
Donderdag 22 januari 2015 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 2 • Week 4 • 22 januari 2015

Redacteur: Dieuwke Kommerij 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - De organisatie van WiSH 
Outdoor is het gelukt om haar ach-
terban van vrijwilligers, sponsoren en 
contacten in te zetten voor de eerste 
editie van FRWRD. Handjes, kennis 
en kunde delen met Laarbeekse ver-
enigingen en maatschappelijke doe-
len staat centraal. Afgelopen zater-
dag maakte De MooiLaarbeekKrant 
een rondje om een kijkje te nemen bij 
de verschillende FRWRD-activiteiten. 
Eén conclusie kan getrokken wor-
den: er is hard, serieus en enthousi-
ast gewerkt. Zegt het voort, zegt het 
FRWRD… 

Muziekcentrum Het Anker
’s Morgens rond half elf wordt er 
druk gesausd in ‘Muziekcentrum Het 
Anker’ in Beek en Donk. Kwasten lig-
gen klaar voor gebruik naast de saus-
emmers. Eén van de vrijwilligsters is 
Emma van der Heijden (20). “Bij WiSH 
help ik mee met schilderen en met 
decoraties. Vandaag help ik ook met 
schilderwerk.” Frans Rooijakkers en 
Ben Engels betitelen zichzelf als ‘bou-
wers van het eerste uur’ en vertellen: 
“Vandaag worden de zijmuren zwart 
gemaakt, zodat het ‘Muziekcentrum’ 
een theaterlook krijgt. Gelukkig krij-
gen we hulp van jongeren. Dan hoe-
ven we zelf niet de hoogte in om te 
verven. In 2016 bestaat de Harmonie 
125 jaar: dan moet het er gelikt uit-
zien.”

Kledingbank is ook tweedehands-
winkel
Bij de Kledingbank wordt hard ge-
werkt aan een plan van aanpak om 
de Kledingbank beter te promoten. 
Verder staat het herinrichten van de 
winkel op het programma. Eén van 
de vier ‘WiSH-dames’ met kennis 
van zaken is Annet Visser. “Wij ge-
ven tips hoe je de kledingbank nog 
beter promoot. Bijvoorbeeld door 
een modeshow te houden tijdens de 
Oranjemarkt. Nog meer naar buiten 

brengen dat de kledingbank niet al-
leen bedoeld is om kleding te bren-
gen. Nee, je kunt hier ook kleding 
kopen!” Ondertussen loopt Moira 
Trilsbeek door de kledingwinkel. Als 
geen ander weet zij hoe je volgens 
een vast systeem een kledingwin-
kel vorm geeft. “Alleen al hoe je iets 
neerhangt, bepaalt of het opvalt voor 
de klant en aantrekkelijk is. Vooraan 
in de rekken hang je een setje van 
‘koud naar warm’. Kledinghaakjes 
moeten op dezelfde manier worden 
opgehangen, zodat je kleding niet 
hoeft te draaien.”

WiSH loods 
Het ijzer- en laswerk gebeurt 
in de WiSH-loods aan de Mgr. 
Verhagenstraat. Hier wordt hoor-
baar gewerkt door stoere mannen. 
Patrick en Jeroen zijn bezig met het 
maken van kledingrekken voor de 
kledingbank. Patrick vertelt: “Dit is 
echt leuk om te doen: jongens onder 
mekaar, gewoon gezellig. Er zitten al 
vijf van mijn vrienden bij WiSH. Het is 
één grote vriendengroep.” Mike van 
Oorschot werkt in de hal erachter ge-
staag door aan een marktkraam voor 
Mariahout. “Het heeft even tegenge-
zeten met de bouw, maar het komt 
goed”, vertelt hij lachend. Verder 

maken enkele mannen een frame 
voor een schietbok voor de hand-
boogvereniging. Dat is precisiewerk, 
dus mondje dicht. 

Kantoor WiSH
Als laatste wordt het kantoor van 
WiSH bezocht. Ruud van der Heijden 
is hier vormgever en laat een prach-
tige site zien die hij gemaakt heeft 
voor een buurtvereniging. Samen met 
Jimmy van der Leemputten heeft hij ’s 
ochtends al een social media training 
gegeven. Vrienden helpen elkaar met 
handen, kennis en kunde: FRWRD 
van WiSH is een prachtig voorbeeld. 

Laarbeek – Blijft Hans Ubachs wel of 
geen burgemeester van Laarbeek? Dat 
is de vraag, waarop vanavond (waar-
schijnlijk) het antwoord komt. In een 
openbare raadsvergadering beslist de 
gemeenteraad  over de toekomst van 
de burgervader.

Verklaring gemeenteraad 
De raad besprak in een geslo-
ten gemeenteraadsvergadering 
op 15 januari het rapport van de 

onderzoekscommissie. De gemeen-
teraadsleden betreuren de gang van 
zaken, waardoor het vertrouwen van 
de Laarbeekse burger in het gemeen-
tebestuur is geschonden. De gemeen-
teraad  is enerzijds van mening dat 
Ubachs gerehabiliteerd zou moeten 
worden – gelet op de intimiderende 
omstandigheden waarin hij heeft 
moeten functioneren. Anderzijds con-
stateert de raad dat het moeilijk zal 
zijn, mede gelet op de periode na de 

verkiezingen in 2014, om Ubachs te-
rug te laten keren als burgervader van 
Laarbeek. 

Verklaring college
De wethouders en de secretaris heb-
ben aangegeven bereid te zijn de be-
nodigde stappen te zetten tot een ver-
andering in de bestuurscultuur. Hierin 
zijn de eerste stappen al gezet. Binnen 
het college bestaat vertrouwen in el-
kaar. Er is sprake van een veilige en 

open werksfeer en draagvlak voor de 
ingezette cultuurverandering. In het 
geval de wethouders de vraag wordt 
voorgelegd of er nog vertrouwen be-
staat in een terugkeer van Ubachs in 
zijn functie als burgemeester, zouden 
zij daarop ontkennend antwoorden.

Benieuwd naar de uitslag van van-
avond? Volg De MooiLaarbeekKrant 
op Facebook, Twitter of kijk op de 
website: www.mooilaarbeek.nl. 

Zelfgemaakt: Een houten fi ets

Een bijzonder verhaal
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Auto Van Berkel

www.autovanberkel.nl

Ford Van Berkel

Hét meest betrouwbare 
Ford-adres voor:

✔ Ford-onderhoud en reparaties
✔ Nieuwe Ford personenauto’s, 
Ford bedrijfsauto’s en occasions

✔ APK € 19,95
✔ Ford-schadereparaties

✔ Autoverhuur
✔ Universeel onderhoud

Al 88 jaar dé Ford-dealer 
van Oost-Brabant!

Auto Van Berkel

✔ Autoverhuur
✔ Universeel onderhoud

‘s-Hertogenbosch
Hervensebaan 29 
T.  073 - 648 70 10

Veghel
Vanderlandelaan 1 
T. 0413 - 36 49 26

Achterban WiSH Outdoor zet zich in met handjes, kennis en kunde

Er werd tijdens FRWRD flink gesausd in Muziekcentrum Het Anker

Kledingbank Laarbeek kreeg hulp van vrijwilligers 
om zich nog beter naar buiten te profileren

Ook in de WiSH-werkplaats werd flink gewerkt

Vandaag meer duidelijkheid over lot burgemeester Ubachs

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant
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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

Net als elders zijn ook in Aarle-Rixtel verschillende straatnamen genoemd naar burgemeesters. 
De meest markante burgemeester, Alphonse Albers Pistorius, is in deze rubriek de revue al gepas-
seerd. Hij was o.a. lid van Provinciale Staten. Maar we kennen er nog meer. Zo hebben we de 
Goossensstraat. Deze 19e burgemeester Goossens verkocht zijn brouwerij ‘De Roskam’, die aan 
de Dorpsstraat was gevestigd,  aan bierbrouwer Prinsen en verkocht grond aan het parochiebe-
stuur voor de bouw van de huidige parochiekerk. De Donkersstraat is genoemd naar burgemees-
ter Petrus Donkers, die nog ooit eigenaar was van Herberg De Drie Leliën aan het Heuveltje. Naar 
Burgemeester Pfaff werd ook een straatnaam genoemd, evenals naar Burgemeester Termeer. 
Eerstgenoemde woonde aan de Dorpsstraat in Villa Marie (naast ‘Lohengrin’). Hij was een zoon 
van het Eerste Kamerlid Oscar Maria Franciscus Haffmans. Termeer was diens voorganger. Hij 
werd aansluitend burgemeester van de gemeente Wouw. Burgemeester Janssenstraat kreeg de 
langste straat: de Janssensstraat. Naast Albers Pistorius was ook Janssens de meest kleurrijke maar 
ook zeer betrokken burgervader. Hij was ook enige tijd waarnemend burgemeester van Stiphout. 
De laatste burgemeester van Aarle-Rixtel was K.A.M. Buijs. Hij stond aan de wieg van Laarbeek. 
De komst van deze nieuwe gemeente betekende tevens het einde van diens loopbaan. Naar hem 
is nog geen straatnaam genoemd. Maar wat niet is, kan nog komen!
Henk van Beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van
 

Henk van Berlo
 
hadden wij ons niet kunnen wensen. Wij hebben ervaren hoe geliefd hij bij velen 
was. Alle blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, en de grote belangstelling 
bij het afscheid, zijn voor ons een grote troost. Hiervoor willen wij iedereen dan 
ook hartelijk danken.

     Mien van Berlo-van Lieshout
     Kinderen, kleinkinderen en
     achterkleinkinderen

DANKBETUIGING

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

brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 

overlijden van onze zoon en broertje

Laurens Spoorendonk
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed 

om verder te gaan.

    Martijn, Karin en Floris Spoorendonk
    De Schop 5, 5737 JM  Lieshout

 Het verdriet dat je bij ons achterlaat,
 is eigenlijk de blijdschap dat je bij ons was.  
 We zullen je missen.

Toch nog onverwachts hebben we afscheid moeten nemen van 
mijn lieve zorgzame man, trotse papa, schoonvader en opa

Martien Poels
lieve man van

Josephine Poels-van den Boomen

* Venray, 2 juli 1926   † Eindhoven, 17 januari 2015

 Lieshout:  Josephine Poels-van den Boomen
 
 Venlo:  Hery en Ed Faessen-Poels  
  Marten, Michiel, Josette

 Gemert:   Anja en Harrie Rooijackers-Poels  
  Jolijn, Pleun

Ribbiusstraat 9
5737 BA Lieshout

Martien is thuis. 
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op donderdag 
22 januari van 15.00 tot 17.00 uur.

De uitvaartplechtigheid voor Martien wordt gehouden op 
zaterdag 24 januari om 10.30 uur in de Sint Servatiuskerk 
aan de Burgemeester van den Heuvelstraat 1 te Lieshout. 
Aansluitend zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

Overeenkomstig de wens van Martien willen wij in plaats 
van bloemen liever een donatie voor de Nierstichting. 
Collectebussen hiervoor vindt u achter in de kerk bij de 
condoleanceboeken.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, dan mag 
u deze aankondiging als zodanig beschouwen

Wie weet waar dit was? 

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 kwamen diverse reacties binnen:

Wat kun je zoal tegenkomen in De MooiLaarbeekKrant? 
Juist ja! Mijn lievelingstante uit Aarle-Rixtel. Deze mevrouw 
is Francien van de Kerkhof-Rooijakkers die gehuwd was met Martien van de Kerkhof en 
woonde voorheen in een woning bij de Klokkengieterij. Zij is bij haar thuis - in de Koppelstraat 
te Beek en Donk - de gordijnen op een roede aan het steken nadat deze gewassen waren.
Met vriendelijke groet, Toon Rooijakkers

Dit was mijn tante Francien. Geboren Rooijakkers, getrouwd Van de Kerk-
hof. Moeder van een van de huisfotografen uit Aarle-Rixtel.
Met vriendelijke groet, Ben Rooijakkers

Natuurlijk weet ik wie deze vrouw op de foto is, want het is mijn moeder. 
Deze foto zit (of zat?) bij ons thuis in het familie-foto-kistje. Dit is Francine 
van de Kerkhof - Rooijakkers, dochter van Toon Rooijakkers en Neeltje 
van de Elsen van de Kneuter familie. Deze foto is gemaakt op de plek waar zij haar jeugd 
heeft doorgebracht, het woonhuis annex winkel aan de Koppelstraat 1 in Beek en Donk, daar waar 
nu ‘Ingrid Lingerie’ gevestigd is. Mijn moeder en vader, Martien van de Kerkhof ook bekend als 
Broer van de Pomp, trouwden in 1945 en kregen acht kinderen. En ik ben dus een van de acht.
Gerrie Dobbelsteen - van de Kerkhof.

Dit is mijn schoonmoeder, dus de moeder van mijn vrouw, Francien van de Kerkhof-Rooijakkers. 
Zij woonde vroeger in het huis tegenover de Beekse kerk, waar nu de winkel is van Len van Teef-
felen en Ingrid Schuurmans is. Zij hadden daar een lingeriezaak, van Anton Rooyakkers en Gerarda 
Panhuizen.
Groetjes, Mari Otten

Historische beelden

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 kwamen diverse reacties binnen:

Wat kun je zoal tegenkomen in De MooiLaarbeekKrant? 
Juist ja! Mijn lievelingstante uit Aarle-Rixtel. Deze mevrouw 
is Francien van de Kerkhof-Rooijakkers die gehuwd was met Martien van de Kerkhof en 

te Beek en Donk - de gordijnen op een roede aan het steken nadat deze gewassen waren.

Dit was mijn tante Francien. Geboren Rooijakkers, getrouwd Van de Kerk-

van de Elsen van de Kneuter familie. Deze foto is gemaakt op de plek waar zij haar jeugd 

Dankbetuiging

Wij danken u allen voor het oprechte medeleven, de  grote betrokkenheid, de 
hartverwarmende woorden, persoonlijke brieven en mooie kaarten met fijne 
herinneringen. De prachtige rozen hebben kleur gegeven aan het warme en 
respectvolle afscheid van mijn lieve vrouw, onze lieve mooie mama en oma

Riet Suykerbuyk-Cox
U hebt met ons onder grote belangstelling het leven van Riet gevierd, wij zijn u 

daarvoor erg dankbaar en uw aanwezigheid  is voor ons een grote troost geweest.

Jan Suykerbuyk  en familie
Beek en Donk, 22 januari 2015

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor uw medeleven, 
welke ik mocht ondervinden na het overlijden van mijn lieve man

Carel van den Biggelaar
Het was voor mij hartverwarmend.

Ria van den Biggelaar-van Calis

Burgemeesters in Aarle-Rixtel
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LIJSTENMAKERIJ  LUNI  
(voorheen Theo VD Heuvel) 

 

Kerkstraat 40 GEMERT 
0492-369206 

 
Open donderdag t/m zaterdag 

 
 
 
 
 

 

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Kinder- en jeugd� lmmiddag enthousiast ontvangen 

Aarlse Vivian wint voorronde ‘0492 
Zoekt The Voice’

Jarige Nico (60) wordt twee keer opa in 1,5 uur tijd 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf:  Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - In een voor de gele-
genheid als bioscoop ingericht Open 
Jongerencentrum Aarle-Rixtel vond 
zondagmiddag een sfeervolle film-
middag plaats. Tientallen kinderen en 
tieners konden genieten van een van 
de twee, speciaal op beide doelgroe-
pen afgestemde, films. De organisatie 
van dit succesvolle initiatief was in 
handen van OJA, Cendra en snoeperij 
Jantje.

Bioscoopzaal
De blokhut was getransformeerd naar 
een heuse bioscoopzaal met een groot 
scherm en trapsgewijs geplaatste rijen 
stoelen. Vanaf 12.30 uur stroomde het 
onlangs verbouwde jongerencentrum 
vol met kinderen tot 12 jaar, vaak ver-
gezeld door hun ouders. Al gauw was 
er geen enkele vrije zitplaats meer te 
bekennen. De popcorn, voor deze 
doelgroep gratis ter beschikking ge-
steld door OJA, nam gretig aftrek. 
Kleurige clown Mini kreeg veel bekijks 
tijdens het produceren van allerlei in-
genieuze, uit ballonnen vervaardigde, 
dieren.

‘Loenatiek, Te Gek!’
Stipt om 13.00 uur start de film 
‘Loenatik, Te Gek!’ Terwijl de nostal-
gische popcornmachine rustig een 
nieuwe voorraad popcorn produceert, 
genieten kinderen en ouders met volle 
teugen van deze Nederlandse familie-
film. Na afloop worden de jonge bio-
scoopgangers getrakteerd op een zak 
snoep van snoeperij Jantje. Zij kijken 
met veel plezier terug op deze film-
middag. Jip Swinkels (6): “Ik vond het 
een hele leuke film.” “Het was ook fijn 
dat we met iedereen samen waren”, 
voegt Milan van de Kerkhof (8) toe: 

“We mochten zoveel popcorn als we 
wilden en de clown had een pinguïn 
gemaakt voor mij.” 

Jonge generatie 
“We vinden het fijn om energie te 
steken in een jonge generatie”, legt 
initiatiefnemer Paul Sprengers en-
thousiast uit: “We hebben nu zo’n 
mooi gebouw, daar zijn we trots op. 
OJA heeft veel leden maar wil natuur-
lijk blijven vernieuwen. Deze filmdag 
voor kinderen en tieners past hier 
uitstekend bij.” Na intern overleg bij 
OJA nam hij contact op met Cendra 
en Marscha Verstappen van snoepe-
rij Jantje. Zij reageerden enthousiast. 
Cendra-vrijwilliger Piet Boudewijns: 
“Toen Paul ons benaderde, waren wij 
meteen positief. Er is niet zo heel veel 
te doen voor de tieners in Aarle-Rixtel. 
Wij grijpen daarom iedere gelegenheid 
aan.” Piet, die deze middag een oogje 
in het zeil houdt, vindt het ook een 
goede zaak om gezamenlijk activitei-
ten te organiseren en elkaar daarbij te 
ondersteunen. “De kleinere kinderen 

komen op deze manier in contact met 
Cendra en de tieners  met OJA.” Ook 
Marscha Verstappen, die voor deze 
gelegenheid achter de bar staat, is 
zeer enthousiast over de samenwer-
king: “Het is een superleuk initiatief 
van Paul en een mooie manier om de 
kinderen van Aarle-Rixtel met het ver-
enigingsleven kennis te laten maken. 
Op deze manier kunnen we ook een 
doorstroom krijgen.”

Jeugdfilm 
Om 16.00 uur komen de Aarlese tie-
ners aan hun trekken met de avontuur-
lijke jeugdfilm ‘The young and prodigi-
ous T.S. Spivet’. Het animo voor deze 
sessie is minder groot maar de reacties 
zijn wederom positief. Thomas van 
de Wetering (13): “Ik vond het leuk, 
gezellig en goed georganiseerd.” Cas 
Meulendijks (10) voegt toe: “Echt een 
leuke activiteit voor de zondagmid-
dag. Zeker voor herhaling vatbaar.”

Kijk voor alle foto’s van deze middag 
op www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Opa Nico Bolk vierde 
op 3 januari zijn zestigste verjaardag, 
samen met zijn gezin ging hij uiteten. 
Schoondochters Willeke en Sandra 
allebei hoogzwanger. Diezelfde nacht 
vertrekken zij allebei – zonder het van 
elkaar te weten – naar het ziekenhuis, 
waar om 02.00 uur Gijs wordt gebo-
ren, en even later om 03.48 uur Tim.

Jeroen Bolk en Willeke Engels wonen 
in Beek en Donk en waren zwanger 
van hun zoontje. Zo ook Jeroens broer 
Roland en zijn vriendin Sandra. Met 
zijn allen genoten zij met een etentje 
op 3 januari nog van Nico’s verjaar-
dag. Beide gezinnen vertrokken met-
een in die nacht daarop naar het zie-
kenhuis voor de bevalling. 

Dat het zo ver was, wisten ze niet van 
elkaar. Toen Sandra en Roland in het 
ziekenhuis aankwamen, zagen zij wel 
de auto van Willeke en Jeroen staan. 
Het zal toch niet? Zeiden ze nog tegen 
elkaar. Maar jawel, in de verloskamers 

naast elkaar, wisten ze enige tijd later 
dat het bij allebei zo ver was. 

Als eerste belde Jeroen zijn vader Nico 
op om te vertellen dat hij opa was 
geworden van Gijs. Hij vertelde nog 
niet dat ook Roland en Sandra in het 

ziekenhuis waren. Bijna twee uur la-
ter belde Roland zijn vader op met de 
heugelijke mededeling dat ook zij een 
zoon hadden gekregen: Tim. 

En zo waren Nico en Irma Bolk in twee 
uur tijd twee kleinzonen rijker. 

Vol spanning en met een lekkere zak popcorn bekijken de kinderen de film

Roland en Sandra met hun zoontje Tim en Jeroen en Willeke met zoontje Gijs

Aarle-Rixel/Helmond - Vivian van 
den Wildenberg uit Aarle-Rixtel 
heeft afgelopen vrijdag de eerste 
voorronde van 0492 Zoekt The 
Voice gewonnen. Zij straalt tij-
dens de halve finales op 27 febru-
ari en 6 maart. 

De talentenjacht wordt elke vrij-
dagavond gehouden, bij café De 
Bascule aan het Havenplein te 
Helmond. De toegang is gratis. Wil 
je zelf een gooi doen, meld je aan 
via 0492ZoektTheVoice.nl

Vivian van den Wildenberg

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

Advertorial

Amerikaanse  medische wetenschap 
heeft een doorbraak gerealiseerd in de 
strijd tegen gewrichtsklachten.  Na ja-
renlang onderzoek heeft men een mid-
del ontwikkeld dat de opvolger is van 
glucosamine en chondroitine. De resul-
taten zijn zeer bijzonder. Het product 
heet Athrine®.

Kraakbeen is één van de primaire 
bindweefsels van het lichaam voor 
flexibiliteit en ondersteuning van de 
gewrichten. Type II collageen is het 
belangrijkste structurele eiwit in het 
kraakbeen, het is verantwoordelijk 
voor de sterkte en hardheid. Wanneer 
kraakbeen slijt, zoals in het geval van 
ouderdom of door ziekte, kunnen er 
problemen optreden. Recente studies 
aan de Harvard Medical School heb-
ben aangetoond dat kleine doses van 
type II collageen snel en effectief de 
gewrichten soepel laten functioneren.

De werkzame stof van Athrine® is het 
gepatenteerde UC-ll®, wat geheel be-
staat uit ongedenatureerd Type ll col-
lageen. Het unieke van Athrine® is dat 
het ingrijpt in het immuunsysteem. Het 
gaat dus veel verder dan glucosamine 
en chondroitine, dat de oorzaak niet 
wegneemt, maar compenseert. 

DAT IS DWEILEN MET DE KRAAN 
OPEN…!!

MET ATHRINE® DRAAI JE DE KRAAN 
WEER DICHT.
In tegenstelling tot glucosamine en 
chondroitine wordt Athrine® niet af-
gebroken, waardoor de optimale dag-
dosering in slechts 1 klein smelttabletje 
past dat zonder water ingenomen kan 
worden en ongekend snel actief is!

Athrine®  is dé natuurlijke manier om 
onderliggende oorzaak op een onder-
bouwde en veilige manier aan te pak-
ken. Dit wordt gecombineerd met vi-
tamine D3. Dit is nodig ter versterking 
van de botten en maakt stijve spieren 
weer soepel.

De unieke en zeer snelle werking 
maakt dat Athrine® ruim twee maal 
zo effectief is als een glucosamine en 
chondroitine preparaat van een boven-
gemiddelde kwaliteit! Met Athrine® 
altijd soepel blijven bewegen……

Athrine® is verkrijgbaar bij:

“Revolutionaire doorbraak voor gewrichten”
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Zaterdag 24 januari

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Mien de Korte-
Verbakel (mged), Jan Leenders (Meulendijks 
mged), Martien van den Heuvel (mged), Theo 
Berkvens (mged), André Leenders (nms acolieten). 

Zondag 25 januari

09.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met gemengd parochiekoor
Intenties in deze viering voor: Theo Vereijken, 
Overleden ouders van de Graef–Fleskens, José van 
de Graef–Verberne,
Jan van Dommelen (verj./ sterfdag), Overleden 
ouders Van Boheemen-van Grieken, Tot welzijn van 
de parochie. 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(nms buurt), Carel van den Biggelaar (mged), 
Ouders Van den Elzen-Hoogenhoff (verj), Truus 
Merks-van Hoof (mged), Jan Swinkels (mged), 
Maria van de Ven en zoon Peter, Toon Bouw 
(mged), Johan en Elisabeth Merks-Sanders en over-
leden familie, Han en Ad van den Hurk, familie Van 
Moorsel-Linders.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering  Gezinsviering 
Presentatieviering Eerste Heilige communie
Intenties in deze viering voor: Marinus van Duuren, 
Maria Aarts de echtgenote Maria en Catharina 
de dochters, Corrie Vereijken-van den Bogaard, 
Maria Vogels-van Thiel, Onno Willems, Theo en Jet 
Spierings-Vlemmings, Jan en Jack van Leuken.

Maandag 26 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Dinsdag 27 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

11.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering van ZLTO

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 28 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Donderdag 29 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 30 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mieke van den 
Biggelaar-Braken, Mia Schepers-de Haas.

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 

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

Parochie 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
olvpres1@onsmail.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

KERKBERICHTEN

Agenda 
24 t/m 30 januari 2015

Heemlezing over tweehonderd jaar koninkrijk

Koningsdag in dorpskern Aarle-Rixtel 

Meezingavond liedertafel ‘t Nachtpitje
Lieshout - De Heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent geeft een lezing over het 
koninkrijk in de negentiende eeuw. De 
lezing wordt gehouden op 22 januari in 
zaal De Koekoek en begint om 20.00 uur. 
Het onderwerp sluit aan bij de actualiteit 
van de huidige ‘Viering van tweehonderd 
jaar Koninkrijk’. 

De onderzoeksjournalist Hans van den 
Eeden neemt zijn toehoorders mee naar 
Brabant in het begin van de negentiende 
eeuw.  Hoe kwam het dat de Fransen in 
1794 als ‘bevrijders’ in Brabant werden 
binnengehaald, terwijl zij in 1813 met de 
staart tussen de benen vertrokken? Wat 
was de rol van de Kozakken hierbij? Hoe 

was het gesteld met het land en Brabant 
na het vertrek van de Fransen? De ne-
gentiende eeuw zorgde voor grote maat-
schappelijke veranderingen. Nederland 
kwam mede door grote technologische 
vooruitgang op stoom. 

Tijdens de lezing staat de ‘regeerperiode’ 
van vorsten voor het ‘nieuwe Brabant’ 
in de negentiende eeuw centraal. Wat 
was de invloed van het koningschap van 
Willem I (1813-1840), Willem II (1840-
1849) en Willem III (1849-1890) op de 
ontwikkelingen van Nederland. Bij de le-
zing komt ook de Tiendaagse Veldtocht 
met de afscheiding van België aan de 
orde. Waar in Brabant was het enorme 

tentenkamp van de militairen? Wat was 
de rol van Willem II? Wat had deze Willem 
met Brabant? Wat had Brabant met deze 
kroonprins en latere koning? Van den 
Eeden legt een relatie tot sociaal-culturele 
en politieke aspecten, zoals: de rol van de 
kerken, de onderwijsstrijd, de infrastruc-
tuur en de prille ontwikkeling van de de-
mocratie. Bijzondere aandacht krijgt de 
gigantische kunstverzameling van Willem 
II die na zijn dood geveild werd. De lezing 
wordt ondersteund met fraai beeldmate-
riaal en tal van anekdotes. Deze activiteit 
wordt bij de viering van het Tweehonderd 
jarig bestaan van het Koninkrijk Holland 
gehouden. Het wordt daarmee een actu-
ele historische heemlezing. 

Aarle-Rixtel - Het Oranje Comite 
Aarle-Rixtel is druk bezig met de orga-
nisatie van Koningsdag 2015. Het was 
het Oranje Comite er erg aan gelegen 
om de gemeenschap van Aarle-Rixtel 
hierin te betrekken, middels een druk 
bezochte Brainstormavond, die in de-
cember heeft plaatsgevonden, zijn veel 
ideeën naar voren gekomen.

Het Oranje Comite is hiermee aan de 
slag gegaan en wil de uitkomsten hier-
van graag met de gemeenschap delen. 

Daarom is iedereen die hierin interesse 
heeft van harte welkom op maandag 26 
januari, dan houdt het Oranje Comité 
Aarle-Rixtel een 2e bijeenkomst met 
de verenigingen en geïnteresseerden 
uit Aarle-Rixtel om tot een succesvolle 
vernieuwde viering van Koningsdag te 
komen. Uw inbreng is voor de organisa-
tie van groot belang. Graag nodigen zij 
daarom iedereen hierbij uit om samen 
met het Oranje Comite Aarle-Rixtel 
een aanzet te geven tot een geweldige 
viering midden in ons dorp. 

Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met: 

Hans van Asten, 06-27212851, 
hansvanasten@upcmail.nl,
Michel Driessen, 06-30776117, 
mjjdriessen@onsbrabantnet.nl, 
Wim van Dijk , 06-53794753, 
wim@dijkschilderwerk.nl, 
of Leo Lucassen, 06-13486550, 
jmhlucassen@onsbrabantnet.nl.

Beek en Donk – De eerste maandelijkse 
meezingavond in 2015 staat voor de deur. 
Vrijdag 30 januari kan er meegezongen 
worden. Er zijn zangbundels beschikbaar.

Liedertafel ’t Nachtpitje nodigt iedereen die 
eens graag mee wil zingen uit om naar Café/
Zaal de Tapperij aan de Kerkstraat in Beek en 
Donk te komen om gezellig mee te zingen. 
Aanvang 21.00 uur. De toegang is gratis.

De Goede Hoop zamelt oud ijzer in
Aarle-Rixtel - Harmonie de Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel bedankt alle 
mensen die het afgelopen jaar de 
moeite genomen hebben om maan-
delijks oud ijzer in te leveren. Elke 
maand hebben ze voor een paar hon-
derd euro ingezameld. Op jaarbasis 
is dat een mooi bedrag, dat door de 
harmonie besteed wordt aan muzie-
keducatie en zo wordt het geld weer 
teruggebracht in de gemeenschap.

De inzameldata voor dit jaar zijn: 24 
januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 
30 mei, 4 juli, 8 augustus, 12 sep-
tember, 17 oktober, 14 november en 
19 december. Op deze dagen kunt u 
het oud ijzer van 9.00 tot 11.00 uur 
inleveren bij Grand Café Stout op het 
parkeerterrein. De harmonie verzamelt 
alle metalen, ijzer, roestvrij staal, zink, 
lood, messing, koper, aluminium, tin 
en dergelijke. Oude motoren zijn ook 

welkom, evenals stroomkabels. Uw 
oude verwarmingsketel wordt door 
ons deskundig ontmanteld en gesor-
teerd ingeleverd.

Als u wat veel heeft, of de spullen 
moeilijk kunt brengen, dan halen ze 
het op de desbetreffende  ochtend ook 
op. Bel dan vooraf even met Willem 
Verhoeven, tel. 06-38900299.

M.i.v. 4 februari wordt de eucharistieviering 
van dinsdag om 09.00 uur in Beek en Donk 
verzet naar woensdagmorgen om 09.00 uur.

VILLA LEEFDAEL - KAPELSTRAAT 3 - BEEK EN DONK - 0492 461 220 - WWW.SLUYS6.NL

- LUNCH / VERGADERPAKKETTEN

- LUXE BROODJES

- AFHAAL / BEZORGSERVICE

FOCWA onderhoudsbeurt +
goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

 

Toen Jezus eens langs het meer 

van Galilea liep zag Hij Simon 

en de broer van Simon, Andreas, 

terwijl zij bezig waren het net uit 

te werpen in het meer; zij 

waren namelijk vissers. Jezus 

sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; 

Ik zal maken dat gij vissers van 

mensen wordt.” 

Terstond lieten zij hun netten 

in de steek en volgden Hem.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kanzi Appels  per kilo     1.99
Kastanje Champignons 

      per doos  0.99

Peen+ Uien  1.5 kilo   0.79
Hand-Pers Sinaasappels    

       2 kilo    1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Roerbak Bali

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

Frieslanders   per zak    0.99

HEERLIJK VERS UIT EIGEN 
OVEN!

Naast het dagverse brood assortiment van Echte Bakker Vedder 

hebben wij een uitgebreid assortiment dat we zelf in de winkel bakken. 

Dit assortiment bestaat o.a. uit: hele broden, broodjes, stokbroden, 

croissants, appelflappen en nog veel meer. Heerlijk vers!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Oud-Hollands brood

Nieuw uit eigen oven: Twee soorten Oud-

Hollands brood: zonnepit en wit

Alleen vrijdag en zaterdag: 199

Croissants

Vers uit eigen oven! Alleen vrijdag en 

zaterdag: 6 HALEN = 4 BETALEN

6 stuks 299

Wim van Dijk
Aarle-Rixel

www.dijkschilderwerk.nl
06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
Spuitwerk

“Voor hulpmiddelen niet naar het ziekenhuis” 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - In november 2014 be-
stond het Wit-Gele Kruis afdeling 
Lieshout-Mariahout 20 jaar. Het 
ZorgAdviesCentrum is een onderdeel 
van deze organisatie. Elke werkdag 
kunnen inwoners bij hen terecht 
voor de uitleen van hulpmiddelen 
zoals krukken, maar ook voor de ver-
koop van handige hulpmiddelen en 
advies en vragen over bijvoorbeeld 
lichamelijke problemen. 

Voor heel Laarbeek
Vroeger vond je het Wit-Gele kruis 
overal in de regio. Elk klein gehucht 
had wel een gebouw, waarop het 
embleem van de stichting, het grote 
kruis, duidelijk aanwezig was. In dat 
gebouw was vaak ook het kleuter- 
en zuigelingenzorg ondergebracht. 
Alleen in Lieshout heeft het Wit-
Gele kruis zich weten te handha-
ven. Vijf vrijwilligers zorgen ervoor 
dat alles op rolletjes loopt. Chris 
Kals, Netja van Lierop, Hanneke van 
Schaijk, Thea Schrama en Monique 
van Vlerken zorgen ervoor dat elke 
werkdag van 10.00 tot 11.00 uur 
iedereen uit Laarbeek een beroep 
kan doen op hulp van het Z.A.C. 
(ZorgAdviesCentrum).

Problemen
Hebt u een voet verstuikt, of is zoon-
lief gevallen met de fiets, zodat u 
krukken nodig heeft?  U krijgt dan 
een paar leenkrukken mee. Ze kun-
nen zo nodig zelfs voor een klein 
bedrag door één van de medewer-
kers thuis afgeleverd worden. Een 
hoog-laag bed is een artikel, waar-
voor u wordt doorverwezen naar een 
andere instantie, dit in verband met 
plaatsgebrek in Lieshout. Veel men-
sen weten niet wat er voor handige 

uitvindingen zijn voor mensen, die 
moeite hebben met bepaalde hande-
lingen. Deze artikelen zijn te koop in 
het ZorgAdviesCentrum. Er is ook een 
mogelijkheid advies te vragen voor 
lichamelijke problemen, die optreden 
naar gelang men ouder wordt. Het 
kan bijvoorbeeld voorkomen, dat een 
pot appelmoes niet meer kan worden 
opengedraaid, omdat de kracht in 
de handen afneemt. Er bestaat een 
hulpmiddel voor, maar velen weten 
het niet. Hebt u in de winter last van 
depressies? Een daglichtlamp kan 
uitkomst bieden. U kunt hem kopen 
maar ook lenen. Er zijn mensen die 
een mooie wandelstok hebben, maar 
vergeten dat de dop onderaan de 
stok slijt. Op een gegeven moment 
valt iemand, omdat dit kleine onder-
deel te glad is. Misschien moet u op 
verjaardag bij een ouder iemand. De 

winkel van het Z.A.C. heeft vast en 
zeker een passend cadeau. Om een 
cadeau te kopen hoeft u geen lid te 
zijn. Wilt u van de zorg gebruik ma-
ken, dan moet u lid worden van het 
Wit-Gele Kruis. Dit kost slechts 5,50 
euro per jaar en dan kunt u kosteloos 
iets lenen. Inschrijfgeld is éénmalig 
3,50 euro.

Waar
Het Z.A.C. bevindt zich aan de ach-
terkant van het medisch centrum aan 
de Grotenhof 44D in Lieshout. Het 
heeft een aparte ingang. Als de vlag 
buiten hangt, is er iemand aanwezig. 
U kunt ook altijd bellen op telefoon-
nummer 0499-423169. Op de site 
http://wit-gelekruis.nl/ staat veel 
informatie en een telefoonnummer 
voor dringende zaken.

De vrijwilligers van het ZAC. Vlnr. Chris Kals, Nedja van Lierop, 
Hanneke van Schaijk, Monique van Vlerken en Thea Schrama

Vrijwilligerspenning voor Jos van 
Kemenade 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel – Ter gelegenheid van 
zijn 25-jarige jubileum als bestuurslid 
van Vogelvereniging Laarbeek ontving 
Aarlenaar Jos van Kemenade afgelopen 
vrijdag de Vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek. Hij kreeg de pen-
ning uit handen van wethouder Frans 
van Zeeland tijdens de jaarvergadering 
van de vogelvereniging. 

Historie 
Jos werd op 23 november 1982 lid 
van Vogelvereniging ‘Vogelvreugd’  in 
Aarle-Rixtel. In januari 1990 werd hij 
als bestuurslid gekozen. Tevens nam hij 
vanaf dat moment de taak van ringen-
commissaris op zich. In 2007 fuseerde 
Vogelvereniging ‘Vogelvreugd’  met 
Vogelvereniging ‘ De Natuurliefhebber’ 
uit Lieshout. Ook na de fusie bleef Jos 
deel uitmaken van het bestuur van de 
nieuwe club: Vogelvereniging Laarbeek. 
Ook ging hij door als ringencommissaris. 

In januari 2013 hief Vogelvereniging ‘De 
Vogelvriend’  uit Beek en Donk zich op. 
De nog overgebleven leden sloten zich 
aan bij Vogelvereniging ‘Laarbeek’. 

Momenteel telt de vereniging 98 leden. 
Hiermee behoort de club bij de groot-
ste vogelverenigingen van Nederland. 
De vereniging is nog steeds groeiende, 
terwijl landelijk gezien de ledenaantallen 
teruglopen. Het succes van de vereni-
ging is mede te danken aan de goede 

structuur en de eensgezindheid binnen 
de vereniging. Jos draagt daarbij volle-
dig zijn steentje bij. 

Activiteiten Jos 
Jos is hiermee niet alleen 25 jaar be-
stuurslid van de vereniging, maar 
ook al 25 jaar ringencommissaris. Dit 
houdt in dat hij voor alle leden de rin-
gen besteld bij de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers. Deze ringen zijn 
voor ieder lid anders met daarop een 
eigen specifiek nummer. Tevens is Jos 
namens de leden aanspreekpunt voor 
de Nederlandse Bond en omgekeerd, 
organiseert de vogelvereniging zo’n 9 
keer per jaar een themabijeenkomst 
waarvoor Jos regelmatig actief is en is 
hij behulpzaam bij de organisatie van de 
jaarlijkse tentoonstelling en de coördina-
tie van een aantal andere tentoonstellin-
gen, waarbij hij meestal voor het vervoer 
zorgt draagt. 

Een andere grote verdienste van Jos is 
het opvangen van nieuwe leden die nog 
geen ervaring hebben. Met zijn grote 
kennis op vogelgebied brengt hij nieuwe 
leden de nodige kennis bij, zodat ze zich 
snel thuis voelen binnen de vereniging. 

Met zijn onophoudelijke inzet heeft Jos 
al 25 jaar een belangrijk aandeel ge-
had in het succes van Vogelvereniging 
Laarbeek en het plezier van veel inwo-
ners van Laarbeek bij het uitoefenen van 
hun hobby. 

Jos van Kemenade met de zojuist uitgereikte vrijwilligerspenning in zijn hand

Mariahout - Om het jaar goed te 
beginnen heeft de commissie agra-
rische vrouwen Laarbeek een avond 
georganiseerd, in samenwerking 
met Stigas, met als thema: ‘Hoe 
kunnen we gezond ouder worden’.
 
Natuurlijk doen de agrarische vrou-
wen er binnen het bedrijf alles aan 
om ongevallen en arbeidsonge-
schiktheid voor hun zelf en hun 
medewerkers te voorkomen. Toch 
komen er in zijn algemeenheid bin-
nen de agrarische sector relatief veel 
ongevallen voor. Lichamelijke belas-
ting en welzijn spelen ook een grote 
rol bij verzuim en arbeidsongeschikt-
heid. Welke werk-gerelateerde oor-
zaken kunnen hieraan ten grondslag 

liggen? Ben je bekend met lichame-
lijke klachten die een relatie met het 
werk hebben? Wat kun je er aan-
doen om lichamelijke klachten te 
voorkomen.
 
Arbo-wet, wat wordt er van de on-
dernemer en werknemer op basis 
van deze wet van hen verwacht? 
Hoe zit het met de aansprakelijkheid 
bij ongevallen? Wat ben je verplicht, 
als gezinsbedrijf, op basis van deze 
Arbo-wet te doen of wat is verstan-
dig om te doen. Het gaat ook om 
uw eigen gezondheid. Hoe kunt u 

veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
beheersen? Wat kan Stigas (Colland) 
voor hen betekenen?
 
Uiteindelijk gaat het erom: Hoe kan 
men gezond ouder worden? Wat 
heeft men nodig? Wat kan men 
zelf doen?  Dhr. Ger Meuwissen, 
van de Stichting Gezondheidszorg 
Agrarische Sectoren (Stigas) geeft 
op deze en andere vragen antwoord. 
Deze avond wordt gehouden op 
maandag 26 januari om 20.00 uur in 
het Buurthuis Mariahout. 

Thema-avond agrarische vrouwen ZLTO Laarbeek

Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur bij Café Zaal vd Burgtm.u.v. vakanties. Deelname is geheel vrijblijvend en gratis!

Positief 
Vooruitdenken

CAFÉ
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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

Vrijwilligersdag ‘FRWRD’ 
WiSH Outdoor

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Agenda

Automaten

Bewegen

Bezem

Cursus

Dynamo

Evenaar

Formatie 

Gesprek

Hoogglans

Imposant

Jaarbeurs

Juwelier

Kenmerk

Letters

Maximaal

Nationaal

Nederig

Normen

Onderhoud

Postbus

Prestatie

Recept

Station

Speler

Vriezen

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AUTOMATEN HOOGGLANS JAARBEURS
NATIONAAL ONDERHOUD PRESTATIE
FORMATIE IMPOSANT JUWELIER
MAXIMAAL BEWEGEN EVENAAR
GESPREK KENMERK LETTERS
NEDERIG POSTBUS STATION
VRIEZEN AGENDA CURSUS
DYNAMO NORMEN RECEPT
SPELER BEZEM

Biologische eten is in trek! En dat is logisch. Tijdens de teelt van deze producten worden geen bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Daardoor bevatten bioproducten nog meer voedingsstoffen dan de reguliere producten. Ook wordt het 
gebruik van toevoegingen tot een minimum beperkt en worden er natuurlijk e-nummers gebruikt. Bijvoorbeeld 
E100; dient als gele kleurstof maar wordt uit geelwortel gehaald. Puur Natuur dus! 
’t Verswarenhuys heeft een ruim assortiment biologische producten: lekkere sappen, 
broodbeleg, pasta’s, groenteconserven…. Regelmatig wordt dit assortiment vernieuwd, 
daarom nu: 30% KORTING op verschillende eerlijke, natuurlijke maar vooral lekkere 
producten.  Kom dus snel naar ’t Verswarenhuys, profiteer van deze mooie 
korting en geniet van deze eerlijke, natuurlijke en lekkere producten!

MOOI GEZOND Biologische: lekker en voordelig!

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
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar:Niels Rutten 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Christel Eijsbouts

€15,00waardebonvoor de winnaar

Mooi Dier Op zoek...

Deze knappe gecastreerde kater heet Vosje. Hij heeft 
een stoer uiterlijk, maar een klein hartje en houdt van 
gezelligheid. Hij is graag in de buurt van mensen, zeker als 
ze hem aandacht geven. Knuffelen en kroelen: Vosje kan 
er geen genoeg van krijgen. Maar Vosje kan ook best een 
paar uurtjes alleen thuis blijven, want dan gaat hij even 
lekker een dutje doen. Zodat hij het baasje weer volop 
liefde kan geven als die weer fijn bij Vosje is!

Wanneer u geïnteresseerd bent in Vosje, bent u welkom 
tijdens openingsuren bij de dierenopvang of kunt u onze 
site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Vosje
Leeftijd:     2 jaar oud 

Stoofschotel van varkenslapjes en ananas

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 750 gr varkenslapjes

• Maïzena

• ½ tl 5 kruidenpoeder

• Olijfolie

• 1 grote ui

• 1 blik ananasstukjes op 

sap

• 2,5 dl kippenbouillon

• 1 el tomatenpuree

• 1 el bruine suiker

• 1 el witte wijnazijn

• 1 groene paprika

Verwarm de oven voor op 160°c. Snijd het vlees in blokjes van 3 cm. 
Meng maïzena en de 5 kruidenpoeder door elkaar en strooi op een 
bord.  Haal het vlees door het mengsel en klop het overtollige af. Bak 
het vlees kort aan in een braadpan tot het mooi bruin is. Leg het vlees 
in een ovenschaal van minimaal 2 liter. Snipper de ui, laat de ananas 
uitlekken en bewaar het sap. Bak de ui in dezelfde pan even kort aan 
en voeg samen met de ananas blokjes bij het vlees.  Meng de ananas-
sap, bouillon, tomatenpuree, bruine suiker, en de azijn samen door 
elkaar en giet over het vlees. Laat het 1 uur afgedekt in de koeling 
sudderen. Snijd de paprika in blokjes en schep deze door het vlees. 
Laat nog 30 min sudderen in de oven. Lekker met rijst of gebakken 
aardappelen! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Terwijl ik deze woordenslang 
op digitaal papier kledder, blijkt 
het de meest deprimerende dag 
van het jaar. De kraaiende haan 
vindt het dit keer te vroeg. Een 
grijs wolkentapijt bekleedt de 
hemel en het koffiezetapparaat 
moet extra hard z’n best doen 
voor jou. Deze eerste maandag 
van de week is dan ook niet voor 
niets betiteld als een ‘Blauwe 
maandag’. Waar Dierendag 
bedacht is voor alle dieren 
(weer wat geleerd!), is deze 
Blauwe maandag uitgevonden 
voor alle pessimisten onder ons. 
Pessimisten ja, de ‘ja-maarders’ 
van onze samenleving. De 
azijnpissers onder ons. Zij die 
als het waait windschermen in 
plaats van windmolens bouwen. 
Pessimisten zijn 
de mensen 
die het 

welbekende glas halfleeg zien, 
in plaats van te vragen waar de 
kraan is. Pessimisten walgen 
van vliegen op hun pizza, 
terwijl anderen het zien als een 
gratis topping. Pessimisten zien 
problemen als problemen. Ze 
zien een tegenslag in elke kans. 
De rest ziet problemen als een 
uitdaging. Ze zien een kans in 
elke tegenslag. Eigenlijk is de 
positiviteitsfobie simpel op te 
lossen. Heb je geen probleem? 
Maak je dan ook geen zorgen! 
Heb je wel een probleem en 
kun je er iets aan veranderen? 
Maak je dan ook geen zorgen. 
Heb je wel een probleem en 
kun je er niets aan veranderen? 
Precies, maak je ook dan geen 
zorgen. Een geknipt voorbeeld 
om het te verduidelijken: ouder 
wordende mannen hebben te 
kampen met haarverlies. Als 
je je ertegen verzet, wekt dat 
strijd, stress en irritatie op. Als 
je het gegeven accepteert, zie je 
nieuwe mogelijkheden. En zit je 
tenminste niet met je handen in 
het haar. Dus voor de minpolen 
onder ons, ga met carnaval 
verkleed als de zon. En zie de 
zonnige kant eens in. Dan pas zie 
je wat je pessimist.

Joey van der Leemputten 

Pessimistig
COLUMN‘Heel Laarbeek scheidt afval’ 

Redacteur: Danny van Gend

Laarbeek -  Vrijwel alle inwoners 
van Laarbeek scheiden hun afval. 
Slechts 1% van de inwoners doet dit 
niet. Dit blijkt uit een onderzoek van 
TipMooiLaarbeek.nl, een representatief 
burgerpanel. De soorten afval die het 
meest gescheiden worden zijn: papier 
(99%), plastic (96%) en glas (95%). 
In april start een afvalproef in wijk De 
Voorbeemd in Beek en Donk, waarbij 
het de bedoeling is om het restafval te 
reduceren tot 5%. 

Niet alles wordt gescheiden
GFT (natuurlijk afval) en chemisch af-
val worden door 83% en 77% van de 
Laarbekenaren gescheiden en doen het 
beduidend minder goed in het onder-
zoek. Het lagere percentage mensen dat 
chemisch afval scheidt, is volgens een 
aantal respondenten vooral te wijden 
aan het niet ophalen hiervan. Het is nu 
makkelijker het chemische afval in de 
grijze container te gooien dan om naar 
de milieustraat te rijden. Vooral in Aarle-
Rixtel is de groep van inwoners groot, 
die het chemisch afval niet scheiden, 
33% van de ondervraagden geeft na-
melijk aan dit niet te doen. Behalve de 
gegeven opties geeft een groot deel van 
de ondervraagden aan tetrapakken te 

scheiden. Ook blikafval, luiers, textiel en 
oud ijzer worden gescheiden.

Voorlichting
Maikel Wilberts, medewerker van de 
milieustraat in Lieshout, is niet verbaasd 
over het relatief lage percentage perso-
nen dat chemisch afval scheidt. “Ik vind 
het zelfs nog een redelijk hoog percenta-
ge. Ik denk ook dat het niet nodig is om 
het weer op te laten halen of om er cen-
trale punten voor te laten komen waar 
mensen het kunnen inleveren. Chemisch 
afval is namelijk niet zoveel meer van 
deze tijd en mensen denken al snel dat 
dingen chemisch afval zijn, terwijl het 
niet zo is.” Maikel pleit dan ook voor 
betere voorlichting voor inwoners over 
welk soort afval bij het chemisch afval 

hoort. “Vaak komen er mensen met een 
lege blik verf naar ons toe om het bij het 
chemisch afval te laten weggooien, ech-
ter zijn lege verfblikken blikafval en niet 
chemisch afval.”

Kosten
Een kleine meerderheid van de onder-
vraagden denkt dat meer afval leidt tot 
goedkopere prijzen, al denkt men wel 
dat dit afhankelijk is van voorwaarden 
zoals het contract dat is afgesloten. Een 
veel kleiner deel (19%) denkt dat het 
afvalsysteem duurder wordt naarmate 
we meer afval scheiden. Men denkt 
dat vooral het verwerken van de ver-
schillende afvalstromen zorgt voor een 
hogere prijs. Maikel Wilberts is het hier 
niet geheel mee eens. Hij beaamt dat het 
ophalen van de verschillende afvalstro-
men duurder is, maar zegt dat dit niet 
betekent dat het afval verwerken met-
een duurder wordt. “Als al het afval op 
één hoop wordt gegooid dan worden de 
heffingen bij ons hoger, want alles moet 
uitgezocht worden. Als alles geschei-
den komt, is het voor ons ook goed-
koper, omdat het minder werk kost.”

Afvalproef De Voorbeemd 
Om het scheiden nog meer te bevorde-
ren start de gemeente Laarbeek in de 
Beek en Donkse wijk De Voorbeemd in 
april met een proef waarbij de grijze af-
valcontainer niet meer gebruikt wordt. 
Inwoners van De Voorbeemd krijgen zak-
ken om hun verschillende soorten restaf-
val te scheiden. Deze zakken kunnen dan 
op 30 centrale plaatsen in de wijk wor-
den opgehangen, waar ze dan worden 
opgehaald. Maikel Wilberts vindt dit een 
goede zaak: “Eigenlijk zou al het afval 
gescheiden moeten worden, daarmee 
worden de kosten uiteindelijk ook lager.” 
De gemeente Laarbeek hoopt uiteinde-
lijk dat in 2020 het percentage afval dat 
restafval is beperkt te hebben tot 5%. De 
proef start in de week van 6 april 2015 
en duurt zes maanden. De gemeente 
werkt met deze proef nauw samen met 
bewoners van De Voorbeemd middels 
een klankbordgroep. Binnenkort ontvan-
gen de inwoners van deze wijk een brief 
van de gemeente met meer informatie 
over de proef.  

95%
99%

83%

96%

77%

1%

Glas

Plastic

Chemisch afval

Ik scheid geen afval

Papier/ Karton

GFT (natuurlijk afval)

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Gaat u binnenkort uw 
zomervakantie boeken?
Vergeet dan niet een reis en/of 
annuleringsverzekering af te sluiten.

Wanneer u meer dan 1 keer per jaar op 
vakantie gaat, informeer dan eens naar
onze doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag 
wat voor u voordeliger is.

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

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.&

Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel
0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W5 - Aanbiedingen gelden van maandag 26 t/m zaterdag 31 januari 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Petit pains
vers uit eigen oven

wit of bruin
4 stuks naar keuze

1.56

Kipfi let
kilo

7.29

Daily Fresh roerbakgroenten
Chinees, Italiaans of fi jn

zak ca. 400 gram

Boterhamworst
van onze versafdeling
100 gram

1.19

Noord Waarland kaas
van onze versafdeling
jong, jong belegen of belegen
500 gram

5.61-6.43

Aviko zoete aardappel 
blokjes of frites
zak 450 gram

2.61

Mosselen Super
bak 2 kilo

6.99

Campina Optimel 
drink of puur

literpak

1.35-1.51

Haribo drop 
of kindermix
zak 175-300 gram

1.13-1.65

Markant snacksauzen
fl acon 750 ml.

1.74-1.80

Bavaria 
bier of Radler*
alle soorten 6-packs

2.48-4.11

Axe of Dove 
Axe deodorant, showergel, shampoo of gel

Dove deodorant, bad- of douchegel

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Dove douchecrème silk glow à 500 ml.

van 9.70 voor 4.85

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Robijn klein & krachtig Zwitsal geur à 

700 ml. van 14.54 voor 7.27

Robijn vloeibaar 
wasmiddel

fl acon 560/
700 ml.

van 1.99 voor 0.99

0.89

4.00
kilo 8.00

2.19
kilo 4.87

4.99
kilo 2.50

0.99

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1.99

1.19
liter 1.59

0.99

4.99

50%
KORTING

1.00
4 stuks
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Mariahout - In het kader van FRWRD, 
konden verenigingen op zaterdag 17 
januari, een beroep doen op de inzet 
van vrijwilligers voor hun projecten. 
Deze prachtige kans liet Zorg om het 
Dorp zich niet ontnemen. Drie werk-
groepen schreven zich in en konden 
met enthousiaste vrijwilligers aan de 
slag gaan. 
 
ZOD-Ommetjes
Vier jaar geleden zijn rondom 
Mariahout de ‘Ommetjes’ gereali-
seerd. Deze waren toe aan een update 
en een route-aanpassing. In drie ploe-
gen werd er gewerkt. Gedurende de 
hele dag werden velen paaltjes gezet 
en schildjes geschroefd. En mede dank-
zij Karel jr., Cor, Sebastiaan, Martijn en 
Joost van WiSH en André, Ger en Ria 
van ZOD zijn Ommetje Oost, Zuid en 
West binnenkort ook zonder kaart te 
lopen. Komende week zullen de laat-
ste richtingbordjes geplaatst worden. 
De Ommetjes maken deel uit van een 
groter project van 8 wandelroutes 
rondom Mariahout, dat de komende 
maanden wordt afgerond. 

ZOD-Trimbaan
Het eerste winnende 
‘Gezondheidsteam van Laarbeek’ 
heeft een aantal jaren geleden mede 
m.b.v. het prijzengeld een trimbaan ge-
realiseerd in de bossen van Mariahout. 
Een accommodatie die door vele 
Laarbekenaren intensief gebruikt 
wordt. Naast sporters zie je er ook veel 
(groot)ouders met (klein)kinderen, 
omdat er ook speel attributen aanwe-
zig zijn. Het ligt in de bedoeling deze 
recreatieplek verder uit te breiden met 
een stormbaan.  Afgelopen zaterdag is 
er, na de boomkap door de Bosgroep, 
met ‘man’ en macht gewerkt aan het 
takvrij maken van het hardloop bos.  
De paden en speelruimtes zijn weer 

voorzien van houtsnippers die terplek-
ke uit de hakselmachine kwamen. De 
routebordjes en trimplaten zijn weer 
up to date gemaakt. Naast de ZOD 
vrijwilligers Ton+Luc, Hans, Henrie, 
Leo en ook Gerard was er een tiental 
WiSH-vrijwilligers, waaronder Niels 
van Vijfeijken en drie Mariahoutenaren 
(Fred, Koen en Peter) bij deze intensie-
ve activiteit betrokken. Mede door het 
prachtige weer werd het een gezellige 
klus om aan mee te werken. Zorg om 
het Dorp is iedereen zeer erkentelijk. 

