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“Loek was de ‘drijvende kracht’ achter zwemvereniging Plons 55+”

Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek voor Loek Bos
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Burgemeester Hans 
Ubachs reikte maandagmiddag in 
het Ontmoetingscentrum een vrij-
willigerspenning uit aan Loek Bos. 
Loek was de ‘drijvende kracht’ achter 
zwemvereniging Plons 55+. Als se-
cretaris/penningmeester heeft hij zich 
jarenlang bestuurlijk ingezet voor de 
vereniging. Daarnaast wist hij jaren-
lang het wekelijkse vervoer, van- en 
naar het zwembad in Nuenen, meer 
dan voortreffelijk te regelen. 

Zwemvereniging Plons 55+
Ruim 21 jaar bestond zwemvereniging 
Plons 55+. Maandag vond namelijk, 
naast de uitreiking van de vrijwilligers-
penning, de opheffingsbijeenkomst 
plaats. Loek was een van de mede-
oprichters. “Het doel was om ouderen 
die graag zwemmen, die mogelijkheid 
te bieden, in een rustige omgeving”, 
vertelt Loek. Wekelijks brachten de 
leden een bezoek aan zwembad ‘D’n 
Drietip’ in Nuenen. De leden waren 
over het algemeen 80 jaar of ouder. 
Het ledenaantal is de laatste jaren dra-
matisch teruggelopen. Zo dramatisch, 
dat het bestuur heeft moeten beslui-
ten om de vereniging per 30 december 
2013 op te heffen. 

Opheffingsbijeenkomst
“We wilden onze vereniging niet als 
een nachtkaars laten uitgaan”, zegt 
Loek, “vandaar deze opheffingsbij-
eenkomst.” Voorzitter Ad van de Heu-
vel vertelt: “Een prima moment om 
Loek publiekelijk te bedanken voor 
zijn fantastische inzet.” De zaal is goed 

gevuld met leden en oud-leden. Ze be-
kijken op een groot scherm de hoogte-
punten van zwemvereniging 55+. De 
stemming is allesbehalve neerslachtig. 
Om het eventuele leed toch enigszins 
te verzachten, heeft welzijnsinstelling 
ViERBINDEN gezorgd voor een buffet.

Vrijwilligerspenning
Loek is aangenaam verrast als bur-
gemeester Hans Ubachs, met in zijn 
kielzog de wethouders Theodoor 
Biemans, Joan Briels en Frans van 

Zeeland en het raadslid Frans Biemans, 
ten tonele verschijnt. De burgemeester 
roemt het vrijwilligerswerk van Loek 
en reikt hem namens het College van 
Burgemeester en Wethouders de pen-
ning met oorkonde uit. Uit het donde-
rende applaus dat opklonk, viel op te 
maken dat alle aanwezigen instemden 
met de warme woorden van de bur-
gemeester. Loek ondergaat alle hulde-
blijken met een glimlach en bedankt 
iedereen uitvoerig.

Dubbel gevoel
“Heel mooi deze onderscheiding, maar 
een vereniging opheffen, doe je toch 
met pijn in het hart”, spreekt Loek de 
aanwezigen toe . “Een twintigtal leden 
gaat op eigen initiatief door”, vult Ma-
ria Mighels aan. Ook Loek zegt dat hij 
door wil blijven gaan.  Tot juni 2014 
zullen ze nog kunnen genieten van 
hun wekelijkse uitstapje naar Nuenen. 
Het zwemmen, de zwemgymnastiek, 
het bubbelbad, en vooral de gezellig-
heid. Maar helaas zonder Plons 55+.

Loek Bos met in zijn hand de zojuist uitgereikte vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek

65+’ers uit Laarbeek willen niet in verzorgingstehuis
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Mark Barten

Laarbeek - De inwoners van Laarbeek 
brengen het liefst hun ‘oude dag’ 
thuis door. Dit blijkt uit de enquête 
van TipMooiLaarbeek.nl. Maar liefst 
87% koos voor deze optie. Opmerke-
lijk is dat van de 65+’ers, die deze en-
quête invulden, 100% koos voor deze 
mogelijkheid: ‘thuis, zo lang het kan’. 

