangeloos de 
groenstrook aan de voorzijde van 
de woning aan de Herendijk 41 
aangelegd.  Het leveren en verwer-
ken van mest, het leveren en plaat-
sen van vaste planten, en het stor-
ten van de resterende beplanting 
inclusief de stortkosten op zich ge-
nomen. Dit is verder ook helemaal 
geen probleem, anders had hij dit 
niet moeten doen.
 
Dit is gepubliceerd in De MooiLaar-
beekKrant en geïnitieerd als een 
zeer mooi burgerinitiatief. Er is in 
dit ‘stukje’ aangegeven dat burgers, 
buurtverenigingen, werkgroepjes 
of wat dan ook altijd bij hem aan 
kunnen kloppen om gezamenlijk 
bijvoorbeeld hoeken/hoekjes in de 
gemeente Laarbeek aan te pakken/
te veranderen zodat de gemeente 
Laarbeek er wat fleuriger uit gaat 
zien (met ondersteuning van de 
gemeente). Hier wordt vervolgens 
dus totaal niets mee gedaan!!!!!
Wij zijn hier behoorlijk teleurgesteld 
over.

Het gemeentebestuur is er voor de 
inwoners van Laarbeek. Laat me 
niet lachen, om je kapot te scha-
men!!!

Le Jardin (Dirk-Jan Spierings)
Swinkels tuinaanleg en Onderhoud 
(Jan Swinkels)

Door allerlei plichtplegingen van de le-
den was dit jaar de Nieuwjaarsbijeen-
komst van het CDA Laarbeek wat naar 
achteren verschoven. In het excursielo-
kaal aan de Middenweg 4 te Beek en 
Donk ontmoetten de CDA leden elkaar 
op zondag 17 januari om terug te blikken 
op 2015 en om het nieuwe jaar 2016 in 
te luiden. Voorzitter Jacques Kals dankte 
allen die zich met verve en met veel inzet 
hebben gemanifesteerd in dienst van de 
partij en van de gemeenschap Laarbeek. 
Met name de commissieleden, de frac-
tieleider en de wethouder werd veel lof 
toegezwaaid. De overleden nestor van 
het CDA Piet Steenkamp werd waar-
dig herdacht. De heer Steenkamp was 
in 1980 de grondlegger van de nieuwe 
CDA partij, die werd samengesmeed uit 
de partijen KVP, ARP en CHU. 

Doorzettingsvermogen, geestdrift, de 
bindende vaardigheden en vooral de 
vaardigheid tot samenwerken waren 
daarvoor nodig. Die persoonseigen-
schappen van Piet Steenkamp maakten 
de fusie mogelijk. Vooral de kunst om 
mensen tot elkaar te brengen en har-
monisch te laten samenwerken voor een 
hoger doel was hem gegeven. 

Daarvan kunnen wij vandaag op alle 
fronten nog veel leren. Want helaas ne-
men we maar al te vaak waar dat het 
dikwijls aan de vaardigheid tot samen-
werken ontbreekt op het moment dat 
het erop aankomt en organisaties op 
de proef worden gesteld. Zo heeft het 
vluchtelingenprobleem de samenwer-

king tussen de landen binnen de EU 
doen wankelen. Landen betrekken hun 
eigen stellingen en verliezen het hoger 
doel uit het oog. Eigenbelang prevaleert. 
En we hoeven niet zover te gaan, ook 
dicht bij huis, in eigen omgeving wan-
kelt het samenwerkingsverband tussen 
de zes peelgemeenten (Peel 6.1). En dat 
mag niet gebeuren. De toegevoegde 
waarde van de samenwerking tussen de 
zes gemeenten ligt in een betere uitvoe-
ring en beheersbaarheid van de zorgver-
lening. We mogen en moeten dat in het 
belang van de burgers niet uit het oog 
verliezen. Aanstaande zaterdag 23 ja-
nuari komen de CDA-afdelingen  uit de 
peelregio bij elkaar in de Cacaofabriek in 
Helmond. Daar wordt gesproken over 
het huidige samenwerkingsverband en 
bekeken in hoeverre nieuwe samenwer-
kingsconcepten nuttig en wenselijk zijn. 
De ontstane ideeën kunnen vervolgens 
worden ingebracht in de discussie van 
de gemeente Laarbeek. Het onderwerp 
heeft prioriteit.

Voor 2016 zal vooral het thema duur-

zaamheid de aandacht krijgen. Hoe 
maken we de Laarbeekse samenleving 
toekomstbestendig? Door burgers en 
bedrijven aangedragen ideeën die leiden 
tot innovatieve projecten worden geho-
noreerd. De gemeente heeft hiervoor 
een miljoen euro ter beschikking gesteld. 
Dat vindt het CDA een goede zaak.

En met een knipoog naar Piet Steen-
kamp staat wat het CDA betreft het 
hele jaar 2016 in het teken van goede 
samenwerking en het bevorderen ervan: 
zowel binnen Laarbeek als over de gren-
zen van de gemeente heen. 

Verleden zondag op 17 januari werd niet 
alleen zware kost opgediend, zeker niet. 
In een informele sfeer van ontspanning 
en kameraadschap werd het glas gehe-
ven, gekeuveld en gelachen. Het was 
een fijne middag. Een zalig en gezegend 
Nieuwjaar! 

CDA bestuur afd. Laarbeek

LEZERSPODIUM

LEZERSPODIUM

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Dirk-Jan Spierings in het perceel dat hij zelf heeft gemaakt

Voorbespreking raadsvergadering 
De Werkgroep
Laarbeek – In het gemeentehuis van 
Laarbeek is op donderdag 28 januari 
een raadsvergadering.

Op deze raadsvergadering onder an-
dere, de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling ODZOB, de 
vaststelling van het komplan Beek en 
Donk, het controleprotocol voor de 
jaarrekening, een conceptadvies voor 
de Werkplaats Wonen van de MRE, 
en opnieuw het voorstel van PNL 
voor groot onderhoud van de sport-
velden.

Over deze zaken heeft de Werkgroep 
het vooroverleg op maandag 25 janu-
ari in het Dorpshuis van Lieshout. De 
koffie staat om 20.15 uur klaar. Dus 

wilt u meepraten met de gemeente-
politiek, kom naar de voorbespreking 
en laat ook daar uw stem horen. 
Bent u niet in de gelegenheid om 
naar die bijeenkomst te gaan maar 
wilt u toch aan geven hoe u er over 
denkt dan kunt u contact opnemen 
met  een van de commissie- of raads-
leden, u kunt de mailadressen en 
contactgegevens vinden op www.
dewerkgroep.nl  of bel met Ben Swin-
kels, fractievoorzitter De Werkgroep: 
via tel 0499-422017 of via de mail 
info@dewerkgroep.nl.

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek 

Achterbanoverleg PvdA LaarbeekNieuwjaarsbijeenkomst CDA Laarbeek, nuttig en ontspannen

Voorbespreking Algemeen Belang 
Laarbeek 

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Louis Dijckmans

Btw terugvragen op oninbare 
vorderingen?

Een bedrijf betaalt omzetbelasting bin-
nen 1 maand volgend op de maand 
waarin is gefactureerd. De omzetbelas-
ting moet binnen deze termijn zijn be-
taald ongeacht of de klant heeft betaald. 
Maar wat zijn de regels voor teruggave 
van de btw als betaling van de klant de-
finitief uitblijft? 
De omzetbelasting mag dan niet wor-
den teruggevraagd via de reguliere 
aangifte omzetbelasting. De wettelijke 
regeling stelt het namelijk verplicht om 
de btw op oninbare vorderingen via een 
apart teruggaafverzoek te doen. Het 
teruggaafverzoek wordt in de praktijk 
pas toegekend nadat is aangetoond dat 
de betaling definitief uitblijft. Hiervoor 
is bijvoorbeeld een brief van de curator 
vereist in een ver gevorderd stadium in 
een faillissement. Het kan in sommige 
gevallen dan jaren na de afdracht van 
de omzetbelasting zijn, dat de belasting-
dienst pas overgaat op terugbetaling. 

Er is echter een speciale regeling die wel 
toestaat om de btw via de reguliere btw-
aangifte terug te vragen. Deze regeling 
geldt voor in creditnota’s begrepen btw. 
Het gaat dan om al voldane btw, die 
later wordt gecrediteerd wegens kor-
ting, prijsvermindering of het terugne-
men van de goederen in ongebruikte 
staat, mag wel rechtstreeks in mindering 
worden gebracht in de reguliere btw-
aangifte. 

Het maakt dus nogal verschil de wijze 
waarop wordt teruggevraagd voor het 
tijdstip van de teruggave.  Het is dan 
ook van belang om de juiste insteek te 
kiezen.
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Redacteur: Jac Babin

Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat popu-
laire verzamelitems. Maar er is nog 
veel meer. Mensen verzamelen de 
meest bijzondere dingen, ook in ons 
Mooi(e) Laarbeek. Op zoek naar de 
MooiVerzamelaar van deze maand, 
belt De MooiLaarbeekKrant aan bij Jac 
Hellings. Jac woont in Mariahout. Vol 
trots vertelt Jac dat hij een prachtige 
verzameling over Johnny Cash heeft.

Jac en Patricia Hellings 
De ontvangst is allerhartelijkst met 
koffie en koek. Jac is 62 en van be-
roep timmerman. Momenteel heeft hij 
even geen werk. Hij is de verzamelaar. 
Patricia weet natuurlijk ook veel van 

Johnny Cash, maar houdt meer van 
andere muziek uit de jaren ’60.

Johnny Cash
“Johnny Cash is een Amerikaanse 
countryzanger, die leefde van 1932 
tot 2003”, vertelt Jac.  Bekende tijd-
genoten van Johnny Cash waren Elvis 
Presley en Frank Sinatra, ‘The Voice’. 
“Maar de stem van Sinatra kon abso-
luut niet tippen aan de mooie donkere 
bariton van Johnny Cash”, zo gaat Jac 
vol vuur verder. “Johnny Cash is de 
zanger van het Amerikaanse levens-
lied. Zijn liedjes gaan over het harde 
leven in het Wilde Westen, en over 
allerlei misstanden zoals de slechte 
behandeling van Indianen en gevan-
genen.”

Het begin van de verzameling 
Jac is in 1969 begonnen met zijn ver-
zameling. Hij was toen zestien. “Ik zag 
op tv een documentaire over het ver-
schrikkelijke leven van gevangenen in 
de San Quentin-gevangenis. De mu-
ziek van Johnny Cash paste daar zo 
mooi bij, dat ik daardoor diep geraakt 
werd”, vertelt Jac.
“Dan zul je nu toch wel zo’n hon-
derd lp’s (langspeelplaten) heb-
ben van Johnny Cash?”, schat De 
MooiLaarbeekKrant voorzichtig in.

De verzameling 
“Kom mee”, zegt Jac. Achter het huis 
is een aangebouwde ruimte. In het 
glas van de deur staat gegraveerd 
‘Country-Museum Johnny Cash, 
1932-2003’. Het vertrek is geheel 
in stijl ingericht. Aan de muren han-
gen posters, van Johnny Cash, maar 
ook van tijdgenoten uit de film, zoals 
Johnny Weiszmüller (Tarzan), Brigitte 
Bardot, Audrey Hephburn en John 
Wayne. Verder een groot aantal voor-
werpen uit het Wilde Westen, zoals 
wapens (nep-)holsters, een cowboyjas 
compleet met rafels, laarzen met spo-
ren, de vlag van Amerika, een pijlen-
koker van de indianen. Te veel om op 
te noemen…

Om een beetje in de stemming te blij-
ven, draait Jac één van zijn lievelings-
nummers: ‘The Ring of fire’. “Het zijn 
overigens geen 100 lp’s, maar 781!”, 
corrigeert hij, “en dan hebben we het 
nog niet eens over de cassettebandjes, 
de cd’s en de videobanden”, voegt hij 
er lachend aan toe.

De lp’s komen uit verschillende landen. 
Korea, Japan, Australië, noem maar 
op. Lp’s waar weer net een andere 
hoes om zit? Misdrukken? Jac heeft ze 
in de loop van de jaren allemaal bijeen-
gesprokkeld op beurzen. Hij ontwik-
kelde een eigen administratiesysteem. 

“Ik ben namelijk niet erg digitaal”, 
lacht hij. Eens per jaar wisselt Jac met 
drie ‘Cash-vrienden’ spullen uit die ze 
dubbel hebben, of die gekopieerd kun-
nen worden.
Oproep
“Negen keer bezocht Jac liveoptredens 
van Johnny Cash. Nooit lukte het om 
een echt persoonlijke handtekening te 
bemachtigen. “Eén keer was ik er heel 
dichtbij. Maar toen had ik geen papier 

bij me!”, zucht hij spijtig.
“Als iemand mij een tip kan geven hoe 
ik aan een persoonlijk attribuut van 
Johnny Cash kan komen, een kleding-
stuk of een laars of zoiets, dan zou dat 
veel goedmaken”, zegt Jac hoopvol.
Ook nodigt Jac belangstellenden 
uit om eens een kijkje te nemen in 
zijn prachtige museum. Wel eerst 
even contact opnemen via e-mail 
onsbuster@live.nl.
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Diskussie
Mmmwah, mwah en… na wat gestuntel 
nog een smakkerd op m’n rechterwang. 
Met ruim 40 collega’s was de kans 
aanwezig dat het een keer mis moest 
gaan. En daar was ‘ie dan eindelijk, 
de ongemakkelijke nieuwjaarsgroet. 
Hoofden botsen. Of erger nog, mond 
tegen mond. De etiquette van het 
begroeten zijn onduidelijk. Je kan een 
begroeting verbaal afdoen. Met een 
‘hoi’ of ‘goedemorgen’. Met afstandelijk 
lichaamscontact, zoals een hand. Of 
dus met een zoen op de wang. Maar 
ja, als je dan toch zoent; hoe vaak? Dit 
laatste is per regio 
a f h a n k e l i j k . 
Zo gaf een 
U t re ch t se 

ex van een vriend van me altijd 
maar één enkele zoen. Dat schijnt in 
de stad de gewoonte te zijn. Maar 
ja, dat zijn wij uit het met maisvelden 
omgeven Laarbeek niet echt gewend. 
Wij zijn van de drieklapper. Links, 
rechts, links. Onbevangen op de 
wangen. Maar daar is de relatie 100% 
zeker gegarandeerd niet door op de 
klippen gelopen. Volgens mij… Denk 
ik… Oeps. Hoe dan ook, het grote 
dilemma der begroetingen levert naast 
nieuwe bacteriën veel keuzestress op. 
Met name bij kennismakingen. Of 
sterker nog, bij een tweede keer dat je 
iemand ziet. Als man zijnde is het al wat 
makkelijker. Een andere man geef je een 
box of een mep. Vrouwen geven alles 
wat ademt een kus. Een andere vrouw, 
een man, lesbo, homo of zelfs een kind. 
Als je dat laatste als man durft word je 
linea recta aangemeld bij Vereniging 
MARTIJN. Ik las ergens dat je eigenlijk 
zo min mogelijk kussen uit moet delen. 
Dat maakt je meer exclusief en dus 
gewilder. Nou mannen, zullen we 
gewoon afspreken dat wij in ieder 
geval niet meer om het minste of 
geringste zoenen gaan uitdelen? Enkel 
nog bij een verjaardag, geboorte of 
trouwerij. En geef er dan geen drie… 
Er valt tenslotte iets te vieren, toch?

COLUMN

Johnny Cash is de zanger van het 
Amerikaanse levenslied. 

Zijn liedjes gaan over het harde 
leven in het Wilde Westen

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

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

Winter!
Eindelijk krijgen we toch nog iets van een winter. Een paar dagen vorst hebben we nu achter de rug en de eerste marathon 
op natuurijs in Nederland hebben we al gehad. Zou de elfstedenkoorts ook weer uitbreken?
Afgelopen weekend ben ik een paar ochtenden met onze Marcel van de Kerkhof uit Beek en Donk op pad geweest en heb-
ben we genoten van het frisse en heldere weer. We waren zondagochtend naar mijn vertrouwde plekje bij de stuw in de Aa 
geweest waar het genieten was van de zonsopkomst. Door de kou zweefde er een laagje nevel boven het water dat naar ge-
lang de zon opkwam anders kleurde, van zalmroze naar oranje tot vuurrood. Daardoor leek het of het water in brand stond.
Alleen al dit schouwspel is prachtig en natuurlijk hoop je dan op wat spektakel van de dieren op het water. Wat dat betreft 
was het behoorlijk rustig. Alleen de meerkoeten waren steeds ruzie aan het maken en zaten dan achter elkaar aan zoals je 
op de foto kunt zien.
Op de terugweg werden we nog getrakteerd op enkele reeën die ons mooi in het zachte zonlicht aan stonden te kijken. Al 
met al was het weer genieten van onze (ditmaal) koude Laarbeekse Natuur!

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

Locatie:
de Aa
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Het oud papier wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 

Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag 
Beek en Donk op zaterdag 
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Het oud papier wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 

Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag 
Beek en Donk op zaterdag 
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Het oud papier wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 

Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag 
Beek en Donk op zaterdag 

Kort nieuws Let op aanvriezen afvalcontainers

Verleende evenementenvergunningen

Gemeente actueel

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Raadsvergadering 28 januari 2016

Verpachting landbouwgrond

Houtsnippers af te halen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorgenomen uitschrijving gemeentelijke basisadministratie
• Controle bij tuinder op misstanden arbeidsmigranten
• Opvang (zwerf)dieren door Dierenambulance Helmond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - Nu het vriest, is de kans erg groot dat afval in uw containers vastvriest 
wanneer ze buiten blijven staan. Het gevolg kan zijn dat de container niet helemaal 
geleegd kan worden. Dit geldt zowel voor de groencontainers als voor de grijze 
containers. Normaal worden de containers namelijk bij het legen twee keer geschud 
om te zorgen dat het afval uit de containers valt. Het is nu echter zo koud dat bij te 
veel schudden de containers zullen scheuren.

Indien u de container aangeboden heeft terwijl de inhoud is vastgevroren, komt de 
mislukte poging om uw container te legen helaas toch op uw rekening. Wij adviseren 
u dan ook om de container de nacht voor het leegmaken vorstvrij weg te zetten zodat 
het ongemak van een volle container en de overbodige kosten u bespaard blijven.