ZOD-kermis
De werkgroep-Kermis van ZOD, be-
staande uit afgevaardigden van de 
Buurtverenigingen, probeert al een 
aantal jaar de Mariahoutse kermis ren-
dabel te houden. Dit door samen met 
de gemeente (Agnes Franssen) en de 
kermisondernemers activiteiten te or-
ganiseren voor de jeugd. Een lang ge-
koesterde wens van werkgroep-voor-
zitter Miriam Berkvens, is een overdekt 
kraampje in de stijl van de kermis, van 
waaruit de activiteiten gecoördineerde 
kunnen worden.  Mede dankzij de te-
kenaars (w.o. Rudi) en timmerlui (w.o. 
Harm) van WiSH, Miriam van ZOD 
en Agnes komt een lang gekoesterde 
wens in vervulling. 

Het bestuur van Zorg om het Dorp 
in Mariahout wil alle (ook niet 

genoemde) WiSH- en ZOD- vrijwil-
ligers heel hartelijk danken voor hun 
spontane inzet. Dat geldt ook voor 
diegenen die voor de lunch hebben 
gezorgd. Het is een geweldige dag 
geworden.  ZOD hoopt dat FRWRD 
een jarenlange traditie wordt, want 
dan maken de werkgroepen er zeker 
weer gebruik van. Het is een initiatief 
waar Laarbeek trots op kan zijn. Zorg 
om het Dorp wenst WiSH een mooi 
seizoen toe, in Mexico, Beek en Donk, 
Lieshout en elders waar het werkzaam 
is.

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Inwoners van Lieshout heb-
ben de laatste tijd wellicht raar opgeke-
ken toen zij iemand op een bijzondere 
fiets voorbij zagen komen. Namelijk een 
houten exemplaar, een nogal opmerke-
lijke verschijning. Een bierglas is van 
glas, een krant is van papier, een trui is 
van wol en een fiets is van ijzer. Toch? 
Gerrit Roijackers uit de Ribbiusstraat, 
vertelt vol trots hoe hij van een oud tv-
kastje een fiets maakte van hout.

Hout en fietsen
Gerrit is van oorsprong timmerman. Later 
werkte hij als bedrijfsleider. “De liefde 
voor hout is altijd gebleven”, zegt hij in 
zijn goed ingerichte werkplaats. Vanaf 
zijn vijftiende beoefende Gerrit ook de 
wielersport. “Ik was meer iemand van 
‘de lange adem’. De meeste wedstrijden 
waren al afgelopen als ik net een beetje 
op gang begon te komen”, glimlacht hij. 
Uit deze periode heeft hij ook een liefde 
voor bijzondere fietsen overgehouden. 
In de loop van de jaren schafte hij ver-
schillende exemplaren aan.

Het idee
Toen Gerrit op de designweek in 
Eindhoven een houten fiets zag staan, 
begon zijn hart sneller te kloppen. Zijn 
liefde voor hout vertelde hem dat hij zo-
iets ook moest kun-
nen maken.
 

Zijn liefde voor bijzondere fietsen
vertelde hem dat een houten fiets wel 
héél bijzonder was. Zo ontstond het idee 
om zelf aan de slag te gaan.

De uitwerking
Gerrit nam de maten van een oude 
mountainbike nauwkeurig over op een 
tekening. Voor het frame gebruikte hij 
het eikenhout van een oud tv-kastje. 
“Dat hout is uitgewerkt en trekt niet 
meer krom”, zegt hij. Heel veel moeite 
had Gerrit met het maken van de hou-
ten spatborden. Hij bouwde een speciale 
stoomkast en een mal om de spatborden 
dezelfde ronding te geven als de wielen. 
Enkele fietsvrienden waren behulpzaam 
bij het spaken van de wielen en het mon-
teren van de krankas. Na ongeveer drie 
maanden was de fiets klaar. 

Trots 
Het resultaat is een prachtige houten 
fiets. Nergens is te zien dat deze fiets 
door iemand in zijn vrije tijd is gefabri-
ceerd. In het houten frame heeft Gerrit 
zijn initialen gefreesd. “Onderweg krijg 
ik leuke reacties”, zegt Gerrit. “En een 
fietsenzaak vroeg zelfs of ze 
mijn fiets in hun eta-
lage mochten 
zetten.”

Nog steeds een man ‘van de lange adem’
Terloops vertelt Gerrit dat hij in zijn le-
ven al heel wat afgefietst heeft. Naar 
Santiago, Rome, Malaga en Toledo. En 
hoewel Gerrit inmiddels de respectabele 
leeftijd van 71 heeft bereikt, fietst hij 
met vrienden van Tourclub Nuenen nog 
wekelijks twee keer 80 tot 100 kilome-
ter. Met als ‘toetje’ maandelijks een ritje 
van 150 km. De KBO afdeling Lieshout 
maakt dankbaar gebruik van deze spor-
tieve kilometervreter. Gerrit zet al tien 
jaar de jaarlijkse fietstocht uit, tot volle 
tevredenheid van iedereen.

Nog meer projecten
Gerrit zegt dat hij erover denkt om ook 
nog eens een elektrische damesfiets te 
maken van hout, voor zijn vrouw en een 
kinderfietsje voor hun kleinkind. “Ik heb 
nog ideeën genoeg om jaren vooruit te 
kunnen”, lacht hij.

‘de lange adem’. De meeste wedstrijden 
waren al afgelopen als ik net een beetje 
op gang begon te komen”, glimlacht hij. 
Uit deze periode heeft hij ook een liefde 
voor bijzondere fietsen overgehouden. 
In de loop van de jaren schafte hij ver-
schillende exemplaren aan.

Het idee
Toen Gerrit op de designweek in 
Eindhoven een houten fiets zag staan, 
begon zijn hart sneller te kloppen. Zijn 
liefde voor hout vertelde hem dat hij zo-
iets ook moest kun-
nen maken.

Het resultaat is een prachtige houten 
fiets. Nergens is te zien dat deze fiets 
door iemand in zijn vrije tijd is gefabri-
ceerd. In het houten frame heeft Gerrit 
zijn initialen gefreesd. “Onderweg krijg 
ik leuke reacties”, zegt Gerrit. “En een 
fietsenzaak vroeg zelfs of ze 
mijn fiets in hun eta-
lage mochten 
zetten.”

Van een oud tv-kastje naar een houten � ets 

Vol trots fietst Gerrit met zijn houten fiets door de straten van Lieshout 

1010
MarTIEN voor taal!

Als je cachet aan een tekst of verhaal 
geeft, geef je er meer klasse, een 
mooiere uitstraling, meer stijl aan. 
En dat is heel kort gezegd ook de 
bedoeling van deze nieuwe column. 
Het taalgebruik van de lezers van 
deze krant een beetje opfleuren 
of verhelderen. Ook al staan we er 
waarschijnlijk niet iedere dag bij stil, 
taal is altijd en overal aanwezig. Een 
beetje zoals het weer, houdt taal ons 
ook altijd bezig.
Maar achter ons taalgebruik schuilt 
een hele geschiedenis van ontwikke-
ling van de Nederlandse taal. Vanaf 
het eerste geschreven woord tot aan 
de laatste (en zoveelste) aanpas-
sing van de officiële spelling van 
het Groene Boekje hebben mensen 
zich altijd beziggehouden met het 
Nederlands. Onze taal bepaalt voor 
een groot deel onze cultuur en hoe 
we met elkaar omgaan. Vandaar dat 
de mooiste krant uit Laarbeek heeft 
besloten om dit hoekje van de krant 
in te richten als taalcolumn.
En dat is terecht. Want ook al hecht 
lang niet iedereen evenveel belang 
aan een juiste schrijfwijze of correcte 
grammatica, het is en blijft een 
feit dat mooi taalgebruik, of het 
juiste woord op de juiste plaats 
altijd iemand kan raken 
of meeslepen in het 
verhaal. Het is zoals 
John Keating (Robin 
Williams) zegt in 
de film Dead 
Poets Society 
over het 
gebruik van 
het woordje 
‘erg’: “Don’t 
use very sad, 
use morose.” 
(Gebruik niet erg 
triestig, gebruik 
morose). En zo is 
het ook leuker om 
te zeggen dat ‘je het 

takje moet buigen als het nog jong 
is’ in plaats van gewoon te zeggen 
dat kinderen goed opgevoed moeten 
worden.
Vanaf nu zal hier een column over 
taal staan. Iedere keer komt er een 
taalweetje of een unieke kijk op onze 
taal aan bod. Opdat het taalgevoel 
aangewakkerd wordt en het taal-
gebruik in Laarbeek er mooier op 
wordt, zodat we allemaal misschien
wat meer stil staan bij onze 
Nederlandse taal. En zo dus wat 
meer cachet geven aan wat we 
elkaar meegeven.
Wist u bijvoorbeeld, dat als je 
‘goedgelovig’ langzaam uitspreekt, 
het net zo klinkt als ‘dennenappel’? 
Dat kunt u alvast aan uw collega’s 
en vrienden meegeven tijdens de 
pauze op het werk of op zondag bij 
de  familie.

Voor al uw vragen of opmerkingen 
over taal kunt u vanaf nu terecht bij 
De MooiLaarbeekKrant. Via de redac-
tie van de krant of via 
mooilaarbeek@mmtaaltekst.com 
komt u alles te weten wat u maar 
wilde weten. En wie weet,

 misschien krijgt uw vraag 
of opmerking 

een plaatsje 
in deze 

column.

Cachet

Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com

juiste woord op de juiste plaats 
altijd iemand kan raken 
of meeslepen in het 

John Keating (Robin 
Williams) zegt in 
de film Dead 
Poets Society 
over het 
gebruik van 

use very sad, 

(Gebruik niet erg 
triestig, gebruik 
morose). En zo is 
het ook leuker om 
te zeggen dat ‘je het 

misschien krijgt uw vraag 
of opmerking 

column.
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Zorg om het Dorp Mariahout bedankt WiSH-vrijwilligers

ZOD-TrimbaanZOD-Ommetjes

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl

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

VERHUUR EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN 
WARMTEKACHELS VOOR IEDERE RUIMTE
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MooiLaarbeekkrant
Voorbespreking raadsstukken 
bij de Werkgroep

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek

Voorbespreking Partij Nieuw 
Laarbeek

ABL vergadert over D’n Hoge Suute

Laarbeek - De volgende raadsvergadering in 
het gemeentehuis van Laarbeek staat gepland 
op donderdag 29 januari.

De werkgroep houdt haar voorbespreking op 
maandag 26 januari in De Dreef in Aarle-Rixtel. 
Ze willen graag beginnen om 20.15 uur en heb-
ben op tijd de koffie klaar. Uiteraard is er tijdens 
deze voorbespreking de gelegenheid om de 
raads- of commissie leden aan te spreken op an-
dere punten dan vermeld staan op de agenda. 

Dus als er iets is wat u graag naar voren wilt 
brengen, u bent van harte welkom.

Lukt het nou niet om tijd vrij te maken dan 
kunt u altijd een mailtje sturen of naar info@de-
werkgroep.nl of rechtstreeks naar de raads- of 
commissieleden. Daarvan kunt u de contactge-
gevens vinden op www.dewerkgroep.nl, onder 
het kopje ‘onze mensen’. U krijgt snel een ant-
woord.

Laarbeek – PvdA Laarbeek houdt op maandag 26 
januari een achterbanoverleg. Vanaf 19.00 uur zijn 
belangstellenden welkom bij café Thuis aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk . 

Tijdens deze avond wordt de raadsvergadering van 29 
januari voorbesproken. Onderwerpen die in de raads-
vergadering aan de orde komen zijn onder andere: 
Voorstel tot hernieuwde vaststelling bestemmingsplan 

Kom Lieshout, vaststelling bestemmingsplan Kom 
Aarle-Rixtel 2014 en voorstel tot beschikbaarstelling 
van een krediet voor het woonrijp maken van fase 1 
van plan d’n Hoge Suute in Mariahout.

De agenda van de raadsvergadering  kunt u inzien 
op de site van de gemeente Laarbeek onder het 
tabblad ‘Bestuur en organisatie’. U bent hierbij uit-
genodigd om mee te praten. De koffie staat klaar.

Beek en Donk - Heb je je al ingeschreven voor de 
Beauty & Game Night die wordt gehouden op 23 ja-
nuari? Het gaat nog mooier en uitgebreider worden 
dan vorig jaar!

Zo zijn er voor jullie kapsters, massage, make-up, na-
gels lakken, glittertattoo’s, fotograaf, rodeo-stier en 
natuurlijk nog de nodige games zoals de X-box, PS en 

de Wii, darten, poolen, flipperen, tafelvoetbal.. En als 
klap op de vuurpijl worden jullie nog eens extra ver-
wend door ijsjes van IJssalon De Verrassing en smoot-
hies van Jan Linders Supermarkten! 

Zorg dat je erbij bent en meld je aan op 
www.boemerangbeekendonk.nl. Laarbeek – PNL houdt haar openbare voorbe-

spreking, op maandag 26 januari, ter voorbe-
reiding op de raadsvergadering van donderdag 
29 januari. 

Op deze voorbespreking komen de punten 
aan de orde zoals die op de agenda staan, o.a. 
Regionaal Risicoprofiel, hernieuwde vaststelling 
bestemmingsplan kom Lieshout, vaststelling be-
stemmingsplan kom Aarle-Rixtel 2014, krediet 
voor het woonrijp maken van fase 1 in plan d’n 
Hoge Suute, verzoek van L. Vogels tot gedeelte 
bestemmingsplanherziening buitengebied en 
vaststelling van het controleprotocol voor de ac-
countantscontrole op de jaarrekening 2014.

De volledige 
agenda met bij-
behorende stuk-
ken kunt u raadplegen op de website van de 
gemeente Laarbeek, klikken op ‘Bestuur en or-
ganisatie’, dan ‘Raadsvergadering’ en daarna op 
de betreffende datum.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, heeft 
u vragen of opmerkingen, ook over andere on-
derwerpen, dan bent u van harte welkom op 
maandag 26 januari, aanvang  20.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum  te Beek en Donk. De kof-
fie en thee staan klaar.

Laarbeek - In het vooroverleg met achterban 
en andere geïnteresseerden in de onderwerpen 
van de komende raadsvergadering van 29 ja-
nuari is D’n Hoge Suute een van de onderwer-
pen. Naast de andere punten op de  agenda 
van deze vergadering springt dit onderwerp er 
uit qua belang voor de Laarbeekse inwoners, 
maar vooral ook voor die van Mariahout.

In de betreffende raadscommissie werd dit 
punt dan ook uitvoerig en met brede waar-
dering voor dit plan besproken. Mocht u ook 

over dit punt, of de andere 
punten van de raadsverga-
dering met de fractieleden, 
de wethouder, bestuur en ABL-leden van ge-
dachte willen wisselen, bent u van harte wel-
kom op maandag 26 januari om 20.00 uur aan 
de Kapelstraat 34 te Beek en Donk.  De com-
plete agenda  kunt u vinden op www.laarbeek.
nl, onder stukken van de raadsvergadering.  U 
bent van harte welkom, de koffie en thee staan 
klaar.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Max 2 per klant
OP = OP

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Giant E+2 van €2199 voor €1499

Shimano Dryshield 
regenjack 

€ 89,95   € 69,95

Basil Bloom dubbele 
tas met gratis Bloom 

bel  t.w.v. € 9,95

BBB Combipack winter
Control zone BWG-21      +     Heavy Duty BWS-02B

 van € 57,90 voor € 49,95

XLC banden 
reparatie set  
nu voor € 5,-

Giant E+2 van €2199 voor €1499

AIM Computer 5 
functies

nu voor € 7,50

Zadeltas Giant  
nu voor € 15,-

Continental 
binnenband 
€ 7,95      € 5,-

LET OP UW
 BRIEVENBUS! 
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op alles wat in 
deze zak past!*

Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 

Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.

KORTING
20%

KORTING
20%

KORTING
20%

KORTING
20%

KORTING
20%

KORTING
20%20%

KORTING
20%

20%
KORTING

op alles wat in 
deze zak past!*

Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 

Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.
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op alles wat in 
deze zak past!*

Geldig van 26 t/m 31 januari 2015. 

Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist. 

Zie de voorwaarden op de zijkant.
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week 5
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Boemerang pakt uit met Beauty & Game Night
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MooiLaarbeekkrant

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Gijs
4 januari 02.00 uur

3080 gram

Trots en blij
verwelkomen wij onze zoon

Jeroen Bolk & Willeke Engels
Rijbroeksedreef 46,

Beek en Donk

Tim
4 januari 03.48 uur

3390 gram

Trots en blij
verwelkomen wij onze zoon

Roland Bolk & Sandra Smits
Leliestraat 59,
Beek en Donk

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Bibi van Zutven 

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

Half januari 2015. Wederom schijnt 
de zon. Temperaturen van tegen en 
rond de 20 graden. Het lijkt wel alsof 
de lente is begonnen. De amandelbo-
men staan in bloei, het gras is groen 
en er fladderen vlinders rond. We 
horen de vogels fluiten en genieten 
heerlijk van onze laatste weken in 
Zuid-Spanje. Althans, voor wat betreft 
deze locatie. We hebben dus besloten 
om weer terug te keren naar Ne-
derland, maar hebben gezorgd voor 
een vaste ankerplaats in Andalusië.                                                                                                                                 
Het is hier te mooi om te zeggen: “We 
hebben het hier gezien.” Buiten dat is 
het leven hier gewoon geweldig. De 
vriendelijke en behulpzame mensen, 
het gezellige buitenleven. Koffie of 
een drankje op het terras voor net 
een euro, wat het makkelijker maakt 
om even te gaan zitten. Je schrikt je 
geen rolberoerte als de rekening ge-
presenteerd wordt. Je vraagt je af: 
“Waarom kan dat hier wel?” Daarom 
dus onze ankerplaats. Een heerlijk ap-
partement in Torremolinos. Op zo’n 
350 meter van de Middellandse zee/
strand en mooie uitzichten over en op 
diezelfde zee. Vorige week zagen we 
vanaf ons terras de dolfijnen voorbij 
zwemmen. Daar word je vrolijk van, 
maar goed…… dat waren we toch al. 
We blijven dus terugkomen. De aan-
koop van dat appartement, jongstle-
den september, was een belevenis op 
zich. Via een makelaar in Fuengirola 
zijn we uiteindelijk bij dat apparte-
ment uitgekomen. De periode ervoor 
was een tijd van bezichtigingen, een 
bod doen en uiteindelijk, lettend op 

de kleine letters, een voorlopig koop-
contract tekenen. De bezichtigingen 
zijn een bijzondere ervaring op zich, 
daar het hier gebruikelijk is dat de 
verkoper hierbij aanwezig is. En dus 
ook zijn/haar uiterste best doet om 
het te verkopen. Na het bod werd er 
nog wat gemaild met de hulpnotaris 
en vervolgens de afspraak bij de no-
taris. We hadden geen idee waar we 
in terecht zouden komen, maar ge-
zien onze ervaringen bij een notaris in 
Nederland dachten we dat het wel op 
dezelfde manier zou gaan. Niet dus. 
We kwamen het kantoor binnen, wat 
meer leek op een kippenhok. Dan be-
doelen we niet qua ruimte maar het 
aantal mensen dat daar rond sjeesde. 
Rennende (hulp)notarissen, zoe-
kende, zittende en dolende mensen. 
Rinkelende telefoons, spugende prin-
ters en een kakofonie van stemmen. 
We vroegen ons in eerste instantie 
af of we in een gekkenhuis terecht 
waren gekomen, maar de dame aan 
de balie verzekerde ons van niet. “U 
bent bij de notaris, alleen hier lopen 
er 20 rond en dan reken ik de hulp-
notarissen niet mee”, zei ze. Maar 
goed, nadat er een en ander aan ID-
bewijzen was gecheckt en de koop-
overeenkomst met een hulpnotaris 
was doorgenomen, vonden we de 
verkopende partij. We werden geza-
menlijk een kamer binnengebracht, 
waar kort daarna een notaris kwam 
binnengevlogen. Deze nam pijlsnel 
de koopovereenkomst door, nam de 
cheques van ons in ontvangst. Het is 
nl gebruikelijk dat je voor iedere par-

tij een cheque bij je hebt. De beide 
makelaars, de notaris en de verkopers 
krijgen ieder hun cheque. Daarna wat 
handtekeningen en de koop was ge-
sloten. Enkele minuten later stonden 
we met een bos sleutels en een door 
de notaris getekend eigendombewijs 
weer buiten. Je snapt natuurlijk wel 
dat we het eerste de beste terras heb-
ben opgezocht voor een bak koffie 
(van een euro). Dat kon er nog wel 
af.
Terugkijkend zijn we heel blij dat we 
begin vorig jaar de stap hebben ge-
waagd. Alleen door te ervaren weet 
je hoe iets is en dat weten we nu. We 
hadden het niet willen missen en blij-
ven regisseur van ons eigen leven. We 
gaan met veel enthousiasme de vol-
gende stap zetten ... terug dus naar 
Nederland, naar familie en vrienden. 

‘Voorjaarsgroeten’ uit Andalusië,
Ellen en John

Luchtpost

Spanje

“Andalusië onze ankerplaats” 

Ellen en John

Ilona Janssen uit Mariahout
mag een waardebon van €20,- afh alen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

KAREL!GEFELICITEERD

SWINGENDNAAR DE 56!

Frank & Willem 

Biemans, 

beide gefeliciteerd 

met het behalen van 

jullie master 

fiscaalrecht

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

AANGEBODEN
1,5 Jaar oud Boomer hondje (reutje) zoekt 
een nieuw baasje. Gratis over te nemen. 
Info: 0492-732000

GEVONDEN
Huissleutel met een roze klavertje vier eraan 
gevonden (13 jan.), op de hoek van Adriaan 
Botslaan en Burg. Mostermanslaan in Lieshout. 
Af te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

Geel/wit gouden trouwring gevonden (7 jan.) 
in de buurt van Rembrandtplein (Beek en 
Donk). Inscriptie: Hans 18-11-…. De eigenaar 
kan contact opnemen via tel. 06-50227632

Gouden trouwring gevonden (16 jan.) voor 
de PLUS Supermarkt in Beek en Donk. In-
scriptie: Annemieke + datum. De eigenaar 
kan contact opnemen via tel. 0492-832182

Autosleutel Peugeot met zwarte etui gevon-
den bij Bs. De Muldershof. Eigenaar kan con-
tact opnemen via tel. 0492-461309

 
Sleutelbos met 4 sleutels gevonden, waarvan er 
eentje is afgebroken. Gevonden (15 jan.) in de 
Koppelstraat, Beek en Donk. Tel. 0499-422372

Bos sleutels gevonden (17 jan.) op de 
kruising van Wilhelminastraat/Julianastraat 
(Mariahout). Tel. 06-22184240

Klein model fi etspompje gevonden bij 
verkeerslichten Beek. Tel. 0492-461773 

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog altijd zo-
als vanouds uw gebruikte goederen op. Bellen 
naar 0492-368747. Winkel open van ma. t/m 
za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Wie kan mijn dochter (1 uur p.w. tegen 
vergoeding) wiskunde bijles geven. VMBO 
Kader, 3e leerjaar. Woonachtig in Maria-
hout. Tel. 06-34174772

OVERIG
Zet jij de deur open voor succes door het ne-
men van coach van “laagdrempelig advies 
& coaching”? www.laagdrempeligadvies.nl

TE HUUR
Te huur: 1-persoons bovenwoning (55m2), 
incl. G/W/L. TV- en internetaansluiting. 
Tel. 06-55338485

Woonruimte direct te huur in Lieshout. 
Tel. 06-51221615

TE KOOP
Verschillende voetbalshirts te koop. Origi-
nele shirts en kan voorzien worden van 
bedrukking tegen voordelige prijzen. 
Voor info voetbalshirtdeal@outlook.com

Te koop: Etna kolen hout kachel voor bijv. 
werkruimte, schuur. Tel. 06-25241156

Enkele tasjes te koop voor in de ga-
rage/berging. Tevens nog een 
groot voetbalspel. Tegen een 
kleine vergoeding. Tel. 06-22849257

Een complete Eiken woonkamerinrich-
ting; toogkast, eetkamertafel met 4 
stoelen, boekenkast, salontafel, tv meu-
bel, bijzethoektafeltje, telefoontafeltje, 
miniset in goede staat. Tel. 06-21441818

Skeletvoet op ware grootte.  Leuk voor bijv. in 
een pedicuresalon. €30,00. Tel. 0492-465133

Grenen salon tafel. 125 bij 75 cm. 
€25,00. Tel. 0492-465133

Nieuwe 12-delige Solingen pannenset, 
koelkast met vriesvak en 2-pits elektrische 
kookplaat + pannen. Inl. 06-36507901

Wegens verhuizing 2 leuke manou stoel-
en, antiek bidstoeltje en lichte tinnen 
hanglamp te koop. Inl. 06-36507901

VERLOREN
Kinder Pandora armbandje met 5 bedel-
tjes verloren tijdens Kerstfair Lieshout 
(14 dec.). Bedeltjes zijn zilver en ook met 
blauwe accenten. Indien gevonden, graag 
bellen met 06-51952154

Hoorapparaat (achterste stukje). Zondag 
gebeurd, ergens in Beek en Donk. Merk: Se-
boTek. Twee kleuren grijs. Tel: 0492-462424

Portemonneetje met sleutel, kwijtge-
raakt in de ochtend van 16 jan. op het 
Heuvelplein te Beek en Donk. Graag af-
leveren bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

VERMIST
Witte kanarie weggevlogen (geen voet-
ring). Indien gevangen, graag contact 
opnemen met tel. 0492-781633

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?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.
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Omdat wij uitsluitend met zeer
ervaren mensen werken kunnen
wij een hoog afwerkings-niveau
garanderen.

.Wij kunnen Jasno shutters
voor u leveren in alle maten
en kleuren, ook ronde, ge-
toogde en schuine ramen
zijn met Jasno Shutters 
geen enkel probleem. 

Alle soorten en merken
raamdecoratie en gordijnen
door onze eigen monteurs
gemeten en gemonteerd

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Maak altijd een paar foto`s van uw huidige interieur zodat wij u een advies op maat kunnen geven.

Advies, ontwerp en realisatie

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Mierlo - Bouw en infra opleidingen 
SBRH Mierlo wordt Bouw Infra men-
sen Mierlo. Met ingang van 1 januari 
2015 hanteert Bouw- en infra opleidin-
gen SBRH (BV Praktijkopleiding SBRH) 
de handelsnaam Bouw Infra mensen 
Mierlo. Een nieuwe naam, dezelfde 
kwalitatieve dienstverlening. 

Niveau 4 opleiding 
Middenkaderfunctionaris Bouw
Met ingang van het schooljaar 2015 
– 2016 biedt Bouw Infra mensen 
Mierlo in samenwerking met ROC 
ter AA de praktijkgerichte opleiding 
Middenkaderfunctionaris Bouw aan. Als 
Middenkaderfunctionaris Bouw werk 
je in de bouwsector in een kaderfunc-
tie, bijvoorbeeld als uitvoerder op een 
bouwproject, op kantoor als calculator 
of werkvoorbereider van een bouwbe-
drijf. Ook het ontwerpen van bouwpro-
jecten bij een architect behoort tot de 
mogelijkheden. 

Het is een 4-jarige opleiding waarbij 
de eerste twee leerjaren de theorie- en 
praktijkleerstof volledig binnen school-
dagen tussen 8.30 tot 17.00 uur worden 
afgewerkt. Dus bij voldoende inzet geen 
huiswerk. Hierbij wordt o.a. aandacht 

gegeven aan praktijkvaardigheden als 
bijvoorbeeld timmeren en waterpassen. 
In het derde en vierde leerjaar krijg je 
een praktijkarbeidsovereenkomst met 
Bouw Infra mensen Mierlo en word je 
gemiddeld 4 dagen per week bij aan-
gesloten bedrijven geplaatst en krijg 
je 1 dag theorie. Hierbij worden ook 
professionals uit het bedrijfsleven in-
geschakeld die de laatste stand van 
kennis inbrengen. Na deze opleiding 
kun je gaan werken of doorstromen 
naar het HBO. Bijvoorbeeld in de rich-
ting van Bouwkunde Management of 
Architectuur, Civiele Techniek en het 
Hoger Technisch Instituut. 

Toelatingsvoorwaarden voor deze 
uitdagende opleiding: VMBO 
Kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO 
gemengde leerweg, VMBO theoretische 
leerweg en HAVO of bewijs HAVO 4. 
Aanmelden voor deze opleiding kun je 
doen via een sollicitatieformulier op de 
website of tijdens de open dag 1 febru-
ari van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met 
Bouw Infra mensen Mierlo, Goorsedijk 
6 in Mierlo. Tel. 0492-665505 of mail 
info@bouwinframensen-mierlo.nl. Kijk 
ook op www. bouwinframensen-mierlo.nl. 