Vertrouwde omgeving
“Een oude boom moet je niet ver-
planten”, vertelt Henrie Bouwmans, 
dorpsondersteuner Beek en Donk. 
“Oudere mensen hebben hun eigen 
netwerk in de buurt, ze kennen overal 
de weg en dat voelt veilig en ver-
trouwd.” Een vertrouwde omgeving, 
dat lijkt de belangrijkste reden waar-
om ouderen het liefst zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. 

Vergrijzing
Don van Sambeek, lid van de senio-
renvereniging en voorzitter bij Coö-
peratie ‘Tot Uw Dienst’ vult het lijstje 
aan. Volgens Don kan het tegen-
woordig ook niet anders, dan meer 
mensen thuiszorg bieden. “Neder-
land is aan het vergrijzen, zo ook 
onze gemeente. Het huidige zorg-
systeem is onbetaalbaar geworden, 
dus moet Nederland bezuinigen. 
Verzorgingshuizen zoals we die ken-
nen, bestaan over een tijd niet meer. 
Dan kennen we alleen nog verpleeg-
huizen”, legt Don uit. “In plaats van 
dat je vroeger in een verzorgingste-
huis het hele pakket erbij kreeg, zo-
als maaltijden, activiteiten en zorg, 
moet je tegenwoordig steeds vaker 
een appartement huren en de no-
dige voorzieningen bijkopen.”

Lees verder op pagina 9 van deze krant. 
Enkele senioren genieten van hun kopje koffie in De Regt

Thuis, zo lang het kan
In een verzorgingstehuis, 
seniorencomplex of op 
een zorgboederij
Mantelzorg bij familie / kinderen
Weet niet
Anders
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Op zoek naar 
verliefd Laarbeek!

Dé meest romantische dag van het jaar 
staat weer voor de deur: Valentijnsdag. 
De MooiLaarbeekKrant is op zoek naar 
verliefd Laarbeek! Wil jij jouw geliefde 
verrassen? Of wil je juist iemand anon-
iem laten weten dat je hem of haar wel 
heel erg leuk of lief vindt? Dan kan dit 
in De MooiLaarbeekKrant!  

Stuur jouw Valentijnsboodschap naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. De boodsc-
hap bestaat maximaal uit 75 woorden. 
Een foto meesturen mag natuurlijk ook.

Schrijf je ook in voor het inwonerspanel! 
Denk en praat mee over Laarbeek. Aan-
melden kan op www.tipmooilaarbeek.nl. 
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Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er  kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend.  De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

Indien al onze wensen in vervulling 
gingen, zou het er voor onze 
medemensen slecht uitzien.

Emanuel Wertheimer

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Zoals u in mijn voorgaande stukjes over Beek en Donkse straatnamen 
hebt kunnen lezen zijn verschillende straten genoemd naar Beek en 
Donkse geestelijken die tijdens hun leven enige bekendheid hebben 
genoten. De voorlopig laatste in deze rij is Mgr. Verhagen.
Alphonsus Aloysius Verhagen werd geboren te Beek en Donk op 11 
augustus 1869. Hij is de jongste zoon van zes kinderen van Gijsbertus 
Egidius Verhagen en Henrica van de Rijdt. Zij was een echte Beek en 
Donkse. Haar man Gijsbertus was geboren in Bocholt, Belgisch Lim-
burg. Zijn vader was naar Beek en Donk gekomen omdat hij benoemd 
was tot sluiswachter op de Donkse sluis 6. De vader van Henrica was 
één van de eerste schippers die op de pas aangelegde Zuid-Willems-
vaart voer. Hij vestigde zich in de buurt van de sluis waar hij een loge-
ment annex winkel opende. Later heeft Henrica hoogstwaarschijnlijk 
de zaak van haar vader overgenomen.
Op veertienjarige leeftijd ging Alphonsus naar de Latijnse School te 
Gemert. Deze Latijnse School was de enige mogelijkheid in de omge-
ving om voortgezet onderwijs te volgen. Na vijf jaar voltooide hij de 
studie daar, verliet Beek en Donk en ging verder studeren in Leuven. 
Hij studeerde daar filosofie en theologie. Deze studie rondde hij met 
succes af, want hij promoveerde er. Uiteindelijk werd hij priester ge-
wijd. Wanneer en door wie is niet bekend. Hij trad in in de orde van 
de Jesuïeten. 
Na zijn priesterwijding werd hij in 1892 naar de Verenigde Staten van 
Amerika gezonden en ging daar in de zielzorg. Hij werd geplaatst in 
Spokane in de staat Washington, gelegen in het noordoosten. Met 
een tussenperiode van 2 jaar in Colfax, is hij gedurende zijn werkzame 
leven daar geweest. In 1901 kreeg hij als pastoor daar de opdracht 
een nieuwe grotere kerk te bouwen. In 1908 werd deze kerk ingewijd 
en toegewijd aan O.L. Vrouwe van Lourdes. Tegelijkertijd bouwde hij 
daar een kathedrale school en een pastorie. Later werd Spokane een 
bisschopsstad en werd deze kerk tot kathedraal verheven.
Vanwege zijn grote verdiensten voor de kerk benoemde Paus Pius XI 
hem in 1931 tot Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus in de kerk 
van O.L. Vrouwe van Lourdes in Spokane. Deze titel gaf hem het 
recht zich monseigneur te mogen noemen.
De gezondheid van Mgr. Verhagen liet toen al veel te wensen over. 
Amper een jaar later, in augustus 1932, moest hij om deze reden af-
scheid nemen van zijn parochie. Hij kreeg een groots afscheid met als 
cadeau een reischeque voor een bezoek aan familie en vrienden in 
Beek en Donk.  In 1933 is hij teruggekeerd naar de Verenigde Staten, 
omdat hij zich daar toch het meeste thuis voelde. Hij stierf in 1938 en 
werd aldaar begraven.