Nog enkele tips
Ook een krant onder in de lege bak leggen kan – bij lichte vorst - vastvriezen van 
het	afval	voorkomen.	Laat	het	natte	groente-	en	fruitafval,	theezakjes	en	koffi	efi	lters	
uitlekken, voordat het de bak ingaat. Hoe minder water er in zit, hoe kleiner de kans 
op bevriezing.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Carnavalsvereniging De Teugelders van Ganzendonck voor het houden van 

een carnavalsoptocht in Beek en Donk op zondag 7 februari 2016 van 14.45 tot 
± 17.00 uur. Route: Piet van Thielplein – Brouwersstraat – Burg. v.d. Weidenlaan – 
Nachtegaallaan – Otterweg – Pater Becanusstraat – Heuvelplein waar de optocht 
zal worden ontbonden (verzonden op 13 januari 2016),

• Carnavalsvereniging De Teugelders van Ganzendonck voor het Ganzendonckse 
prijzenfestijn (prijsuitreiking van de carnavalsoptocht) op zondag 7 februari 2016 
van 15.30 tot 2.00 uur in muziekcentrum het Anker, Pater Vogelstraat 39 in Beek 
en Donk (verzonden op 13 januari 2016),

• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het organiseren van het 
jeugdcarnaval Aarle-Rixtel op 6 en 7 februari 2016 van 18.30 tot 23.00 uur en 
op 8 en 9 februari 2016 van 13.30 tot 23.00 uur in de gymzaal aan de Jan van 
Rixtelstraat 30 in Aarle-Rixtel (verzonden op 13 januari 2016),

• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het houden van een carnavalsoptocht 
in Aarle-Rixtel op zondag 7 februari 2016 van 12.30 tot ± 15.00 uur en voor het 
houden van een collecte tijdens deze optocht. Route: Molenstraat – Heindertweg 
- Phaffstraat - Wilhelminalaan - Dorpsstraat – Kouwenberg – Lieshoutseweg - 
Janssensstraat - Bosscheweg – Mariastraat – Dorpsstraat waar de optocht zal 
worden ontbonden. (Verzonden op 18 januari 2016)

• Carnavalsvereniging De Raopers in samenwerking met Carnavalsvereniging 
De Heikneuters voor het houden van een carnavalsoptocht van Lieshout naar 
Mariahout op zondag 7 februari 2016 van 11.00 tot ± 17.00 uur. Route: Floreffestraat 
– Dorpsstraat - Heuvel (voor langs de Kiosk) – Ribbiusstraat – Servaasstraat – 
Baverdestraat - Dorpsstraat via Provinciale Weg naar Mariahout – Mariastraat 
– Veghelsedijk – Tuindersweg – Zuster Persoonsstraat – Oranjeplein waar de 
optocht zal worden ontbonden (verzonden op 18 januari 2016),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een 
wielerjeugdronde in Lieshout op zondag 17 april 2016 van 12.00 tot 18.00 uur 
(verzonden op 13 januari 2016),

• de heer S.A.P. de Koning voor het houden van een bruiloftsfeest in de achtertuin 
van Lekerstraat 35 in Beek en Donk op vrijdag 6 mei 2016 van 17.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 13 januari 2016),

• Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek voor het organiseren van de wandelvierdaagse 
in Laarbeek van 24 t/m 27 mei 2016 telkens van 17.00 tot 21.00 uur, waarbij elke 
dag in een andere kern wordt gestart (verzonden op 14 januari 2016),

• Stichting Color Fun voor het organiseren van Color Fun in Beek en Donk en 
’s avonds een muziekfeest met live muziek op het evenemententerrein aan 
de Otterweg in Beek en Donk op zondag 15 mei 2016 van 15.00 tot 1.00 uur 
(verzonden op 18 januari 2016),

• Magic Circus voor het geven van circusvoorstellingen op het ‘kermisterrein’ aan 
de Floreffestraat in Lieshout op 21 juni en 22 juni 2016 om 16.00 uur en 19.00 uur 
(verzonden op 18 januari 2016).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:

• De heer P. Zinkowski voor het innemen van twee standplaatsen op het Piet 
van Thielplein in Beek en Donk op maandagmiddag vanaf 13.00 uur en 
op  het Kerkplein in Aarle-Rixtel op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur voor de 
verkoop van gegrilde kip, hamburgers, baguettes, pizza en friet (verzonden 
op 14 januari 2016).

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

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

Op vrijdag 22 januari komen twee raadsleden van PNL en PvdA aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 8 en op dinsdag 9 februari, 
is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend is de balie van 
Burgerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte 
van geboorte of overlijden.

Ook andere instanties zijn gesloten
Voor de volledigheid melden we u dat ook het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
deze dagen niet bereikbaar is. Net als het KCC en het kantoor van Peel 6.1 Zorg en 
Ondersteuning zijn zij op maandag 8 en dinsdag 9 februari de gehele dag gesloten 
voor publiek.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad. 
Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 28 januari 2016 in het gemeentehuis 
Laarbeek en begint om 19.30 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Vragenhalfuurtje.
4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 10 

december 2015 en 17 december 2015.
5. Ingekomen stukken.

6. Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODZOB 2015.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening.

8. Voorstel tot vaststelling van het controleprotocol 2015 voor de accountantscontrole 
op de jaarrekening 2015 van de gemeente Laarbeek.

9. Voorstel tot instemming met de concept reactie op het advies van de Werkplaats 
Wonen van de MRE.

10. Initiatiefvoorstel PNL inzake groot onderhoud sportvelden.
11. Sluiting.

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in 
geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn loopt van maandag 28 
januari 2016 tot en met maandag 15 februari 2016, 16.00 uur. 
De brochure, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden 
kunt u terugvinden op de website van de gemeente Laarbeek, www.laarbeek.nl.

Als u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen met de heer B. van 
Liempd van de gemeente Laarbeek via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.

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

www.laarbeek.nl 

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

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

Milieustraat Laarbeek

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
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Drank- en Horecawet Ontwerpbestemmingsplan Groenstroken, Laarbeek

Melding artikel 8.41 Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Wet omgevingsvergunning

De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend op grond van artikel 35 
van de Drank en Horecawet de volgende vergunningen te hebben verleend tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank:
• aan Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lieshout op een terras tijdens het 

dialectenfestival op zondag 12 juni 2016 van 12.00 tot 22.00 uur (verzonden 18 
januari 2016),

• aan Stichting Color Fun uit Beek en Donk tijdens het evenement Color Fun dat zal 
worden gehouden op zondag 15 mei 2016 op het evenemententerrein De Raagten 
aan de Otterweg in Beek en Donk. De schenktijden zijn gesteld van 16.00 tot 0.30 
uur de dag daarop volgend (verzonden 18 januari 2016).

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het Bestemmingsplan 
Groenstroken, Laarbeek als ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet 
in het aanpassen van de bestemming op diverse stroken grond naar aanleiding van 
verkoop aan aanliggende eigenaren.
Het ontwerpbestemmingsplan groenstroken, Laarbeek met de bijbehorende stukken 
ligt van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 3 maart 2016 voor iedereen ter inzage 
bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het plan is ook 
digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en 
leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPgroenstroken-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven 
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze 
betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door P. Rovers, 
Asdonkseweg 4 in Aarle-Rixtel. Op de melding is het Activiteitenbesluit milieubeheer 
van toepassing. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in 
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Duivenakker, Aarle-Rixtel 12-01-2016 kappen van 21 lindenbomen
Bosscheweg 110, Aarle-Rixtel 15-01-2016 huisvesten seizoenarbeiders

Aangevraagde sloopmelding
Locatie   Ingediend Werkomschrijving
Tuindersweg 47, Mariahout 11-01-2016 verwijderen van asbest

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

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit  Verzonden
Zonnedauw 1,3,5,7, Mariahout bouwen van vier woningen bouwen 14-01-2016
Groes 26, Beek en Donk bouwen van een woning bouwen 14-01-2016
Koppelstraat 35, Beek en Donk uitbreiden pannenkoeken- bouw/ 14-01-2016
	 huis	 	 	 ontheffing
Veghelsedijk 20, Mariahout vergroten champignon- bouwen 18-01-2016
 kwekerij
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

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. Dit betreft een ondergeschikte 
wijziging en zal onderdeel uitmaken van het besluit. Hiertegen staat geen bezwaar open.

Diverse Definitieve omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend , in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• H.A.M. van Duijnhoven en HVD Beheer B.V. voor het veranderen van de bestaande 

inrichting of de werking daarvan, gelegen aan Rooijseweg 14 in Mariahout;
• V.O.F. van den Ven-Vogels voor het veranderen van de bestaande inrichting of de 

werking daarvan, gelegen aan Lagedijk 5 in Beek en Donk;
• Vogels V.O.F. voor het veranderen van de bestaande inrichting of de werking 

daarvan, gelegen aan Ginderdoor 12 in Mariahout.
De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 22 januari tot vrijdag 
4 maart 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden 
gegeven. U kunt ook telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van 
deze	afdeling	onder	nummer	0492	469	867.	De	definitieve	beschikkingen	zijn	niet	
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen.

Tegen deze besluiten kan door belanghebbenden, die ook een zienswijze hebben 
ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd 
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 
MA Den Bosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift 
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde 
activiteit wordt stopgezet. 
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u 
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift 
te worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen en 
Wonen.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 21 januari 2016. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

SLIJTERIJ

2 BLIKKEN

1,-

PER KILO

1 ,-
PER FLES

1 ,-
PER ZAK

2,-
kilo 0.80

3 STUKS

10,- PER FLES

9,-
liter 12.86

2 FLESSEN

17,-
liter 12.14

PER ZAK

1 ,-

KILO

5,-

JUTTERTJE
KRUIDENBITTER*

fl es 700 ml.

11.99

OLD CAPTAIN 
CARIBBEAN RUM*

extra dry of well matured
2 fl essen à 700 ml.

20.98

KIPFILET
kilo

6.99

LAY’S CHIPS
zak 200/225 gram

1.39

MINEOLA MANDARIJNEN
per kilo

1.99

MARKANT 
PATATES FRITES

zak ca. 2500 gram

2.64

PERSIL WASMIDDEL
3 stuks naar keuze

20.97

BAVARIA BIER OF RADLER 2.0%*
2 blikken à 500 ml.

1.78

W 03 - Aanbiedingen gelden van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari 2016.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
Bij aanbiedingen waarbij verschillende reguliere verkoopprijzen gelden, vermelden wij de hoogste reguliere verkoopprijs (dus uw grootste voordeel).

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

HERO’S LIEFDE VOOR FRUIT 
OF FRUITONTBIJT

alle soorten

2.09
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VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers vormen een belangrijke 
spil in de samenleving. Bovendien 
gaat de maatschappij er steeds va-
ker vanuit dat bepaalde klussen door 
vrijwilligers gedaan worden. “Maar 
het is belangrijk dat vrijwilligers 
zich gehoord voelen op het moment 
dat ze daar behoefte aan hebben”, 
vindt Suzan de Koning, coördinator 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk. 
“Wij bemiddelen niet alleen tussen 
vrijwilligers en organisaties, wij zijn 
er ook met een luisterend oor, voor 
het beantwoorden van vragen of 
voor bijscholing”.

Bemiddeling tussen organisatie en 
vrijwilliger
Het aan elkaar koppelen van orga-
nisaties en vrijwilligers is nog steeds 
één van de kerntaken van ViERBIN-
DEN Vrijwilligerswerk. “Veel mensen 
vinden vrijwilligerswerk ergens waar 
ze al aangesloten zijn, zoals bijvoor-
beeld bij een vereniging. Voor men-
sen die graag vrijwilligerswerk willen 
doen, maar geen contacten hebben, 
kunnen wij bemiddelen”, licht Suzan 
toe. Twee maal per week, op maan-
dag en woensdag, vindt ons spreek-
uur plaats. Eén van onze eigen 
vrijwilligers is dan aanwezig om te 
ondersteunen met het zoeken naar 
een passende klus. Maar sinds de 
komst van de digitale vacaturebank 
Laarbeekvoorelkaar.nl blijkt bemid-

deling via de digitale weg een waar-
devolle aanvulling op ons spreekuur. 
Wij vragen tegenwoordig dan ook 
altijd eerst of het iemand lukt om 
zelf via dit platform een aanvraag in 
te dienen. In 2015 werden via Laar-
beekvoorelkaar.nl 159 aanvragen 
gekoppeld aan een vrijwilliger. Zo-
veel aanvragen redden we voorheen 
niet met alleen het spreekuur. De 
digitale vacaturebank zorgt dus voor 
meer matches en levert tijdswinst op 
voor de medewerkers en vrijwilligers 
van ViERBINDEN. Die tijd kunnen 
we nu besteden aan het ondersteu-
nen van vrijwilligers op andere ge-
bieden”.

Ondersteuning op allerlei gebied
ViERBINDEN Vrijwilligerswerk is er 
naast het bemiddelen tussen vraag 
een aanbod vooral ook voor het on-
dersteunen van vrijwilligers op aller-
lei gebied. Zowel organisaties die met 
vrijwilligers werken als de vrijwilli-
gers zelf kunnen ViERBINDEN bellen 
of mailen als ze vragen hebben. De 
vrijwilligers van ViERBINDEN weten 
op veel vragen direct het antwoord 
of gaan op zoek naar de juiste in-
formatie of de persoon die er meer 
over weet. Suzan vertelt: “Het kan 
gaan om hele concrete vragen over 
bijvoorbeeld de vrijwilligersverzeke-
ring, maar ook voor dilemma’s waar 
je tegen aan loopt tijdens je vrijwil-

ligerswerk kun je bij ons terecht. Als 
coach van een sportvereniging wil je 
bijvoorbeeld weten hoe om te gaan 
met jeugdleden die bij jouw terecht-
komen met hun problemen. Hoe ver 
ga je en wanneer en naar wie kun je 
eventueel doorverwijzen?”

Van kennisuitwisseling tot het uit-
delen van complimenten
Via de ViERBINDEN Academie kun-
nen vrijwilligers en mantelzorgers in 
Laarbeek hun kennis op tal van ge-
bieden uitbreiden. “Het leuke aan 
het concept is dat het echt voor en 
door vrijwilligers wordt  verzorgd”, 
vertelt Suzan enthousiast. “Er is on-
der de Laarbeekse vrijwilligers veel 
kennis beschikbaar, die men heel 
graag wil delen.”  Tot slot organi-
seert ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
samen met de gemeente Laarbeek 
ieder jaar het uitdelen van de Laar-
beekse Complimenten Vrijwilligers-
werk om actieve vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten.

Heeft u vragen over ViERBINDEN 
vrijwilligerswerk, bent u op zoek naar 
vrijwilligerswerk of juist naar een 
vrijwilliger? Neemt u dan eens een 
kijkje op www.Laarbeekvoorelkaar.nl 
of neemt u contact op met ViERBIN-
DEN Vrijwilligerswerk. Via e-mail: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of 
telefonisch: 0492-328807. 

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk bemiddelt en ondersteunt

ViERBINDEN.NL

De dansmiddagen houden je jong!

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - De volgende dansmid-
dag staat al weer voor de deur. Op 
dinsdag 26 januari wordt in de ontmoe-
tingsruimte van de Waterpoort weer een 
dansmiddag gehouden.

Onder leiding van onze DJ Arie Wagel-
mans zullen verschillende gezelschaps-
dansen voorbij gaan komen zoals de 
Wals, Sirtaki, Cumbia, Tango en een 

Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong! 
De dansmiddag op 26 januari begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Aarle-Rixtel - De eerste liederenta-
fel van het nieuwe jaar staat voor de 
deur. Op donderdagavond 28 janu-
ari wordt er weer samen gezongen.

De samen met ViERBINDEN geor-
ganiseerde liederentafel wordt ge-
houden in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij aan de Heindertweg 
87 in Aarle-Rixtel. Samen wordt er 
gezongen onder begeleiding van 
het eigen orkest ‘Sun Shine’, uit lie-

derenbundels die voor u aanwezig 
zijn.  

De avond begint om 19.30 uur 
en iedereen is van harte wel-
kom. De zaal is open vanaf 19.00 
uur en de toegang is gratis. Ze 
gaan er weer een gezellige avond 
van maken. Voor meer informa-
tie kan contact worden opgeno-
men via tel. 0492-534726 of mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke twee weken een restau-
rantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. De eerstvolgende 
avond vindt plaats op dinsdag 2 fe-
bruari.

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 28 
januari 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBIN-
DEN, tel. 0492-328800 of via een 

e-mail naar stichting@vierbinden.nl. 
De restaurantavonden vinden iedere 
14 dagen plaats en worden steeds 
bekend gemaakt in De MooiLaar-
beekKrant.

Voor 2 februari staat het volgende 
menu op het programma: Heldere 
kippengroentesoep, varkenshaas 
met champignonroomsaus, witlof 
met ham en kaas, groene groente 
mix, aardappeltaartje, aardappelpu-
ree, rijstepap met boeren jongens 
advocaat en slagroom

Voor dit driegangenmenu betaalt u 
€13,50. Graag tot ziens in Zonnetij.

Al veel geleerd in paar maanden tijd

Muziek=COOL-leerlingen zijn goed op weg

Aarle-Rixtel - Na een paar weken zon-
der orkestles, vanwege kerstviering, 
vakantie en verhuizing, zijn afgelopen 
vrijdag in de groepen 6 van alle drie 
de Aarle-Rixtelse basisscholen weer 
68 muziekinstrumenten uit de koffer 
gekomen. 

Voor de kinderen van De Heindert en 
De Driehoek was het even zoeken en 
wennen in het nieuwe gebouw. Bart 
Slagter, leerkracht van De Heindert: 
“Voor ons is het ideaal nu in dit nieuwe 
gebouw. In de noodbouw aan de Lijs-
terstraat was er geen geschikte ruimte 
voor de Muziek=COOL-orkestles om-
dat het daar veel te gehorig was. We 
zijn daarom al die tijd met de kinderen 
en al die instrumenten iedere keer naar 
De Dreef gewandeld. Daar konden de 
muzikanten wat meer geluid maken 
zonder dat we alle andere klassen stoor-
den. Dat we nu weer in eigen huis te-
recht kunnen voor de orkestles, scheelt 
heel wat gesjouw met instrumenten. 
Dat is natuurlijk veel fijner.”

Weer even opstarten
Voordat de orkestklassen deze vrijdag, 
na de ‘winterstop’, weer echt aan de 
gang waren, duurde toch wel iets lan-

ger dan normaal. Dat lag niet alleen 
aan de nieuwe ruimte. Bij sommige van 
de koperinstrumenten zaten de ventie-
len vast, een bekend probleem als de 
trompet of bariton enkele weken niet 
bespeeld is. Daar moest dus wat ven-
tiel-olie aan te pas komen. Bij anderen, 
die tijdens de vakantie misschien juist 
wel iets tè enthousiast hebben geoe-
fend thuis, diende zich een ander pro-
bleem aan: de rietjes die nodig zijn om 
een saxofoon of een klarinet te kunnen 
bespelen, waren kapot of versleten. Ge-
lukkig was orkest-leider Dirk Verhoeven 
met een doos reserve-rietjes goed voor-
bereid en kon de les toch snel beginnen.