Praktijkgerichte opleiding Midden-
kaderfunctionaris Bouw niveau 4

Interesse in buurthulp Lieshout?
Advertorial

Lieshout - Dorpsraad Lieshout houdt 
donderdag 5 februari vanaf 19.30 
uur weer een avond over buurthulp. 
Afgelopen november is er een suc-
cesvolle bijeenkomst geweest met een 
groep inwoners die hun mening kon-
den geven over buurthulp; wat zijn de 
voordelen, waarom loopt het wel of 
juist niet, wat is er voor nodig, waar 
moet je aan denken, etc.

De avond bracht veel inspiratie en er 
zijn goede ideeën naar voren geko-
men. Het is duidelijk dat veel inwoners 
buurthulp een warm hart toedragen. 
De mening was dat ‘het er overal zou 
moeten zijn’. Op 5 februari wil de 

Dorpsraad verder gaan kijken naar de 
ideeën. Er wordt ook besproken waar 
en hoe er gestart kan worden met 
buurthulp. 

‘Movisie’, een kenniscentrum met on-
der andere onderzoek naar buurthulp, 
komt ondersteuning bieden. Voor idee-
en en voor kleine hulp bij de praktische 
uitvoering is de Dorpsraad op zoek 
naar belangstellende inwoners ,van 
jong tot oud. Ze zoeken mensen die bij-
voorbeeld een koffie- of borreluurtje in 
hun straat willen organiseren. De even-
tuele huur van ruimte en een drankje 
kan worden vergoed. De Dorpsraad 
kan hulp bieden waar nodig is.

Heeft u interesse in buurthulp in uw 
straat, wilt u er meer over weten of wilt 
u hier een stukje aan bijdragen? Dan 
bent u van harte welkom op 5 febru-
ari, vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. Mocht u wel interesse heb-
ben maar niet kunnen, dan komt de 
Dorpsraad graag naar u toe. Aanmelden 
mag via Monique Hubrechsen, mail 
info@dorpsraad-lieshout.nl of tel. 
06-38775775. Ook zonder aanmel-
ding bent u van harte welkom. Meer 
informatie op 
www.dorpsraad-lieshout.nl.

Rotary ondersteunt twaalf nieuwe projecten 
Laarbeek - De maand januari is voor de 
Goede Doelencommissie van Rotary 
Gemert –Beek en Donk – Lieshout een 
drukke maand geweest. Steeds meer ver-
enigingen en instellingen leren de weg 
kennen naar Rotary voor het indienen 
van een aanvraag voor het ondersteunen 
van lokale activiteiten. Deze maand zijn 
er maar liefst twaalf projecten toegekend 
met bijdrages van €250,00 tot €1.000,00.

De projecten die ondersteuning heb-
ben ontvangen variëren van een cul-
tuurproject op Openbare  Basisschool 
Het Klokhuis in Beek en Donk tot het 
Ziekentriduüm in Bakel. Ook Omroep 
Kontakt heeft een bijdrage ontvangen 
van €1.000,00 om de uitzendingen via 
TV mogelijk te maken.  De overige tien 
organisaties hebben ook een bijdrage 
ontvangen: Harmonie Excelsior, Stichting 
NAH Café (NAH = Niet Aangeboren 
Hersenaandoening), Jeu de Boulesclub 
Mariahout, Dagopvang ouderen De 
Ontmoeting Handel, MAS De Hilt, De 
Lieshoutse Wielrenners, Koor Koskoier, 
Toneelvereniging Mariahout en Stichting 
Kunstroute Laarbeek.

Een aantal aanvragen die afgelopen peri-
ode zijn ingediend, zijn nog in behande-
ling. Rotary zet zich in om zo veel moge-
lijk projecten te voorzien van een kleine 
financiële injectie. Deze serviceclub ver-
werft haar middelen met de uitvoering 
van fondswervende activiteiten en mid-
dels een bijdrage van WiSH Outdoor die 
ook dit jaar weer €20.000,00 heeft bijge-
dragen. Er zijn ook aanvragen die geen 
ondersteuning ontvangen. Dit komt om-
dat Rotary geen financiële bijdrage geeft 
aan de organisatie van feesten of aan 
projecten die zelf ook weer geld aan het 
werven zijn voor andere goede doelen. 

Rotary zoekt nog steeds naar lokale 
projecten om hen te kunnen onder-
steunen. Het gaat om activiteiten die 
direct in de eigen regio worden uitge-
voerd. Verenigingen en activiteiten die 
ondersteuning zoeken bij de Rotaryclub  
kunnen een email sturen naar secretari-
aatclubgbl@gmail.com of Rotaryleden 
aanspreken. Meer informatie is ook te 
vinden op 
www.rotary.nl/gemertbeekdonklieshout.

Koor Koskoier 

Wij verzorgen de totale aankleding
van uw baby kinderkamer.

Jenny Vliegenberg | 06 41605944 | info@zachte-zaken.nl | www.zachte-zaken.nl
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McChicks bij Wim Beeren Jazz Society 
Aarle-Rixtel - Tijdens de komende 2 con-
certen bij Wim Beeren Jazz Society in 
Aarle-Rixtel is er ruim baan voor vrou-
welijk talent. Dat begint op woensdag 
28 januari met een optreden van het 
trio McChicks in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat.

Het debuutalbum van McChicks was 
in 2009 één van de meest opmerke-
lijke releases van vaderlandse bodem en 
maakte grote indruk op de Nederlandse 
muziekwereld, met lovende kritieken in 
de pers. Het trio wordt gevormd door 
Tessa Boomkamp (drums/zang), Astrid 
Akse (gitaar/zang) en Phaedra Kwant 
(bas/zang). Deze drie doorgewinterde, 
conservatoriumgeschoolde vrouwen wor-
den geroemd om hun verbluffende vo-
cale vakwerk en eigen sound. Dit is een 

mengeling tussen pop, rock, westcoast, 
jazz en country met sterke close-harmo-
nies. Van aaibaar en gevoelig tot stevig 
en funky. Hun individuele talenten als 
uitmuntende instrumentalisten, vocalisten 
en componisten bleef niet onopgemerkt. 
Zo werkten zij als sessiemuzikanten in de 
pop-, jazz-, en theaterwereld met arties-
ten als Marco Borsato, Lois Lane, Krystl, 
Normaal, Edwin Evers, Claudia de Breij, 
Waylon, Fréderique Spigt en de 3J’s. Als 
McChicks speelden zij als support act bij 
Marco Borsato en Normaal. In 2013 arran-
geerden zij werk van Veldhuis & Kemper 
voor hun jubileumprogramma ‘Onder De 
Douche’ en tourden zij met de heren door 
het land. In het kader van Wim Beeren 
Jazz Society’s brede programmering een 
must voor een breed publiek! Aanvang 
20.30 uur, entree €8,00.

De McChicks komen naar Wim Beeren Jazz Society

Redacteur: Marie-Christine van
    Lieshout 

Mariahout – De kleinste kern van 
Laarbeek heeft de jongste geschiede-
nis. Vanaf 1933 bestaat Mariahout. 
Voordat Mariahout er was stond er al 
een school: De Bernardusschool.

Oranjeplein
Het beeld van Tinus Vermeulen staat 
eenzaam tussen de geparkeerde auto’s. 
Achter hem een rij Lindebomen. Ooit 
stond hier een school. Leo van den 
Heuvel ziet De MooiLaarbeekKrant 
een foto maken. Hij heeft op de 
Bernadusschool gezeten. Met een 
stokje tekent hij de plattegrond van de 
school in het zand. “Hier zat meester 
Lukassen, hier meester Verheijen, hier 
de handwerkklas van de zusters en 
hier zaten de eerste en tweede klas. 
Als kind mocht ik wel eens naar de 
krootjeszolder. Jaren later was ik als 
gemeentewerker bij de afbraak. Het 
beeld van Bernardus hebben we in de 
tuin van de zusters geplaatst”, vertelt 

hij. Hij loopt naar het muurtje dat oor-
spronkelijk om de school heen stond. 
Een pinautomaat staat net binnen de 
omheining.

Jeugdherinneringen
Een aantal oud-leerlingen van de 
school delen hun jeugdherinneringen 
met De MooiLaarbeekKrant. “Ik herin-
ner me een statig gebouw. Een grote 
lange gang en hoge ramen. De pla-
fonds waren heel hoog.” Sommigen 
noemen net als Leo de leerkrachten 
van wie ze lessen gehad hebben. 
“Samen met meester Van Deursen 
moesten wij al het meubilair naar de 
overkant van de weg sjouwen. We 
waren de laatste klas die in de school 
les kreeg.” Oud-leerkracht Trudy van 
Kempen herinnert zich de verkoop: 
“Gewerkt heb ik niet in het gebouw, 
maar het meubilair heb ik mee ver-
kocht. De guldens gingen in een blik-
je.” Het tijdperk Bernardusschool werd 
afgesloten. Maar hoe is dit tijdperk be-
gonnen? 

Ontstaan
Die vraag stelt De MooiLaarbeekKrant 
aan Jacques Lukassen. De geschiede-
nis zit in zijn hoofd en in vele boe-
ken die hij laat zien. Rond 1920 werd 
de Lieshoutse Heide ontgonnen. 
Dit gebeurde onder leiding van de 
Heidemaatschappij. Het was crisis en 
mensen werden aan het werk gezet. 
Het gehucht aan het Ginderdoor kreeg 
een aantal boerderijen. Rond 1928 wa-
ren er zoveel kinderen dat er door het 
kerkbestuur in Lieshout een verzoek 
gedaan werd om een basisschool te 
stichten. Bert Royackers schonk grond. 
Voor ongeveer 15.000 gulden werd 
een school gebouwd. Op 1 april 1930 
werd een drie-klassige basisschool ge-
opend. De school werd vernoemd naar 
Bernardus van Clairvaux.

Uitbreiding met meisjesschool
In 1933 stichtte pastoor Van 
Eijndhoven het kerkdorp 
Mariahout. ‘Maria’ verwees naar 
zijn verering voor Maria en ‘hout’ 
was de verwijzing naar het dorp 
Lieshout. De Bernardusschool 
breidde zich in 1938 uit. Er kwam 
een vierde lokaal, met punt-
dak. Het personeel groeide van 
drie naar vijf personen. In 1947 

waren de klassen zo overvol dat men 
de lessen in toerbeurten moest draai-
en. Gelukkig kon men in 1949 de 
Bernadetteschool openen. De huidige 
school draagt nog steeds die naam.

Bernadetteschool
Geruchten gaan dat men de naam van 
deze school wil veranderen. In de klei-
ne geschiedenis die Mariahout heeft, 
is Bernadette de perfecte naam voor 
een school. Zij zag in Lourdes Maria 
verschijnen. Bernadette hoort bij het 
dorp zoals de grot bij het dorp hoort. 
Zoals het beeld van Bernardus dat op-
geknapt onder de klokkentoren van 
de kerk staat. Verwijzingen naar een 
katholiek verleden waarin dit kerkdorp 
gesticht kon worden.

bErNarDuSscHoOl IN mArIahOuTbErNarDuSscHoOl IN mArIahOuTbErNarDuSscHoOl IN mArIahOuT

In 1933 stichtte pastoor Van 
Eijndhoven het kerkdorp 
Mariahout. ‘Maria’ verwees naar 
zijn verering voor Maria en ‘hout’ 
was de verwijzing naar het dorp 
Lieshout. De Bernardusschool 
breidde zich in 1938 uit. Er kwam 
een vierde lokaal, met punt-
dak. Het personeel groeide van 
drie naar vijf personen. In 1947 

De Bernardusschool

Het Oranjeplein

All Style Tattoo & Piercing

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

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste be-
vatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het be-zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad, die zal worden 
gehouden op donderdag 29 januari 2015 om 19:30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.

Agenda
1.   Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.   Vaststelling agenda.
3.   Spreekrecht.
4.   Vragenhalfuurtje.
5.   Vaststelling van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 11 december 2014.
6.   Ingekomen stukken.
7.   Herziening Regionaal Risicoprofiel 2015.
8.   Voorstel tot instemming met de lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente 
       Helmond op het terrein van zorg en de gewijzigde lichte gemeenschappelijke regeling met   
      de  gemeente Helmond op het terrein van inkomen (onder voorbehoud).
9.   Voorstel tot hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kom Lieshout.
10. Vaststelling bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014.
11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het woonrijp maken van fase 1 van 
       plan d’n Hoge Suute in Mariahout.
12. Voorstel tot afwijzing verzoek van de heer L.M.C. Vogels, De Hei 45 Mariahout tot gedeel- 
       telijke herziening van het bestemmingsplan buitengebied.
13. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting.
14. Sluiting.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
•  Rapport onderzoekscommissie Laarbeek over burgemeester Hans Ubachs
• Cheques uitgereikt op nieuwjaarsbijeenkomst
• Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel van start
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning te verlenen 
voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2015 op grond van in artikel 30c van de Wet op 
de Kansspelen aan:
• Café Zaal De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout, 1 kansspelautomaat
• Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk, 2 kansspelautomaten
• Café Zaal De Tapperij, Kerkstraat 22 in Beek en Donk, 2 kansspelautomaten
De vergunning is verzonden op 12 januari 2015.

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 ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Melding 8.41 Wet milieubeheer Veghelsedijk 12 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op grond van arti-
kel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door de heer van Wanrooij voor de inrichting aan 
de Veghelsedijk 12 in Mariahout waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 
De melding ligt van 16 januari tot vrijdag 27 februari 2015 tijdens openingsuren ter inzage bij 
de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch 
informatie inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving   Activiteit   Verzonden
Merensteinplein 2 t/m 10 Beek en Donk  bouwen van 5 woningen      bouwen    08-01-2015
Haffmanstraat 16 Aarle-Rixtel     plaatsen van een dakkapel  bouwen    08-01-2015
Koppelstraat 12 Beek en Donk bouwen van een kelder bouwen    12-01-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Op vrijdag 26 januari komen twee raadsleden van PNL en De Werkgroep aan het woord. 

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

LAARBEEK - In de plannen De Beekse Akkers, De Hoge Regt en D’n Hoge Suute zijn er belang-
stel-lenden voor het bouwen van een tweekapper. De bedoeling is om een bouwplan in eigen 
beheer te ontwikkelen en te realiseren. ‘Medebouwers’ zijn van harte welkom. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met mevrouw N. Scheepens of mevrouw H. van Veg-
hel, via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail nelly.scheepens@laarbeek.nl. 
Wij brengen belangstellenden met elkaar in contact en wie weet komt hier iets moois uit 
voort. De verkaveling van de woningbouwlocaties en de kavelpaspoorten kunt u vinden op 
www.laarbeek.nl.

LAARBEEK - Het aanvragen van een bijzondere bijstandsregeling of minimumregeling loopt 
voort-aan via de samenwerkende gemeenten in de Peel; Peel 6.1. In het gemeentehuis Laar-
beek kunt u dus niet meer terecht met uw vragen.

Voor informatie kunt u terecht op internetpagina www.peel6-1.nl. Via deze pagina kunt u ook 
een aanvraagformulier downloaden. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen bij Peel 6.1, Zorg 
en On-dersteuning via telefoonnummer 140492 (geen kengetal draaien). Uw vraag wordt ge-
noteerd en er wordt een terugbelafspraak gemaakt om u de vraag te antwoorden.

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (verordeningen) worden opge-
nomen in het Gemeenteblad Laarbeek. In een verordening staan regels die op iedereen van 
toepassing zijn. Deze worden regelmatig aangepast en opnieuw vastgesteld door de gemeen-
teraad. Op 11 decem-ber zijn de volgende verordeningen door de gemeenteraad vastgesteld 
en in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014, deze verordening treedt acht 

dagen na deze publicatie in werking.
• Verordening reclamebelasting Laarbeek 2015, deze verordening treedt de dag na pu-

blicatie in werking.
Verordeningen zijn openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter inzage, na afspraak, in het 
ge-meentehuis Laarbeek in Beek en Donk. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 
0492 469 700. Verordeningen zijn ook terug te vinden op de website www.laarbeek.nl.

LAARBEEK – Dit jaar vindt de zesde editie van de Juni Watermaand plaats. Een maand met 
gewel-dige activiteiten in heel Laarbeek, allemaal met het gezamenlijke thema water. Om 
komend jaar weer met een verrassend en interessant programma te komen, willen we graag 
met u brainstormen voor het beste resultaat.

Nieuwe impuls 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de editie van 2015 gestart. Daarom hebben we het nu 
graag met u over nieuwe ideeën maar ook over de continuering van de bestaande evenemen-
ten. Hoe kunnen we Juni Watermaand nog beter maken en hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
evenementen elkaar extra versterken?
 
Brainstormavond 
De brainstormavond vindt plaats op woensdag 28 januari om 18.30 uur in het gemeentehuis. 
U bent hierbij van harte welkom. Als u wilt komen kunt u zich aanmelden via ag-nes.frans-
sen@laarbeek.nl of telefonisch via nummer 0492 469 700. Graag onder vermelding van uw 
naam en, indien van toepassing, voor welk evenement u zich het afgelopen jaar heeft ingezet. 
Ook als u niet kunt komen en toch uw ideeën aan ons voor wilt leggen kunt u via dit e-mail-
adres reageren.

LAARBEEK - De nieuwe gemeentegids 2015 is afgelopen week huis-aan-huis verspreid. Op 
donderdag 15 januari is de gids met De MooiLaarbeekKrant mee rondgebracht. Mocht u de 
gids niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Akse Media bv, producent van 
de gids, via info@aksemedia.nl. 

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2015 een ontheffing te verlenen voor 
het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) aan Cafetaria Eethuis IJssalon De 
Donck, Piet van Thielplein 56 in Beek en Donk (verzonden 12 januari 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. 

Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Bezwaarschriften Raadsvergadering 29 januari

Kort nieuws

Wet op de kansspelen

Wet milieubeheerVerleende omgevingsvergunningen

Gemeente actueel

Bouwer zoekt medebouwer

Minimaregelingen voortaan via Peel 6.1

Gemeenteblad Laarbeek

Brainstormavond Juni Watermaand 

Gemeentegids en afvalkalender 2015

Verleende Ontheffingen
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Locatie Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Heuvelplein 27 Beek en Donk slopen van een aanbouw slopen

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het organiseren van het jeugdcarnaval 

Aarle-Rixtel op 14 en 15 februari 2015 van 16.30 tot 23.00 en op 16 en 17 februari 
2015 van 13.30 tot 23.00 uur in de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 30 in Aarle-
Rixtel (verzonden 8 januari 2015),

• Scouting Aarle-Rixtel voor het organiseren van de voorjaarskermis op het grasveld hoek 
Dorps-straat/Wilhelminalaan (‘t Heuveltje) in Aarle-Rixtel van 4 t/m 7 april telkens van 
14.00 tot 23.00 uur (verzonden 8 januari 2015),

• Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek voor het organiseren van de wandelvierdaagse in 
Laarbeek van 19 t/m 22 mei 2015 telkens van 17.00 tot 21.00 uur, waarbij elke dag in 
een andere kern wordt gestart (verzonden 8 januari 2015),

• Carnavalsvereniging De Heikneuters voor het houden van een carnavalsoptocht van 
Mariahout naar Lieshout op zondag 15 februari 2015 van 13.00 tot 17.00 uur volgens 
onderstaande rou-te: start en opstellen in Julianastraat – Zuster Persoonsstraat – Tuin-
dersweg – Veghelsedijk – Mariastraat – Ginderdoor - Dorpsstraat - Heuvel (voor langs de 
Kiosk) – Ribbiusstraat – Ser-vaasstraat waar de optocht zal worden ontbonden (verzon-
den 12 januari 2015),

• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het houden van een carnavalsoptocht in 
Aarle-Rixtel op zondag 15 februari 2015 van 12.30 tot ± 15.00 uur volgens de route: 
start en opstel-len Molenstraat – Heindertweg - Phaffstraat - Wilhelminalaan - Dorps-
straat – Kouwenberg – Lieshoutseweg - Janssensstraat - Bosscheweg – Mariastraat – 
Dorpsstraat waar de optocht zal worden ontbonden. Ook is er vergunning verleend voor 
het houden van een collecte tijdens de-ze optocht (verzonden 12 januari 2015),

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van de Ganzendonckse se-
nioren-middag op zaterdag 31 januari 2015 van 13.30 tot 17.00 uur in muziekcentrum 
Het Anker, Pa-ter Vogelsstraat 39 in Beek en Donk (verzonden 13 januari 2015),

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een sauwelavond op 
zaterdag 31 januari 2015 van 19.30 tot 1.00 uur in muziekcentrum Het Anker, Pater 
Vogelsstraat 39 in Beek en Donk (verzonden 13 januari 2015).

Afgehandelde sloopmeldingenVerleende vergunningen

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2015 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zonnetij, Heindertweg 82 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
 Mooi Laarbeek

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Aarlese Heikant 

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

De grote zilverreiger
Deze foto heb ik gemaakt op de Aarlese 
Heikant in de buurt van de biezen. Ik heb 
hem gemaakt vanuit wat wij noemen de 
mobiele schuilhut, namelijk de auto. Het 
is niet mijn favoriete manier van foto-
graferen. Ik struin liever wat rond, maar 
het is wel een manier om de dieren goed 
te kunnen benaderen.

Ik zag rijdend over een pad deze zilver-
reiger in een sloot op jacht naar lekkere 
hapjes en zette mijn auto stil aan het einde 
van de sloot. Dan is het rustig wachten 
met de lens uit het raam en hopen dat hij 
al foeragerend jouw kant op komt.
Dat was hier gelukkig het geval en de reiger 
was met zijn poten de bodem wat om aan 
het woelen om in de modder zittende kik-
kers op te jagen. Hij had de auto al redelijk 
dicht benaderd toen hij plotseling met zijn 
snavel het water in dook en dit onfortuin-
lijke kikkertje te pakken had. Het is zaak 
alert te blijven om het juiste moment vast 
te leggen en dat is hier gelukt. Voor het 
kikkertje was het wat minder, maar voor 
mij was het weer een prachtig moment in 
onze Mooie Laarbeekse natuur!

Aanmelden voor vogelcursus IVN Laarbeek Een iPhone voor 
de beste smoesLaarbeek - Wat zie ik daar? Wat 

hoor ik daar?  Dit zijn vragen die ie-
dereen zich wel eens stelt. Om ant-
woord te kunnen geven op deze vra-
gen, houdt de vogelwerkgroep van 
IVN Laarbeek in de lente van 2015 
een korte vogelcursus. Een periode  
waarin de meeste vogelsoorten uit-
bundig zingen.  

De vogelcursus leert je op een een-
voudige manier hoe de verschil-
lende vogelsoorten in de omgeving 
van Laarbeek te herkennen zijn.  De 
cursus omvat drie lesavonden op 
woensdag 25 maart, 8 en 22 april.  
Hierin behandelen ze de belangrijkste 
kenmerken zoals de lichaamsbouw, 
het gedrag en de zang van vogels. 
Daarnaast zijn er twee praktijklessen 
op zaterdagochtend 11 en 25 april. 
Hierbij gaat het om het waarnemen 
van de vogels in het veld. 

Om volop te kunnen genieten van 
vogels is enige basiskennis wel pret-
tig. Men krijgt meer oog voor details. 
Naar vogels kijken en luisteren werkt  
bovendien heel ontspannend. Vogels 
zijn een belangrijke schakel in de na-
tuurhuishouding. Ze eten insecten en 
verspreiden zaden. Ook geven vogels 
de kwaliteit van de natuur aan. Gaat 
het slecht met een vogelsoort  dan is 
dat een signaal, dat er iets mis is met 
zijn leefomgeving.  Daarom helpt de 

vogelwerkgroep vooral kwetsbare 
vogelsoorten te beschermen.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor 
beginners, zowel jong als oud, die 
vogels in de natuur beter willen leren 
kennen. Voor meer informatie en om 
zich op te geven voor deze cursus kan 
men contact opnemen met: Antoon 
Verhoeven, tel. 0492-462460 of mail 
vogelcursusivnlaarbeek@gmail.com.

Laarbeek - Met de wedstrijd ‘Wie 
heeft de beste spijbelsmoes?’ vra-
gen de leerplichtconsulenten van de 
Peelgemeenten aandacht voor de on-
derliggende oorzaken van spijbelen en 
het vroegtijdig schoolverlaten. Tijdens 
de landelijke Dag van de Leerplicht op 
19 maart wordt dit nog eens extra on-
der de aandacht gebracht bij leerlingen, 
ouders, scholen en andere betrokkenen.

De wedstrijd, die 21 januari start en 
loopt tot en met 11 februari 2015, is 
voor leerlingen, hun ouders en docen-
ten uit het voortgezet onderwijs in de 
Peelgemeenten. Hen wordt gevraagd 
om via Facebook (facebook.com/
rmc37) hun beste spijbelsmoes te pos-
ten. Zij maken daarbij kans een iPhone6 
te winnen. Heeft u een goede smoes, 
post het gerust op de Facebookpagina 
en deel het met ons!

Meer aan de hand
Op de Dag van de Leerplicht verschijnt 
naar aanleiding van deze actie een spe-
ciaal boekje voor scholen en ouderraden 
in de Peelgemeenten. Een boekje met 
de beste smoezen, maar ook met tips 
en adviezen hoe we alert kunnen zijn als 
spijbelen een uiting is van ‘niet lekker in 
je vel zitten.’

Soms is er meer aan de hand. Aandacht 
hebben voor elkaar; sneller met elkaar 
praten over waarom ‘je er niet was’, is 
zo belangrijk! Het uiteindelijke doel is, 
dat scholieren hun talent benutten. Een 
diploma halen (of startkwalificatie) ver-
hoogt de kans op een baan. En dat gun-
nen we iedereen!

Boerenzwaluw

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

HEEFT U WEER RECHT OP 
VERGOEDING VAN UW 
ZORGVERZEKERAAR IN 

2015?
Wij kunnen voor u declareren. 

*Leesbrillen actie, informeer naar de 
voorwaarden

*Huiscollectie vanaf € 100,00

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

Fotograaf: Jaap Wijdenes
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CARNAVAL 2015

Gemert/Laarbeek - Spanning, verdriet, 
vreugde. Het waren allemaal ingredi-
enten op een bijzonder geslaagd car-
navalsbal van Kansplus regio Gemert. 
Een emotioneel afscheid, spectaculaire 
bekendmaking, diverse muzikale optre-
dens en continu hossende en springen-
de carnavalsvierders. 

Het was dit jaar de beurt aan 
Carnavalsvereniging de Krulstarte uit de 
Mortel om de bekendmaking van Prins, 
Prinses en Adjudant van Kansplus te or-
ganiseren. Een grote kist, vergrendeld 
met grote sloten en een verlichte muur 
vol ballonnen zorgden voor spektakel bij 
de bekendmaking. Met dartpijlen moch-
ten de Kansplussers de ballonnen stuk 
gooien om zodoende de sleutels van 
de kisten te bemachtigen. Het geheel 
moest snel plaatsvinden want anders zou 
de lucht in de kist opraken waardoor de 
Prins, Prinses en Adjudant natuurlijk in de 
problemen zouden komen. Bijna elke pijl 
was raak en eindelijk was het moment 
daar. De kist ging open en hieruit stegen, 
tot ieders verrassing, grote ballonen op 
waaraan enorme foto’s hingen. De hele 
zaal kon zodoende direct zien dat Koen 
Leenders en Petra Engels (beiden uit Beek 
en Donk) en Joel Verbakel uit Aarle-Rixtel 
dit jaar Kansplus vertegenwoordigen tij-
dens de diverse carnavalsactiviteiten. Zij 

kregen nauwelijks de kans om vanuit de 
zaal bij Prins Eric en Prinses Annemieke 
van de Krulstarte te komen, want aan 
alle kanten werden zij al omhelsd en ge-
feliciteerd.

Vorst Bart Smulders van de Krulstarte 
had daarna de verantwoordelijke taak 
om te zorgen dat de officiële ceremo-
nie van het aankleden plaatsvond. Prins 
Eric en zijn Prinses Annemieke maar 
ook jeugdprins Tom en jeugdprinses Ilse 
zorgden dat het geheel soepel verliep. 
De nieuwe Prins Koen kreeg zijn cape en 
scepter en zijn steek werd op een stok 
aan zijn rolstoel bevestigd. Prinses Petra 

ontving de cape en uiteraard haar kroon. 
Adjudant Joel kreeg ook een cape en bij-
behorende strik. Als eerste officiële daad 
in hun functie kregen de drie een mooie 
taak om hun eigen ouders te huldigen 
met een mooie medaille. Ook werden 
onderscheidingen uitgewisseld door de 
Krulstarte en Kansplus. Waarna nog een 
groot feest volgde.