Martin Philipsen,
Heemkunde De Lange Vonder

MGR. VERHAGENSTRAAT

Mooi Dier

Op zoek...
Karel is als vondeling in onze opvang terechtgekomen en dat zich voor Karel 
geen baasje meer gemeld heeft verwonderd ons. Karel is duidelijk gewend 
aan veel aandacht! Het is een heerlijke kroelkont, altijd lief en vrolijk! Zo’n 
lieve vriend zou je toch moeten missen! We hopen dat zich snel een nieuw 
baasje meldt voor Karel, die hem wel gaat zoeken, mocht hij een keertje de 
weg zijn kwijtgeraakt.

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

Naam:     Karel
Leeftijd:  4 jaar

Mooi Dier
Naam:     Karel
Leeftijd:  4 jaar

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, 
betuigen wij langs deze weg onze dank voor de enorme 
blijken van belangstelling na het overlijden van mijn man, 
ons pap en opa

Toon van de Wijdeven
Het heeft ons enorm gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij dit voor ons zo grote verlies.

Mariahout, januari 2014

Betsy van de Wijdeven-de Groot
Kinderen en kleinkinderen
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Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Kostuumontwerpster Dorothé de Jong aan het werk ‘In Vlaamse Velden’

Aarlese uniformen in Belgische televisieserie
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - De zeer waarheids-
getrouwe soldatenuniformen in de 
Belgische serie ‘In Vlaamse Velden’ 
zijn voornamelijk van de hand van de 
Aarlese kostuumontwerpster Doro-
thé de Jong. De tiendelige Belgische 
televisiereeks, die momenteel iedere 
zondagavond uitgezonden wordt, laat 
zien hoe een Gentse familie probeert 
te overleven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.

Al vanaf jonge leeftijd was Dorothé 
(55) geïnteresseerd in het maken van, 
liefst geen alledaagse, kledingstukken: 
“Ik heb leren naaien op de trapnaai-
machine van ons moeder. We maak-
ten poppenkleertjes en wandkleden.” 
Vanaf haar veertiende ontwierp zij 
haar eigen kleding. Dorothé: “Ik werk-
te toen altijd zonder patroon.”

Na het behalen van alle diploma’s op 
modevakschool Cuppens-Geurs te 
Helmond, kreeg de ontwerpster vanaf 
’95 diverse opdrachten. Zo maakte zij 
middeleeuwse kleding voor het kasteel 
in Helmond en toga’s voor de Katho-
lieke Universiteit te Tilburg. Dorothé: 
“Mijn eerste grote opdracht was voor 
de documentaire ‘Kamp Vught’. Zij 
hadden in China uniformen laten ma-
ken. De maten klopten niet. Ik heb 
toen alle uniformen vermaakt.”