Op weg naar echt concert
Het is verbazingwekkend om te horen 
dat de kinderen in twee maanden tijd 
al zoveel geleerd hebben. Na enig oefe-
nen klinken aan het einde van deze les 
al heel overtuigend drie vlotte liedjes. 
Ritmisch gezien zat het al best goed. De 
juiste noten werden nog niet door alle 
muzileerlingen even goed geraakt, maar 
de liedjes klonken al echt heel herken-
baar. Zoals het er nu naar uitziet, kun-
nen de orkestklassen eind februari met 
trots een mooi concert laten horen. Dat 
is mede te danken aan de gratis buiten-

schoolse instrumentlessen die gegeven 
worden door vrijwilligers van Harmonie 
De Goede Hoop. Vera Kuijpers die elke 
week klarinetles geeft, is een van deze 
vrijwilligers. Zij ziet dat het prettig loopt 
in haar groep: “Wat ik vooral mooi 
vind, is de sterke mate van betrokken 
dit jaar. De kinderen gaan er echt voor 
en hebben er zichtbaar plezier in. Ze 
helpen kinderen die het moeilijk vinden 
en zijn nieuwsgierig en gretig naar wat 
er nog gaat komen.”

Sponsors gezocht
Muziek=COOL is een project van Har-
monie De Goede Hoop. Tweeënhalf jaar 
geleden is dit van de grond gekomen 
dankzij een subsidie van o.a. het Oranje 
Fond en het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie. Vanaf dit schooljaar moet het 
project zich draaiende zien te houden 
zonder subsidie. De Goede Hoop, die 
onverminderd actief blijft door de inzet 
van vele vrijwilligers en de complete 
organisatie van dit educatieve program-
ma, is op zoek naar mensen of bedrij-
ven die het project financieel willen 
steunen. Meer info hierover vindt u in 
de flyer die deze week met deze Mooi-
LaarbeekKrant wordt verspreidt en op 
www.muziekiscool.nl.

Groep 6 van basisschool De Brukelum en meester Dirk na de orkestles

Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

ViERBINDEN Academy: workshop handlezen
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Humphrey Campbell bij Wim Beeren Jazz Society 

Aarle-Rixtel - Vocalist Humphrey Campbell 
komt, op woensdag 27 januari, samen met 
het trio van pianist Karel Boehlee, naar Wim 
Beeren Jazz Society in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.

Humphrey Campbell, geboren in Suriname, 
wordt gezien als één van de beste zangers 
van de afgelopen 25 jaar in Nederland, Su-
riname en ver daarbuiten. Zijn diepe flexibele 
stemgeluid, zijn brede repertoire binnen de 
jazz- en popmuziek en zijn fraaie timing, zor-
gen er mede voor dat Humphrey een veelge-
vraagd artiest is. Zijn stem wordt vaak verge-
leken met die van Nat King Cole. Humphrey 
weet als geen ander de kern van een song te 
raken. In 1992 vertegenwoordigde hij Neder-
land op het Eurovisie Songfestival. Hij werkte 
samen met alle professionele (jazz)orkesten 
in Nederland, Duitsland en België, en trad op 
met o.a. Oscar Harris, Karin Bloemen, Ruth 
Jacott, Rob de Nijs, Toon Roos, Paul de Leeuw 
en Lionel Richie.

Met een uitmuntend begeleidingstrio, be-
staande uit pianist Karel Boehlee, bassist Jasper 
Somsen en drummer Hans van Oosterhout be-
looft het weer een drukbezocht en zinderend 
optreden te worden. Op tijd komen wordt 
daarom van harte aanbevolen. Aanvang 20.30 
uur, entree €8,00. Kijk voor informatie ook op 
www.wimbeerenjazzsociety.nl.

Humphrey Campbell

Mariahout - Zorg om het Dorp op heeft op zon-
dag 17 januari weer een activiteit gehouden 
voor leden die alleenwonend zijn. Dit vindt 
jaarlijks een paar keer plaats om zo, op de soms 
stille zondagen, gezellig bijeen te komen.

Met een leuke historische fotoquiz over Maria-
hout, samengesteld door Ger Aarts, werden ge-
zamenlijk herinneringen opgehaald.

Doortje van der Burgt en Ger Aarts, die al ver-
schillende jaren deze activiteiten in het Buurthuis 
organiseerden, namen afscheid van de werk-

groep. Ze werden hiervoor hartelijk bedankt 
door de voorzitter van Zorg om het Dorp en alle 
aanwezigen. Hun opvolgers staan al weer klaar. 
Gerda van de Heuvel, Lies Berkvens en Marietje 
van der Linden gaan de werkgroep bemensen. 
Iedereen wenste hen veel succes. 

Bent u alleengaand en wilt u zich ook aansluiten 
bij deze groep, meldt u dan aan bij vereniging 
Zorg om het Dorp via bovengenoemde perso-
nen,  secretariaat@zorgomhetdorp.nl of in het 
Dorpsservicecentrum in het Buurthuis. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.

Alleengaandenmiddag in Mariahout

WiSH Events wint Persprijs 2015 
Beek en Donk - De Persprijs 2015 is dinsdag-
avond uitgereikt aan WiSH Events uit Beek en 
Donk. Voorzitter Gabriël van Neerven van Persclub 
Peelland overhandigde deze prijs aan de Beek en 
Donkse organisatie. Tim Klomp Bueters en Jimmy 
van der Leemputten van WiSH Events waren aan-
wezig om de prijs in ontvangst te nemen. 
 
De Persprijs is een initiatief van de Persclub Peel-
land en wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, or-
ganisaties, instellingen of bedrijven uit de regio die 
op positieve wijze in het nieuws gekomen zijn. Be-
gonnen in 2007 is WiSH Events in Beek en Donk in 
nog geen tien jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in 
Nederland en ver daarbuiten. WiSH Events organi-
seert het festival WiSH Outdoor en heeft daarmee 
in korte tijd een grote naam opgebouwd. Kenmer-
kend daarbij zijn mooie podia, een gevarieerd aan-
bod aan muziek met ruimte voor minder bekende 
artiesten en een goede sfeer voor de hele familie.. 

Al snel had het toen jeugdige bestuur, bestaande 
onder andere uit Tim Klomp Bueters en Jimmy van 
der Leemputten, de ambitie om uit te groeien tot 
het grootste evenement van Brabant. Mede dankzij 
de inzet van de gemeente, sponsors en vele vrijwil-
ligers is de organisatie daarin geslaagd. Daarmee 
behoort de organisatie in de top-10 van organisa-
ties die de regio Peelland positief uitdragen tot in 
de verre omgeving.

Met een divers programma 
voor verschillende doelgroepen 
weet WiSH inmiddels tiendui-
zenden bezoekers naar de fes- t i -
valweide in Beek en Donk te lokken. Een immense 
organisatie die in het algemeen zonder problemen 
verloopt. De imposante decors met veel kleur en 
licht waren in 2014 goed voor een eerste prijs tij-
dens de uitreiking van de Festivalchart Awards. 
Waarmee ook podiumbouwer Stagekings over de 
Laarbeekse, Brabantse, Nederlandse, en Europese 
grenzen heen gaat.

Zonder de Beek en Donkse wortels te veronachtza-
men, is WiSH Events inmiddels internationaal ge-
oriënteerd, tot in Mexico toe. In hun eigen woor-
den: WiSH Outdoor offers adventurers, hedonists 
and festival lovers from all over the world a place to 
discover new stories, tell new stories, find adven-
ture and above all, a place to create memories to 
treasure forever, oftewel (in de woorden van één 
van onze leden): de organisatie creëert unieke en 
onvergetelijke ervaringen, streeft naar datgene wat 
andere onmogelijk achten en gaat naar waar an-
dere niet eens van durven te dromen. Niet op de 
laatste plaats is WiSH volop actief op alle social me-
dia en weet op vaak ludieke wijze de (boven)lokale 
pers te halen. Waarmee WiSH Events B.V. de Pers-
prijs 2015 van Persclub Peelland ten volle verdient.

Beek en Donk - De sloop van het voormalig 
postkantoor aan het Piet van Thielplein in Beek 
en Donk start op maandag 25 januari. De ver-
wachting is, dat het terrein eind februari leeg is. 
Een en ander is sterk afhankelijk van het weer. 
Zo mogen er bijvoorbeeld bij een te lage tem-
peratuur geen asbestsaneringswerkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan de sloop wordt eerst het aan-
wezige asbest vakkundig verwijderd. Na het 
strippen van het pand vindt de daadwerkelijke 
machinale sloop plaats. Tijdens de sloopwerk-
zaamheden stelt aannemer Jansen Infra alles in 
het werk om de overlast tot een minimum te be-
perken. Een sloop zonder overlast is helaas niet 
mogelijk. Gedurende de sloopwerkzaamheden 
moet daarom rekening gehouden worden met 

enige geluid- en stofoverlast en een beperkte 
toename van vrachtverkeer. 

Voor vragen en opmerkingen tijdens de sloop-
werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
Jansen Infra via laarbeek@ajansenbv.com of te-
lefonisch op: 06-12395296.

De sloop van het postkantoor staat in het te-
ken van de revitalisering van het oostelijk deel 
van het Piet van Thielplein. Met de sloop opent 
het Piet van Thielplein zich uitnodigend naar de 
Koppelstraat. Omdat het nieuw te bouwen ap-
partementencomplex in het verlengde komt van 
de bestaande winkels aan het Piet van Thielplein, 
worden Koppelstraat en Piet van Thielplein één 
ruimtelijk-visueel winkelgebied.

t i -

Koppelstraat en Piet van Thielplein naar één ruimtelijk-visueel winkelgebied

Sloop postkantoor Piet van Thielplein van start

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

Kluisridders
Arrangement

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

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

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

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

ESCAPE ROOM 
LAARBEEK

NIEUWE ACTIVITEIT

VANAF MAART 2016

Carnavalsconcert, een creatieve totaalbeleving

Harmonie O&U presenteert ‘Fantasy wOrld&U’

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Beek en Donk – In ’t Anker zijn de voorbe-
reidingen in volle gang. Op 30 januari en 5 
februari vinden weer de carnavalsconcerten 
plaats. Een creatieve, muzikale voorstelling 
waarbij op een speelse manier muziek en 
theater gemaakt wordt.

Muziek als uitgangspunt
Op het podium in ’t Anker liggen nog de laat-
ste kerstversieringen. Carnaval is vroeg dit 
jaar. Toch is de commissie carnavalsconcert 
al maanden met de voorbereidingen bezig. 
Commissielid Harry Mommers vertelt vol en-
thousiasme; “Voor de grote vakantie begin-
nen we al met de voorbereidingen. Het thema 
van de concerten ligt dan al vast.” Harry legt 
uit; “Sinds een paar jaar sluiten we aan bij de 

slogan van de Teugelders.” Harry lacht; “Het 
is hier fantastisch.” Binnen de commissie werd 
de titel ‘Fantasy wOrld&U’ bedacht. Een titel 
waar de harmonie veel kanten mee op kan. 
“Muziek is het uitgangspunt”, vertelt Harry, 
“voor tonpraters moet je naar de Sauwel-
avond gaan.” De switch om vooral muzikale 
grappen te vertolken is de harmonie goed be-
vallen. “Ons publiek zal het thema ‘fantasie’ 
de hele avond ervaren”, geeft Harry aan. Hij 
vervolgt; “Bij het betreden van ‘t Anker wordt 
de bezoeker meegevoerd in een ‘fantasiewe-
reld’ en dit gaat door tot de slotakkoorden 
van het concert.” Harry verheugt zich nu al op 
acts die hij in de repetities voorbij heeft zien 

komen. “Er zitten geweldig verrassende op-
tredens bij”, lacht hij, “maar ik verklap niets.”

Versmelting van O&U met muziekliefhebbers
Harmonie O&U is een dynamische vereni-
ging die zowel ouderen als jeugd aan zich 
weet te binden. Op het carnavalsconcert is 
de inbreng van verschillende generaties en 
disciplines aanwezig. Leden van de harmonie 
spelen hun partijen in het orkest, maar een 
groot aantal leden leeft zich ook creatief uit 
tijdens de vele sketchjes. Bijzonder is de bij-
drage van muziektalent van Beek en Donk en 
omstreken dat normaal niet aan de harmonie 
verbonden is. Harry is blij dat de harmonie 
gebruik kan maken van een achtergrondkoor 
en een vijfkoppige gelegenheidsband on-
der leiding van Jan Vlemmings. Harry somt 
de deelnemers aan het concert op voor De 

MooiLaarbeekKrant; “Ongeveer zeventig 
leden van het harmonieorkest, dertig leden 
van het jeugdorkest, een twintigtal slagwer-
kers, twaalf koorleden, acht solisten en vijf 
bandleden”, telt Harry, “en dan heb ik alle 
vrijwilligers achter de schermen nog niet eens 
genoemd.” De laatste puntjes op de ‘i’ wor-
den nu gezet. “Dit jaar gaan we veel meer 
met beelden werken. Via projecties brengen 
we de fantasie tot leven en hebben we inter-
actie met het publiek”, besluit Harry. Hopelijk 
bezorgt O&U hun publiek de slappe lach én 
kippenvel. Op 30 januari en 5 februari ver-
zorgen zij de opmaat voor de Ganzendonckse 
carnavalsweek. 

Via projecties brengen we de fantasie tot 

leven en hebben we interactie met het 

publiek

Fotograaf: Joost Duppen

Runningteam Laarbeek houdt vlooienmarkt
Beek en Donk – Runningteam Laarbeek houdt 
in samenwerking met PDV de Luchtbode een 
grote vlooienmarkt op zondag 8 mei. Deze 
markt wordt gehouden op het KPJ-terrein.

Heeft u nog spullen staan die u graag kwijt wilt, 
laat dit dan weten aan het Runningteam. Hiervoor 

kunt u contact opnemen via tel. 06-12362372 of 
mailen naar gba.brouwers@planet.nl. Ook kunt 
u zelf op deze markt staan met tweedehands 
spulletjes. Een kraam huren kan via Frans Cop-
pens, tel. 06-20888818.nt u zich aanmelden via 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl.

Archieffoto van het Carnavalsconcert in 2015
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Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

De Stater 38 | Lieshout | 0499-421537 | www.BitechLieshout.nl

voor het betere onderhoud

Aanmelden voor ’T OPkikkertje

Ziekenbezoek CV De Heikneuters

Beek en Donk – De Club van 100 van 
de Teugelders van Ganzendonck ver-
zorgt elk jaar ‘T OPkikkertje. Op de 
woensdag voor carnaval, dit jaar is dat 
3 februari, krijgen zieken en mensen 
uit Ganzendonck die momenteel een 
moeilijke periode doormaken een be-
zoekje van Prins Luuk en een kleine 
delegatie van de Club van 100. 

De Club van 100 is bij de organisatie 
van deze dag geheel afhankelijk van 
familie of mensen uit de omgeving van 
een persoon die een bezoekje met een 
presentje verdiend. Dus kent u iemand 
die ziek is of een ‘T OPkikkertje kan ge-
bruiken laat het dan weten aan de Club 
van 100. De ervaring heeft geleerd 
dat mensen het bijzonder op prijs stel-

len wanneer er door iemand aan hen 
wordt gedacht tijdens een moeilijke pe-
riode. Aanmelden kan via www.teugel-
ders.nl, of bij Josette Bloem, Tuinstraat 
26, 5741 EM Beek en Donk.

De Club van 100 van de Stichting Teu-
gelders van Ganzendonck ondersteund 
activiteiten voor de jeugd, senioren, 
mensen met een beperking -zoals de 
KansPlus carnavalsmiddag- en mensen 
die ziek zijn of in een moeilijke periode 
zitten. De financiële middelen komen 
van de leden die jaarlijks €50,00 done-
ren. Kunt u dit bedrag missen en draagt 
u de activiteiten van de Club van 100 
ook een warm hart toe, dan vraagt men 
u te overwegen lid te worden. Ook dit 
kan via de website van de Teugelders.

Mariahout - Prins Hein en Prinses Gerdi, 
adjudant Wim en hofdame Neeltje wil-
len een bezoek brengen aan al de zieke 
Heikneuters en Heikneuterinnekes.

Mariahoutenaren die in het ziekenhuis, 
verzorgingshuis of gewoon thuis ver-
blijven. Juist deze mensen hebben vaak 

een opkikkertje nodig. Kent u iemand 
in uw omgeving die wel een opkikkertje 
kunnen gebruiken bel dan naar: Cap-
pie van den Broek tel. 0499-423816 of 
Gerrie van den Broek tel.  0499-422641. 
Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en 
www.heikneutersmariahout.nl.

Lieshout – Café/Zaal de Koekoek zat 
afgelopen zondagmiddag afgeladen 
vol. CV De Raopers had in samenwer-
king met de KBO voor de senioren 
van Lieshout een prachtig programma 
samengesteld. 

Op de klanken van Tonny Wijnands 
ging de hele zaal los. Wat kan die man 
een show neerzetten met verhalen en 

liedjes uit de oude doos, het is een lust 
om hier naar te luisteren. Als afsluiting 
kwam Berry Knapen met zijn klets als 
Willem-Alexander in de ton. Met zijn 
kwaliteiten kwamen alle lachspieren 
los. De Raopers en de KBO kunnen 
terugkijken op een geweldige middag, 
met alleen maar lof voor de organisa-
tie van deze middag. Allaaaafff ….

Lieshout – De Raopersgatse dansma-
riekes werden op zaterdag 16 januari 
tweemaal 1e met hun gardedans en een 
fantastische showdans. In een afgeladen 
Dorpshuis De Bouwvakker in Hattemer-
broek werd op hoog niveau gepresteerd 
door verschillende dansmariekes uit de 
omgeving van Wezep/Hattemerbroek. 

Maar de dansmariekes uit Raopers-
gat gingen er vandoor met de eerste 

prijs. De gardedans werd super uit-
gevoerd, alles verliep synchroon en 
strak. Ook de showdans werd stevig 
neergezet. Prinses Mariëlle was erg 
trots dat de dansmariekes zo goed 
presteerden in haar geboorteplaats. 
Ze kunnen terugkijken op een ge-
weldige prestatie voor zowel de 
dansmariekes, leiding en trainsters. 
Meiden van harte gefeliciteerd!

Aarle-Rixtel - Carnaval nader met rassé 
schreden. Nog even en de Ganzegatters 
storten zich weer volop in het feestge-
druis. In Ganzegat vinden er weer een 
aantal nieuwe evenementen plaats.