Het carnavalsseizoen voor Kansplus is 
echt begonnen. Vrijdag 23 januari is 
men aanwezig in Beek en Donk bij de 
Teugelders, op zondag 8 februari bij de 
Peeltuuters in Venhorst en zaterdag 14 
februari bij hun eigen soos in Gemert.

Kletsavonden bij carnavalsvereniging De Heikneuters

Carnavalsactiviteiten in Ganzegat

Carnaval Kansplus met � inke Laarbeekse invloed

Ganzekwekavonden in Ganzegat

Dave van de Burgt overweegt 
beëindiging horeca-loopbaan

Mariahout – Carnavalsvereniging de 
Heikneuters houden op 24, 30 en 31 
januari weer hun kletsavonden. Drie 
avonden vol Mariahouts talent, aange-
vuld met twee buitendorpse kletsers. 

Het is en blijft de kracht van het kleine 
Heidurp om avonden te brengen met ei-
gen talenten, die stukken op de planken 
brengen van klets tot zang. Ook dit jaar 
zijn er weer de groepen die men al jaren 
kent, maar ook nieuw talent wat voor 
de eerste keer mee doet, en groepen die 
het niet kunnen missen en weer opnieuw 
deelnemen. 

Zeker niet te vergeten op deze avonden 
zijn de eigen dansmariekes die zeker 
weer het beste beentje voor gaan zet-
ten.  ‘De Erpels’, of wel de gebroeders 
van Erp zijn een begrip in het Heidurp.  
Elk jaar weer verrassen ze de bezoekers 
door veel gezever en zang en betrekken 
ze elk jaar weer het publiek erbij. Ook 
de nieuwe groep ‘Werus wa anders’ is 
een duo die in het Heidurp zeer bekend 
zijn. Deze twee gaan het dit jaar probe-
ren om mensen enthousiast te krijgen 
om volgend jaar aan te sluiten bij hun. 
Ook leuk om mede te kunnen delen dat 
‘Wa Naw’, een groep van 5 dames, op-
nieuw weer de koppen bij elkaar hebben 
gestoken en weer helemaal klaar zijn 
gestoomd om het podium te betreden. 
Deze 5 dames zijn een genot om naar te 
komen kijken bengen entertainment van 
hoog niveau. En dan een groep van drie 

personen, nieuw in deze samenstelling 
maar zeker niet nieuw van naam, ‘Kiek 
Ons’. Al jaren heeft deze groep de lach-
spieren in de zaal los gekregen met zeer 
veel klets en zang. Enkele jaren terug 
gestopt op het podium, maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, dus ge-
woon weer terug op de kletsavonden in 
het Heidurp. Ben je benieuwd naar deze 
nieuwe samenstelling kom dan kijken en 
laat je verrassen. 

Dan een groep, ook van drie personen, 
deze zijn bijna niet meer weg te denken 
in het Heidurp. Alle drie hebben ze heel 
veel podiumervaring. Twee hiervan heb-
ben jaren achter elkaar mee gedaan in de 
groep van over het kanaal, en de andere 
persoon heeft alleen in de ton gestaan 
en bij diverse groepen opgetreden. Deze 
act is een samenspraak van vele moppen 

waarbij diverse bekenden personen van 
het Heidurp in betrokken worden. Dit 
is een kleine greep uit het programma. 
Verder zijn er de twee gastkletsers Jan 
Strik en Kitty van Goverde. En zodra de 
laatste artiest van het podium is verdwe-
nen zorgt de DJ ervoor dat er nog een 
gezellige after party is in het Buurthuis. 
Heb je nog geen kaartje? Neem dan con-
tact op met Henk van Duijnhoven, tel. 
06-12674967. 

Op zondag 1 februari  wordt de mini 
playback gehouden. Deze start om 13.00 
uur in het Buurthuis. Dit zijn de jeugdige 
toekomstige artiesten die dan weer de 
kletsavonden gaan verzorgen. Mis de 
bovenstaande activiteiten niet, want het 
zou zonde zijn  als je niet kunt meepraten 
over de gezellige avonden/middag.

Aarle-Rixtel – Prins Celles d’n 
Uurste brengt, op de vrijdag voor 
carnaval, met een klein gevolg een 
bezoek aan de zieken van Ganzegat. 
Het maakt niet uit of deze mensen 
ziek thuis, in het ziekenhuis of in 
een verpleeghuis verblijven. 

Kent u iemand die een bezoek op 
prijs stelt, dan kun je dit kenbaar 
maken door te mailen naar secre-
tariaat@ganzegat.nl of een briefje 
sturen naar postbus 24, 5735 ZG, 
Aarle-Rixtel. Er dient bij een bezoek 
altijd een familielid aanwezig te zijn. 

Optocht, straat en gevelversiering
Aanmelden voor de optocht kan op de 
site www.ganzegat.nl. Daar staan een 
inschrijfformulier en het reglement.

Rectificatie carnavalsmis
In tegenstelling tot eerdere berichten 
begint de carnavalsmis op carnavals-
zondag niet om 10.00 uur maar om 
09.30 uur.

Archieffoto van een eerder gehouden kletsavond

Aarle-Rixtel – Twee avonden die 
garant staan voor muzikaliteit en 
de nodige dosis humor. Dat zijn de 
Ganzekwekavonden, die op 24 janu-
ari en 7 februari gehouden worden 
door carnavalsstichting Ganzegat. Er 
is door de zaalcommissie weer een 
prachtig programma samengesteld. 

Naast de Ganzegatse groepen Dè 
Vèlt op, Gans Anders en een nieuwe 
groep met de naam de Biermannen, 
treden ook regionale grootheden 

op zoals Brabants kampioen Andy 
Marcelissen, Rob Schepers, Rob van 
Elst, TaDaa en Jeroens Clan op. Dit 
mag men niet missen. Kijk voor het 
programma ook op 
www.ganzegat.nl.

Mochten er nog kaarten over zijn, 
dan zijn deze te verkrijgen bij snoepe-
rij Jantje, edelsmid Johan van Bakel of 
bij de ingang van de zaal. De kaarten 
kosten €12,50 per stuk, wees er snel 
bij, want op is op. 

Beek en Donk - Dave van de Burgt, 
uitbater van het gelijknamige Café 
Van de Burgt in Beek en Donk, twijfelt 
aan de houdbaarheid van zijn huidige 
loopbaan. Op dit moment overweegt 
hij serieus een andere koers te varen 
en te kiezen voor een nieuwe toe-
komst. 

In november afgelopen jaar kwam het 
café in opspraak na een vermeende 
overname van het horecabedrijf door 
een plaatselijke vriendengroep. Dave 
van de Burgt stookte het vuurtje in 
de Beek en Donkse gemeenschap op 
door gekscherend te communiceren 
dat hij met een overnamebod van 1,5 
miljoen euro geen andere keus had. 
Deze eenmalige ludieke overname van 
het café door Beweging Op d’n Tocht 
en de enthousiaste reacties op zijn na-
derende afscheid heeft Dave aan het 
denken gezet. Niet alleen bleek een 
avond zonder iets uit te hoeven voeren 
louterend te werken voor zijn mentale 
weerbaarheid, ook de verdriedubbelde 
omzet van die avond verraste Dave en 
zijn vriendin Chantal aangenaam.

Dave’s eerste impulsieve actie naar 
aanleiding van de gesuggereerde over-
name was het aangaan van de ver-
plichting om boer te worden voor de 
boerenbruiloft. Deze stap blijkt nu ech-
ter slechts een eerste stepping stone te 
zijn in het mentale proces van afscheid 
nemen. Volgens Chantal koestert Dave 
(net als velen in het wonderschone 
Beek en Donk) al jaren een bijna de-
vote waardering en respect voor de 
leden van Beweging op d’n Tocht. Zij 
vermoedt dat de gesuggereerde over-
name door deze Beweging het vuurtje 
bij Dave heeft aangewakkerd. Op d’n 
Tocht laat zich al jarenlang inspireren 

door culturen van andere werelddelen 
en weet met de opgedane ervaringen 
jaarlijks menig dorpsgenoot te beïn-
vloeden. Zo ratelde een van de pro-
minente leden Han B. op Facebook 
vanaf Waikiki Beach op Honolulu: “We 
hebben als ‘nerds in paradise’ hier niet 
alleen een enorm hoge opkomst maar 
ook een fantastisch resultaat behaald.”
 
Dit bleek voor Dave de overbekende 
druppel te zijn, aldus Chantal. “Dat 
wil ik ook!”, riep hij uit. Het liefst had 
hij zich al direct aangesloten bij De 
Beweging en voorgoed vaarwel gezegd 
tegen zijn café, De Nije Prinsengarde 
en zijn boerenbruid. Chantal heeft hem 
volgens haar eigen verklaring nog net 
behoeden voor een overhaaste beslis-
sing. Dave heeft echter wel aangege-
ven op korte termijn overeenstemming 
te willen verkrijgen met een van de 
vele potentiële overname-kandidaten. 
Net als de leden van Beweging Op d’n 
Tocht wil hij de wijde wereld in. 

Mogelijk acties in het verschiet
Het nieuws over Dave zijn gewenste 
nieuwe leven levert nogal wat on-
rust op in Beek en Donk. Na sluiting 
van fenomenale etablissementen als 
Pauwkes, Janus van Zutven, Chadouf, 
Woo Ping  en De Zwaan zou een mis-
lukte overname van Café van de Burgt 
opnieuw tot culturele verschraling van 
het aanbod kunnen leiden. Enkele in-
woners hebben te kennen gegeven in 
de bres te willen springen om het café 
en de huidige exploitanten te kunnen 
behoeden voor een onomkeerbare 
misstap. Op dit moment is bij de re-
dactie nog niet bekend of er al geco-
ordineerde acties worden ondernomen 
om Dave te behouden voor het vaste 
cafépubliek.

Beek en Donk - In het kader van het 
carnavalsconcert van Koninklijke 
Harmonie Oefening & Uitspanning op 
7 en 13 februari zijn zij op zoek naar 
de ware identiteit van deze persoon 
tijdens de carnaval in Ganzendonck.

Denkt u te weten wie deze persoon 
is, dan kunt u dat doorgeven aan de 
redactie van De MooiLaarbeekKrant, 
per mail aan prijsvraag@mooilaar-
beek.nl. U maakt dan kans op 2 vrij-
kaartjes voor het carnavalsconcert 
‘Onderwereld&U ‘ op zaterdag 7 
februari in Muziekcentrum ‘t Anker.

Prijsvraag carnavalsconcert O&U
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CARNAVAL 2015

Gezelligheid bij 50+ bal in Lieshout

Drukke weken voor De Teugelders

De Raopers naar Prinsenonthulling stadsprins Maastricht

Organisatie O&U carnavalsconcerten 
zet hoog in op veiligheid

Ganzegatse seniorenmiddag in De Dreef

Lieshout - In een volle zaal de Koekoek 
werd zaterdag het 50+ bal gehouden. 
Deze seniorenavond wordt gehouden 
door de KBO, in samenwerking met de 
carnavalsvereniging. De dansmariekes 
openden de avond met de gardedans.

Maikel van den Berg was de eerste klet-
ser van de avond en als ‘Driekske de 
gemeentewerker’ en een beetje zelfspot 
had hij de zaal op zijn hand. Hierna waren 
Melissa en Ilse aan de beurt met hun play-
back act. Zij zijn al jaren deelnemers aan 
deze avond, dit keer met het liedje ‘It’s 
raining men’. De jeugdraad volgde hierna 
met een liedje en een dans. De 2e klet-
ser liet even op zich wachten maar toen 
hij er eenmaal was, werden de lachspie-
ren goed los gemaakt. Als ‘Annie uit de 
Hellemondse binnenstad’ had Robert van 
Lamoen  een goede klets, wat door het 
publiek zeker goed werd gewaardeerd. 

Na de pauze waren het de dansmariekes 
die hun primeur hadden met een show-
dans. De dames van ‘Dit is ut’ hadden 
leuke liedjes. Zij kwamen, al dan niet ge-
pland, zingend de zaal binnen en brach-
ten een mooi optreden. Doordat alles 
een kwartier was uitgelopen was het zeer 
jammer dat de 3e kletser, Frank Schrijen, 

zijn optreden niet deed. Een belachelijke 
actie van deze top-kletser, iets wat de 
organisatie zeer jammer vond. De slotact 
van de Erpel uit un zekske was een ge-
weldige afsluiting van deze mooie avond. 
Als Cupido en heilig boontje hadden ze 
de bezoekers goed vermaakt.

Beek en Donk – Voor de Teugelders van 
Ganzendonck breken drukke weken aan. 
Iedere week zijn er meerdere activiteiten 
en pas op carnavalsdinsdag eindigt het 
carnaval 2015 officieel. Alle doelgroe-
pen worden tijdens deze activiteiten op 
hun wenken bediend. Jong en oud krijgt 
de mogelijkheid deel te nemen aan het 
grootste feest van het jaar.

Vrijdag 23 januari is er een besloten 
carnavalsfeest voor de mensen van 
KansPlus. Volgens velen het meest dank-
bare evenement van het seizoen. Een 
dag later, zaterdag 24 januari, vieren 
boer Guus (Dave van de Burgt) en boe-
rin Caro (Carolijn Bouw) hun vrijgezel-
lenavond. Dit feest is alleen toegankelijk 
voor degenen die hiervoor zijn aange-
meld.

Een week later, zaterdag 31 januari van 
13.30 – 16.00 uur, is de dag van de 
Seniorenmiddag in muziekcentrum het 
Anker. Brabants tonpraot kampioen 2014 
Ad Vermeulen, kletser Frank Schrijen, 
de Ganzendonckse Dansmariekes, de 
Lieshoutse Bruurs, de Octopus band uit 
Beek en Donk, en de groepen Erpel uit ‘t 

Zekske uit Beek en Donk/Mariahout en 
Applaus uit Helmond zorgen voor een 
verrassende, muzikale en humoristische 
middag. Kaartjes zijn voor €4,00 per 
stuk nog te verkrijgen bij Drogisterij Jo 
Ceelen aan het Heuvelplein in Beek en 
Donk. Zoals bekend is de Sauwelavond, 
die ’s avonds wordt gehouden, al sinds 
de eerste voorverkoopavond in novem-
ber helemaal uitverkocht.

Na een dag voor de volwassenen gaan 
de Teugelders zich op zondag 1 febru-
ari inzetten voor de jeugd. Vanaf 13.30 
uur wordt het podium van het Anker be-
volkt door jeugdig talent uit eigen dorp. 
Ouders, familie, vrienden, bekenden en 
belangstellenden worden van harte uit-
genodigd om hiervan te komen genie-
ten. 

Lieshout - Het gevolg van Prins Rob van 
de Raopers en enkele andere deelnemers 
gingen zondag met de bus naar Maastricht 
om daar aan de Cortège deel te nemen en 
de onthulling van de stadsprins van nabij 
mee te maken. Het is zeer ongebruikelijk 
dat aan de Cortège een vereniging van 
buiten Maastricht meedoet.

De Cortège is de optocht van de carna-
valsverenigingen uit Maastricht en gaat 
vanaf het station naar de markt. Met deze 
tocht gaan geen carnavalswagens mee zo-
als die hier te zien zijn. Op de afsluitende 
wagen zit de nieuwe Prins, verkleed als 
Jan Klaassen (een jarenoude traditie). De 
Prinses van de Raopers, Mariëlle, is van 

Maastrichtse afkomst en mede door haar 
familie konden Prins Rob en zijn gevolg 
meelopen in deze stoet. Met  veel men-
sen langs de route en met nog meer op de 
markt -volgens de politie 15.000 mensen- 
werd eerst afscheid genomen van de oude 
Prins en werd de nieuwe Stadsprins van de 
Tempeleers bekend gemaakt, Prins Odin 
den Ierste.

Het is eenmalig dat je daar als vereniging 
alles van zo dicht bij  kunt meemaken.  
Alles goed georganiseerd en volgens een 
enorm protocol werd de Prins verder be-
geleid. Door toedoen van mensen van de 
Mineurs, de vereniging van de familie van 
Prinses Mariëlle, kon Prins Rob zowaar de 

nieuwe Stadsprins ook nog even de hand 
schudden en zelfs onderscheiden. Een er-
varing die carnavalsvereniging de Raopers 
zeer hoogst waarschijnlijk niet meer mee-
maakt.

Beek en Donk - De organisatie 
van de O&U carnavalsconcerten 
zet hoog in op de veiligheid van 
de bezoekers op 7 en 13 februari. 
Het motto van deze concerten is 
Onderwereld&U.

Eerder werd in De 
MooiLaarbeekKrant al aangekon-
digd dat de politie en ‘Baantjer’ 
de activiteiten rondom ‘t Anker 
nauwlettend volgen in het kader 
van vermeende activiteiten rond-
om een mogelijke hennepkweke-
rij. Harry Mommers, woordvoer-
der namens de organisatie, is zich 
bewust van de keerzijde van het 
carnavalesk bedoelde motto.

“O&U stelt alles in het werk 
om te voorkomen dat de 
Ganzendonckse onderwereld dit 
motto letterlijk opneemt!” klinkt 
het resoluut uit Mommers mond. 
In de O&U wandelgangen wordt 
gefluisterd over toegangskaarten 
die al op de zwarte markt aan-
geboden worden. Het meest be-
vreesd is de organisatie voor wit-
waspraktijken bij de aankoop van 
consumptiebonnen. “Voor we 
het weten hebben we een BIBOB 

procedure aan onze muzikale 
broek hangen.”

De organisatie van de carnavals-
concerten is op dit moment in on-
derhandeling met het gerenom-
meerd beveiligingsbedrijf Toon & 
Tontjes Security Service BV. Het 
doel van deze onderhandelingen 
is even simpel als logisch: het sa-
menstellen van een breed pakket 
van veiligheidsmaatregelen bij 
deze muzikale en carnavalesk be-
doelde risicoactiviteiten.

Over enkele dagen hoopt de or-
ganisatie meer mededelingen te 
kunnen doen over het resultaat 
van deze onderhandelingen. “Ik 
zie de onderhandelingen met ple-
zier tegemoet. Toon & de Tontjes 
Security Service BV is een gere-
nommeerd beveiligingsbedrijf 
met goedopgeleide professio-
nals voor dit soort specialistische 
diensten. In mijn regeerperiode 
als Luuk XXXVII ben ik bijzonder 
gecharmeerd geraakt van hun 
carnavaleske kijk op de veiligheid 
van de Ganzendonckse carnavals-
vierder” aldus Mommers. Wordt 
vervolgd...

Het was erg gezellig op het 50+ bal in Lieshout

Aarle-Rixtel – Na het succes van vorig 
jaar wordt ook dit jaar de Ganzegatse 
seniorenmiddag gehouden in multi-
functioneel centrum de Dreef op za-
terdag 24 januari vanaf 14.00 uur. 

Gans Anders, De Bruurs, Rien 
Bekkers en Plus Minus treden op. De 
Ganzegatse dansmariekes zetten hun 
beste beentjes voor en de muzikale 
omlijsting is in handen van Ganzegats 
Hofkapel. Natuurlijk ontbreekt Prins 
Cellus den Uurste met zijn gekleed 

gevolg niet op deze middag. Kaarten 
voor deze middag kosten €6,50, inclu-
sief een kop koffie of thee. De kaarten 
zijn te verkrijgen bij snoeperij Jantje of 
via het dorpsservicepunt in Zonnetij 
op maandag, dinsdag en donderdag 
van 9.30 tot 11.00 uur. 

Boer Guus en boerin Caro

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

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

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. 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

Prins Rob (r) in Maastricht, samen met 
adjudant John (l) en Prins Odin den Ierste (m)

Kienen met de Raopers
Lieshout- Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt  vrijdag 23 januari een 
kienavond. Deze wordt gehouden in 
het Dorpshuis van Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is 
hier welkom. Het Dorpshuis is gelegen 
aan de Grotenhof. 
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Lieshout - De kaartverkoop van 
Carnabeats is eindelijk van start ge-
gaan. Vrijdagavond online via www.
carnabeats.nl, waarbij de verkoopaan-
tallen snel opliepen. Sinds dinsdag 20 
januari zijn de kaarten via de voorver-
koopadressen DIO Drogisterij Mark, 
Dorpstraat 5 te Lieshout te koop.

De kaarten zijn niet verhoogd in prijs 
terwijl het aanbod aan DJ’s wel is 
toegenomen. In de line-up staan per 
avond 5 top DJ optredens gepland. De 
namen van de DJ’s worden nog be-
kend gemaakt. De variatie is niet eer-
der zo groot geweest.

In de voorverkoop voor beide avon-
den kosten de toegangskaarten €9,00. 
Losse  voorverkoop per avond €7,00. 
Losse verkoop op avond zelf bij en-
tree €8,00, mits nog beschikbaar. De 
prijzen zijn inclusief garderobe. Via 
de website betaal je voor een kaartje 
€1,00 meer. Kijk ook op de website 
hoe je kaarten kunt winnen. 

De organisatie waarschuwt voor het 
illegaal kopiëren van de online ge-
kochte kaarten. Middels een aparte 
ingang worden deze ingenomen, ge-
avanceerde apparatuur maakt illegaal 
gekopieerde toegangsbewijzen direct 
zichtbaar. Je valt met een ongeldig 
kaartje, nog voor binnenkomst, direct 

door de mand en moet alsnog een 
nieuw kaartje voor de maximum prijs 
kopen, mits deze nog beschikbaar zijn. 
Het beleid is strikt, geen geldig kaartje, 
geen toegang. Carnabeats is alcohol-
vrij, er wordt frisdrank en alcoholvrij 
bier geschonken met verschillende 
smaakjes. De prijzen voor een con-
sumptiemunt is €1,80. 

Party Jockey Tim heeft dit jaar Animal 
Party als thema gekozen  dit komt te-
rug in de gehele aankleding van de 
zaal, beeldvorming van de posters en 
tickets. Een betrekkelijk eenvoudig 
thema waarbij wordt verwacht dat ie-
dereen er gemakkelijk gehoor aan kan 
geven en dat het Dorpshuis kan wor-
den omgetoverd tot een ware feesten-
de dierentuin. 

Carnabeats is er speciaal voor de jeugd 
van Laarbeek van het voortgezet on-
derwijs van 13 t/m 17 jaar. Veel ou-
ders zien graag dat  de jeugd in eigen 
gemeente kan blijven. Grotere afstan-
den, steden die niet altijd even veilig 
zijn, ouders verliezen zelf hun vrijheid, 
wanneer kinderen op grote afstand 
feest gaan vieren.  Men is meer gerust 
en het geeft gemak en een beter ge-
voel.  Vorig jaar was de totale opkomst 
van 2 avonden ca. 1200, voorname-
lijk Laarbeekse jongeren. Carnabeats 
wordt gehouden op zaterdag 14 en 
maandag 16 februari in de feestzaal 
van het Dorpshuis in Lieshout.

Voorlezen in bibliotheek Beek en Donk

De bibliotheek viert de 
Nationale Voorleesdagen

Beek en Donk – In de bibliotheek in 
Beek en Donk wordt op woensdag-
middag 4 februari weer voorgelezen. 
Het voorlezen begint om 13.30 uur en 
duurt tot 14.00 uur. 

Voor wie? 
Het voorlezen is bedoeld voor kinderen 
tot 8 jaar. Na het lezen nemen ze de 
tijd voor een spelactiviteit, zoals zingen 
of kleuren. Kom samen met uw (klein)
kind naar de bibliotheek en neem tij-
dens het voorlezen de tijd om een tijd-
schrift te lezen of boeken uit te zoeken. 

Waarom voorlezen? 
Voorlezen is leuk, spannend en goed 
voor de (taal)ontwikkeling van kinde-
ren. Door voor te lezen leren kinderen 
nieuwe woorden kennen en ontdek-
ken hoe zinnen worden opgebouwd. 
Daarnaast helpt voorlezen bij het leren 
luisteren en concentreren. Bovendien 
stimuleert voorlezen de fantasie. Maar 
bovenal is voorlezen gezellig en ple-
zierig en iets waar kinderen en ouders 
samen van kunnen genieten!

Laarbeek - Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen, van woensdag 21 tot 
en met zaterdag 31 januari, staat bij de 
bibliotheek het voorlezen aan dreume-
sen, peuters en kleuters centraal. 

Centraal staat het Prentenboek van het 
Jaar 2015: Boer Boris gaat naar zee. In 
totaal zijn tien prentenboeken genomi-
neerd. 

Gratis jeugdlid en een cadeautje 
Tijdens de Voorleesdagen krijgen peuters 
en kleuters, die zich inschrijven voor het 
gratis jeugdlidmaatschap, als welkomst-
cadeautje een vingerpoppetje van Boer 
Boris. Inschrijven kan bij elke vestiging 
of via www.bibliotheeklagebeemden.nl.

Voordeel met je biebpas 
Op vertoon van de bibliotheekpas krij-
gen leden korting op vijf prentenboe-
ken uit de Prentenboek Top Tien. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.voordeelmetjebiebpas.nl.

Verkoop toegangskaarten ‘Carnabeats’ gestart

Carnabeats, het carnavalsfeest voor jongeren

Mogen wij u binnenkort ook welkom heten in het nieuwe bedrijvencentrum in Gemert? 
Kijk voor de mogelijkheden op www.businesscentergemert.nl of neem contact op via 

businesscentergemert@kingspanunidek.com.

Met Change verandert U.

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

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Donderdag en vrijdag 
tot 19.00 uur geopend!

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

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 12,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

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

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

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

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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Voorlezen in bibliotheek Beek en Donk

2 STUKS 4 STUKS

5.99
  vr - zo

1.89
  vr - zo

0.89
  vr - zo

0.59
  vr - zo

0.69
  vr - zo

1.49
  vr - zo

1.79
v   van 1.99

1.29
v   van 1.39

1.69
v   van 1.85

1.89
v   van 1.99

UIT DE KOELING

3.29

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

PRIJSVERLAGINGEN

WEEKEND VOORDEEL!

BESTE 
KOOP
BESTE !

Witte wijn 
Zuid-Afrika 1 L

2x 200 g

Zuid-Amerikaanse 
entrecote* 4x 100 g

Runderhamburgers*

Spelt of haver, 400 g 

Ambachtelijk vloerbrood* 

500 g

Broccoli* 
Nasi en bami- 
of macaroni en 
spaghettigroenten

Groentemix* 

Erwtensoeppakket* 

Bron: Consumentengids januari 2015

Multipack 
chips 

Appelmoeskuipjes Kauwgom

* Aanbiedingen geldig van 23 t/m 25 januari.

Yoghurtdrink
Aardbei of perzik.

Aarle-Rixtel – Een verlichte dansvloer, disco- en 
carnavalsmuziek uit de jaren tachtig zijn de in-
grediënten voor een heuse Disco Dance Party. 
Deze wordt gehouden op carnavalsdinsdag-
avond in de tent achter Dorpscafé De Vrienden. 

Wil je hierbij zijn, dan heb je een entreekaart 
nodig. Deze kosten €10,00, maar daar krijg je 
wel 5 consumptiebonnen voor. Deze kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Dorpscafé De Vrienden, Grand 
Café Stout of via de stichting organisatie carna-
val Ganzegat bij Edelsmid Johan van Bakel. 

Tentoonstelling Top 10 van basisschool ‘t Otterke

Disco Dance party met verlichte vloer

50 geslaagden bij jeugd EHBO-
cursussen

De geslaagden van de Muldershof

De geslaagden van het Klokhuis

Beek en Donk - Door leden van EHBO vereni-
ging Beek en Donk is de afgelopen maanden 
op twee scholen de EHBO cursus voor jeugd 
verzorgd. Zowel op de Muldershof als het 
Klokhuis slaagden alle kandidaten.

Van groep 7 van basisschool De Muldershof 
namen 31 kinderen deel. De theorielessen 
werden verzorgd door de leerkracht van deze 
groep. De praktijklessen door leden van de 
EHBO vereniging. In 7 lessen van 2 uur werd 
aan de hand van het lesboek ‘handleiding voor 
eerste hulp door jeugd’ de kennis bijgebracht. 
Elke les bestond uit een theoriegedeelte en 2 
praktijkonderdelen.  Tijdens de praktijkonder-
delen werd de techniek van draaien van het 
slachtoffer van buik naar rug en eventueel de 
stabiele zijligging geoefend. Tevens werd de 
kinderen geleerd hoe een slachtoffer te bena-
deren en de daarbij behorende handelingen 
zoals  het aanspreken en aanschudden en het 
eventueel inroepen van deskundige hulp. Ook 
werd geleerd hoe een verband aan te leggen 
bij bv een verwonding of een verstuiking en 
het aanleggen van een mitella of brede das. 
De leerlingen hadden voor deze oefeningen 
de beschikking over eigen materialen die bij de 
cursus zijn inbegrepen. Alle leerlingen waren 
erg enthousiast en slaagden allemaal voor het 

diploma jeugd EHBO. Op dinsdag 13 januari  
werden de diploma’s overhandigd in de klas 
door de organisator van deze cursus, Annie 
Beekmans. Zij werd bijgestaan door Angela 
van Gelder, Inge Lok en Peter van den Heuvel.