Op carnavalsmaandag vindt na het 
dweilprogramma een heus Hollands 
piratenfestival plaats in de tent achter 
Café de Vrienden. Er zijn deze avond 
diverse optredens te zien en te horen 
met onder andere Jasper &Vermeer und 
die geile madeln. De avond begint om 
20.30 uur en de entree is geheel gratis.

Op carnavalsdinsdag begint om 13.00 
uur ‘Dollar dinsdag’. Tijdens dit pro-
gramma, geheel in Las Vegas stijl, 
wordt naast een spetterende Las Ve-
gas opening een complete Las Vegas 
show op de planken gebracht. Er zijn 
diverse optredens, onder meer van Ivo 

van Rossum en Frank Schrijen. Kortom, 
een middag met de nodige humor, een 
hapje en een drankje en de nodige flau-
wekul. Geheel volgens traditie gaat er 
deze middag ook weer een schilderij ge-
veild worden, dit jaar geschilderd door 
niemand minder dan Geertje Nooijen. 
Voor de liefhebber een must om op te 
bieden. De entree voor deze middag is 
geheel gratis en duurt tot 16.00 uur.

’s Avonds sluit Ganzegat carnaval af met 
een jaren 90 bal. Trek je favoriete dance 
outfit maar aan en kom naar de tent. Als 
klap op de vuurpijl maakt de bekende 
DJ Charlie Lownoise deze avond zijn 
opwachting. Kaarten voor deze avond 
zijn te koop voor €10,00 bij Grand Café 
Stout, Café de Vrienden of via de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat bij 
edelsmid Johan van Bakel. Je krijgt voor 
je entreekaart 4 consumpties.

Bomvolle zaal bij 50+ Bonte Middag

Tonny Wijnands

Carnavalsactiviteiten in Ganzegat

1e Prijs Raopersgatse 
Dansmariekes in Hattemerbroek
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Aarle-Rixtel - Vrijdag 5 februari is het 
carnaval in de kantine van ASV’33. Van 
18.00 tot 20.00 uur is het feest voor de 
jeugdleden (en ouders).

Aansluitend is er een carnavalsavond 
voor de senioren, met als thema ‘Glow’. 
Er treden twee absolute topkletsers op, 
namelijk Frans Bevers (stond diverse ke-
ren in de finale van het Brabants kam-
pioenschap) en Berry Knapen (al vele 
keren Brabants kampioen en kampioen 
van Zuid-Nederland). Verder zijn er voor 
de best verklede bezoekers leuke prijzen 
te winnen.

De livemuziek wordt 
de hele avond verzorgd 
door DJ Ronald Lentjes 
van discotheek ‘The ultimate dream’. 
Aan het begin van de avond wordt af-
scheid genomen van prins Gerben. Ver-
volgens zal de nieuwe prins van ASV be-
kend worden gemaakt. 

Hierbij de eerste drie hints:
1. Hij houdt van een feestje! 
2. Voetbalt al lang actief!
3. Viert graag carnaval!

Wie wordt de nieuwe prins 
van ASV’33?
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Indienen bezwaar huwelijk Boerenpaar Ganzendonck

Beek en Donk krijgt TVGD Pop-up Museum

Groots carnavalsfeest mensen met beperking

Beek en Donk – Komend weekend barst 
Ganzendonck bijna uit z’n voegen met 
liefst 3 evenementen. Zaterdagmiddag 
wordt afgetrapt met de Seniorenmid-
dag. Deze wordt ’s avonds gevolgd 
door de al in november 2015 uitver-
kochte Sauwelavond met Afterparty. 
Daarna kan er even worden uitgerust 
om vervolgens zondagmiddag verder 
te gaan met de Kindersauwelmiddag. 

Vanaf zaterdagmiddag 13.30 uur staan 
Jan Strik (Someren), Jorlan Manders 
(De Mortel), WAI (Mierlo), troubadour 
Mia Swinkels (Beek en Donk), De Med-
lies (Lieshout), de Octopusband (Beek 
en Donk), en de Dansmariekes op het 
grote podium van Muziekcentrum het 
Anker. Het prachtige programma zorgt 
zeker weer voor tevreden bezoekers. 
Of er nog kaartjes zijn is te lezen op 
teugelders.nl en social media.

Zaterdagavond gaan 600 bezoekers 
genieten van Andy Marcelissen,  Hans 
Verbaarschot, de groep Applaus  uit 
Helmond, de Brabantse amusements-
sensatie de Penthouse Boys, de fantas-
tische Robert van Lamoen, de bekend-
ste hooligan van Europa Rob Scheepers 
(Sterksel), de Ganzendonckse Dansma-
riekes, Nummerke 3, en een grootse 
Afterparty met o.a. feestzanger Ivo van 
Rossum uit Gemert. Kaartjes zijn er in 
principe niet meer, maar soms komen er 
via social media nog kaartjes beschik-
baar van mensen die zijn verhinderd.

De basisschooljeugd is zondagmiddag 
aan de beurt. Tijdens de altijd gewel-

dige Kindersauwelmiddag zijn er heel 
veel optredens, met dans, playback, en 
soms zelfs live gezongen nummers. Ie-
dereen is tijdens deze middag van harte 
welkom. Het is niet alleen een aanrader 
voor familie en bekenden van degenen 
die optreden, maar het is gewoon ook 
een gezellig middagje uit met het hele 
gezin in een ongedwongen sfeer.

Voor Prins Luuk XLIV en z’n Gekleed 
gevolg wordt het een nog drukker 
weekend. Zij zijn vwrijdagavond uitge-
nodigd voor de zittingsavond van de 
Krutjesrapers uit Son en Breugel.

Beek en Donk - Op carnavalsdins-
dag worden Boer Tontje en Boerin 
Goen in de onecht verbonden. Ten-
minste, als er geen onoverkome-
lijke bezwaren zijn. Iedereen die 
een bezwaar heeft dient dit 

te van tevoren aan te melden bij de 
organisatie. Dat kan door een email 
te verzenden naar Hanneke van Oss 
(info@vanossparket.nl). 

Als alle verhalen die in Ganzen-
donck rondgaan waar zijn, staat 
het er slecht voor met het aan-
gekondigde huwelijk van het nog 
steeds heel verliefde stelletje. Er 
blijken de afgelopen maanden al-
lerlei voorvallen te zijn geweest die 

zelfs een onecht huwelijk wel 

eens in de weg 
zouden kunnen 
staan. Iedereen 
wordt mede daar-
om  aangeraden 
op carnavalsdins-

dag op tijd aanwezig te zijn bij Café 
Zaal De Tapperij om van de huwe-
lijksvoltrekking getuige te kunnen 
zijn. De verhaallijnen in ‘Goede Tij-
den, Slechte Tijden’ kunnen waar-
schijnlijk niet tippen aan hetgeen 
zich tijdens deze bruiloft af gaat 
spelen. De  Teugelders  verwachten 
dan ook dat menig traantje wordt 
weggepinkt. Zowel van het lachen, 
alsook om andere redenen!

Voorafgaand aan de bruiloft is er 
bij Café Zaal v.d. Burgt een Boeren-
brunch. Voor slechts €5,00 kan de 
inwendige mens versterkt worden, 
hetgeen dit keer ook echt wel nodig 
zal zijn. De Brunchkaart is nu ver-
krijgbaar bij Drogisterij Ceelen en in 
het café.

Beek en Donk - Na enkele jaren van 
voorbereiding is nu eindelijk de kogel 
door de kerk. Beek en Donk krijgt aan 
het Heuvelplein een nieuwe attractie in 
de vorm van een pop-up museum. De 
initiatiefnemers willen al in februari de 
duren openen van het tijdelijke museum.

Het pop-up museum gaat onder meer 
uitgebreid aandacht schenken aan de ab-
surde en bizarre creaties van de jubileren-
de Beweging Op d’n Tocht. Ook al is het 
22ste jubileum van dit illustere gezelschap 
de aanleiding, toch wil de curator van het 
museum een bredere context schetsen. 
Het is volgens de curator immers geen 
toeval dat zo’n bijzondere beweging als 
Op d’n Tocht juist in Beek en Donk kan 
gedijen. Net als bij andere grote maat-
schappelijke ontwikkelingen zijn de uit-
spattingen van de afgelopen 22 jaar een 
reflectie van de sociale druk in het nor-
maal zo gemoedelijke Beek en Donk. De 
curator van de museale tentoonstelling 

aan het Heuvelplein wil dan ook graag 
de creaties van Op d’n Tocht plaatsen in 
het licht van andere prominente figuren 
en gebeurtenissen in Beek en Donk. Ook 
al wordt het niet makkelijk, uitgangspunt 
is dat er kies wordt omgegaan met het 
beeldmateriaal dat menigeen liever niet 
in het openbaar terug wil zien.

Op korte termijn wordt duidelijk welke 
locatie aan het Heuvelplein wordt ge-
bruikt en wanneer de officiële opening 
gaat plaatsvinden. Houders van de Mu-
seumjaarkaart en deelnemers aan de 
Ganzendonckse Optocht hebben gratis 
toegang.

Beek en Donk - Het was een geweldig 
belevenis. Door de Club van 100 van 
de Teugelders en Kansplus werd in zaal 
van de Burgt het jaarlijkse carnavals-
feest voor mensen met een verstan-
delijke beperking gehouden. Voor het 
eerst op een zondagmiddag en het was 
een groot succes.

Op 8 januari werden bij Kansplus in 
Gemert i.s.m. met de Peelvruuters uit 
Elsendorp bekendgemaakt wie er in 
2016 heersen over het Kansplusrijk. Er 
werd afscheid genomen van Prins Koen, 
Prinses Petra en Adjudant Joel. Daarna 
liep de spanning op. Uit een groot kas-
teel kwamen een stralende Prins Teun, 
Prinses Michelle en Adjudant Anke. Zij 
waren uiteraard deze middag ook in 
Beek en Donk aanwezig. Nog voordat 
het gevolg van de Teugelders binnen-
kwam was het al feest in de zaal van de 
Burgt. Het dak ging er bijkans af toen 
Prins Luuk XLIV, Prinses Annet, Jeugd-
prins Luuk XXX en Jeugdprinses Britt, de 
dansmariekes en de Raad van Elf aan-
sloten bij de polonaise. Door de men-
sen van Kansplus wordt hier al lange 
tijd naar uitgekeken en ze werden niet 
teleurgesteld. De dansmariekes leken 
dit jaar nog extra geoefend te hebben 
want hun garde- en showdans was een 
genoegen om naar te kijken. Muziek is 

er op deze middag volop. In de gele-
deren van Kansplus zit altijd veel talent 
dat graag wil optreden. Door de Patatjes 
werd de zaal helemaal op zijn kop gezet 
en als verrassing was het Nummerke 3 
welke iedereen lieten bewegen op het 
bekende Hey Jude. DJ No Talking zorg-
de verder voor een aaneenschakeling 
van polonaise muziek.

Waar Prinsen elkaar ontmoeten wor-
den er ook onderscheidingen uitgewis-
seld. Zo ontvingen Prins Luuk XLIV, 

Jeugdprinses Britt, Jeugdprins Luuk XXX 
maar ook de dansmariekes en Jos Vo-
gels een onderscheiding van Prins Teun, 
Prinses Michelle en Adjudant Anke van 
Kansplus. Prins Luuk XLIV had voor alle 
mensen met een beperking een enorme 
verrassing. Bij de eerste grote polonaise 
ontving iedereen van hem en Prinses 
Anette een mooie onderscheiding. Een 
fantastisch gebaar. Het was weer een 
geweldig carnavalsfeest wat tot stand 
komt door de organisatie en steun van 
de Club van 100 van de Teugelders.

Boerin Goen en Boer Tontje Fotograaf: Joost Duppen

Extravagante outfits onderdeel van de beoogde museale expositie

Prins Teun, Prinses Michelle, Adjudant Anke van 
Kansplus met Prins Luuk XLIV van Ganzendonck

Lieshout – Er was weer volop bedrijvig-
heid op zaterdag 2 januari in Raopers-
gat. De jeugdraad en de dansmariekes 
van CV De Raopers kwamen langs de 
deuren voor de jaarlijkse flessenactie. 

Met het ophalen van lege flessen werd 

er weer geld ingezameld voor allerlei 
activiteiten voor de jeugd van Lies-
hout. Ook dit jaar was het wederom 
een behoorlijk bedrag. Hiermee zijn 
de Raopers erg blij, daarom willen zij 
iedereen bedanken voor hun bijdrage. 
Inwoners van Raopersgat.. Bedankt! 

Flessenactie Roapersgat 
groot succes

Jaaa, hij leeft nog!

Overvol Ganzendoncks weekend
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Voedselinzameling in Boerdonk

Vrouwen van Nu Boerdonk start nieuw 
verenigingsjaar

Boerdonk - In Boerdonk wordt zaterdag 23 ja-
nuari een voedselinzameling gehouden voor de 
voedselbank. Vanaf 10.00 uur gaan de Boerdonk-
se vormelingen en leden van M25 rond binnen 
de bebouwde kom van Boerdonk rond om bij u 
houdbare producten op te komen halen. Na de 
middag zullen zij ook het buitengebied van Boer-
donk aandoen.

Natuurlijk kunt u zelf ook uw houdbare product(en) 
komen brengen. Dit kan bij het Pastorieke, Pastoor 
van Schijndelstraat 35 (naast de kerk).

Wat kunt u allemaal meegeven aan de kinderen 
die bij u aan de deur komen? Denk bijvoorbeeld 
aan eten in blik, pasta, koffie, thee of zoetwaren. 
Belangrijk hierbij is dat de producten nog enige tijd 
houdbaar zijn.

De kinderen die dit jaar het vormsel doen in Boer-
donk en de leden van M25 gaan er zelf voor zor-
gen dat de producten op de goede plek komen. 
Samen gaan ze het eten naar de voedselbank 
brengen en daar ook zelf de pakketten mee samen 
stellen. Alvast bedankt en tot 23 januari!

Boerdonk - De Vrouwen van Nu Boerdonk startten 
een nieuw verenigingsjaar. Dit gebeurde tijdens 
de druk bezochte jaarvergadering op 11 januari. 
Na een terugblik op de activiteiten van 2015, en 
het doorlopen van het financieel verslag, werd 
het jaarprogramma 2016 gepresenteerd. Er staan 
weer hele diverse activiteiten gepland. Informa-
tief, creatief, actief, kortom voor ieder wat wils 
en het beloofd weer een geweldig jaar te worden.

Binnen Vrouwen van Nu is een volksdansgroep ac-
tief, die dit jaar maar liefst 40 jaar bestond. Daar-
om verzorgden zij tijdens de jaarvergadering een 
mooi optreden, dit in de verschillende kleding die 
in de afgelopen jaren gedragen werd. Een aantal 
dames is al vanaf de oprichting lid en danst nog 
wekelijks met veel plezier. I.v.m. het jubileum kre-
gen alle dames een bloemetje aangeboden.

Zoals elk jaar worden tijdens de jaarvergadering 
ook de jubilerende leden van Vrouwen van Nu in 
het zonnetje gezet. Dit jaar waren 3 dames 25 jaar 

lid, te weten Clementine Verhoeven, Thea vd Vos-
senberg en Ria Vilier. Daarnaast was Petra Kanters 
maar liefst 60 jaar lid, zij is hierdoor erelid van onze 
vereniging geworden. Voor ieder van deze leden 
was er een passend cadeau en een roos. Voorzit-
ter Rosina Oppers bedankte hen voor hun actieve 
inzet voor de vereniging en ze hopen dat zij nog 
lang lid zullen blijven. Na deze feestelijke huldiging 
werd er nog gezellig na gekletst in D’n Hazenpot.

De volgende activiteit staat gepland op vrijdag-
avond 29 januari. Nathalie van Vugt komt dan ver-
tellen over haar leven als transgender. Het bestuur 
hoopt dan weer vele leden te ontmoeten, intro-
ducés zijn welkom tegen een betaling van €2,00.

Heeft u interesse om lid te worden, stuur dan een 
mailtje naar Vrouwenvannu.boerdonk@gmail.
com of neem contact op met Rosina Oppers, tel. 
0413-211677. Voor meer informatie over Vrou-
wen van Nu Boerdonk kunt u kijken op de site 
www.vrouwenvannu.nl/boerdonk.

Boerdonk - De dagen worden weer langer maar 
toch ook steeds korter. De winter trekt over het land 
maar toch organiseert Après Ski Schuimparty Boer-
donk een heuse schuimparty. Even weg uit de kou 
en je voelen als tijdens carnaval op Ibiza.

Verder hoort de organisatie de laatste weken steeds 
vaker dat verschillende feesten niet meer toeganke-
lijk zijn voor de jeugd onder de 16 jaar. De vraag die 
ze ook steeds vaker horen is, waar moeten deze jon-
gens en meiden dan naar toe? Opnieuw een reden 
om naar de vette schuimparty in Boerdonk te gaan! 

 Op vrijdag 5 februari wordt in den Hazenpot een 
megaschuimparty gehouden, zoals je die normaal 
alleen op Ibiza ziet! Iedereen in de leeftijd van 12 tot 
17 jaar is hier van harte welkom om te komen fees-
ten op de muziek van dj Feest Drace. Vanaf 20.30 
uur gaan de deuren van Den Hazenpot open en zal 
het feest losbarsten. De kaartverkoop is dit jaar aan 
de deur. Een kaartje kost slechts €2,50! Op dit legen-
darische feest wil je geweest zijn, dus zorg dat je er 
op tijd bent, zodat je niks mist! 

Boerdonk - Nadat op vrijdagmorgen de kinderen 
van de basisschool, met jeugdprins Thijs en jeugd-
prinses Janne, de aftrap hebben gegeven voor car-
naval 2016, is het vanaf 13.00 uur tijd voor de wat 
oudere jeugd uit Boerdonk. Tijdens deze gezellige 
middag zijn er verschillende tafels om te rikken en 
te jokeren en worden er casino spelen gespeeld. 

Iedereen wil toch de rik- of jokerkampioen 2016 
worden? Tijdens de pauze is het tijd voor een optre-

den van Boerdonkse bodem, want de meiden van de 
dansmariekes laten hun mooie showdans zien. Aan 
het eind van de middag worden winnaars van de 
verschillende spellen bekendgemaakt en worden de 
prijzen verdeeld. Ook dit jaar biedt SOBC het eerste 
kopje koffie of thee met wat lekkers aan. Het is car-
naval en dan is het leuk als iedereen verkleed komt. 
Zij hopen jullie allemaal te zien tijdens carnaval!

Carnaval vieren in je zwembroek

Après Ski Schuimparty voor de jeugd

Wie wordt de rik- of jokerkampioen 2016?

Boerdonkse Seniorenmiddag

Geen extra toneelavonden Gèr Gespeuld

Bijna €1.600,00 voor Boerdonkse verenigingen

Boerdonk - Toneelvereniging Gèr Gespeuld uit 
Boerdonk heeft dit jaar weer te weinig toneel-
avonden ingepland. Ook dit jaar hebben ze 6 
avonden geboekt maar binnen 2 weken waren 
alle plaatsen vol. Aangezien Theater den Ha-
zenpot een druk programma heeft is het niet 
mogelijk om extra avonden bij te boeken. 

Wat dat betreft zijn ze dan weer geen Adèle, die 
dat wel voor elkaar krijgt. Maar ja, die heeft nog 
nooit in den Hazenpot gestaan. Hoe het ook zij; 
het is zo. Momenteel lopen de wachtlijsten vol 
en wordt er grote druk uitgeoefend op de orga-
nisatie om meer mensen mee te laten gaan op de 
cruise maar dat kan Gèr Gespeuld niet riskeren. 
De kans dat ze dan kopje onder gaan is te groot. 
Gelukkig krijgt iedereen nog wel de kans om Gèr 
Gespeuld te zien.  Volgend jaar zijn ze namelijk 
weer in Nederland in den Hazenpot voor een 
aantal voorstellingen. Dus zij die geen kaartje 

hebben, volgend jaar meer geluk. Als je wel een 
kaartje hebt maar onverhoopt verhinderd bent 
geef dan even een seintje aan de familie Vogels 
en die geven dan de namen van mensen die op 
de wachtlijst staan. Voor de cruisevaarders is het 
overigens wel een relaxte gedachte dat zij wel 
mee mogen met deze cruise. Ze nemen het er 
dan ook van getuige de foto die hun persmus-
kiet afgelopen week schoot. 

Boerdonk - In Theater Markant werd op dins-
dag 12 januari, op een vermakelijke wijze, het 
resultaat van de Rabobank Clubkascampagne 
bekendgemaakt. Een zevental verenigingen uit 
Boerdonk hadden de handen ineengeslagen en 
gezamenlijk campagne gevoerd. 

Dit waren Vrouwen van Nu Boerdonk, Stg. Den 
Hazenpot, Stg. Zorg om het Dorp, C.V. De Zand-
hazen, Stg. Cornelius van Boerdonk, Toneelver-
eniging Gèr Gespeuld en Trekkertrek Boerdonk. 
U heeft uiteindelijk 531 stemmen uitgebracht op 
de Boerdonkse verenigingen en stichtingen. Ie-
dere stem was €3,01 waard, wat resulteerde in 

een totaalbedrag van €1.598,31. Namens deze 
Boerdonkse verenigingen en stichtingen, Harte-
lijk dank. 

Daarnaast danken deze verenigingen en stich-
tingen Rabobank Uden-Veghel voor het organi-
seren van de Rabobank Clubkascampagne. Wilt 
u in de toekomst ook uw stem uitbrengen?  Dat 
kan, wanneer u lid bent van de Rabobank Uden-
Veghel. Bent u nog geen lid, dan kunt u gratis 
het lidmaatschap aanvragen via klantenservice 
op de site van de bank, of telefonisch via het 
KlantContactCentrum.
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

12-jarigen van het voortgezet onderwijs ook welkom

Informatie over leeftijdsgrens Carnabeats

Laarbeek - Bij de organisatie van Car-
nabeats komen veel reacties binnen 
aangaande de leeftijdgrens. Vermeld 
wordt dat Carnabeats speciaal wordt 
georganiseerd voor de jeugd uit Laar-
beek en omliggende gemeenten, met 
als doelgroep het voortgezet onderwijs 
t/m 17 jaar. Echter 12-jarigen, die op 
het voortgezet onderwijs zitten, zijn 
ook welkom.

“Heel mooi dat we zoveel reacties heb-
ben gekregen, dit betekent ook dat er 
veel belangstelling voor is. Carnabeats 
leeft en speelt onder de bevolking en 
directe omgeving van Laarbeek. Op al-
lerlei uitingen als posters, berichten en 
op de evenementenborden wordt een 
leeftijd aangegeven van 13 t/m 17 jaar.  
Misschien niet handig, maar hier is wel 
doelbewust voor gekozen. Deze com-
municatie voorkomt nog meer discus-
sie, deze ervaring hebben we opgedaan 
van voorgaande jaren”, erkent Johan 

Frenken, één van de initiatiefnemers. 
“We laten alleen jeugd binnen vanaf 
het voortgezet onderwijs waarbij een 
leeftijd van 13 jaar als eerste opkomt. 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. 

Het festival is bedoeld voor de leeftijd-
groep die overal buiten valt. In de omge-
ving worden ondanks het alcoholbeleid 
nu ook 16+ carnavalsfeestjes georgani-
seerd. Welke grens wordt hiermee ge-
trokken, onbegrijpelijk! De jeugd dient 
zich verplicht te legitimeren met een 
schoolpas of identiteitskaart welke bij 
de ingang moet worden getoond. Wij 
willen het feestelijk, muzikaal, vermake-
lijk, aantrekkelijk en alcoholvrij houden 
voor de leeftijd van 13 t/m 17 jaar en 
streven ernaar om e.e.a. controleerbaar 
te houden. Het programma m.b.t. de 
muziekkeuze en Dj’s is op advies van 

Party Jockey Tim (Tim Frenken) gevolgd 
door inschakeling van artiestenbureau 
Sodifferent niet eerder zo professioneel 
en op de doelgroep afgestemd. We 
gaan er 2 dagen een fantastisch feest 
van maken en jij als tiener kan dit alleen 
ervaren door er bij te zijn”. 

Carnabeats wordt op 6 en 8 februari ge-
houden in de grote zaal van het Dorps-
huis te Lieshout. Er zijn nog kaarten ver-
krijgbaar bij DIO Drogisterij Mark, maar 
ook online. Online kunnen aankomen-
de week ook kaarten worden besteld 
voor de afterparty: ‘After Beats’. Deze 
vindt plaats in Mariahout en is bedoeld 
voor dezelfde groep Carnavaleske dis-
cogangers. 

Hou Instagram en facebook in de ga-
ten voor diverse acties en win vrij-
kaartjes. Kijk voor het programma 
en andere wetenswaardigheden op 
www.Carnabeats.nl.

Lieshout - Party Jockey Tim start het 
nieuwe jaar van &RG-teens  met de 
‘Ik hou van Holland Disco’ op vrijdag 
29 januari. Lekker swingen op de mu-
ziek die Party Jockey Tim voor jullie 
uitzoekt. Naast de bekende dansjes 
wordt er tevens voor de nodige enter-
tainment gezorgd. 

Met het ‘ik hou van Holland spel’ 
wordt discomuziek perfect gecom-

bineerd. Ook de verkiezing van de 
‘&RG-teen van de maand’ komt aan 
bod. Je verovert dan een prominente 
plaats op de website. Kortom een fan-
tastische avond die je niet mag missen. 
Jij komt toch ook in je Hollandse outfit? 
Kijk maar eens op Google afbeeldingen 
daar doe je genoeg ideeën op en weet 
je hoe je verkleedt kunt komen. De vrij-
willigers van &RG-teens organiseren 
de discoavonden in de CLUB ENERGY 

ruimte van het Dorpshuis te Lieshout. 
De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere gezellige jeugdige tiener ( groep 
6 ) tot en met 15 jaar is tegen betaling 
van €1,50  van harte welkom. De Dis-
cozaal is open vanaf 19.30 uur. Ben er 
op tijd bij om het allemaal mee te kun-
nen maken want om 22.00 uur is deze 
Hollandse discoavond weer voorbij.  

Lekker swingen op de muziek van Party Jockey Tim
Ik hou van Holland disco bij &RG-teens 

Aanmelden Jeugddorpsfeesten 
Aarle-Rixtel

Gezellig schaatsuitje bij Yammas

Jeugdtoneel Lieshout zoekt nieuwe jeugdleden

Aarle-Rixtel - De jeugddorpsfees-
ten zijn officieel nog niet begon-
nen, toch hebben zich nu al 2 
nieuwe ploegen gemeld hiervoor: 
Blitz Kidz onder leiding van Brit 
de Rooij en nog een ploeg zonder 
naam onder leiding van Tamara 
Otten. 

Het thema voor de jeugd is dit jaar: 
Feest! Wil jij dit jaar samen met de 
organisatie dit feestje vieren met 
een nieuwe jeugdploeg? Geef je 
dan voor 15 maart op bij Inge van 
den Heuvel, tel. 06-10069736 of 
kijk op www.dorpsfeesten.info.  
Wil je op de hoogte blijven van 
de Dorpsfeesten like hen dan op 
Facebook of houdt de site in de 
gaten.

Mariahout - 38 Yammas leden zijn 
vrijdag 15 januari naar het Sportiom 
in ‘s-Hertogenbosch geweest om te 
schaatsen. Schaatsen is een jaarlijks 
terugkerend uitje. Iedereen kon naar 
hartenlust schaatsen en heeft zich 
prima vermaakt op en rondom het 

ijs. De jeugd had veel lol op het ijs. 

Vrijdag 29 januari gaan de remmen 
weer los en wordt er volop carnaval 
gevierd. Verkleed je op je allermooist. 
Ook wordt deze avond een cheque 
uitgereikt aan Make a Wish. De mu-

ziek op deze avond wordt verzorgd 
door de eigen dj’s, afgewisseld met 
optredens van de miniplaybackshow. 
Kom allemaal naar het buurthuis om 
19.30 uur. Je mag een introducee 
meenemen. Kijk voor informatie ook 
op www.yammas.nl.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

“Wintersport geboekt? Denk aan wintersport-dekking op je reisverzekering!”

Lieshout - Jeugdtoneel Lieshout is een 
onderdeel van Toneelvereniging ‘De 
Vriendenkring’ te Lieshout. Zij zijn in de 
regio en ver daarbuiten bekend om hun 
kluchten die vele mensen aan het lachen 
brengen. 

Het volwassen toneel brengt jaarlijks 
kluchten met 9 uitverkochte zalen ten 
tonele. Deze verenging wilde graag haar 
enthousiasme en spelplezier overbren-

gen op de jongeren. Drie jaar geleden 
zijn ze daarom gestart met het jeugdto-
neel en met succes. Inmiddels heeft de 
toneelvereniging al 2 jeugdstukken ten 
tonele gebracht.

Voor hun nieuwe stuk zijn zij dan ook 
weer opzoek naar nieuwe jeugdleden en 
ook jongens zijn zeer welkom. Vind jij to-
neelspelen leuk en wil je graag dit team 
komen versterken, geef je dan nu op!

De toneelvereniging is op zoek naar jon-
geren vanaf de brugklas tot en met 16 
jaar. Repetities: van maandag 11 septem-
ber 2016 tot en met 21 november 2016, 
van 19.00 tot 21.30 uur in het Dorpshuis 
te Lieshout.  Twee voorstellingen op een 
vrijdag- en zaterdagavond in november 
2016. Contactgegevens Mariëlle Cruts: 
m.cruts@chello.nl, tel. 06-50878577.
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WOENSDAG 20 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Race naar de maan 3D: 13:30 16:00 

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:45 

Fashion Chicks: 
16:00

Point Break 3D: 
20:00

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

DONDERDAG 21 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

VRIJDAG 22 JANUARI 2016 

Dummie de mummie: 
16:00 

Race naar de maan 3D: 16:00  

Woezel en Pip: 
16:00 

Star Wars The Force Awakens: 18:45 

Fashion Chicks: 
16:00 19:00 

Point Break 3D: 
21:30

Bon Bini Holland: 
19:00

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
21:45

Sneekweek: 
18:45

Spectre: 
21:30 

ZATERDAG 23 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45 15:45 

Race naar de maan 3D: 13:15 15:45  

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 18:45 

Fashion Chicks: 
15:30 19:00 

Point Break 3D: 
21:30

Bon Bini Holland: 
19:00

Hateful Eight: 
21:15

Mannenharten 2: 
19:45 21:45

Sneekweek: 
18:45

Spectre: 
21:30  

ZONDAG 24 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45

Race naar de maan 3D: 13:15 15:45  

Woezel en Pip: 
14:00 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:30

Fashion Chicks: 
15:45 

Hateful Eight: 
19:30 

Mannenharten 2: 
19:45

Sneekweek: 
19:45

Spectre: 
15:30 

MAANDAG 25 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

 
DINSDAG 26 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Sneekweek: 
20:00

WOENSDAG 27 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30

Dummie de mummie: 

Race naar de maan 3D: 13:30 16:00  

Woezel en Pip: 
14:00 16:00 

Star Wars The Force Awakens: 

Fashion Chicks: 
 

Hateful Eight: 
 

Mannenharten 2: 

Sneekweek: 

Spectre: 
 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

25
79

2/
1

KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

WWW.ROC-TERAA.NL 

OPEN 
AVOND

MAANDAG
1 FEBRUARI 2016
18.00 - 21.00 UUR

Beek en Donk - Fotoclub ‘Objectief’ 
uit Beek en Donk heeft voor dit voor-
jaar weer een basiscursus fotografie 
georganiseerd. In de cursus gaan ze in 
op de techniek en de mogelijkheden 
van de moderne digitale fotocamera.

Met deze kennis gaan ze aan de slag 
om te leren hoe men spannende, in-
teressante en indrukwekkende foto’s 
kunnen maken. Het wordt dus geen 
‘zitten en luisteren’ cursus, maar als 

cursist ga je aan de slag om het ge-
leerde in de praktijk te brengen en dit 
tijdens de cursusavond te bespreken.

De cursus gaat 10 donderdagavonden 
in beslag nemen, te beginnen op 25 
februari en de volgende data zijn 3, 
10, 17, 24, 31 maart, 7, 14, 21 april en 
12 mei. Ergens halverwege de cursus 
organiseren ze overdag een uitstapje 
naar een buitenlocatie om gezamenlijk 
te gaan fotograferen. 

De cursus wordt gegeven in het Ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 
in Beek en Donk. Aanmelden kan via 
voorzitter@fcobjectief.nl. 

Het maximaal aantal deelnemers is 
20 personen waarbij de volgorde 
van inschrijving geldt. De kosten zijn 
€125.00 per persoon, inclusief cursus-
materiaal. Tot ziens op de cursus.

Basiscursus fotogra� e bij Fotoclub ‘Objectief’’

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

Eerste meezingavond ’t Nachtpitje 
van 2016
Beek en Donk - De eerste maandelijkse 
meezingavond in 2016 staat voor de 
deur. 

Liedertafel ’t Nachtpitje nodigt iedereen 

die eens graag mee wil zingen uit om 
naar Café Zaal de Tapperij aan de Kerk-
straat in Beek en Donk te komen om ge-
zellig mee te zingen. Dit alles vindt plaats 
op vrijdag 29 januari, aanvang rond 
21.00 uur. De zangbundels zijn beschik-
baar en de toegang is nog steeds gratis.

W.F. vd Kerkhof

ALLE ZILVEREN RINGEN VOOR HALVE PRIJS

OP NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN 10% KORTING

Horloger-Juwelier , Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

VOORDELIGE AANBIEDINGEN
GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN

HORLOGES – KLOKKEN
IN ONZE

JAARLIJKSE OPRUIMING

Open Avond ROC Ter AA Helmond
Helmond - ROC Ter AA Helmond 
houdt maandag 1 februari een open 
avond. Voor alle belangstellenden 
staan op die avond van 18.00 tot 
21.00 uur de deuren van de ge-
bouwen aan Keizerin Marialaan 2, 
Nieuwveld 59 en 61 in Helmond en 
Goorsedijk 6 in Mierlo open.

Tijdens de open avond kunnen toe-
komstige studenten, ouders/ver-
zorgers en andere belangstellenden 
uitgebreid bekijken welke oplei-
dingsmogelijkheden de mbo-colle-
ges van ROC Ter AA bieden. 

Op alle mbo-colleges van ROC 

Ter AA (Bouw & Design, Business, 
Dienstverlening, ICT, Onderwijs & 
Kinderopvang, Techniek & Tech-
nologie, Zorg & Welzijn, Entreeop-
leidingen en VAVO) zijn studenten 
en medewerkers van ROC Ter AA 
en vertegenwoordigers van leerbe-
drijven aanwezig om alle vragen te 
beantwoorden. Verder worden er de-
monstraties en presentaties gegeven. 

Voor toekomstige studenten bestaat 
de mogelijkheid om zich tijdens de 
open avond aan te melden voor 
een opleiding. Vergeet dan niet om 
een geldig legitimatiebewijs mee te 
nemen.

Advertorial
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Sportend Laarbeek
ELI gaat voor revanche na eerder 4-1 verlies tegen VV Mariahout

Voetbalcompetitie wordt hervat 
met Laarbeekse krakerLieshout - De tweede helft van de voet-

balcompetitie start zondag. Er staat al 
direct een kraker op het programma. 
ELI speelt op sportpark ’t Luijtelaar de 
derby tegen VV Mariahout. 

Beide ploegen zijn nog in de race voor 
promotie, maar gezien de stand op de 
ranglijst telt voor beide teams in feite 
alleen een overwinning. De vraag is of 
het team van trainer Theo Donkers, die 
ook volgend seizoen hoofdtrainer is bij 
de Blauwwitten, revanche kan nemen 
voor de pijnlijke nederlaag in de heen-
wedstrijd. Mariahout overtroefde toen 
ELI met 4-1.

Het belooft een spannende derby te 
worden, die om 14.30 uur begint mits 
de weergoden de Lieshoutse en Maria-
houtse voetballiefhebbers welgezind is.

Momentopname uit de wedstrijd VV Mariahout - ELI, aan het begin van dit seizoen

Lieshout – Het oefenprogramma werd 
zaterdag 16 januari in zijn geheel af-
gelast voor de voetballers van ELI. 
Gelukkig had de nevenactiviteiten-
commissie een verrassing-/spelmid-
dag georganiseerd voor de E, F en 
Mini jeugdteams.

In totaal hadden 60 kinderen zich hier-
voor opgegeven om aan de diverse 
spellen mee te doen. Ook konden ze 
knutselen en waren er mooie prijzen 
te verdienen. Verder was er voor ieder 
wat lekkers.

De nevenactiviteitencommissie kan 
terugzien op een zeer geslaagde mid-
dag, zeker dankzij de medewerking 

van diverse ouders. Peter, Jorn, Kim, 
André, Joris, Loes en Annemarie har-
telijk dank.