Op basisschool Het Klokhuis werd de cursus 
buiten de schooltijden gegeven. 19  Kinderen 
uit groep 7 hadden zich hiervoor vrijwillig aan-
gemeld. De organisatie van de cursus was we-
derom in handen van leden van EHBO Beek 
en Donk. In tegenstelling tot de cursus op De 
Muldershof werd hier ook het theoriegedeelte  
door de organisatie verzorgd. De cursus be-
stond hier uit 11 lessen van 1 uur en een kwar-
tier. Het examen was op maandag 12 januari  
en op maandag 19 januari werden de diplo-
ma’s uitgereikt. Alle 19 deelnemers mochten 
het diploma Jeugd EHBO in ontvangst nemen. 
In aanwezigheid van de ouders en belangstel-
lende werden de diploma’s uitgereikt door 
Elsina Koot die ook de organisatie van deze 
cursus op zich genomen had. Zij werd geassis-
teerd door Inge Lok en Peter van den Heuvel

De EHBO vereniging feliciteert alle geslaagden 
en hopen dat ze het geleerde, indien nodig, 
goed toepassen.

Beek en Donk - In de bibliotheek in Beek 
en Donk is de Top 10 van de favoriete boe-
ken van groep 8 van Basisschool ’t Otterke 
tentoongesteld.

Uitdaging
Bij het project ‘1 tegen allen’ daagt de bi-
bliotheek de klas uit om binnen een gestel-
de tijd een aantal opdrachten uit te voeren. 
Het gaat om 80 opdrachten die allemaal 
iets met lezen te maken hebben. De op-
drachten variëren van het maken van een 
rap over lezen, het maken van strip over 
de bibliotheek tot het zoeken van het ge-
boortejaar van een schrijver en het vinden 

van een aantal titels over een bepaald on-
derwerp. Eén van de opdrachten was het 
samenstellen van een lijst van tien favoriete 
boeken. 

Gewonnen!
De uitdaging is door de groep glansrijk 
gewonnen! En omdat zij zo veel werk van 
de opdrachten gemaakt hebben, heeft 
Bibliotheek De Lage Beemden gevraagd of 
ze de Top 10 van de groep in de bibliotheek 
mag tentoonstellen. 

Benieuwd? Kom een kijkje nemen in de bi-
bliotheek van Beek en Donk.
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Carnavals� lm in Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - Vorig jaar was er in het 
Kouwenbergs kerkje een filmvoorstelling 
over de Ganzegatse carnaval in de jaren 
‘60. Aansluitend hierop wordt zondag-
avond 25 januari een film vertoond over 
meer dan 55 jaar Ganzegatse carnaval. 

De film bevat onder meer een aantal unie-
ke opnames van  de populaire kletsavon-
den in  zaal Kersten, waaronder optredens 
van kletsers als Wim van den Bogaard, 
Theo van Gerwen en Tjeerd van de 
Kimmenade. Ook is de ‘première’ te zien 
van ‘De Platvoetindianen’ van Boel Nölle, 

waarbij vooral de presentatie van deze 
act op de lachspieren werkt. Kortom, het 
wordt een komische filmavond. De film 
start om 20.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Een vrijwillige bijdrage  in  het bekende 
‘collectezakje’ wordt op prijs gesteld.

Beek en Donk – Tijdens de kerstpe-
riode konden belangstellenden de 
kerststal bij familie Linssen bezoeken. 
Bezoekers konden daar een donatie 
doen voor Home Sweet Home Uganda.

De kerststal bracht een bedrag van 
€502,50 op. De familie Linssen heeft 
het bedrag wat zij normaal kwijt zijn aan 
kerstkaarten erbij gedaan. Daardoor 
konden zij een bedrag van €560,00 
overmaken aan dit weeshuis. Kijk ook op 
www.homesweethomeuganda.nl.

‘Alle remmen los’ thema Dorpsfeesten Aarle-Rixtel 2015 
Aarle-Rixtel - De eerste ploegleidersver-
gadering voor de volwassenen werd vo-
rige week gehouden. De opkomst was 
weer groter dan voorgaande jaren, een 
trend die er al vanaf 2012 in zit. Dit jaar 
zijn er 3 nieuwe groepen die zich aange-
meld hebben! 

Tijdens deze avond wordt traditiegetrouw 
het thema bekendgemaakt. Dit jaar is het 

thema: ‘Alle remmen los’. Een thema waar 
de ploegen op eigen wijze invulling aan 
mogen geven door het bouwen van een 
joker, afgestemd op dit thema en tijdens de 
culturele avond met het optreden. Mocht 
je dit jaar ook nog deel willen nemen, stuur 
dan een mail naar Chantal Manders: chan-
tal@dorpsfeesten.info

De jeugd werkt met hetzelfde thema, de 

eerste informatieavond voor hen volgt al-
tijd later. Wanneer je dit jaar een nieuwe 
jeugdploeg wilt beginnen, neem dan ook 
contact op met Chantal Manders. Iedereen 
veel succes met de voorbereidingen, alle 
remmen kunnen nu los!

Int. Transportbedrijf Albert van Uden en Zn. is sinds haar bestaan in 1960 sterk 
vertegenwoordigd in de agrarische sector. We zijn op zoek naar een chauffeur 
die affiniteit heeft met deze sector, maar die ook inzetbaar is in andere 
sectoren. Kortom: een veelzijdige chauffeur met een flexibele instelling. 

Chauffeurs
Onze chauffeurs hebben het meeste contact met de klant. Zij zijn de vertegenwoordiger 
en het gezicht van ons bedrijf. Een correcte, accurate, meedenkende  chauffeur maakt 
het verschil. Samenwerking en een goed contact met de klant is essentieel. Hierdoor 
hebben wij tal van relaties al jarenlang in ons klantenbestand. 

Wij zien onze toekomstplannen positief tegemoet. Dit kunnen wij alleen maar waarmaken 
met de juiste medewerkers.

Werkgebied
De werkzaamheden vinden voornamelijk in de Benelux plaats. Ook rijden we op 
Duitsland en Engeland. Je dient daarom – indien nodig – bereid te zijn om te 
overnachten. Wij werken in bepaalde seizoenen in een 24-uurscyclus. 
Hierdoor kun je zowel in de dag- als in de nachtdienst moeten werken. Dit is in de 
maanden maart, april en de periode van half september tot en met half januari.  

Kandidaten
De geschikte kandidaat is iemand die past binnen onze organisatie. Collegialiteit, een 
goede mentaliteit en een representatieve verzorging is daarbij een vereiste. Als chauffeur 
dien je klantgericht te denken en te handelen. 

Vergoeding
Wij zijn aangesloten bij Transport en Logistiek Nederland. De vergoedingen worden 
volgens de cao Beroepsgoederenvervoer ingeschaald. Daarnaast zijn onze secundaire 
voorzieningen goed geregeld.

Solliciteren
Pas jij in het plaatje, dat wij zojuist geschetst hebben? En woon je in de nabijheid van 
ons bedrijf (ca. 15 km)? Dan kom je in aanmerking voor deze vacature. 

Schrijf uw sollicitatiebrief met CV aan:
Int.Transportbedrijf 
Albert van Uden & Zn BV 
Bijenweg 3 
5741 SG te Beek en Donk.
met de vermelding sollicitatie 
of via e-mail aan wilbert@avuzn.nl

Kom jij ons team versterken?

Vacature: Chauffeur

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Like ons op 
Facebook onder de 
naam Van Schijndel 
Anteak en profiteer 
iedere dag opnieuw 

van een Mega 
Online Sale

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

Mooi bedrag voor ‘Home Sweet Home Uganda’

Zanggroep Zingiz gaat al wensend het jubileumjaar in
Beek en Donk - Zanggroep Zingiz heeft 
woensdag 14 januari de aftrap van hun 
jubileumjaar ingezet met hun alge-
mene ledenvergadering. Bij aanvang 
van deze vergadering is een prachtig 
gedicht voorgedragen, wat geschreven 
is door Marjolein van Os (bestuurslid). 

In dit gedicht ‘Wensen’ kwam naar 
voren dat Zanggroep Zingiz naast een 
mooi en gezellig koor, ook een club is 
waar lief en leed met elkaar gedeeld 

wordt, waar vooral veel gelachen, maar 
ook af en toe een traan gelaten wordt. 

Dit jaar bestaat Zanggroep Zingiz 12,5 
jaar wat natuurlijk reden is voor een 
feestje. Dit willen ze zeker niet zomaar 
aan de Laarbeekse gemeenschap voor-
bij laten gaan. Er staan al verschillende 
optredens op de planning. Naast de 
(bijna) jaarlijks terugkerende optre-
dens bij de Carnavalsmis (15 februari) 
en Elkerliek ziekenhuis (1 maart) geven 

ze dit jaar een jubileumconcert op zon-
dag 26 april. Dit jubileumconcert wordt 
samen met het jubilerende kinderkoor 
Kiko gegeven. Daarnaast is Zingiz ook 
te zien en te beluisteren in de muziek-
tuin (Muziektuinpodium) met 2 andere 
jubilerende muziekgezelschappen op 
zondag 12 juli. Zet deze data alvast in je 
agenda zodat je ook dit jaar Zanggroep 
Zingiz kunt komen bekijken en (belang-
rijker) beluisteren.

Eindelijk is het onderzoek afgerond 
over de Burgervader van de gemeente 
Laarbeek, de kosten hiervan zullen niet 
verhaald worden op die twee personen 
(wethouders) die hiervoor verantwoor-
delijk zijn, maar natuurlijk op de inwo-
ners van de gemeente Laarbeek. Er zal 
een deskundige worden aangesteld die 
gaat bekijken hoe men verder zal moe-
ten om weer een normale werksituatie 
te krijgen zonder boerenpolitiek. In de 

Laarbeker is duidelijk te lezen dat in 
het bijzonder de PNL-wethouders geen 
voorstander waren voor een Limburger 
als Burgervader in de gemeente Laarbeek 
hierdoor is deze gehele situatie ontstaan. 
Door deze hele gang van zaken krijgen 
we dadelijk -als Hans Ubachs hier een 
beroep op doet- dat hij recht heeft op 
10 jaar wachtgeld. Alles bij elkaar ge-
nomen is het niet meer als normaal dat 
de twee personen (wethouders) die 

hiervoor verantwoordelijk zijn de kosten 
van de onderzoekscommissie en de 10 
jaar wachtgeld door hun worden gedra-
gen en dus niet op het bord komt van 
de inwoners van de gemeente Laarbeek. 
Hopelijk zal het nieuwe college een vuist 
laten zien en de rekening bij deze perso-
nen deponeren.

André Derks, Beek en Donk

LEZERSPODIUM
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VERGEET 30 JANUARI HET BIERMOMENT NIET!
PROEF 4 SPANNENDE SPECIAAL BIEREN MET EEN PASSEND HAPJE. 

KOSTEN: €10,-, AANVANG: 20.00 UUR.

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Een heerlijk, mals  en sappig stuk Argentijns vlees naar keuze van de  allerbeste kwaliteit. Mis het niet, reserveer nu!

  Hemels genieten van ons aardse vlees 

Argentijnse avond

30 JAN.

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

Aanvang 19.30 - 20.00

Dé avond voor de  
echte vleesliefhebber

Mooi UIT in Laarbeek

Opleidingsorkesten van St. Caecilia geslaagd Maart in teken van Villa Joep 
bij Lifestyle Center Laarbeek

Lieshout - Een geslaagd concert van de 
opleidingsorkesten van St. Caecilia en 
een opgelost misdrijf. De Lieshoutse 
en Mariahoutse harmonie kijkt terug 
op een leuke zondagmiddag. 

Het jaarlijkse themaconcert van de 
Lieshoutse en Mariahoutse mu-
ziekjeugd vertelde het verhaal van 
een overval op een snoepwinkel. 
Het concert was ook het debuut 

van dirigent Jesse van Lankveld, 
die sinds het najaar dirigente 
Marianke Hobé opvolgde. 

Laarbeek – De Hersenstichting 
vraagt uw steun van 2 t/m 7 febru-
ari. Vele enthousiaste collectanten 
gaan in Laarbeek op pad om geld in 
te zamelen voor al die mensen met 
een hersenaandoening. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te ma-
ken met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, hersen-
tumor, de ziekte van Parkinson en 

ADHD. Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen kam-
pen met blijvende ernstige gevol-
gen.

De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. 
Om dit te bereiken laten ze onder-
zoek doen, geven ze voorlichting, 
voeren vernieuwende projecten uit 

en werken ze aan goede patiënten-
zorg. Voor dit werk is veel geld no-
dig. Geef daarom aan de collectant.  
U kunt ook uw gift overmaken op 
IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Nederland, 
Den Haag. U kunt ook doneren 
per sms. Sms dan HS1 (€1,00) of 
HS2 (€2,00) of HS3 (€3,00) naar 
4333. Hartelijk dank voor uw steun. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.hersenstichting.nl.

Collecte Hersenstichting in Laarbeek

Beek en Donk – De maand maart staat 
bij Lifestylecenter Laarbeek in het 
teken van Villa Joep. Daarom heeft 
vrijdag een team van Lifestylecenter 
meegedaan aan de kick-off van deze 
maand. Ze zijn met een aantal van 
hun VES collega’s (vereniging van 
exclusieve sportcentra) de uitdaging 
aangegaan om op een ElliptiGO Bike 
(fiets waarbij je loopbewegingen 
maakt) van Krimpen aan de IJssel naar 
het AMC in Amsterdam te steppen. 

Een tocht van 70 kilometer door het 
westen van het land. Met 3 van hun 
instructeurs en 2 leden hebben zij die 
tocht prachtig volbracht. In Het AMC 
kregen ze een rondleiding door het 
onderzoekcentrum, heel interessant 
om te zien waar al dat opgehaalde 
geld voor wordt gebruikt. Samen met 
de collega’s van de VES gaan ze de 
gehele maand maart proberen zoveel 
mogelijk geld op te halen voor kinde-
ren met Neuroblastoom kanker. 

Op 1 maart opent Lifestylecenter 
Laarbeek de maand met een evene-
ment dat gelijk valt met het 20-jarig 
bestaan van het sportcentrum in Beek 
en Donk, dus tijd voor een feestje. 
Daar hoor je snel meer over.

Op 29 maart vindt er een ‘Sport for 
Life’ dag plaats. Deze dag bestaat uit 
een work-out marathon van 2 uur  en 
spinningmarathon van 4 uur. Hiervoor 
kan iedereen zich binnenkort aanmel-
den, lid of geen lid van het sportcen-
trum en aanmelden kan ook al wil je 
bijvoorbeeld ergens maar 1 uurtje mee-
doen. Het gaat een grootse happening 
worden, dus doe mee. Gedurende de 
maand maart worden er loten ver-
kocht voor Villa Joep, waarmee ieder-
een kans maakt op leuke prijzen, die 
geschonken zijn door de Laarbeekse 
winkeliers. Wil je nu al meer informa-
tie over de activiteiten, mail dan naar 
hans@lifestylecenterlaarbeek.nl.

Hilda, Coen, Susan, Josette en Hans in het Lab bij het AMC
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MooiBoerdonk

11.00 - 16.00 UUR

Goorsedijk 6 te Mierlo | Tel. 0492 - 66 55 05

Opleidingen bouw, infra en 
schilderen 
Werken en leren
• Timmerman
• Metselaar
• Tegelzetter
• Opperman bestratingen
• Vakman GWW
• Monteur gas, water en 

warmte
• Schilder
• Middenkader  
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KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61
JULIANALAAN 2, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO
WWW.ROC-TERAA.NL 

11.00 - 16.00 uur

zondag

Filmavond in den Hazenpot 
Boerdonk - Leden van de Werkgroep film 
van heemkundekring Erthepe hebben de 
afgelopen twee jaar een aantal keren 
in Boerdonk gefilmd. Daarmee voor de 
toekomst gebeurtenissen vastgelegd 
waarbij veel Boerdonkenaren betrokken 
waren. Op maandagavond 26 januari 
bent u in de gelegenheid die filmbeel-
den te bekijken in Gemeenschapshuis 
Den Hazenpot in Boerdonk. 

Op het programma staat een filmische 
impressie van de volgende gebeurtenis-
sen: de viering van het jubileum van pas-
toor Rombauts in de zomer van 2013 met 
zijn Boerdonkse parochianen; het bezoek 
van bisschop Hurkmans aan de ZLTO in 
Boerdonk; de activiteiten rondom de ont-
hulling van een nieuw oorlogsmonument 
aan de Bosscheweg in september 2014. 
Bij al die gebeurtenissen was te zien waar 

een klein dorp groot in kan zijn.
Heemkundekring Erthepe nodigt ieder-
een die belangstelling heeft uit de film-
avond op 26 januari in gemeenschapshuis 

Den Hazenpot te Boerdonk bij te wonen. 
De avond begint om 20.00 uur. Voor le-
den van heemkundekring Erthepe is de 
toegang gratis. Niet-leden betalen €2,50. 

De jeugd van Boerdonk in gesprek met oud-strijders op 19 september 2014

Carla Dortmans afgetreden als 
penningmeester KVO Boerdonk

Dorpsauto Boerdonk bij Omroep Brabant Toneelavonden Ger Gespeuld uitverkocht

Boerdonk - KVO Boerdonk is per 1 ja-
nuari overgegaan naar Vrouwen van 
Nu Boerdonk. Dit was tevens het mo-
ment voor bestuurslid Carla Dortmans 
om het besluit te nemen na 12,5 jaar 
te stoppen als penningmeester van de 
vrouwenbeweging.

Tijdens de eerste algemene jaarvergade-
ring van Vrouwen van Nu Boerdonk , 15 
januari, werd hierbij stilgestaan. Carla 
werd geroemd vanwege de punctuele 
uitvoering van haar taak, haar inspiratie 
voor de thema-avonden, haar zangkwa-
liteiten en haar humor. Maar ook haar 
gastvrijheid, haar manier om mensen te 
verwennen en daar zelf van te genieten, 
is één van haar grote kwaliteiten. Met 

een passend cadeau en een mooie bos 
bloemen werd er afscheid van Carla ge-
nomen als bestuurslid, maar ze blijft als 
lid betrokken bij de vereniging.

Tevens werd tijdens de vergadering uit-
leg gegeven over de nieuwe website 
van Vrouwen van Nu Boerdonk.   En om 
als bestuur te weten wat voor wensen 
en ideeën er zijn onder de leden werd er 
in groepjes gebrainstormd. De conclusie 
die daaruit duidelijk naar voren kwam 
was: vooral zo doorgaan. En dat doen 
ze zeker. Ook in 2015 kunnen de leden 
weer genieten van een divers aanbod 
aan activiteiten. Neemt u eens een kijkje 
op www.vrouwenvannu.nl/boerdonk.                 

Boerdonk - Ook dit jaar is het Ger 
Gespeuld weer gelukt! Voor de derde 
keer op rij zijn de zes toneelavonden 
uitverkocht. Het decor is weer prach-
tig, de kleding om door een ringetje 
te halen en de spelers zijn druk bezig 
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. 

Het beloven weer prachtige avonden 
te worden. Volgend jaar op de eerste 
rang zitten? Ger Gespeuld is altijd op 
zoek naar nieuw talent, zowel op het 
toneel als achter de schermen. Kijk 
op www.ger-gespeuld.nl voor meer 
informatie.

Boerdonk - De dorpsauto van Boerdonk 
komt zaterdag 24 januari op televisie. 
De uitzending is vanaf 19.00 uur te 
zien bij het programma ‘Mijn leven’. 
Hierin vertellen gewone Brabanders 
een bijzonder verhaal. 

In deze aflevering wordt Marjolein Duijf 
van ZET en ’t Heft gevolgd. De uitzen-
ding  wordt elk uur herhaald tot zon-
dag 18.00 uur. Marjolein heeft voor de 
Boerdonkse dorpsauto gekozen omdat 
dit een bijzonder project is, wat op ini-
tiatief  van verschillende inwoners van 

Boerdonk is opgestart. Bent u ook be-
nieuwd naar het programma, kijk dan 

op zaterdag 24 januari naar Omroep 
Brabant. Ger Gespeuld speelt weer 

in uitverkochte zalen
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Beek en Donk - De jaarlijkse feest-
avond voor vrijwilligers en sponsors 
bij Sparta’25 vond zaterdag plaats. Het 
feest werd met ruim 225 gasten prima 
bezocht.

In het openingswoord dankte voorzit-
ter Brechje Biemans alle vrijwilligers en 
sponsors voor hun geweldige inzet en 
bijdrage, die het mogelijk maken dat de 
vereniging alle activiteiten kan blijven 
organiseren en vele nieuwe initiatieven 
kan ontplooien. Sparta en geen enkele 
andere club, kan zonder deze groep 
mensen.  

Tijdens de feestavond is ook de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ bekend ge-
maakt. Dit nieuwe initiatief is geïnitieerd 
door de ‘Vrienden van Sparta’25’. Zeer 
terecht viel Martien Swinkels deze eer te 
beurt. Een man die bijna elke dag op het 
sportpark is te vinden voor allerlei klus-
sen. Het is aan Martien om de prijs van 
€100,00 een mooie bestemming te ge-
ven binnen de club. 

Carnaval bij Sparta’25
Op vrijdag 13 februari wordt traditioneel 
het carnaval bij Sparta’25 ingeluid, met 
de bekendmaking van de Raad van XI en 
de prins van Sparta’25, en het afscheid 
van prins Ronnie van ut zuvvende. 
Een DJ zal deze avond de nodige car-
navalskneiters draaien en het cabaret 
zal menig Spartaan nu al weer doen 
zweten.  Een mooie gezellige avond in 
de kantine, om alvast lekker in de stem-
ming te komen. 

Traditioneel op de zaterdag met 
Carnaval vindt het carnavalstoernooi in 
Sporthal D’n Ekker plaats voor de jeugd. 
Natuurlijk wordt er verkleed gevoetbald. 
Na de wedstrijden gaat iedereen, onder 
leiding van de jeugdprins en zijn gevolg, 
in optocht naar de kantine, waar een leuk 
carnavalsfeest wordt gehouden voor de 
jeugdspelers. Clown Dico komt bij Sparta 
op bezoek. Hij heeft voor veel kinderen 
een leuke verrassing. Ook worden vele 
spelletjes gespeeld waarbij leuke dingen 
zijn te verdienen. Ouders, opa’s,oma’s, 
iedereen die zin heeft in een gezellig car-
navalsfeestje is van harte uitgenodigd ! 

Het carnaval bij Sparta wordt op maan-
dag 16 februari afgesloten. Een spette-
rende carnavalsmiddag met een  optre-
den van een groots carnavals variété. 
Ook hier is iedereen welkom die zin heeft 
in een leuk feestje. Meer informatie volgt 
via De MooiLaarbeekKrant en de site van 
Sparta’25. 

Sportend Laarbeek

Sparta’25 bedankt sponsors 
en vrijwilligers

rolschaatsen RC De Oude Molen maakt zich op 
voor NK Showrijden 

Roel Janssen nieuwe voorzitter 
Sparta’25 

Beek en Donk/Almere - In het 
Topsportcentrum van Almere wordt 
zaterdag 7 februari het Nederlands 
Kampioenschap Showrijden gereden. 
Met 33 rijdsters uit Laarbeek en om-
geving verdeelt over 8 nummers gaat 
RC  De Oude Molen aan deze wed-
strijd deelnemen. Het wordt zeker een 
spannende dag. De  NK equipe en 
haar supporters zijn er bijna helemaal 
klaar voor.

Tijdens de drukbezochte Kerst-
ROLLERshow in december werden de 
acts gepresenteerd aan het publiek en 
bovendien zeer kritisch bekeken door 

alle trainsters. Trainsters, rijdsters en 
begeleiders zijn hierna druk aan de slag 
gegaan om alles nog meer te verfraai-
en en alle figuren nog preciezer uit te 
voeren.  Voor de rijdsters en trainsters 
staan nog een aantal laatste trainingen 
en een gezellig teambuilding op het 
programma. Begeleiders en naaisters 
zorgen voor de laatste extra glitters 
en elementen op de kleding, daarna 
alles inpakken, goed checken en niets 
vergeten, want Almere… ze komen er 
aan!

RC De Oude Molen gaat in 5 van de 
6 categorieën de strijd aan met de rest 

van Nederland. Ze rijden dit jaar met 
2 Kwartetten, 2 Jeugdkwartetten, 2 
Jeugdteams, een Kleine groep en voor 
het eerst een Formatie. De 19 rijdsters 
van de formatie voeren in een groep 
passen in patronen uit, op muziek dat 
van ritme wisselt. Het is duidelijk dat 
de eenheid  en het artistieke deel be-
langrijk zijn. 

De rollerclub wenst alle rijdsters, trai-
ners en begeleiders heel veel succes op 
7 februari. Wilt u meer weten over dit 
bijzondere evenement zie de website 
www.rcdeoudemolen.nl. 

Beek en Donk - Tijdens een ingelaste 
Algemene Ledenvergadering is maan-
dagavond Roel Janssen gekozen als 
nieuwe voorzitter van Sparta’25. Hij 
neemt hiermee de voorzittershamer over 
van Brechje Biemans, die haar functie na 
5 jaar neerlegt. 

Roel Janssen is woonachtig in Beek en 
Donk en werkt in het dagelijks leven als 
advocaat vanuit zijn praktijk in Helmond. 
Voor Sparta’25 is Roel geen onbekende. 

In het verleden voetbalde Roel zelf bij 
Sparta’25 en op dit moment is hij leider 
van de D4. Zijn twee zonen voetballen 
beide in de jeugd van de groen-witten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
is Ricardo Neijts gekozen als Secretaris. 
Marcel Bussers is gekozen als bestuurslid 
Voetbaltechnische Zaken en aftredend 
voorzitter Brechje Biemans is gekozen als 
bestuurslid Projecten. Hiermee zijn alle 
bestuursfuncties bij Sparta’25 weer bezet.

voetbal

 Roel Janssen, de nieuwe 
voorzitter van Sparta’25

Martien Swinkels

“Ouders langs de zijlijn, positief of negatief?”

Thema-avond voor de Laarbeekse voetbalverenigingen
Beek en Donk - Ook bij Sparta’25 
komt het met regelmaat voor dat ou-
ders met wellicht heel goede bedoe-
lingen langs de zijlijn tijdens de trai-
ning/wedstrijd staan te roepen wat de 
jeugdspelers, behorende bij dat team, 
moeten doen of anders moeten doen 
om te winnen.

Dit komt niet alleen bij de jongste 
jeugd voor, maar zeer zeker ook bij de 
oudere. Ook de tegenstanders, grens- 
en scheidsrechters moeten het dan 
met regelmaat ontgelden. Deze ma-
nier van coachen/roepen roept ook bij 
Sparta’25 de nodige weerstand op en 
hier gaan ze dan ook extra aandacht 
aan geven. Dit doet de vereniging 
trouwens al middels de Commissie 
‘Normen en Waarden’, maar het kan 
nog beter.

Kind, jeugdspeler, tegenstander, 
grens-/scheidsrechter, jeugdtrainer, 
(groot)ouders, begeleiders, bestuur 
en clubvrijwilligers wordt hierdoor een 
stuk voetbalplezier, maar ook motiva-
tie, opleiding, ontwikkeling, omgang 
met anderen, etc. ontnomen. Ouders 
zijn echter wel superbelangrijk om bij 
trainingen/wedstrijden aanwezig te 
zijn om hun kind en de medespelers 
positief aan te moedigen. 

Op het moment dat je kind bij de club 
het kleedlokaal voor de training/wed-
strijd binnenkomt leen je als ouders 
zijnde je kind uit aan de club/trainer/
begeleiders tot en met het moment 
dat je kind na afloop van de training/
wedstrijd het kleedlokaal weer verlaat 
en dan nog zou het heel verstandig zijn 
om als ouder dan positief met je kind 

over zijn activiteit te praten. Op deze 
manier zal hij veel meer leren onthou-
den en vooral plezier hebben in zijn 
voetbaljeugd.

Voor wie en wanneer?
De doelgroep van deze avond zijn ou-
ders van jeugdspelers, begeleiders van 
jeugdteams en kaderleden/bestuursle-
den van voetbalverenigingen. Heb je 
interesse, dan zien we je graag komen. 