Verrassingsspelmiddag voor jongste jeugd ELI

Punten belangrijk voor groen-witten in 2e competitiehelft

Sparta’25 hervat competitie met thuiswedstrijd
Beek en Donk - Sparta’25 begint 
zondag op het eigen sportpark aan 
het tweede deel van de competitie. 
Voetbalvereniging Erp wordt ont-
vangen in Beek en Donk. Voor Spar-
ta zal vanaf nu elke wedstrijd zeer 
belangrijk zijn. Missers kunnen ei-
genlijk niet meer worden gemaakt. 

Sparta’25 staat op dit moment 11e 
(van de 14 teams) met 14 punten 
na 13 wedstrijden. Sparta heeft een 
negatief doelsaldo van -6. Sparta 
heeft dit vooral te danken aan de (te 
veel) acht gelijke spelen. Twee wed-
strijden werden gewonnen en drie 

gingen verloren. Sparta is dus aan 
elke tegenstander gewaagd, maar 
zal toch vaker de drie punten moe-
ten pakken. 

Maar er is hoop. Na de eerste pe-
riode stond Sparta nog laatste. Nu 
staat Sparta 5e in de tweede perio-
de. Belangrijke vraag is of Sparta de 
goede lijn in de tweede periode kan 
doorzetten.  

De gasten uit Erp doen het op alle 
fronten beter dan Sparta. Zij staan 
4e in de stand met 21 punten. Met 
een doelsaldo van +4 treft Sparta 

een goed georganiseerde tegenstan-
der die op zich weinig scoort maar 
ook weinig tegen krijgt. En Erp staat 
op de tweede plaats in de 2e peri-
ode. 

Kortom, Sparta zal een zware kluif 
hebben aan Erp. Maar excuses zijn 
er niet meer. In elke wedstrijd zal tot 
het laatste fluitsignaal gevochten 
moeten worden voor de punten. De 
wedstrijd begint om 14.30 uur op het 
sportpark aan de Heereindsestraat in 
Beek en Donk. Kom het vaandel-
team steunen om de drie punten in 
Beek en Donk te houden. 

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Steigertrailer: 
€ 1250,-

Corona rolsteiger
1,3 x 2,5 m

Nu vanaf € 1249,-

*Bij aankoop van een actie rolsteiger

Pittige training voor selectie Sparta’25

Voorbereiding Sparta’25 bij boksschool

Beek en Donk - Door het slechte 
weer werd afgelopen donderdag 
gekozen voor een andere training. 
Sparta’25 ging naar Boksschool 
Laarbeek van Riny Heesakkers. 

Met absoluut de beste sportjonge-
ren en een geweldige conditie was 
het geen makkelijke opgave voor 

de Laarbeekse bokstrainer, zeker 
omdat alles snel geregeld moest 
worden. Na de warming up en het 
touwtje springen was het toch dui-
delijk dat boksen een sport is waar 
rekening mee gehouden moet 
worden. Iedereen was voldaan na 
deze geweldige training. Een trotse 
bokstrainer die de A-selectie onder 

zijn hoede kreeg, wat zeker voor 
herhaling vatbaar is.  

Boksschool Laarbeek wenst de 
Spartanen alle succes in de compe-
titie en zij zijn altijd welkom op de 
Boksschool van Riny Heesakkers. 

De selectie van sparta’25. Links in het wit bokstrainer Riny Heesakkers

Dagen, zelfs weken achtereen heb je 
soms geweldige sport, fantastische 
beelden en boeiende, sportieve TV om 
van te genieten! Maar soms heb je ook 
een hele tijd waarin er niks gebeurt, 
in ieder geval niet iets wat je dan echt 
kan bekoren. Zo’n weken heb ik nou 
gehad, u niet dan?
Is er voor u iets voorbijgekomen op 
sportgebied, wat u echt heeft geraakt, 
waar u iets mee had of iets mee kreeg? 
Ik zou het graag weten, graag horen 
welke gebeurtenissen de mensen 
aanstaan, zelfs van houden!
Natuurlijk zijn de meningen van de 
‘objectieve’ mens het meest waardevol, 
maar we mogen de ervaringen van 
de ‘gekleurde’ mens zeker niet onder 
stoelen of banken steken. 
Zo zal de PSV-fan het niet zo veel 
uitmaken of het wel of niet een goede 
wedstrijd was, afgelopen zondag, maar 
zijn de drie punten weer heilig, waarvan 
je ook ‘opgewonden’ kunt geraken. 
En zo zal ook Twente een geweldige 
climax ondergaan hebben, om zo na de 
korte winterstop, meteen ook de drie 
punten binnen heeft weten te slepen 
en zo naar ‘boven’ kan kijken.
Veel meer is er toch niet gebeurd, wel?
Of het moet het verloren loonstrookje 
van de Münchener Benatia zijn, 
waarvan we nu weten dat hij 6 miljoen 
per jaar verdiend, 500.000 per maand 
en 125.000 per week, wat weer uitkomt 
op ongeveer 25.000 per training, 
wat inhoudt dat deze Marokkaan per 
minuut dan een slordige 300 euro 
verdient, per balcontact of twee!
Deze verklaring maakt je wel een beetje 
stil hè, zonder er van te genieten! 
Want laten we wel wezen; dit is niet 
te verdienen als ambtenaar, met 
zelfs nog drie bijbaantjes erbij en 
trainer van een topklasse! Nee, dat 
gaat hem niet worden, maar was wel 
een leuk berichtje wat ik deze week 
tegenkwam.

Waar ik ook wel van opkeek, was 
het gerucht dat er onder tennissers 
‘matchfixing’ plaats vindt en heeft 
gevonden. Ben benieuwd wie deze 
dubieuze eer te beurt gaat vallen. Lijkt 
op dopinggebruik, maar is toch net wat 
anders.
Over het Laarbeekse sportgebeuren 
valt op het moment nog erg weinig 
te vertellen. Het voetbal gaat voor 
sommigen zondag a.s. beginnen, voor 
anderen later.
Maar we hebben in het Laarbeekse 
natuurlijk wel meer aan sportactiviteiten, 
dan alleen maar voetbal. Misschien dat 
we daar eens meer bij stil moeten gaan 
staan, ons eens gaan verdiepen, in die 
tal van andere sporten die Laarbeek rijk 
is, met tal van kleurrijke personen die 
hier aan deelnemen!
Toch een verrijkend slot van deze 
column, waarvan ik dacht dat niets 
me had geraakt deze week! Nou, 
deze weken inderdaad niet echt, maar 
misschien u wel?

R. van den Enden

Veel meer is er toch niet gebeurd, wel?
Of het moet het verloren loonstrookje 
van de Münchener Benatia zijn, 
waarvan we nu weten dat hij 6 miljoen 
per jaar verdiend, 500.000 per maand 
en 125.000 per week, wat weer uitkomt 
op ongeveer 25.000 per training, 
wat inhoudt dat deze Marokkaan per 
minuut dan een slordige 300 euro 

Deze verklaring maakt je wel een beetje 
stil hè, zonder er van te genieten! 
Want laten we wel wezen; dit is niet 
te verdienen als ambtenaar, met 
zelfs nog drie bijbaantjes erbij en 
trainer van een topklasse! Nee, dat 
gaat hem niet worden, maar was wel 
een leuk berichtje wat ik deze week 

Inspirerend of niet?
COLUMN

Jeugdafdeling ELI start 
voorjaarsseizoen

Lieshout – De jeugdafdeling van ELI 
start op zaterdag 23 januari met het 
voorjaarsseizoen.

Voor de E2 en F1 begint het seizoen 
een week later. De mini’s spelen zondag 
een voorwedstrijd tegen Mariahout. 
Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. 

voetbal
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Voor mooie en betaalbare
carnavalskleding en accessoires 

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

assortiment in de winkel
aanwezig.

Nieuwveld 9 te Helmond. 
Winkelcentrum “De Bus”

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

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

(via zijde Totall)

Ook voor helium ballonnen, ballon- 
decoraties en andere feestartikelen 

kunt u het gehele jaar bij ons terecht. De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

1.FC Geerts kijkt terug op geslaagde VIP-avond

Beek en Donk - Zaalvoetbalclub 1.FC 
Geerts is er andermaal in geslaagd om 
een ludiek evenement tot een goed 
einde te brengen. Terwijl sponsor en 
oprichter Wim Geerts momenteel dap-
per vecht tegen zijn ziekte, gaan de spe-
lers onvermoeibaar door om hun maat-
schappelijke betrokkenheid te tonen. 
Om de plaatselijke veldvoetbalvereni-
ging Sparta’25 in haar jubileumjaar te 
steunen werd het plan opgevat om op 
de dienstenveiling die Sparta onlangs 
organiseerde een VIP-arrangement voor 
een thuiswedstrijd van den ‘1.FC’ te vei-
len. 

De koper van dit arrangement kon re-
kenen op een volledig verzorgde avond 
waarbij men thuis zou worden opge-

haald per luxe auto, een prominente plek 
in de ‘skybox’ van sporthal D’n Ekker 
waarbij men voorzien zou worden van 
onbeperkte hapjes en drankjes. Tenslotte 
zou de avond bij Café Thuis (inmiddels 
een gewaardeerd subsponsor) worden 
afgesloten met een ‘meet and greet’ met 
de spelers en het overhandigen van een 
heuse goodiebag gevuld met onder an-
dere gesigneerde shirts, speciaal voor de 
gelegenheid gebrouwen drankjes en een 
heuse DVD.

Donderdag 7 januari was het zover. Ter-
wijl Sebastiaan de Groot en Robertino 
van Lieshout thuis werden opgehaald 
werd in de sporthal alles in gereedheid 
gebracht. Toen de gasten arriveerden 
stond een schitterende tafel direct aan 

de rand van het speelveld voor hen klaar. 
Het personeel van de sporthal kweet zich 
voorbeeldig van hun taak en zorgden dat 
het de gasten aan niets ontbrak. Onder-
tussen werden deze getrakteerd op een 
boeiende zaalvoetbaltopper waarin de 
gastheren het opnamen tegen aartsrivaal 
ZVV. Aben en Slag. Waar men op zo’n 
avond op hoopt gebeurde ook. 1.FC 
Geerts won de partij met 5-0 en in de 
skybox werd deze overwinning met volle 
overgave omarmd. Na de wedstrijd be-
gaven gasten en spelers zich naar Café 
Thuis om de avond volgens plan af te 
sluiten.

Bij Café Thuis, ‘das Stammlokal’, lagen 
op de Stammtisch polsbandjes klaar om 
het VIP-karakter extra cachet te geven. 
Ook hier werden de gasten in de wat-
ten gelegd wat leidde tot een zeer on-
gedwongen sfeer waarin vedette en 
supporter op een gegeven moment arm 
in arm de karaoke microfoon ter hand 
namen. 1.FC Geerts, waar, zoals gezegd, 
maatschappelijke betrokkenheid hoog 
in het vaandel staat, toonde zich ander-
maal van hun beste kant. Na afloop van 
de avond kon men dan ook rekenen op 
een grote blijk van waardering van Se-
bastiaan en Robertino en nadat voor de 
gasten vervoer was geregeld konden ook 
de laatste spelers huiswaarts keren.

Sparta’25 en 1.FC Geerts danken beide 
mannen voor hun bijdrage aan het jubi-
leumjaar van de veldvoetbalclub en de 
mooie avond die dit heeft opgeleverd.

Sebastiaan (l) en Robertino (r)

Lindeboom wint nipt van Vesters 
Hoveniers

zaalvoetbal WAC Zaalvoetbal Beek en Donk 
houdt instuif

Beek en Donk - Zin om eens in de zaal je 
voetbalkunsten te vertonen en ben je 15 
jaar of ouder? Kom dan naar de instuif 
georganiseerd door het WAC Zaalvoet-
bal Beek en Donk in Sporthal D’n Ekker.

Deze instuif vindt plaats op donder-
dag 11 februari en start om 19.30 

uur. Er zijn geen kosten aan deelname 
verbonden. Neem gezellig wat vrien-
den mee (een team bestaat uit min. 
5 spelers) en kom een balletje trap-
pen. Tevens krijg je één consumptie 
van de vereniging. Opgeven kan via 
competitieleider.wac@gmail.com.
Zij zien je graag op 11 februari om 
19.30 uur. 

Beek en Donk - Het was een spannend 
duel tussen Vesters Hoveniers en Lin-
deboom Accountants & Belastingadvi-
seurs. Dankzij L. Swaanen nam Linde-
boom snel een 2-0 voorsprong en leek 
er geen vuiltje aan de lucht. Toch schoot 
B. Pellegrino namens Vesters steeds 
weer de aansluiting binnen en met nog 
2 minuten op de klok wist J. Morais 
zelfs de gelijkmaker binnen te schieten. 
Lindeboom zette nog even aan en wist 
‘op z’n Duits’ de overwinning binnen te 
schieten: 5-4.

Tevens was er in de A-klasse een ontmoe-
ting tussen FC van de Burgt en Heesak-
kers Administratie & Advieskantoor. FC 
van de Burgt had de hoop in dit treffen 
het ontstane gat in de competitie terug 
te brengen tot 1 punt, maar kwam van 
een koude kermis thuis. Een dik kwartier 
werd de stand steeds rechtgetrokken 
door FC van de Burgt, maar vanaf de 3-3 
besloot Heesakkers het gaspedaal verder 
in te drukken. De teller stokte uiteindelijk 
bij 8-3, waarmee Heesakkers dus afstand 

in de rangschikking nam van FC  van de 
Burgt.

Meulensteen/van Lieshout trof in haar 
duel de koploper inde A-klasse. Seven-
miles.nl/Café-Zaal van de Burgt was de 
opponent en laatstgenoemde wist de 
score te openen. De rode lantaarndra-
ger liet dat niet op zich zitten en trok de 
stand al snel gelijk. Het vocht voor wat 
het waard was, maar uiteindelijk bleek 
het niet voldoende om een puntje uit 
het vuur te slepen. Sevenmiles wist nog 
2 treffers aan te tekenen en zodoende de 
koppositie met verve te verdedigen.

In de B-klasse moest DK Garagebedrijf 
winnen van hekkensluiter FC Avondrood 
om bij te blijven bij koploper 1.FC Geerts. 
Dat deed het ook, zij het met veel moei-
te. De opening was nog wel voor DK. 
Het bouwde een redelijk comfortabele 
2-0 voorsprong op, maar moest toezien 
hoe J. Lamaizi de achterstand verkleinde. 

De laatste 10 minuten was het billenknij-
pen voor DK, maar FC Avondrood kon 
de gelijkmaker niet meer forceren. DK 
Garagebedrijf tegen FC Avondrood ein-
digde in 2-1. 

Wat voor DK gold, gold ook voor Bra-
bantTent. Winnen en je blijft meedoen 
om de 1e plek in de rangschikking van 
de B-klasse. Hurkmans was de stugge 
tegenstander deze avond. Met niets 
te verliezen namen ze brutaalweg een 
2-0 voorsprong, wat BrabantTent deed 
wakker schudden. Een loepzuivere hat-
trick van J. Krol bracht BrabantTent weer 
aan de leiding waarna de zwartbroeken 
de stand alweer snel gelijktrokken. Toen 
vervolgens P. Otten BrabantTent met 
nog 2 minuten speeltijd op voorsprong 
schoot, leek het plein beslecht, maar G. 
Hurkmans dacht daar anders over. Vlak 
voor tijd besloot hij het duel op 4-4. Bra-
bantTent leidt daardoor duur puntverlies.

Dart- en pokeravonden bij WAC 
Beek en Donk
Beek en Donk - Het WAC Beek en 
Donk organiseert in samenwerking 
met Sporthal D’n Ekker op vrije speel-
avonden dart- en pokeravonden. 

Voor alle leden, maar ook niet-leden 
bestaat dan de kans deze beide spor-
ten/spelletjes onderling te spelen 
onder het genot van een hapje en 
drankje. De eerste avond vindt plaats 
op 11 februari, tezamen met de WAC-

instuif. De ove-
rige avonden 
vinden na af-
loop van de 
competitie plaats. Opgave voor deze 
avonden is niet nodig. Wandel gezellig 
de sportkantine van Sporthal D’n Ek-
ker binnen en schuif aan, aan de po-
kertafel of gooi eindelijk die 180-er die 
er al jaren aan zit te komen.

tennis ‘Tenniskids Winter 
Event’ bij ‘t Slotje

Beek en Donk - Het ‘Tenniskids Winter 
Event’ vond zondag 17 januari plaats bij 
tennisvereniging ’t Slotje in tennishal 
D’n Ouwe Toren. 

Dit evenement is een jaarlijks terugkerend 
fenomeen waarbij kinderen tot en met 
de leeftijd van 11 jaar leuke wedstrijdjes 
tegen elkaar spelen, waarbij plezier voor-
op staat. De kinderen werden ingedeeld 
in groepen ‘rood’ (de jongste) en ‘oranje’ 
(de oudste). Alle ‘tenniskids’ van vereni-
gingen uit Laarbeek waren welkom op 
deze dag, en ook op 28 februari zullen 
zij weer welkom zijn. Dan vindt namelijk 

het tweede en laatste winterevenement 
plaats van dit jaar. Inschrijven kan via 
tenniskidswinter@gmail.com. 

handboogschieten

Lieshout - Van de door de Nederland-
se Handboog Bond georganiseerde 
bondswedstrijden werd afgelopen 
week de vijfde wedstrijd gehouden.

Een gedeelte hiervan werd geschoten 
op de accommodatie van Krijgsman 
Soranus waarbij de schutters van De 
Vriendschap uit Mierlo ook aanwezig 
waren. Dinsdagavond schoot de jeugd 
van Krijgsman Soranus. 

Het eerste team schoot 1093 punten, 
het tweede team 910 punten.

Persoonlijke uitslagen
Ad Endevoets 234, Willem Bekx 228, 
Paul v.d. Broek 223, Rik v.d. Wester-
lo 219, Alex v.d. Ven 197, Theo v.d. 
Laar 192, Yvonne Robbescheuten 192 
(nieuw pr), Arjan v.d. Heuvel 189, 
Maarten v.d. Elsen 188, Ziggy Daniëls 
187, Dion Thielen 174, Nelly v.d. Laar 
172, Toos v.d. Graef 160, Joost Prick 
159, Noa Reloe 157, Jim Daniëls 142 
en Rita Endevoets 125.

Nieuw pr voor Yvonne Robbescheuten

5e Regiowedstrijd bij Krijgsman Soranus
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jeu de boules Open Laarbeeks 
Mixtoernooi Jeu 
de boules

Laarbeek – Het jaarlijks open Laarbeeks 
mixtoernooi jeu de boules wordt ge-
speeld op dinsdag 26 januari. Aan dit 
toernooi kan elke inwoner uit Laarbeek 
deelnemen zowel man of vrouw. Men 
hoeft hier voor geen lid te zijn van een 
van de vier Jeudeboulesclubs die Laar-
beek rijk is. Dit toernooi wordt gespeeld 
in de mooie overdekte Boulodrome ‘De 
Braak’ in Helmond.

Degene die al eerder mee gespeeld heb-
ben weten dat dit een zeer gezellige en 
sportieve middag is waar tussendoor ook 
gezellig een kopje koffie of een drankje 
kan worden genuttigd en bijgepraat kan 
worden. De kosten voor deelname zijn 
€3,50 per persoon inclusief een kopje 
koffie met iets lekkers, plus na afloop 
heeft 1/3e van de deelnemers nog een 

prijs. De winnaar van het toernooi mag 
zich kampioen van Laarbeek noemen en 
krijgt de wisselbeker uitgereikt die vorig 
jaar gewonnen is door Willy Verbakel uit 
Aarle-Rixtel. Het toernooi is georgani-
seerd door de gezamenlijke Jeudebou-
lesclubs van Laarbeek en deze hopen op 
een mooie opkomst. 

Aanvang wedstrijden 13.30 uur, men 
kan inschrijven vanaf 12.50 uur en 
hoeft zich niet van tevoren aan te mel-
den. Zin in een gezellige middag? Ga en 
doe mee. Het adres is Boulodrome ‘De 
Braak’ Braakse Bosdijk 5 Helmond of 
voor de kenners de accommodatie van 
Littie of Littienie.

badminton Meer dan alleen badminton bij BC Lieshout

Geslaagde 1e Kwizut deelname 
Badminton Club Lieshout

Judoka’s JC Mariahout leggen goede partijen op de mat

Succesvol judotoernooi JC Mariahout 

Lieshout - Dat Badminton Club Lies-
hout meer is dan alleen badminton 
is algemeen bekend. Afgelopen jaar 
heeft Badminton Club Lieshout daar 
weer een activiteit aan toegevoegd: 
deelname aan Kwizut, dé quiz van 
Laarbeek. Na een gezellige quizavond 
en een zéér gezellige prijsuitreiking 
heeft de organisatie zijn pijlen al ge-
richt op volgend jaar: dan willen ze 
met het ‘Clier’ team hoger eindigen 
dan de 53ste plaats van dit jaar.

De organisatie van ’team Clier’ was bij 
Ine Schipperheijn, Jos Kluijtmans en 
Martijn Junggeburth in prima handen. 
Zij hadden een team van 30 mensen 
opgetrommeld die vanaf een uur of zes 
binnendruppelden in de kantine van 
Sporthal ‘de Klumper. Onder deskun-
dige begeleiding van Tim van Bommel 
werden de laptops en Ipads geïnstal-
leerd om, zodra de vragen binnen zijn, 
volledig bewapend ten strijde te kun-
nen trekken. Na het ophalen van de 
quiz begon het serieuze werk. Het was 
bewonderenswaardig te zien hoe alle 
30 teamleden enthousiast begonnen 
en ook tot het einde fanatiek bleven in 
het beantwoorden van de vragen. 

Natuurlijk waren er ook verschillende 
doe-opdrachten. Het mobiele team, 
Frans van Waardenburg en Mari-Jo van 
Nuenen, uitgerust met heuse scooter, 
gingen op pad om de verschillende op-
drachten ‘en route’ uit te voeren. Mid-
dels ‘app’ en ‘mobiel’ onderhielden ze 
contact met het thuisfront in Lieshout. 
De bakopdracht van deze avond, het 
maken van een cake in de vorm van 

een ‘5’, werd glorieus uitgevoerd door 
Rian van der Tol; en, het resultaat was 
geweldig. Rond 21.00 uur gingen Tim 
van Bommel en Bianca Heuvelmans in 
sporthal ‘D’n Ekker’ de uitdaging aan 
om een schuifpuzzel op te lossen. Zoals 
ze zelf doorgaven: “we waren niet eer-
ste, maar ook zeker niet laatste”. De 
benjamin in het team, Luuk, leefde zich 
helemaal uit in het maken van de Ne-
derlandse vlag. Ook hij mag trots zijn 
op het resultaat. Gelukkig had Frans 
Biemans nog een ‘VHS-speler’ zodat 
ook de opdrachten op de videoband 
uitgevoerd konden worden.

Tegen 23.00 uur moest de teamleiding 
het dringende verzoek doen om alles 
in te leveren zodat Ine Schipperheijn 
en Marthijn Junggeburth tijdig de box 
van het ‘Team Clier’ in konden leve-

ren bij Café van de Burgt. Ondertus-
sen gingen Vivian Kluijtmans en Lotte 
nog naar de kerktoren in Beek en Donk 
om deze op de gevoelige plaat vast te 
leggen en door te mailen naar de or-
ganisatie.

Kortom: Badminton Club Lieshout kan 
terugkijken op een zeer geslaagde ac-
tiviteit die zeker voor herhaling vatbaar 
is, waarbij een nadrukkelijk woord van 
dank gegeven moet worden aan Ma-
rian van de Elsen, beheerster van de 
kantine van sporthal ‘de Klumper’ voor 
de gastvrijheid en goede verzorging 
van deze avond. De datum voor 2016 
is al gereserveerd’.

Programma 24 januari 
19.00 uur Wokken (voor senioren met 
introducé)

Mariahout - Judoclub Mariahout heeft 
op zondag 17 januari een succesvol 
Lage Bandentoernooi gehouden voor 
ruim 70 regionale judoka’s. Namens JC 
Mariahout hebben 16 judoka’s deelge-
nomen aan het toernooi in de gymzaal 
van het Buurthuis te Mariahout.

Krijn van Lieshout wist drie van zijn vier 
partijen winnend af te sluiten. Met een 
puntentotaal van 25 kon hij daarmee zijn 
tegenstanders met drie gewonnen wed-
strijden en 21 en 15 punten net achter 
zich houden. Een mooie en verdiende 
eerste plaats voor Krijn. Daan van Zee-
land had helemaal zijn dag. Met vier 
overwinningen, drie met ippon en één 
op waza-ari, mocht hij op het hoogste 

treetje plaatsnemen. Een eerste plaats 
dus voor Daan. Daan Beniers volgende 
het voorbeeld van Daan van Zeeland 
en wist in zijn poule onder andere twee 
clubgenoten achter zich te laten. Even-
eens met vier overwinningen, drie met 
ippon, één op waza-ari, mocht ook Daan 
een eerste prijs in ontvangst nemen. 

Jens van der Aa en Sanne de Rooij za-
ten ook samen met Daan Beniers in een 
poule. Jens wist ondanks wat moeilijk-
heden in de voorbereiding met twee 
overwinningen op ippon de derde plaats 
voor zich op te eisen. Een vierde plaats 
was er voor Sanne de Rooij. Zij behaalde 
één overwinning op ippon. Joost van 
den Boogaard wist zijn goede vorm we-
derom door te trekken en al zijn partijen 
met ippon winnend af te sluiten. Hij be-
haalde een verdiende eerste plaats.  Rik 
Iven zat in een poule met judoka’s die 
sterk aan elkaar gewaagd waren. Rik 
wist één partij met ippon winnend af te 
sluiten en daarmee op puntentotaal een 
mooie derde plaats in de wacht te sle-
pen. Niek van Berkel kon met aanvallend 
spel, twee overwinningen op vol punt 
(ippon) bewerkstelligen met als resultaat 
een mooie tweede prijs voor Niek. Lars 
Berkvens won drie van zijn vier partijen 
met ippon. In zijn derde partij liet hij zich 
echter verrassen door zijn tegenstander. 
Lars behaalde een tweede plaats. Sander 
Leenders was de laatste toernooien vaak 
dichtbij een overwinning. Deze toer-
nooidag viel alles op zijn plek. Sander 

wist met twee overwinningen op ippon 
en zijn puntentotaal van 20 punten de 
nummer 3 en 4 met respectievelijk 12 en 
6 punten voor te blijven. Een mooie en 
verdiende tweede plaats voor Sander. 

Nils van Velthooven deed voor het eerst 
mee aan de lage bandencompetitie. Hij 
wist goed tegenstand te bieden en was 
zeker in zijn laatste partij dichtbij de 
overwinning. Een verdienstelijk debuut 
voor Niels met een vijfde plaats. Yai de 
Bijl wist met ippon een mooie overwin-
ning binnen te halen en werd vijfde. Amy 
Barten was in haar eerste partij meteen 
dichtbij de overwinning. Ze verloor he-
laas net op beslissing. Ook in de laatste 
partij wist ze wederom goed tegenstand 
te bieden, maar moest ze met een yuko 
haar meerdere in de tegenstander erken-
nen. Amy behaalde een vierde plaats. 

Ilko Swinkels vermaakte zich ook deze 
keer duidelijk opperbest tijdens het toer-
nooi. Ondanks dat hij geen overwinning 
wist binnen te halen was tijdens zijn par-
tijen het plezier op zijn gezicht te zien. 
Ilko behaalde een vijfde plaats. Liz Barten 
behaalde een overwinning op beslissing. 
Ze werd op basis van het aantal punten 
net naar een vijfde plaats verwezen. 
Bram van Lieshout wist het goede voor-
beeld van zijn broertje geen vervolg te 
geven. Hij moest helaas na twee partijen 
opgeven en eindigde als vijfde. Judoclub 
Mariahout bedankt al haar vrijwilligers 
voor hun hulp bij het toernooi. 

De kantine van Sporthal de Klumper was voor deze 
avond omgebouwd naar een heus zenuwcentrum

Beek en Donk – In het Russische 
Kazan vindt van vrijdag 19 tot en 
met zondag 21 februari de Europese 
Jeugdkampioenschappen badmin-
ton onder 15 jaar plaats. 162 spe-
lers uit 34 landen doen mee en door 
de Nederlandse Badmintonbond 
zijn 6 spelers geselecteerd die ons 
land mogen vertegenwoordigen. 

Twee daarvan spelen bij BC Geldrop; 
Cera Samuels uit Geldrop en Max 
Wieland uit Beek en Donk. Zij heb-
ben een reis van meer dan 3.000 
km voor de boeg. Cera komt uit in 
het gemengd dubbel en de meisjes-
dubbel. Max komt uit in de single 
en de gemengd dubbel. De carrière 
van Max gaat in een sneltreinvaart. 
In 2009 sloeg hij bij BC Mixed zijn 
eerste shuttles. In 2014 werd hij ge-
selecteerd voor de Zuid Nederlandse 
selectie en sinds dit seizoen is hij een 
vast lid van de Nationale Jeugdse-
lectie onder 15 jaar. Zijn doel is om 
op termijn de Europese top te be-

halen en op deze manier is hij goed 
op weg.

Beek en Donk – De drukte in de zaal 
deed het al vermoeden. De kantine van 
sporthal d’n Ekker zou wel eens flink 
vol kunnen lopen voor de nieuwjaars-
receptie. De badmintonners van Mixed 
hadden drie weken stilgelegen en waren 
blij om weer te kunnen sporten. Na een 
fanatieke training, mooie wedstrijden 
en een welverdiende douche gingen 
ruim 60 seniorenleden proosten op het 
nieuwe jaar.

BC Mixed Open Jeugdtoernooi
Ook bij de jeugdtraining was de zaal 
vol en werd er fanatiek getraind. In de 
jeugdcompetitie zijn de meeste teams 
immers al weer aan de tweede helft be-
gonnen. Bovendien staat op 31 januari 
aanstaande het Open Jeugdtoernooi van 
BC Mixed voor de deur. Daar wordt door 
de jeugd en de begeleiders de komende 
weken naar toe gewerkt. In totaal zul-
len ruim 100 jeugdbadmintonners uit de 
hele regio in diverse klassen strijden om 
de prijzen. De toernooicommissie is al 
druk bezig met de voorbereidingen. De 
tellers worden geregeld, de prijzen zijn 
besteld en aan een leuke attentie voor de 
deelnemers is gedacht. Het belooft een 
mooi toernooi te worden.

Nieuwjaarsreceptie
Rond de klok van elf uur waren alle 
seniorenleden zover om te proosten 
op het nieuwe jaar. Een jaar waarin 
BC Mixed het 55-jarig bestaan viert. 
Niet al te uitbundig, maar er wordt 
wel op een leuke manier aandacht aan 
besteed. Daarover zal de komende 
maanden nog bericht worden. Voor-
zitter Ton Slaets, geflankeerd door zijn 
medebestuursleden, sprak een kort 
woordje en nam afscheid van de vaste 
bardame Hilly van Rixtel. De receptie 
was prima verzorgd door de activitei-
ten commissie. Een lekker glas cham-
pagne om te proosten, een heerlijk 
koud en warm buffet en natuurlijk lek-
kere drankjes aan de bar. Het bleef erg 
lang heel druk en gezellig. 

De komende weken en maanden is 
de kalender van BC Mixed weer goed 
gevuld. Na het Open Jeugdtoernooi 
van 31 januari volgt op 20 februari de 
jaarlijkse vrijwilligersavond. Voor de 
volledige kalender, foto’s en andere 
berichten kijk je op www.bcmixed.nl 
en volg je hen op Facebook, Twitter en 
Instagram. 

162 deelnemers uit 34 landen nemen deel aan EK

Max Wieland naar jeugd-EK
badminton in Rusland

Beek en Donkse Badmintonvereniging bestaat 55 jaar

Nieuwjaarsreceptie BC Mixed 
zeer druk bezocht

Max Wieland

judo

Nils van Velthooven in actie bij zijn eerste 
deelname aan een Lage Bandentoernooi 

schaken

Beek en Donk - Met de doelstelling 
om te handhaven in deze poule reisde 
Dick Warbout af naar Wijk aan Zee. 
Dat Tata meer met je doet als ge-
woonkijk bleek al in de eerste partij 
tegen Coen de Kooker uit Hillegom. 

In een geduldige partij kon Warbout 
in het eindspel de beslissing forceren. 
Terwijl de  twee andere spelers 3 uur 
ruzie maakte, dat beloofde wat. Za-

terdag de derby tegen Amsterdammer 
Thijs Boon. Door wat minder spel ging 
deze verloren. 

De derde partij op zondag ging, zo 
bleek achteraf, de geschiedenisboe-
ken in want die duurde maar liefst 97 
zetten. Tegen Jan van Schoffelen uit 
Heerlen werd het echt harken. Na een 

remiseaanbod, wat terecht was, duur-
de de partij nog uren maar het geduld 
werd beloond en het tweede punt was 
binnen, goed voor de tweede plek. 

De twee punten haalde Dick ook nog 
nooit in deze poule. De doelstelling is 
ruimschoots gehaald en ook volgend 
jaar speelt hij in deze poule.

Schaker weet doelstelling ruimschoots te halen

Warbout breekt 2 records op 
Tata Steel chesstoernooi
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voetbal

Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste, klantvriendelijke 
verkoopmedewerkers voor in onze 
slagerij. De werkzaamheden zullen 
vooral op zaterdagen zijn. 
 
Wat vragen wij:
• Minimale leeftijd: 16 jaar
• Ervaring is niet nodig
• Samen rijden vanuit Laarbeek is  

mogelijk 
 
Keurslager Danny Megens vind je op de 
Woenselse markt in Eindhoven. Danny 
en Daniella komen zelf uit Aarle-Rixtel. 
Diverse personeelsleden komen uit 
Laarbeek, maar ook velen klanten. 
Je komt te werken in een informeel 
bedrijf, met een gezellig, fijn team. 
Ook krijg je reiskostenvergoeding. 
Je werkzaamheden bestaan onder 
andere uit het helpen van de klant, het 
schoonhouden van de slagerij en de 
presentatie van de toonbank. Zowel 
jongens als meiden kunnen hierop 
solliciteren. 

Interesse? Tel: 040-2430716

Gezocht:
enthousiaste verkoopmedewerkers!

voetbal
ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 23 januari
15.00 S.V.Brandevoort B1 – ASV’33 B1
14.30 ASV’33 B2 – MULO B3
12.00 Waalre – ASV’33 C1 
12.30 Rood Wit’62 C5 – ASV’33 C2
11.00 HVV Helmond D1 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – Bruheze D5
10.30 ASV’33 E2G – Mierlo Hout E3G
10.45 Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E3G
09.15 ASV’33 F1 – Someren F2
10.30 Sparta’35 F3 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Stiphout Vooruit F5
10.30 Gemert F7 – ASV’33 F4
09.15 NWC F9 – ASV’33 F5G

Programma Senioren Dinsdag 19 januari
20.00 S.V.Brandevoort 1 – ASV’33 1

Zondag 24 januari
14.30 Bavos 1 – ASV’33 1
11.00 SC Helmondia 2 ASV’33 2  

ELI
Zaterdag 23 januari
14.30  ELI B2 -  Nijnsel/TVE Reclame B2G
13.00  ELI C2 -  VOW C1
11.00  ELI D2 -  ZSV D3
10.30  ELI E1G -  DVG E2G
09.30  ELI F4G -  Neerkandia F2
15.00  SPV A1 -  ELI A1

14.30  NWC B2 -  ELI B1
13.15  Rhode C3 -  ELI C1G
11.15  Irene D1 -  ELI D1
09.00  Bruheze F3 -  ELI F2G
10.00  Milheezer Boys F2M - ELI F3

Zondag 24 januari 
14.30 ELI 1 – Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 13, 16 en 17 januari
SCMH MW1 - MW1   4 – 6 
R1 – Flash R1     3 – 3 
PupE2 – Be Quick   4 – 15 
PupE1 – Be Quick   29 – 2
PupD2 – Emos    1 – 10 
PupD1 – Kv Rooi   4 – 2 
RoDeBo – AspC2    3 – 4 
Kv Rooi – AspC1   4 – 2 
MOSA ’14 – AspB1   6 – 3 
Emos 5 – Sen 3    9 – 5 
BMC 1 – Sen 1    10 – 8 

Zaterdag 23 januari 
Sporthal Lieshout 
10.00 AspC1 – Klimop (A) 
11.00 AspB1 – Emos
Sporthal Eindhoven
9.00 DSC – PupF1 
Sporthal Loosbroek
9.00 Korloo – PupE2

Sporthal Mill
12.15 Miko ’76 – PupE1 

Zondag 24 januari 
Sporthal Lieshout
13.30 Sen 2 – SCMH 2
14.45 Sen 1 – Spoordonkse Girls 1  

Woensdag 27 januari 
Sporthal Veghel
21.15 MW1 – Kv Rooi MW1
Sporthal Erp 
21.00 De Korfrakkers R1 – R1

handbal
Bedo
Uitslagen
Bedo D-jeugd – RED-RAG/Tachos D1 4-23
K.P.J. Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd 
– M.H.V. ’81 DC1  11-12
K.P.J. Beek en Donk HC1 – Bedo Heren 
C-jeugd  11-32
Bedo Dames 2 – H.C.B ’92 DS1  5-31
Helios ‘72 DS2 – Bedo Dames 1  11-16
White Demons HS3 – Bedo Heren 4 29-22
Bedo Heren 3 – Handbal Someren HS1   
 0-10
Bedo Heren 2 – Jupiter ’75 HS1  21-26
SV Orion/G.S.C. HS1 – Bedo Heren 1  33-23