Deze avond houdt Sparta op maandag 
2 februari in het clubgebouw aan de 
Heereindsestraat 10 in Beek en Donk. 
De avond begint op 20.00 uur. Er wor-
den onder andere presentaties gege-
ven door Rick de Rooij van Helmond 
Sport en Art Langeler van PSV. Rond 
22.00 uur zal de avond worden afge-
sloten.   

De showrijdsters van RC De Oude Molen

Parklaan 6  |  Beek en Donk

www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
HELP! 
De meest gestelde vraag bij onze club 
als potentiele leden contact opnemen 
is WAT KOST HET.

Om je heen zie je het natuurlijk overal, 
de kranten schrijven er heel recent ook 
uitgebreid over, op FB komen artike-
len voorbij over januari sportscholen-
maand.  De prijsvechters, de budgets, 
de gratis inschrijfaanbiedingen en een 
sporttas als je nu lid wordt!

Niet raar dus dat het eerste wat men-
sen vragen is wat iets kost.
Maar heb je ooit iets gekocht waarvan 
je niet weet wat het is? Meestal toch 
niet. 

Maar laten we eerst eens verder gra-
ven. Waarom bel je eigenlijk naar de 
sportschool. 

Je wilt geholpen worden!

Eigenlijk vind je al heel lang dat je iets 
aan je gezondheid moet doen. Maar je 

bent geen sporter van har-
te, zweten vind je niet leuk 
en zwetende mensen om 
je heen al helemaal niet. 
(Zo denk je er misschien 

in je hoofd over!). Dus 
je googled wat, je be-

kijkt wat websites, 
je bekijkt de folder 

die op de deurmat is 
gevallen en op een be-

paald moment maak je 
de keuze om contact 
te leggen. Via een 
contactformulier,  via 
email of telefonisch, 
of misschien ben je 

wel heel moedig en durf je ergens bin-
nen te stappen. Heel knap van je.

Maar wat doe je eigenlijk? Je vraagt 
om hulp. Je wilt eigenlijk niet sporten, 
maar je weet dat het zo goed voor je 
is. Je wilt wellicht 10 kg kwijt, of je wilt 
met je kinderen mee kunnen rennen 
in het bos, je hebt vaak zeurende pijn 
in je onderrug, je moet revalideren na 
een operatie of je wilt uit die vier mu-
ren weg en contacten leggen. Allemaal 
hulpvragen die bij een sportcentrum 
vaak na wat doorvragen boven tafel 
komen. 

En het liefst wil je dat je dan ook re-
sultaat krijgt. En daarbij wil je dan ook 
graag geholpen worden.

Dus mijn advies! Leg contact met een 
sportschool en vraag om hulp.

De mensen die je ontvangen voor een 
kennismaking (gewoon op afspraak en 
zonder je sportkleding, want je moet 
eerst eens komen sfeerproeven, bele-
ven en voelen wat iemand of iets uit-
straalt- en dan weet je zeker dat men 
voldoende tijd voor je heeft!). Lekker 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee. De mensen van de fitnessclub 
weten de juiste vragen te stellen om er 
achter te komen wat je hulpvraag is. 
En samen met de professionals kun je 
afspraken maken om je resultaten te 
behalen. En weet je, dan is de prijs niet 
meer zo belangrijk, dan gaat het om 
het vertrouwen wat je krijgt in iets, in 
iemand, in een team.

Wij professionals helpen je graag!

Ellen Tappel
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COLUMN

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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Eerste sportgala VV Mariahout groot succes

Mariahout – Het eerste sportgala van 
VV Mariahout werd zaterdag gehouden 
in de kantine van de voetbalvereniging. 
De activiteitencommissie is maanden 
bezig geweest om er een goed georga-
niseerd gala van te maken.

Om 20.00 uur lag de rode loper klaar, 
de kantine was goudkleurig versierd, de 
DJ had zijn muziek klaar en het podium 
stond klaar voor Henri Bouwmans, die 
de avond ging presenteren. De eerste 
gasten kwamen binnen en allen keurig in 
galakleding gekleed.

In 7 categorieën  waren er spelers, speel-
sters en trainers genomineerd. De cate-
gorieën bestonden uit beste speelster, 
beste speler, talent man, talent vrouw, 
beste trainer en d’n opkikker. Vanaf 12 
december kon er gestemd worden in 
deze categorieën via de website van VV 
Mariahout. Uiteindelijk is er maar liefst 
447x gestemd en daar kwamen onder-
staande winnaars uit.

Beste speler:  Wim van den Heuvel 
Beste speelster:  Marsha Bekkers 
Talent man:  Dennis Veldpaus

Talent vrouw:  Emy van Dijk 
Beste trainer:  Wim de Roy 
D ’n opkikker:  Martijn van der Linden 
Beste team:  Dames team 

VV Mariahout dankt alle gasten, vrijwilli-
gers, barpersoneel, DJ, Henri Bouwmans 
voor de presentatie en alle andere men-
sen die erbij betrokken waren. Het was 
een onvergetelijke avond. Bedankt en 
graag tot volgend jaar!

Trainer van het jaar: Wim de Roy

Speler van het jaar: Wim van den Heuvel Talent man: Dennis Veldpaus Talent vrouw: Emy van Dijk

Speelster van het jaar: Marsha Bekkers

Beek en Donk - Eindelijk was het zover, 
DHVM mocht voor de eerste maal deze 
jaargang de bloemen ontvangen voor 
een overwinning. FC Avondrood, verle-
den week nog de verrassende overwin-
naar, droop af met de staart tussen de 
benen. 

DHVM begon furieus aan het duel ge-
tuige de 3 doelpunten in een tijdsbestek 
van 6 minuten. Het bleek voldoende 
voor de 3 punten en vreugde over deze 
behaalde zege. Het kwam daarmee ook 
op gelijke hoogte met Aben & Slag, voor 
even. 
 
Aben & Slag advocaten speelde name-
lijk later die avond tegen de runner-up 
Puur Baden. Gebrand op een overwin-
ning was de druk hoog bij de mannen in 
het zwart gekleed. Koste wat kost moest 
er gewonnen worden en tegen een team 
als Aben & Slag is dat natuurlijk koren 
op de molen. Zij wisten wel raad met de 
getergde spelers van Puur Baden en sloe-
gen hun slag. Geduldig, ook zodra Puur 
Baden in ondertal stond, wachtte Aben & 
Slag op het juiste moment en sloeg dan 
toe. Zo bogen ze de achterstand van 1-0 
om in een klinkende 4-1 zege, waarmee 
het weer afstand nam van DHVM. Puur 
Baden likt de wonden na deze deceptie. 
 
Nummer 3 FC Geerts kwam deze avond 
in actie tegen Hurkmans Plaatwerk BV. 
Hurkmans koesterde al snel de hoop 
deze wedstrijd eindelijk weer eens een 
zege binnen te hengelen nadat ze snel 
op voorsprong waren gekomen, maar 
moest uiteindelijk toch zijn meerdere 
erkennen in FC Geerts. Gedegen en ge-
slepen troffen de geel-zwarten driemaal 
doel en wist het zo met 3-1 te winnen. 
Het nadert daarmee de nummer 2 tot op 

twee punten. FC Geerts speelde goed. 
Volgens grensrechter Hans van Berlo 
komt dat door het zelfvertrouwen bin-
nen de groep. Ze voelen elkaar goed aan.

Het laatste B-klasse duel werd gespeeld 
tussen koploper FC van de Burgt en 
BrabantTent. FC van de Burgt kon de la-
chende 3e worden door te winnen van 
het vormdipperige BrabantTent. Dat 
deed het ook, ruim welteverstaan. Met 
misschien wel de snelste treffer van het 
seizoen (10 seconden) begon de ‘FC 
van de Burgt-show’. Het stond snel 4-0, 
waarna BrabantTent zich herpakte en uit 
een handvol dotten van kansen er 2 ver-
zilverden. Daarna nam FC van de Burgt 
het heft weer in handen en liep het uit 
naar 7-3. Uitlopen deed het ook in de 
stand, 6 punten is het gat nu. 
 
De A-klasse had vandaag een rustige 
avond. Bij de avondaftrap stond kop-
loper Café-Zaal de Tapperij tegenover 
Rijwielhandel van den Berg. Ook de 
nummer 5 van de stand was niet opge-
wassen tegen de koploper. De Tapperij 
dendert door richting de titel en won ook 
dit potje, ditmaal met 6-0. 

Achter Rijwielhandel van den Berg deed 
Meulensteen/ van Lieshout goede zaken 
door verder afstand te nemen van hek-
kensluiter Café Thuis. Het nog puntloze 
Café Thuis kon ook geen vuist maken te-
gen Meulensteen. Het kwam nog wel op 
voorsprong maar moest in het vervolg 
lijdzaam toezien hoe Meulensteen uitliep 
naar een 7-2 zege. Het seizoen lijkt nu al 
op de spreekwoordelijke nachtkaars, ter-
wijl Meulensteen op de ranglijst ook over 
Vesters Hoveniers heen wipte. 

DHVM behaalt 
eerste seizoenszege

zaalvoetbal

Heren recreanten Bedovo houden 
het spannend

Avanti neemt deel aan judotoernooi Mariahout

Jaarvergadering 
HSV Het Geduld

Budoclub Beek en 
Donk op bezoek 
in Mariahout

Beek en Donk - Tussen de volleybal-
wedstrijden van afgelopen week zaten 
een aantal pareltjes, waaronder beide 
partijen van de heren uit de recreanten-
competitie. In hun poule leggen zij niet 
alleen anderen, maar ook elkaar het vuur 
aan de schenen.

Bedovo HR3 speelde vorige week tegen 
de tot dusver onbereikbaar gebleken 
nummer 1, Dientje/Unibouw. Echter, in 
een wedstrijd die alles behalve van een 
leien dakje ging, kon Bedovo aan het 
bijna smetteloze competitieverloop van 
de koploper een minpuntje toevoegen. 
In een zinderende wedstrijd verloren zij 
weliswaar, maar werd de eer met een 2-1 
uitslag behouden.

Voor de heren van Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1 staat deze zelfde topper 
volgende week op het programma. Deze 
week mochten zij het nog wat rustiger 
aan doen en zorgden zij er met een dave-
rende 3-0 overwinning voor dat zij de 2e 

plek tussen Dientje/Unibouw en Bedovo 
HR2 voorlopig bezet houden.

Bij de dames ging het Bedovo DR3 ge-
makkelijk af. Hun tegenstander kon 
slechts 5 posities in het veld bezetten 
en daardoor waren er voor de Beek en 
Donkse meiden voldoende kansen om te 
scoren. Aangezien winst nooit in gevaar 
kwam, was het een mooie wedstrijd om 
voor het eerst met een vaste spelverde-
ler te spelen. Dit resulteerde in 3 mooie 
punten.

De Smulsmurf/Bedovo DR2 overkwam 
hetzelfde euvel als de tegenstander van 
Bedovo DR3. Ook zij begonnen met 
slechts 5 dames in het veld en al gauw 
bleek het onmogelijk om dit tekort te 
compenseren. De 1e set werd verloren, 
maar toen in de 2e set alsnog een zesde 
speelster aansloot, draaiden de rollen om. 
Met 25-16 en 25-19 werden de overige 
sets simpel gewonnen.

Op een zelfde soort voorspoed kon 
Bedovo DR1 niet rekenen. Of het door 
de zware training, de bal of de lange 
winterstop kwam, was niet duidelijk. 
Feit was wel dat de wedstrijd ontzettend 
moeizaam verliep. Knappe aanvallen en 
reddingen werden afgewisseld met on-
nodige fouten en slordigheden. Gelukkig 
maakte een nipte winst in de 3e set het 
één en ander goed, maar er werd toch 
echt met 2-1 verloren.

In de Nevobo-competitie had Next/
Bedovo Dames 1 wat recht te zetten. 
Vorige week lieten zij verrassend een set-
je liggen tegen het laaggeplaatste Peter 
Peters D1. Deze week speelden zij tegen 
een team van ongeveer hetzelfde kaliber, 
maar ter contrast lieten zij nu wel de ei-
gen klasse zien. Met een galerij aan killer-
blocks van onder andere Eefje Schippers, 
werd tegenstander Detac volledig van 
het veld geveegd.

Lieshout - De judoka’s van Avanti 
in Lieshout hebben zondag deel-
genomen aan een judotoernooi in 
Mariahout. Voor de judoka’s een goed 
begin van 2015. 

Acht leden van judoclub Avanti namen 
deel aan een lage banden toernooi 
in Mariahout. Max van Pelt, Bas van 
Pelt, Willem Opheij, Eva Dumijlinck, 
Thomas Overdijk, Sem van de Baar, 
Mirte Meulendijks en Luca van Osch 
waren klaar voor de strijd.

Mirte was de hoogste bander van het 
groepje en liet dat ook zien. Ze zette al-
lerlei verschillende technieken in, wis-
selende judopakkingen, judoworpen 

en combinaties hiervan. Max was de 
jongste en heeft een witte band. Ook 
al kende hij minder technieken, die 
eerste beenworp zat er goed in waar-
door hij een partij won. Willem, Sem 
en Eva waren goed aanvallend bezig, 
hierdoor werden hun tegenstanders 
overrompeld. Bij Bas en Thomas was 
een perfecte judopakking zichtbaar, 
Bas liet zelfs een bevrijdingstechniek 
zien. Luca won een partij op beslissing. 
Continu inzetten leverde een voordeel 
op. Judoclub Avanti is trots op alle ju-
doka’s. 

Uitslag 
1.Willem Opheij,1. Sem van de Baar, 
1. Mirte Meulendijks, 3. Max van Pelt, 

3. Eva Dumijlinck, 3. Luca van Osch, 4. 
Bas van pelt, 5. Thomas Overdijk.   

volleybal
vissen

Beek en Donk – Hengelsportvereniging 
Het Geduld houdt woensdag 28 januari 
haar jaarvergadering. Deze wordt ge-
houden bij Café van de Burgt aan het 
Heuvelplein in Beek en Donk vanaf 
19.00 uur. 

Naast de jaarverslagen van secreta-
ris en penningmeester komen ook het 
verslag van wedstrijdvissen witvissen 
en karpervissen aan bod. Evenals de 
jeugdcursus, vijveronderhoud en de 
bestuursverkiezing. Loet Dobbelsteen 
wil zijn bestuurlijke taken wegens tijd-
gebrek beëindigen. Peter Beerens heeft 

nogmaals aangeven dat hij zijn taak, als 
wedstrijdleider niet wil voortzetten. Hij 
blijft wel in het bestuur. Nieuwe kandi-
daten uit de vereniging kunnen zich tot 
24 uur voor aanvang van de vergadering 
schriftelijk aanmelden. Deze aanmelding 
dient voorzien te zijn van de naam en 
vijf handtekeningen van leden. (Dit is 
formeel nodig volgens de statuten) Het 
bestuur van de hengelsportvereniging 
hoopt op een grote opkomst, zodat sa-
men gedacht en besloten kan worden 
over de toekomst van de vereniging. 

Beek en Donk - 7 Judoka`s van Budoclub 
Beek en Donk namen zondag deel 
aan het lage banden toernooi dat in 
Mariahout door de plaatselijke judover-
eniging werd gehouden. 

Imke Toonen nam voor de eerste keer 
deel aan een toernooi. Voor haar was 
het allemaal wat spannend, maar ze liet 
zien dat ze er zin in had! Gijs de Visscher 
deed ook enorm z`n best, maar hij had 
wat pech. Maar hij doet vaak mee aan 
toernooien en het lukt steeds beter om 
het de tegenstanders zo moeilijk moge-
lijk te maken. Ga zo door! Roy Vialle zat 
in een erg zware poule, maar hij liet zich 
niet van de wijs brengen. Hij won in ieder 
geval een partij met een mooie ippon (10 
punten).

Met Noortje van den Bogaard gaat het 
ook ieder toernooi beter. Tijdens haar 
partijen laat ze iedere keer zien dat ze 
weer nieuwe dingen heeft geleerd. Ze 
won een partij met een yugo (5 pun-
ten) en er gingen er helaas 2 verloren, 
waarvan 1x op beslissing van de scheids-
rechter. Tijn Korsten begon erg goed aan 
het toernooi. Hij won zijn eerste partij 
met een ippon, helaas verloor hij de 2 
daarop volgende partijen. Lars van Ham 

was ook goed bezig. Hij verloor helaas 
1 partij, maar er werden ook twee par-
tijen gewonnen: 1x met een yugo en 
1x met een ippon.  Sven Beckers was in 
een uitstekende vorm. 2 partijen werden 
voortijdig beslist met een ippon, de derde 
partij werd gewonnen met een wazari (7 
punten).

De uitslag
1. Sven Beckers, 2. Imke Toonen, Lars 
van Ham, 3. Roy Vialle, Noortje van den 
Bogaard, Tijn Korsten, 5.Gijs de Visscher.

judo

De judoka’s van Avanti met hun prijzen

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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We kunnen op het moment inderdaad 
zowel figuurlijk als letterlijk over 
bovenstaande titel spreken! Het 
is waarheid, dat er al maanden 
verschrikkelijke dingen gebeuren, 
waarbij bovenstaande ook letterlijk 
het gevolg is van die verschrikkelijke 
oorlog, die er gestreden wordt tussen 
tal van volkeren, op grond van religie, 
geloof, macht, onmacht en noem 
maar op! De meeste gruwelijke dingen 
gebeuren jegens de mensheid, men 
loopt met de kop tegen de muur, 
met als dieptepunt het zonder pardon 
onthoofden van mensen. Deze mensen 
met een eigen geloof, eigen mening 
en noem maar op, worden zomaar als 
‘beesten’ afgeslacht! De rest van de 
wereld steekt óf de kop in het zand, 
óf steekt de koppen bij elkaar en maar 
een gedeelte slaat ook echt de spijker 
op z’n kop!

Niet te bevatten dit alles, evenmin het 
verhaal van een leerling in de groep, 
onder het mom van: ‘Wie heeft er iets 
in het weekend meegemaakt en wil 
dit met de groep delen?’  “Natuurlijk, 
meneer! Ik heb een dier geslacht 
afgelopen zaterdag en volgens mij 
hebben we het de zondag gegeten!” 

Dit is natuurlijk niet te vergelijken met 
wat er hierboven mondiaal gebeurt, 
maar toch klinkt het verhaal van 
een scholier die een kip ‘slacht’ echt 
luguber, kan ik je vertellen. Deze 
leerling vertelde ons dus, dat hij het 
afgelopen weekend thuis de kippen 
mocht slachten en hoe dat in zijn werk 
ging. Ik wil u dat niet onthouden!

Hij vangt de kip na een korte 
achtervolging, wat al een hele kunst 
is, als je het mij vraagt. Daarna neemt 
hij de kip tussen zijn beide benen en 
houdt met zijn beide handen de kop 
vast van de kip.  En met een korte, 
ferme ruk naar boven, wordt zo de 
kop eraf getrokken, de kip bloedend 
en struikelend achterlatend, nog 
een beetje lopend als kip zonder 
kop! Daarna heeft hij de veren 
eruit getrokken en was hij helemaal 
besmeurd met bloed en veren, zo gaf 
hij aan. Ook heeft hij ooit éérst de 

veren eruit getrokken en dáárna de kip 
pas geslacht. Niet zo’n beste volgorde, 
maar “je wordt er dan in ieder geval 
niet vies van!” Ik houd het meer op de 
figuurlijke betekenis van ‘de kop eraf’!
Dit houdt in dat er een begin is 
gemaakt en ik bedoel hiermee, dat 
er het afgelopen weekend  weer 
gevoetbald is in den lande! De heren 
voetballers konden weer aan de bak!

Echt gedetailleerd zal ik er niet op in 
gaan, er is niet zo heel veel gebeurd, 
toch? De ‘grote mannen’ wonnen hun 
wedstrijd, of Twente wordt nog als een 
topclub gezien en echte verrassingen 
waren er dan ook niet, of het moet 
Excelsior zijn geweest, die weer eens 
een uitduel won, na een wel héle 
lange tijd! Nee, de spanning is nog 
niet echt te snijden! Volgende week 
zal het anders zijn; met PSV uit tegen 
subtopper Cambuur, Zwolle tegen 
AZ, de nummers 4 tegen 5 en de 
echte klassieker staat dan ook op het 
programma. Ajax treedt thuis tegen 
Feyenoord aan, waarbij de aansluiting 
met PSV op het spel staat, hoewel 
de Rotterdammers inmiddels al 8, 
respectievelijk 12 punten, achterstaan 
op Ajax en PSV! Maar ook in het 
betaalde voetbal is dus de kop eraf en 
er zullen in de loop van het seizoen 
nog verscheidene koppen gaan rollen!

R. van den Enden

Lieshout - Het jeugdteam van 
Badminton Club Lieshout tot en met 
de leeftijd van 15 jaar heeft de compe-
titie beëindigd met twee zware neder-
lagen tegen de uiteindelijke nummer 1 
en 2 van de 6de afdeling. Thuis tegen 
de leeftijdsgenoten van Slamis werd er 
met 8-0 verloren. Ook tegen de jeugd 
van BC de Zwaluwen konden geen pot-
ten worden gebroken: de kampioen van 
deze klasse won met 8-0.

BC de Zwaluwen-U15 - BCL-U15/
Rabobank: 8-0
De uitwedstrijd tegen de leeftijdgeno-
ten van BC de Zwaluwen bracht voor 
BCL-U15/Rabobank een dikke neder-
laag. Die nederlaag was overigens ook 
verwacht, gezien de sterkte van de te-
genstander. Het team uit Prinsenbeek 
heeft dit seizoen 10 van de 11 wedstrij-
den met duidelijke cijfers gewonnen en 
steekt met kop en schouders boven de 
andere teams uit. Roel de Laat, Mathijs 
Janssen, Gwenn Somers en Janne van 
de Laarschot konden dan ook geen van 
de acht partijen winnen, ondanks dat ze 
dat wel probeerden. Uiteindelijk konden 
ze ook geen set winnen; alle partijen 
werden in twee sets verloren. Alleen in 
de jongens-dubbelpartij met Mathijs 
Janssen en Roel de Laat en in de single-
partij van Gwenn Somers kon nog enigs-
zins aangehaakt worden. Dat was uitein-
delijk niet voldoende om ook maar één 
puntje te halen, waardoor de Lieshoutse 
badmintonners met lege handen weer 
naar huis konden.

BCL-U15/Rabobank – BC
Slamis’67-U15: 0-8
Ook de laatste wedstrijd van het sei-
zoen heeft geen punten opgeleverd voor 
BCL-U15/Rabobank. In de thuiswed-
strijd tegen het Udense BC Slamis’67 

werden uiteindelijk alle partijen verloren. 
Deze keer waren de partijen echter veel 
gelijkwaardiger en spannender dan te-
gen De Zwaluwen. Roel de Laat zat bij-
voorbeeld met twee keer 20-22 wel héél 
erg dicht tegen een set of wedstrijdwinst 
aan. Ook Mathijs Janssen en Gwenn 
Somers kwamen zo ver. Ook zij verloren 
de eerste én de tweede set met 20-22, 
waardoor ook zij met lege handen ach-
terbleven. In de andere partijen waren 
de verschillen wel wat groter en haalde 
de Udense gasten de partijen eenvoudi-
ger binnen. Ondanks twee verlengingen 
kon de Lieshoutse jeugd, ook in de laat-
ste wedstrijd van het seizoen dus geen 
puntje binnenhalen.

Eindstand
Door alle uitslagen is BCL-U15/Rabobank 
op de zevende en laatste plaats geëin-
digd in 6de  afdeling van de U15 klasse, 
op 6 punten afstand van nummer zes: 
BC Oosterhout-U15/3. Bovenaan is in 
deze 6de afdeling BC de Zwaluwen met 
afstand kampioen geworden. Tweede is 
het Udense BC Slamis-U15 geworden 
op liefst 22 punten van de koploper. 
BCL-U15/Rabobank heeft in deze klasse 
uiteindelijk twee wedstrijden gelijk kun-
nen spelen: twee keer tegen de num-
mer 6: BC Oosterhout-U15/3 en geen 
wedstrijden kunnen winnen. 

Beek en Donk - In Zoetermeer werd 
zondag 18 januari het NK Indoor 2015 
verschoten. Inschrijving stond open 
voor alle NHB-leden, maar het aantal 
beschikbare plaatsen was beperkt. Dus 
om te bepalen wie mocht deelnemen 
hanteerde de NHB een kwalificatiepro-
cedure. Kwalificatie middels scores be-
haald in de Regiocompetitie en A-status 
Indoorwedstrijden.

Van Strijd in Vrede was het recurver 
Jolanda van der Kruijs en compounder 
Twan van der Kruijs gelukt zich op deze 
wijze te kwalificeren. Compoundschutter 
Stefan Kouwenberg stond 1e reserve en 
werd op het laatste moment opgeroepen 
wegens een blessure van een geplaatste 
schutter.

Bij de heren compound en heren recurve 
moest men twee voorrondes door zien 
te komen om de kwartfinales te berei-
ken. Stefan kwam helaas deze zondag-
ochtend maar niet op schot en haalde 
de tweede ronde niet. Twan kwam de 
eerste ronde door op score. Tijdens de 
tweede ronde behaalde hij wel voldoen-
de matchpunten om door te kunnen 
naar de kwartfinale. Maar daarin moest 
hij aantreden tegen de nummer 1 van de 
wereld Mike Schloesser. Aanpoten dus 
en proberen om niet met 6-0 te verlie-
zen. Het werd uiteindelijk 6-2 voor Mike, 
die later op de dag overtuigend en op-
permachtig Nederlands Kampioen zou 
worden. Twan eindigde in de eindklas-
sering op een mooie vijfde plaats.

De dames compound en dames recurve 
schoten 1 voorronde. In die voorronde 
won Jolanda voldoende matchpunten 
om de kwartfinale te bereiken. Daarin 
kwam ze uit tegen Shireen-Zoë de Vries. 
Shireen schoot sterk en won de kwart-
finale met 7-3. Later op de dag werd 
Shireen Nederlands Kampioen. Jolanda 
eindigde net zoals Twan op een mooie 
vijfde plaats.

Beide schutters kunnen terugkijken op 
een succesvol en sterk indoorseizoen 
en hopelijk blijven ze goed op schot als 
binnenkort de teamkampioenschappen 
worden verschoten.

Regiowedstrijd 
De 5e regiowedstrijd 25m1pijl voor 
handboogvereniging Strijd in Vrede 
werd gehouden op zaterdag 17 januari. 
Hieronder volgen de uitslagen.

Compound
Stefan Kouwenberg 240, Twan van der 
Kruijs 238, Theo de Jong 238, Manou de 
Jong 229, Louis van de Zanden 225 en 
Theo van den Dungen 220.

Recurve
Jolanda van der Kruijs 230, Mark Kanters 
229, André Goedemans 216, Rita 
Segers 213, Wietse Aarden 211, Antoon 
Leenders 203, Henk Caris 202, Henk 
Leenders 200, Wim van de Kerkhof 188, 
Wim van den Eijnden 182, Martien van 
Deurzen 174 en Auke Segers 148.

Jeugd Badminton Club Lieshout 
beëindigd competitie

NK Indoor met Strijd in Vrede 
schutters

Sabine Verbakel, speelster van 
BCL-U15/Rabobank

badminton

Beek en Donk - Al jarenlang geeft 
zwemvereniging Beek en Donk zwem-
les aan mensen met een beperking. 
Onlangs zijn er enkele plaatsen vrij-
gekomen. Heb jij een beperking 
en vind je zwemmen ook zo leuk? 
Meld je dan aan!

Elke week beginnen ze de les met in-
zwemmen. Daarna komen er allerlei 
zwemslagen aan de beurt, maar ook 
survival-onderdelen, zoals door het 
gat zwemmen en nog veel meer. De 
les wordt afgesloten met een spel naar 
keuze. Iedere week mag iemand anders 

kiezen. De grootste lol hebben ze dan. 
Soms wordt er ook nog bij gezongen.
 
Er wordt natuurlijk niet op eigen houtje 
gezwommen. Er zijn hele enthousiaste 
zwemjuffen, die je vaak met een bom-
metje nat kan proberen te spetteren. 
Lijkt dit alles jou ook heel leuk en zou 
je graag een keer mee willen zwemmen 
of wil je eerst alleen maar even kijken? 
Je bent van harte welkom! Er wordt 
gezwommen op donderdagavond van 
19.45 tot 20.45 uur bij zwemvereni-
ging Beek en Donk in het zwembad 
Drie Essen. Het zou leuk zijn als jij ook 
komt zwemmen! Je dient wel in het be-
zit te zijn van een zwemdiploma.

Interesse of vragen? Neem dan con-
tact op met Inge Lok, tel. 0492-
461548. Voor meer informatie 
kun je ook terecht op de website 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl. 
Misschien tot ziens!

Zwemmen voor mensen met een 
beperking

zwemmen

Lieshout - Van de door de Nederlandse 
Handboog Bond georganiseerde bonds-
wedstrijden, werd afgelopen week de 
vijfde wedstrijd gehouden.

Een gedeelte hiervan werd geschoten 
op de accommodatie van Krijgsman 
Soranus waarbij ook aanwezig wa-
ren de schutters van De Vriendschap 
uit Mierlo en van DHSZOD uit Asten-
Heusden. Dinsdagavond schoot de jeugd 
van Krijgsman Soranus, waarbij zowel 
Jeffrey v.d. Post en Noa Relou een nieuw 

persoonlijk record schoten. De overige 
Krijgsman Soranus schutters kwamen 
donderdagavond aan bod waarbij het 
eerste team met haar 1116 punten de 
beste seizoenscore behaalde. Uitblinker 
was hier Ad Endevoets die tot een to-
taal van 236 punten kwam, waarbij op-
gemerkt dat ook Rik v.d. Westerlo met 
nieuwe bril en Arjan v.d. Heuvel beiden 
door de negen schoten.

Het tweede team bleef met 873 pun-
ten iets beneden de verwachting. Beste 

schutter was hier Maarten v.d. Elsen met 
199 punten.
Totaaluitslag
Ad Endevoets 236; Rik v.d. Westerlo 227; 
Arjan v.d. Heuvel 226; Paul v.d. Broek 
219; Willem Bekx 208; Maarten v.d. 
Elsen 199; Alex v.d. Ven 177; Stephan 
Wijffelaars 171; Rita Endevoets 171; 
Ziggy Daniëls 171; Theo v.d. Laar 162; 
Jim Daniëls 156; Toos v.d. Graef 155; 
Dion Thielen 138; Nelly v.d. Laar 138; 
Jeffrey v.d. Post 129; Noa Relou 124 en 
James Stam 124.

Aarle Rixtel – HBS de Eendracht heeft 
donderdag 15 januari meegenomen aan 
het Willem de Vries nederlaagtoernooi 
bij Handboogvereniging Neerlandia in 
Bakel. 

Het was de 1e wedstrijd van dit jaar en 
diverse schutters hadden nog moeite 
om hun normale niveau te halen. Bij 
deze wedstrijd was het de bedoeling 
om na de proefpijlen, 25 tellende pij-
len te schieten. Het resultaat van de 6 
hoogste schutters van de Eendracht 

was bepalend voor het verenigingsre-
sultaat. Het hoogste zestal van HBS de 
Eendracht schoot 1177 punten bijeen. 
Opgegeven was 1231 punten. Dit leid-
de tot een resultaat van –54. Het zestal 
van HBV Neerlandia haalde een resul-
taat van -38. Een verschil van 16 punten 
in het voordeel van Neerlandia. Hoogste 
schutter van de Eendracht werd Frank 
Schepers met 222 punten. 

Resultaat schutters de Eendracht
Frank Schepers 222; Jan v. Rooij 210; 

Toon v. Hoof 206; Arno Donkers 184; Jo 
Maas 178; Geert v. Ganzenwinkel 176; 
Gerrie v. Hoof 110 (TR); Harrie Moors 
89 (TR); Wim v. Mol 86; Luc v. Stam 81 
(TR).

De 1e wedstrijd van het 52e van 
Ganzenwinkeltoernooi wordt donderdag 
29 januari verschoten. HBV Ontspanning 
uit St. Oedenrode is dan de tegenstan-
der op de doel aan de Lijsterstraat 25. 
Aanvang 20.00 uur.

5e Regiowedstrijd bij Krijgsman 
Soranus

Mager toernooiresultaat HBS de Eendracht

handboogschieten

luguber, kan ik je vertellen. Deze 
leerling vertelde ons dus, dat hij het 
afgelopen weekend thuis de kippen 
mocht slachten en hoe dat in zijn werk 
ging. Ik wil u dat niet onthouden!

Hij vangt de kip na een korte 
achtervolging, wat al een hele kunst 
is, als je het mij vraagt. Daarna neemt 
hij de kip tussen zijn beide benen en 
houdt met zijn beide handen de kop 
vast van de kip.  En met een korte, 
ferme ruk naar boven, wordt zo de 
kop eraf getrokken, de kip bloedend 
en struikelend achterlatend, nog 
een beetje lopend als kip zonder 
kop! Daarna heeft hij de veren 
eruit getrokken en was hij helemaal 
besmeurd met bloed en veren, zo gaf 
hij aan. Ook heeft hij ooit éérst de 

De kop is eraf !
COLUMN
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Boekel/Mariahout - In de overgangs-
klasse A van het vrouwenkorfbal 
verloor het Mariahoutse Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, van 
koploper JES. De spannende wed-
strijd eindigde in 9-8.

In deze vier-punten wedstrijd was het 
voor Flamingo’s voor wat betreft de 
eerste plaats erop of eronder. Voor 
aanvang van de wedstrijd stond 
JES drie punten los van de num-
mer drie uit Mariahout. Flamingo’s 
startte de wedstrijd slecht. In het 
eerste kwartier zat er te veel span-
ning in de ploeg van trainer/coach 
Eric van Veghel. Dat leidde tot on-
nodig balverlies en bovendien gaf de 
verdediging te vaak de rebound en 
de kansen weg. JES, dat in de eerste 
helft het beste van het spel had, pro-
fiteerde hiervan en liep uit naar 3-0. 
Na een time out speelde Flamingo’s 
beter. De aanval begon te draaien 

en de verdediging gaf meer druk. 
Marloes van Lieshout tekende voor 
afstand voor 3-1. Even later gevolgd 
door een prachtige doorloopbal van 
Anouk van Eijndhoven die ook nog 
eens van afstand raak schoot: 3-3. 
Hierna verzuimde Flamingo’s te sco-
ren. JES deed dat wel twee keer: 5-3. 
Aanvoerder Manon de Beer rondde 
een mooie aanval op slag van rust 
keurig af: 5-4.

Na de pauze liep JES naar 6-4, maar 
had Flamingo’s het beste van het 
spel. Met een tomeloze inzet en een 
prima beleving zette de Mariahoutse 
formatie de ene na de andere aanval 
op. De defensie was bovendien sterk 
en pakte veelvuldig de rebound en 
dus balbezit. Manon van Eijndhoven 
scoorde 6-5 van dichtbij de korf en 
ze tekende even later van afstand 
voor de gelijkmaker: 6-6. Zus Anouk 
had het vizier op scherp en zij kon 

voor het eerst in de wedstrijd een 
voorsprong bewerkstelligen: 6-7. In 
de daaropvolgende fase verzuimde 
Flamingo’s JES de genadeklap te ge-
ven. De aanval had te veel kansen 
nodig en er sloop wat onrust in de 
ploeg. In de slotfase gooide JES de 
wedstrijd in een ruime minuut tijd 
op zijn kop door drie keer van grote 
afstand te scoren: 9-7. De laatste 
strafworp  die Anouk van Eijndhoven 
benutte bracht JES niet meer in ge-
vaar. De Boekelse vrouwen heb-
ben de kloof tot Flamingo’s op een 
onoverbrugbare vijf punten gezet. 
Flamingo’s koerst nu op de tweede 
plaats en hoopt op die manier in een 
rechtstreeks duel tegen de nummer 
twee van de overgangsklasse B als-
nog promotie af te dwingen. 

In de reserve eerste klasse B verloor 
senioren 2 in Nistelrode geflatteerd 
met 11-1 van Prinses Irene 2. 

Flamingo’s verliest van koploper JES

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.

Gratis thuisbezorgd!

Voor het betere 
onderhoud

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

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 24 januari 
15.00 Brabantia A1 - Sparta’25 A1 
13.00 Sparta’25 B1 - Sparta’25 B2 
11.30 Sparta’25 D2 - MVC D1 
11.30 Sparta’25 E1 - Mifano E1 
13.00 Sparta’25 JG1 - Onderling 
13.00 Sparta’25 MB1 - ASV’33 MB1 

Zondag 25 januari 
14.30 Sparta’25 1 - SBC 1 
12.00 Prinses Irene 2 - Sparta’25 2 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Detac D1 – Next/Bedovo D1    0-4 
(13-25, 12-25, 16-25, 10-25)
Particolare/DS MB1-Bedovo MB1 3-2 
(25-20, 18-25, 24-26, 26-24, 15-12)
Bedovo HR2 – Dientje/Unibouw   1-2 
(17-25, 25-20, 19-25)
Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 – 
Idem 1   3-0 (25-14, 25-22, 25-21)
Bedovo DR3 – Autobedrijf Pepers   3-0 
(25-12, 25-09, 25-08)
De Smulsmurf/Bedovo DR2 – Zorgmed   
2-1 (20-25, 25-16, 25-19)
Bedovo DR1 – Bongers    1-2 
(21-25, 17-25, 25-24)

Zaterdag 24 januari 
Sporthal Den Ekker, Beek en Donk
17.00 Bedovo MB1 - Were-Di MB1
17.00 Next/Bedovo D1 - Apollo D1
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 -
 Saturnus/Hendriks Coppelmans H2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 14, 17 en 18 januari
Odisco MW1 – MW1  8 – 7 
De Korfrakkers R1 – R1  4 – 5 
PupF1 – Alico 12 – 3 
PupE3 – Spoordonkse Girls 4 – 1 
DOS (A) – PupE1 3 - 11
VIOS (O) – PupD2 10 – 0 
Prinses Irene – PupD1 0 – 6 
AspC1 – Altior 5 – 6 
Blauw Wit (Ha) – AspB1 8 – 6 
JunA1 – Spoordonkse Girls  8 – 6 

Prinses Irene 2 – Sen 2  11 – 1 
JES 1 – Sen 1 9 – 8 

Programma zaterdag 24 januari
Sporthal Beek en Donk
10.00 PupE2 – Blauw Wit (Ha)
10.00 PupE1 – KSV
11.00 PupD2 – Emos
12.00 PupD1 – SVSH
13.00 AspB1 – MOSA ’14 
Sporthal Sint-Oedenrode
10.00 Kv Rooi – PupF1
11.00 Kv Rooi – PupE3
Sporthal Hapert
12.00 VVO – JunA1

Programma zondag 25 januari 
Sporthal Lieshout
12.30 Sen 1 – ONA/Astrantia 1 

Programma woensdag 28 januari
Sporthal Bakel
20.30 MW1 – De Korfrakkers MW1 

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten. 
Dames Saturnus DS2 - KPJ Beek en Donk 
DS1 22-23
Meisjes C-jeugd Manual C1 – KPJ  Beek en 
Donk DC1 2-16
Meisjes B-jeugd H.C.B. ‘92 B1 – KPJ  Beek 
en Donk DB1 12-13
Gemengde D-jeugd Aristos D2 – KPJ  Beek 
en Donk D2 15-7

Aspiranten zaterdag 24 januari 
Genderbeemd
10.45 Gemengde D-jeugd E.H.V. D1 - KPJ 
Beek en Donk D2  

Aspiranten zondag 25 januari 
De Dreef
11.50 Dames KPJ Beek en Donk DS1 - 
H.C.B. ‘92 DS1 
10.50 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk 
C1 - Lido C1 
10.00 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
Donk D1# - Niobe D1# 
 
Senioren  zaterdag 24  januari 
19.00 Dames KPJ Beek en Donk - 
Olympia’89 Gemert 2
21.00 Heren Erp 2 - KPJ Beek en Donk  Bakel

Uitslagen Senioren.
Heren KPJ Beek en Donk - Veteopeel  
 15-15
Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Helios ’72 HC1   
 16-13
Dames 1 – Helios ’72 DS2  14-9
Tremeg HA1 – Heren A-jeugd  40-26
Heren 3 – Helios ’72 HS2  44-23
Heren 2 – Aristos HS2  39-18
Heren 1 – DOS ’80 HS1  30-24
 
Zaterdag 24 januari
De Dreef, Aarle-Rixtel
19.30 Dames 1 – Elshout DS2 
20.40 Heren 1 – Habo ‘95 HS2 

Zondag 25 januari
De Berkel, Horst
10.15 Wittenhorst HA1 – Heren A-jeugd 
Sporthal De Landing, Son
12.50 Apollo DA1 – Dames A-jeugd 
De Dreef, Aarle-Rixtel
13.00 Heren 2 – Achilles ‘95 HS1 
 
 badminton
Badminton Club Lieshout
Programma zondag 25 januari
10.00 BC’67-5 - BCL-1/BouwCenter 
Swinkels
10.00 BC-67-U13/2 - BCL-U13/VKS 
Autoservice
 

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 9 januari
Geert-Jan Otten – Niels Schoonings  3-0
Dennis van Dommelen – Philip Oosthoek  3-0

Stand per 9 januari
1.Dave van de Burgt 12-28
2.Niels Schoonings 11-23
3.Dennis van Dommelen 13-23
4.Marcel Bekkers 11-21
5.Philip Oosthoek 12-19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 19 januari 
Frits Tak - Jaspert Swinkels  2-0
Antoon van Osch - Piet van Zeeland  2-0
Cor Oppers - Evert Baring  2-0
J van Hout - Antoon Wagemans  2-0

Albert Kluijtmans - Theo van Rossum  2-0
Pieter Rooijackers - Joop Kerkhof  2-0
Lou Muller - Wim Swinkels  0-2
Jan Hesselmans - Jan van Neerven  0-2
Harrie Poulisse - Cor Verschuren  0-2
Antoon Maas - Antoon Rooijakkers  0-2
Frits Wilbers - Harrie Bouwmans  2-0
Lou Muller - Harrie van Kleef  0-2
Henk Verhappen - Jan Verbakel  2-0
Leo van Griensven - Henk van de Vegt 2-0
Henk van den Bergh - Hans Wagelmans  0-2
Herman van de Boom - Henk Mastbroek 1-1

Uitslagen dinsdag 20 januari 
Henk Meerwijk - Hans de Jager  0-2
Fons van der Linden - Theo Verheijen  2-0
Rinie van de Elsen - Henk Meerwijk  2-0
Theo Spierings - Hendrik Korsten  2-0
Bert van de Vorst - Frits Poulisse  0-2
Mari Verbakel - Willie Vorstenbosch  0-2
Marinus Steegs - Antoon Smits  0-2
Harrie van Kleef - Jan van Neerven  2-0
Cor van den Berg - Marinus Steegs  0-2
Ad Barten - Hans van der Ligt  2-0
Herman van de Boom - Jan Verbakel  2-0
Guus van de Elsen - Tonny de Louw  0-2
Gerrit van Osch - Ad de Koning  0-2
Henk Jansen - Lambert van Bree 0-2

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 14 januari 
Lijn A
1. Mien en Jeu 59,90%
2. Annie en Thera 59,64%
3. Greet en Truus       58,33%
4. Helma en Joke 58,07%
5. Francien en Fons 57,81%

Lijn B
1. Liesbeth en Maria 67,45%
2. Jose en Margreet 60,94%
3. Toos en Jannie 59,11%
4. Diny en Jos 55,99%
5. Jan en Herman 55,73%

De volgende zitting is op woensdag 28 
januari in Café-Zaal de Tapperij. 

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 14 januari
1 Corrie en Mari 64,58
2 Riky en Jan 61,11
3 Nettie en Arno 60,07

4 Riek en Leo 58,33
5 Erik en Wim 56,60

Uitslag dinsdag 20 januari
1 Corry en Frans             61,82 %
2 Mien en Jos                 61,56 %
3 Annie en Dinie             56,35 %
4 Marie-José en Riek    53,53 %
5 Lies en Lodewijk         51,46 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag  en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Zie 
verder de website www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
 
Uitslag dinsdag 20 januari
1. Mien en Ine    63,00%
2. Pieta en Jos 60,00%
3. Pieta en Jan     59,50%
4. Diny en Jos    58,50%
5. Riekie en Piet    57,50%

De volgende zitting is op dinsdag 27 
januari, 13.30 uur in Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 7 en 8 januari
Dames 1 – Vido 58 – 48
Heren 1 – Aeternitas 75 – 66
Heren 2 – EBCG 53 – 44
Deurne – JU18 41 – 46
MU16 – Rush 21 – 56
JU14 – Jumping Giants 58 – 48
MU12 – Springfield 25 - 32
DU = Dames Onder, JU = Jongens 
Onder, MU = Meisjes Onder

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 20 januari
1-0 Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar  
½-½ Albert v. Empel - Hans Claas  
½-½ Hein v. Bree - Willy Constant  

Programma 27 januari
Bekercompetitie.
Harrie v.d. Laar - Hans Claas      
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree
Start 2e deel interne competitie

Meer rust in mijn hoofd

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik kan nu het piekeren stoppen”

korfbal
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Spannende clubkampioenschappen 
bij TTV Een en Twintig

Bomvolle tribune bij  wedstrijden 
HV Bedo

Beek en Donk - Bij Tafeltennis-vereniging 
Een en Twintig vonden zaterdag de jaar-
lijkse clubkampioenschappen plaats. 
Tientallen leden deden mee aan de reeks 
van spannende wedstrijden, die enkele 
weken geleden al begon. Toen werden 
namelijk de voorrondes van het dub-
beltoernooi bij de senioren gehouden. 

Winnaars van het dubbelspel werden 
Joost van Goch en Henk van Sinten, die 
in de finale Rowena de Haas en Addy 
Verbakel versloegen. Clubkampioen bij 
de senioren werd Peter van den Eijnde. 
In de tafeltennishal stootte hij François de 
Leeuwe van de kampioenstroon. Hij werd 
vorig jaar clubkampioen. Bij de senioren 
B. versloeg Guido Graat zijn teamgenoot 
Chris Kluijtmans, terwijl Bart Vaessen in 
de finale bij de senioren C. sterker bleek 
dan Helmi Eekels.

Jeugd
Clubkampioen bij de jeugd werd Rico 
Megens. In de finale versloeg hij de 
sterk spelende Kevin Biemans. In de 
B-categorie werd Jip Engelhart gekroond 
tot clubkampioen door met overtuiging 
van Thijs van Schijndel te winnen in een 
leuke finale. In de dubbelpartijen waren 
Jip Engelhart en Sander van Heugten het 

sterkst. Rico Megens en Bert Coolen wer-
den dubbelkampioen in de B-klasse.

Foto’s?
Houd de site in de gaten voor alle foto’s 
van de clubkampioenschappen. Heb je 
leuke foto’s die je wilt delen? Mail ze ge-
rust naar info@ttveenentwintig.nl en wij 
zetten ze op de site.

Competitie
Voor veel leden waren de clubkampi-
oenschappen een opmaat naar de voor-
jaarscompetitie, die eind januari weer van 
start gaat. Ook interesse in de snelste bal-
sport ter wereld? Je bent van harte wel-
kom. Kijk voor meer informatie over TTV 
Een en Twintig op www.ttveenentwintig.
nl of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

Beek en Donk - Het gaat goed bij hand-
balvereniging Bedo. Heren 1 gaat aan 
kop en de dames selectie staat gedeeld 
2e in een lastige poule. Ook Heren 2 
en Heren 3 spelen mee om het kampi-
oenschap. 

Afgelopen zaterdag werden door Dames 
en Heren 1 de eerste thuiswedstrijd van 
2015 gespeeld, voorafgegaan door een 
toast op het nieuwe jaar. Beide wedstrij-
den konden rekenen op een zeer grote 
belangstelling van de massaal opgeko-
men supporters. Hieronder bevond zich 
ook een groot aantal jeugdleden met 
hun ouders. Bedo kent namelijk een ex-
plosieve groei van jeugdleden tussen 6 
en 12 jaar. Hun aanwezigheid heeft dan 
ook zeker bijgedragen aan de sfeer in 
de sporthal, waardoor beide teams de 
winst naar zich konden toetrekken.

Op zondag speelde Bedo Heren 2 tegen 
Aristos Heren 2. Tijdens het begin van 
de wedstrijd was Bedo sterk in de verde-
diging en waren de heren gebrand om 
voor elkaar te werken. De aanval werd 
rustig uitgespeeld maar helaas waren er 
een aantal missers. De stand ging in het 
begin gelijk maar aan het einde van de 
eerste helft kon Bedo een kleine voor-
sprong nemen. Met 17-11 in het voor-
deel van Bedo gingen de team naar de 
kleedkamers. In de 2e helft ging het een 
stuk beter in de verdediging en in de 
aanval, veel ballen werden veroverd en 
naar voren gespeeld. Door veel breaks 
succesvol af te ronden en gefocust te 
blijven in de verdediging is de eindstand 

39-18 geworden in het voordeel van 
Bedo.

Heren 3 ontving Helios ‘72. De uitwed-
strijd was een lastig die met een klein 
verschil gewonnen werd. Daarom wa-
ren de heren geducht de tegenstan-
der niet te onderschatten, zeker om-
dat donderdag tegenstander Roef uit 
Moergestel het de heren knap lastig 
had gemaakt in een inhaalwedstrijd. Al 
snel bleek dit Helios echter een schim 
van het vorige team te zijn. Aanvallend 
liep Bedo over de tegenstander heen en 
ook verdedigend werd weinig prijs ge-
geven. Met 21-9 ging Bedo de rust in. 
In de tweede helft verslapte, mede door 
de grote voorsprong, de concentratie 
en werd soms te nonchalant gespeeld. 

Hierdoor kwam Helios meer tot scoren 
dan in de eerste helft. Echter stokte de 
doelpuntenmachinerie van Bedo niet. 
Met 44-23 werd een waarachtige mon-
sterzege binnengehaald.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Wij zijn altijd 
blij met nieuwe aanwas. Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op woens-
dagavond voorbijkomen in Sporthal 
D’n Ekker in Beek en Donk. Om 17:30 
begint de jongste jeugd met trainen. Bij 
interesse bestaat de mogelijkheid enkele 
keren gratis mee te trainen.

handbal

judo Zes judoka’s 
Mariahout  voor 
het eerst in actie

Mariahout – 20 judoka’s van Judoclub 
Mariahout hebben deelgenomen aan het 
Lage Banden toernooi, dat zondag ge-
houden werd door Judoclub Mariahout. 

6 judoka’s namen voor de eerste keer deel 
aan het lage bandentoernooi. Jorn Boers 
en Krijn van Lieshout zaten bij elkaar in 
poule en maakten er een mooie strijd van. 
Krijn wist twee partijen te winnen en werd 
2e, Jorn wist drie partijen te winnen en 
behaalde een mooie 1e prijs. Ilko Swinkels 
ging enthousiast van start en wist dit di-
rect in zijn tweede partij al om te zetten 
in een ippon. Met een grote glimlach be-
groette hij deze winst en zijn 3e plaats. 
Sander Leenders wist al goed tegenstand 
te bieden. Hij was in twee partijen dicht 
bij de overwinning, maar verloor deze 
nipt op beslissing. Sander behaalde een 
5e plaats. Amy Barten was in haar laat-
ste partij ook dicht bij een overwinning, 
maar helaas ging die eveneens op beslis-
sing naar haar tegenstander. Amy werd 
4e. Ook voor Ruben Aarts was er een 4e 
plaats bij zijn eerste deelname.  

Liz Barten wist drie partijen met respec-
tievelijk yuko, op beslissing en ippon win-
nend af te sluiten en werd daarmee 1e. 
Lars Berkvens wist ook zijn 3 partijen te 
winnen, waarvan 2 met ippon. Ook hij 
werd 1e. Daan van Zeeland behaalde 
met aanvallend judo ook de volle buit uit 
zijn drie partijen met drie keer ippon en 
behaalde een mooie 1e plaats. Bram van 
Lieshout zat in een pittige poule met veel 
tegenstand. Hij bood goed tegenstand en 
wist een overwinning te behalen. Bram 
werd 3e. Jens van der Aa wist in een span-
nende poule na twee overwinningen op 
basis van het aantal behaalde punten net 

Sanne de Rooij, met eveneens twee over-
winningen, achter zich te laten. Jens werd 
2e en Sanne 3e. Rik Iven werd ook 2e. 
Hij wist drie partijen winnend af te slui-
ten. Daan Beniers won in zijn poule alle 
wedstrijden, waarvan drie van de vier met 
yuko, daarmee werd hij 1e. Inge van de 
Ven zat in dezelfde poule en wist na de 
eerste verliespartij tegen Daan twee par-
tijen met ippon winnend af te sluiten, wat 
resulteerde in een 2e plaats. In een poule 
met vijf judoka’s en onder andere Sem de 
Rooij, Freek Beniers en Ruben Maas, was 
het ook heel spannend. De eerste drie 
judoka’s wonnen ieder twee wedstrijden 
en het onderlinge resultaat moest de win-
naar bepalen. Sem de Rooij werd hierdoor 
nipt 2e en Freek Beniers werd op punten 
3e. Ruben Maas bood goed tegenstand, 
maar viel buiten de podiumplaatsen met 
een 4e plaats. Fabrizio Deben behaalde 
een mooie 1e plaats door zijn drie partijen 
winnend af te sluiten. In deze poule was 
er eveneens een 3e plaats voor Joost van 
de Boogaart, nadat hij met ippon een par-
tij winnend had afgesloten. 

In de laatste poule wist Stan van de 
Boogaart zijn drie partijen winnend af te 
sluiten en een 1e plaats binnen te halen. 
Marco van Vijfeijken volgde met twee ge-
wonnen partijen op de 2e plaats.

Judoclub Mariahout feliciteert de judo-
ka’s met deze mooie sportieve prestatie. 
Ouders, oudere judoka’s  en vrijwilligers 
bedankt voor het helpen met matten leg-
gen, coachen, banden strikken, scheids-
rechteren, jureren en opruimen.

De judoka’s van Mariahout presteerden 
goed op het Lage Banden toernooi

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

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

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

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

Mariahout – Kimberly Loos van po-
nyclub De Pioniertjes heeft afgelopen 
weekend meegedaan aan een interna-
tionale springwedstrijd in Drachten.
 

Zij reed met haar pony July en behaalde 
daar een mooie 6e plaats met 1 balkje in 
de grote prijs. De hoogte daarvan was 
125/130m. Ze eindigde als 2e beste 
Nederlander, een super mooie prestatie.

6e plaats voor Kimberly Loospaardensport

Kimberly Loos met ‘July’ in Drachten

Het talent van deze week, Wim van den Heuvel kan zijn bon tot 
donderdag 29 januari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

WIM V/D HEUVEL

Wim van den Heuvel werd op het sport-
gala van voetbalvereniging Mariahout 
verkozen tot Speler van het Jaar. 

V O E T B A L
WIM V/D HEUVEL

tafeltennis
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/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 22 januari 
Amusementavond
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Vrijdag 23 januari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Beauty & Game avond De Boemerang
19.30 uur, Ontmoetingscentrum,
Beek en Donk

&RGteens ‘Ik Hou van Holland’ 
discoshow
19.30 uur, Club Energy ruimte, 
Dorphuis Lieshout

PubQuiz #3
19.30 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 24 januari 
Winterwandeling Pak de Biezen
10.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie Trio t/m 25 jan.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis,
Beek en Donk

1e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Wedden dat je lacht
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 25 januari 

Beeldenexpositie cursisten 2014 en 
handlezen Truus Kuijten
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

BC Mixed Open Jeugdtoernooi
9.00 uur, Sporthal d’n Ekker,
Beek en Donk

Gezinsviering
11.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Jeugd bonte middag CV de Raopers
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

Carnavalsfi lm in Kouwenbergs kerkje
20.00 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Maandag 26 januari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Dinsdag 27 januari 
Dansen in de ‘Waterpoort’
14.00 uur, Ontmoetingsruimte 
Waterpoort, Beek en Donk

Woensdag 28 januari 
Informatieavond dementievriendelijk 
Laarbeek
19.30 uur, Ontmoetingscentrum,
Beek en Donk

IK-ben-IK training
14.00 uur, Couwenbergh-Medisch 
centrum, Aarle-Rixtel

Brainstormen over Juni Watermaand
18.30 uur, Raadzaal gemeentehuis, 
Beek en Donk

Avond bond van ouderen
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

FIFA 15 Event
19.30 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Donderdag 29 januari 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Vrijdag 30 januari 
Argentijnse Avond
19.30 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Crazy Thuiswives
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Het biermoment bij de Vrienden
20.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Zaterdag 31 januari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Ganzendonckse Seniorenmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal de Oude Molen, 
Beek en Donk

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Ganzendonckse Sauwelavond
19.45 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Bavaria United-quiz ELI
21.00 uur, ELI-kantine, Lieshout

Zondag 1 februari 
Mini Playback Show Mariahout
12.30 uur, Buurthuis Mariahout

Ganzendonckse Kindersauwelmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie Heemkamer Aarle-Rixtel
14.00 uur, Heemkamer, 
Bosscvheweg 14a, Aarle-Rixtel

Maandag 2 februari
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt,
Beek en Donk

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum,
Beek en Donk

Dinsdag 3 februari 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem 
Beek en Donk
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

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