Programma Zaterdag 16 januari
10.00 E.H.V. E2 – Bedo E-jeugd — 
Genderbeemd, Eindhoven
10.00 Bedo Heren C-jeugd – Acritas HC1 
— D’n Ekker, Beek en Donk
20.40 Saturnus HS1 – Bedo Heren 2 — 
Sporthal Eureka, Hapert
20.50 Bedo Heren 1 – Orion R HS1 — D’n 
Ekker, Beek en Donk

Zondag 17 januari
10.00 Bedo Heren 4– Habo ’95 HS3 — D’n 
Ekker, Beek en Donk
10.20 Blauw Wit D1 – Bedo D-jeugd — 
Hervensebaan, ‘s-Hetogenbosch
12.00 H.C.G. DC1 – K.P.J. Beek en Donk/
Bedo Dames C-jeugd— De Coevering, 
Geldrop
13.00 E.H.V. DS2– Bedo Dames 2 — 
Sporthal Strijp, Eindhoven
15.20 E.H.V. HS1– Bedo Heren 3 — 
Sporthal Strijp, Eindhoven

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen maandag 18 januari 
Hans Wagelmans - Hans v d Ligt   2-0
Jan Verbakel - Leo van Griensven   2-0
Joop Vereijken - Tonny de Louw   0-2
Herman v d Boom - Cor v d Berg   0-2
Cor Verschuren - Antoon Maas   2-0
Jan v Neerven - Antoon Rooijakkers   2-0
Leo Migchels - Albert Kluijtmans   0-2
Pieter Rooijackers - Jan van Dijk   2-0
Ad van der Linden - Jan van Hout   0-2
Joop Kerkhof - Bennie Beerens   0-2
Piet van Zeeland - Hans de Jager   0-2
Frits Tak - Jaspert Swinkels    2-0
Antoon van Osch - Theo Verheijen   0-2
Bert van Wanrooij - Cor Oppers   2-0
Henk Meerwijk - Rinie van den Elsen   2-0
Antoon Wagemans - Jaspert Swinkels  0-2 

Uitslagen van dinsdag 19 januari  
Henk Verhappen - Henk Mastbroek  0-2 
Gerrit van Osch - Martien Swinkels   0-2
Ad de Koning - Ad Barten    0-2
Cor Verschuren - Marinus Steegs   0-2
Antoon Maas - Lou Muller    0-2
Henk Jansen - Huub Biemans    0-2
Antoon Smits - Marinus Steegs   2-0
Frits Poulisse - Piet Goossens    0-2
Bert v d Vorst - Theo v Hoogstraten   0-2
Rinie v d Elsen - Tonnie Raaijmakers   2-0
Biek Klaasen -Mari Vereijken    2-0
Evert Baring - Hans Heldoorn    2-0
Fons van der Linden - Frits Tak   0-2
Hans de Jager - Antoon Wagemans  0-2

Stand na 19 januari
A Klasse
1  Tonny de Louw   18-28
2  Guus van de Elsen   17-27
3  Martien Swinkels   21-24
B Klasse
1  Cor van den Berg   20-28
2  Jan Hesselmans   19-25
3  Harrie Bouwmans   19-25
C Klasse
1  Leo Migchels   18-23
2  Jan van Hout   18-22
3  Mari Verbakel   17-21
D Klasse
1  Evert Baring    22-30
2  Frits Tak    21-28
3  Mari Vereijken   21-26

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 13 januari
1. Nettie en Arno   61,00%
2. Els en Gerda   57,39%
3. Marijke en Kori   57,37%
4. Marianne en Leny  52,63%
5. Tonnie en Jürgen  51,58% 

Uitslag dinsdag 19 januari
1. Mari en Arno  64,06%
2. Tonnie en Riky  63,13%
3. Cellie en Hans  59,38%
4. Leo en Gidi   58,07%
5. Dorie en Cas  55,63%
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Zie voor verdere 
informatie. www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 13 januari 
Lijn A 
1. Heidi en Angela  66,93%
2. Helma en Joke   61,79%
3. Jannie en Toos   57,55%
4. Annie en Thera  57,29%
5. José en Jan   56,51%

Lijn B
1. Wil en Ger    66,79%
2. Jan en Theo   61,79%
3. Lien en Theo   60,71%
4. Pieta en Jo   56,55%
5. Teun en Michiel  56,25%

De volgende zitting is op woensdag 20 
januari in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 14 januari
1.Toon en Roos   62,50%
2.Marie Louise en Kori  59,38% 
3.Tonnie en Kees   58,75%
4.Gerard en Corrie   57,50%
5.Marie en Nellie   54,38%

De volgende is zitting op donderdag 21 
januari om 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 19 januari
1-0 Thijs Knaapen - Hans Claas  
0-1 Jef Verhagen - Albert v. Empel  
½-½ André Bergman - Hein v. Bree

Programma 26 januari
Aloys Wijffelaars - André Bergman 
Albert v. Empel - Hans Claas

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Volg 

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  

OPENINGSVOORDEEL BIJ:

BERNHARDSTRAAT 15 BAKEL
www.beversslapen.nl

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe
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volleybal

Senioren 1 blijft in de ranglijst steken in de middenmoot 

BMC te sterk voor Flamingo’s

Concentratie in de Mariahoutse verdediging met in het 
midden Neeltje Berkvens, die goed overzicht houdt

Mariahout - Flamingo’s Senioren 1 
bracht zondag 17 januari een bezoek 
aan BMC 1 in Berlicum. De rood-witten, 
gesponsord door Auto Corsten, wilden 
natuurlijk graag de positieve en moti-
verende uitslag van de winstpartij van 
de week daarvoor herhalen. Maar dat 
laat de thuisploeg in Berlicum natuur-
lijk niet zonder slag of stoot gebeuren.

Vanaf de aanvang van de wedstrijd weet 
de verdediging van Flamingo’s de aan-
vallen van BCM kort te houden door 
goed af te vangen. En in het aanval-
lende vak van de Mariahoutse dames 
wordt goed samen gespeeld, de bal blijft 
lang in het vak en er ontstaan goede 
kansen. Na drie minuten resulteert dit 
in het eerste doelpunt door een mooie 
doorloopbal van Neeltje Berkvens. BMC 
scoort daarna haar eerste doelpunt met 
een afstandsschot. In het eerste deel van 
de eerste helft vallen niet veel doelpun-
ten, BMC verzilvert nog een strafworp 
en Manon de Beer speelt een lange 
strakke bal op Martje van de Broek die 
daarmee van korte afstand van de korf 
de 2-2 aantekent. Helaas scoort BMC 
direct na het omschakelen van vak en 
functie hun volgende doelpunt 3-2. Er 
staan nog 10 minuten op de klok. Coach 
Eric van Veghel past een eerste time-out 
toe en gebruikt die voor een poging om 
rust terug te brengen in de ploeg. Terug 
in het veld krijgt Flamingo’s uit een vrije 
worp direct de 4-2 om haar oren. Met 
nog 5 minuten te spelen volgen er drie 
rake afstandsschoten, een van Anouk 
van Eijndhoven, een van BMC en tot slot 
een van Marloes van Lieshout. Zij brengt 
de ruststand op 5-4.

In de eerste minuut van de 2e helft 
wordt Kim Vervoort in de paalzone he-
lemaal vrij gespeeld en ze werkt de kans 
rustig onderhands af en zorgt zo direct 

voor de aansluiting. BMC blijkt over 
een goed afstandsschot te beschikken, 
ze scoren van afstand hun 6e doelpunt. 
Een paar minuten later lukt het Martje 
van de Broek om vanuit de afvangpo-
sitie van een korte afstand de stand op-
nieuw gelijk te trekken. Neeltje Berkvens 
speelt heel gewiekst, ze heeft verrassen-
de bewegingen zonder bal in huis waar-
mee ze zich vaak vrij speelt en door haar 
oplettendheid brengt ze haar ploeg vaak 
in balbezit. Met een raak afstandsschot 
brengt zij Flamingo’s, voor het eerst na 
de 0-1, weer op voorsprong in deze 
wedstrijd. Over het algemeen duren 
de aanvallen van Mariahout langer dan 
de aanvallen van BMC. In de volgende 
fase van de wedstrijd verliest Flamingo’s 
echter wat scherpte in de verdediging 

en krijgt moeite met de beslissingen van 
de arbiter. Hierdoor is Berlicum in een 
korte tijd helaas een stuk effectiever dan 
Mariahout en komt op 10-7. Onder-
tussen zijn Gaby Habraken en Manon 
van Eijndhoven in de ploeg gebracht. 
Er staan dan nog zeven minuten op de 
klok. Flamingo’s moet vol aan de bak 
om dat gat nog te dichten. Het lukt niet, 
een deceptie voor coach en speelsters. 
Marloes van Lieshout zorgt met een af-
standsschot voor de eindstand, 10-8.

Senioren 1 blijft in de ranglijst steken in 
de middenmoot en speelt zondag a.s. 
om 14.45 uur een thuiswedstrijd in de 
Klumper tegen hekkensluiter Spoor-
donkse Girls.

Next/Bedovo Dames 1 moet zich herpakken

Verlies voor Café Thuis/Bedovo H1 
tegen titelkandidaat

Bedo Heren 1 zakt af naar 3e plaats

Slecht begin 2016 voor HV Bedo

Beek en Donk - Voor de 2e maal 
stond de topper tegen Active Rooy 
H1 op het programma. De heren uit 
Rooy hebben het als één van de wei-
nig teams voor elkaar gekregen om 
5 punten uit thuishaven D’n Ekker 
mee te nemen en alleen dit al zou 
voldoende moeten zijn voor de heren 
van sponsor Café Thuis om volledig 
gefocust te zijn voor de overwinning. 

Na een flinke achterstand in de 1e set 
wist Bedovo met diagonaal Remco 
v.d. Vorst door een sterke servicese-
rie nog wat in te lopen, echter was 
er niemand die de trekker overhaalde 
waardoor Active Rooy HS1 de set 
vrij eenvoudig uit kon volleyballen 
met 25-20. De 2e set wist Bedovo de 
mannen van Rooy goed op de hielen 
te blijven zitten en bleef het stuiver-
tje wisselen met de tegenstander. De 
trekker werd in tegenstelling tot de 1e 
set wel over gehaald en Bedovo H1 
pakte de setwinst met 19-25. Na een 
verloren 3e set greep Bedovo Heren 1 
de 4e set niet meer de kans om zich 
nog te revancheren. Bij tussenstanden 
van 8-1 en 21-9 probeerde interim-
coach Bart Delpeut nog wat te force-
ren via een time out, dit mocht echter 
niet baten en Bedovo H1 ging roem-

loos ten onder onder het toeziend 
oog van de sponsor en vaste suppor-
tersschare. De set werd verloren met 
25-14 en de wedstrijd uiteindelijk met 
3-1.

Next/Bedovo Dames 1
Na een lange ‘vakantieperiode’ speel-
de Next/Bedovo Dames 1 afgelopen 
week 2 competitiewedstrijden. Dins-
dag speelde de dames tegen midden-
moter Bladel Dames 1. Aanvankelijk 
leek de vakantieperiode met minimale 
trainingen geen aanslag te hebben 
gedaan op het sterke spel van de da-
mes. Set nummer 1 werd overtuigend 
gewonnen door Bedovo. Hoewel het 
spel gedurende de wedstrijd in kwa-
liteit daalde bleef Next/Bedovo Da-
mes 1 voldoende alert om maar weer 
eens 5 punten bij te kunnen schrijven. 
Afgelopen zaterdag wachtte hekken-
sluiter VVC Best Dames op een aan-
valsregen van Bedovo. 

Hoewel er een flinke aanslag is ge-
daan op de vaste basis van het team 
moest er ook hier redelijk eenvoudig 5 
punten te behalen zijn. Om het door 
skiplezier en blessureleed geteisterde 

Next/Bedovo Dames 1 bij te staan, 
werd oud speelster Nienke ingescha-
keld. Tot overmaat van ramp raakte 
spelverdeelster Monique v.d. Kruijs 
geblesseerd aan haar duim waardoor 
er voor het team niets anders restte 
dan het hoofd boven water zien te 
houden gedurende de wedstrijd. Op 
deze manier werd uiteindelijk ook de 
wedstrijd uitgespeeld. Met uitzonde-
ring van de 3e set, die uiteindelijk nog 
net verloren werd, werden de sets 
met moeite binnengesleept door de 
dames van Bedovo. Next/Bedovo Da-
mes 1 heeft nog wel een voorsprong 
op de tegenstanders maar zij zullen 
zich moeten herpakken om de matige 
trend niet door te zetten.

Volledige uitslagen
VCP MC 2 - Bedovo MC 1: 3-1. (25-
18, 22-25, 25-18, 25-16)
Were-Di MA 1 - Bedovo MA 1: 1-3. 
(25-21, 18-25, 20-25, 20-25)
VVC Best DS 1 - Bedovo DS 1: 1-3. 
(16-25, 18-25, 25-21, 11-25)
ActiveRooy HS 1 - Bedovo HS 1: 3-1. 
(25-20, 19-25, 25-20, 25-14)

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ 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. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). 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

tafeltennis

Juul Verbeeten clubkampioen bij de jeugd

William Vlamings clubkampioen ATTC’77

Aarle-Rixtel - Bij de tafeltennissers uit 
Aarle-Rixtel stond afgelopen week-
end in het teken van de clubkampi-
oenschappen. Op vrijdagavond stre-
den 27 seniorleden om de titel ‘beste 
speler van ATTC’77 2016’ en op zon-
dag mocht de jeugd aan de bak.
Bij de senioren werden alle deelne-
mers, competitiespelers en recre-
anten, verdeeld over vier poules. Er 
werden vele mooie wedstrijden ge-
speeld waarbij Cor van de Ven zich 
met hand en tand verzette tegen 
Wilma van Beek. Hij liep letterlijk en 
figuurlijk op zijn tandvlees en verloor 
uiteindelijk. 

Leuk detail was dat de jongste deel-
nemer 16 was en de oudste maar 
liefst 82. Maar Bets van Ham stond 
haar mannetje nog heel aardig en 
eindigde uiteindelijk knap op een 
21e plek. De jongste deelnemers 
Werner Doensen, Dennis van der 
Putten en Bart Willems eindigden in 
de middenmoot. De iets oudere Vin-
cent Braak eindigde verrassend op 
een 9e plek voor Koos Martinali en 
Johan Heurter, die toch een klasse 
hoger spelen in de competitie.

Bovenaan regeren de heren en dame 
uit de eerste twee teams èn Wilma 
van Beek, die ten koste van Bram 

Biemans tot de laatste acht door-
drong. Maar daar hield het op voor 
haar. De kruisfinales gingen uitein-
delijk tussen William Vlamings en 
Johan Voorhout respectievelijk Jean 
Paul Kanters en Bart Boetzkes en 
werden beslist in het voordeel van 
William en Jean Paul. Na een span-
nende finale werd William gekroond 
tot clubkampioen.

Bij de jeugd op de zondagochtend 
waren er 9 deelnemers die in één 
poule werden ingedeeld. In totaal 
werden er 36 wedstrijden gespeeld 
en elke deelnemer speelde maar 
liefst acht wedstrijden. Dat was be-
hoorlijk hard werken, maar iedereen 
deed het erg goed. Juul Verbeeten 
won uiteindelijk al zijn wedstrijden 
en mag zich eindelijk clubkampioen 
noemen. 

Hieronder de volledige uitslag:
1. Juul Verbeeten
2. Niels Doensen
3. Harm Steenbakkers
4. Michiel van Schaik
5. Jasper van Veenendaal
6. Max Hermans
7. Liam Sangers
8. Iven Swinkels
9. Ilse Houben

De finalisten vlnr: Johan Voorhout, Jean Paul Kanters, 
clubkampioen William Vlamings en Bart Boetzkes

handbal

Beek en Donk - Het eerste volle 
weekend voor Handbalvereniging 
Bedo stond afgelopen weekend op 
het programma. Het vorige week-
end was Bedo druk bezig met de 
organisatie van het Kwizutfeest. 
Na een nieuwjaarstoast waren de 
teams gebrand het nieuwe jaar 
flitsend in te gaan. Helaas schoten 
de meeste seniorenteams te kort. 

Heren 1 reisde af naar Zeeland te-
gen koploper Orion. De winst uit 
de eerste wedstrijd kon niet wor-
den herhaald. Bedo zakte af naar 
de 3e plaats en Orion bouwde de 
voorsprong uit naar 6 punten. 

Heren 2 verloor tegen Jupiter ’75. 
Wegens een administratieve fout 
kon Heren 3 ondanks een zwaar 

bevochten overwinning de pun-
ten niet in Beek en Donk houden. 
Heren 4 verloor tegen White De-
mons. Hierdoor heeft Bedo de 
koppositie aan de White Demons 
moeten afstaan. De achterstand is 
twee punten maar Bedo heeft nog 
een wedstrijd in te halen. Dames 
1 won bij Helios ’72 en draait nog 
altijd bovenin mee.
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Donderdag 21 januari
Presentatie over vleermuizen en 
warmteregulatie bij dieren door Arno 
Vlooswijk
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg 
Aarle-Rixtel

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

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

2e kletsavond CV De Heikneuters
19.30 uur, Buurthuis, Mariahout

Zaterdag 23 januari

Zaterdag 23 januari
Seniorenmiddag 60+ers Ganzegat
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

3e kletsavond CV De Heikneuters
19.30 uur, Buurthuis, Mariahout

Expositie vrij werk, drukwerk en 
fotografi e
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Skateswing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 24 januari
Gratis tafeltennissen bij ATTC’77
10.00 uur, Gymzaal Jan van RIxtelstraat 
30, Aarle-Rixtel

Miniplaybackshow CV De Heikneuters
13.30 uur, Buurthuis, Mariahout

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

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

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

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

Donderdag 28 januari
Laarbeek werkt
10.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk
 
Liederentafel ‘T Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Zaterdag 30 januari
2e Ganzekwekavond
19.45 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Muziek-/dansavond met Black Sell
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 31 januari
BC Mixed Open Jeugdtoernooi 2016
9.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Laarbeeks Basisscholen Basketbal 
Toernooi
9.00 - 20.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Vlooienmarkt
12.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Cinimini
13.00 uur, OJA, Schoolstraat 2, 
Aarle-Rixtel

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

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