Naamsbekendheid kreeg Dorothé 
vooral sinds haar medewerking aan 
de musical ‘Soldaat van Oranje’ en de 
Nederlandse televisieserie ‘De Troon’, 
waarvoor zij onder andere de gene-
raalsuniformen en de kroningsmantel 

maakte. Haar vakmanschap werd hier-
door ook in België opgemerkt. Doro-
thé: “In 2012 werd ik benaderd door 
een Belgisch uniformen-verhuurbedrijf 
met de vraag of ik uniformen wilde 
maken voor de nieuwe televisieserie 
‘In Vlaamse Velden’.”

Voor het bestuderen en opmeten 
van de uniformen bezocht de Aarlese 
ontwerpster diverse keren het ‘Leger-
museum’ in Brussel: “Het zijn oude 
kostuums. Om deze te beschermen 
moest ik tijdens het opmeten witte 
handschoentjes aan.” Het maken van 
de benodigde patronen kostte haar 
veel tijd. Dorothé: “De mensen van nu 
zijn veel groter en breder dan vroeger. 

Ik moest de oude patronen aan de he-
dendaagse maatvoering aanpassen.” 

“Ik heb ongeveer zestig uniformen 
gemaakt voor de serie. Ik ben er in to-
taal ongeveer een jaar mee bezig ge-
weest,” aldus Dorothé. Om de maten 
van de acteurs en figuranten op te ne-
men en de uniformen te passen reisde 
zij diverse keren naar de voorberei-
dingslocatie in Breendonk, bij Antwer-
pen. Dorothé: “Als een pak ‘in de pas’ 
zit dan trekt de acteur het aan. Het 
gebeurt wel eens dat je hier en daar 
nog een enkele centimeter wegneemt 
om een perfecte pasvorm te krijgen.”

Dorothé vond haar werkbezoeken aan 
Breendonk erg interessant: “Je ziet 
dat er gigantisch veel gebeurt achter 
de schermen. Zo zijn er telkens vijf 
kapsters in de weer. Alle acteurs en 
figuranten worden op uur en tijd ge-
kapt, geknipt en geschminkt.” Voor 
de loopgravenopnames moesten de 
uniformen er gebruikt uitzien. “Een 
acteur rolde dan van te voren met een 
nieuw jasje door de modder”, vertelt 
Dorothé.

Alhoewel de ontwerpster de serie nu 
volgt op televisie, krijgt zij van de dia-
logen weinig mee: “Als ik mijn unifor-
men zie op televisie, dan hoor ik niet 
meer wat ze zeggen. Ik kijk alleen 

maar of de kraag goed zit en de mouw 
goed valt.”

Momenteel is Dorothé bezig met de 
voorbereidingen van de Belgische 
musical ‘1914-1918’. Daarnaast richt 
zij zich ook op ‘vrij werk’. De Aarlese 
vakvrouw is erg blij met haar specia-
listische vak: “Ik hoop dit beroep mijn 
hele leven te kunnen blijven doen. Het 
is op mijn lijf geschreven.”

De tiendelige serie ‘In Vlaamse Vel-
den’ wordt nu iedere zondagavond 
uitgezonden op de Belgische zender 
‘Eén’. Meer informatie over het werk 
van Dorothé de Jong is te vinden op 
www.artfits.nl. 

Dorothé de Jong te midden van haar kostuums

Verenigingen klagen over het nieuwe gebouw van sporthal D’n Ekker

“Je loopt altijd tegen dingen aan als je een nieuw gebouw plaatst”
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – Het nieuwe ge-
bouw van sporthal D’n Ekker is 
nu bijna een half jaar in gebruik. 
In deze tijd hebben zowel de ver-
enigingen als gemeente Laarbeek 
hun best gedaan om het sporten zo 
prettig mogelijk te maken. Dat was 
soms lastig. Beide partijen liepen 
tegen verschillende onhandighe-
den aan. 

Nieuw gebouw
“Je zult altijd tegen dingen aan-
lopen als je een nieuw gebouw 
plaatst. Als het daadwerkelijk in 
gebruik genomen wordt, weet je 
wat er nog moet gebeuren”, maakt 
de wethouder van onder andere 
facilitaire voorzieningen en voor-
zieningenclusters, Hans Vereijken, 
duidelijk. 

Hiermee doelt de wethouder op 
de verschillende klachten van ver-
enigingen over de nieuwe sporthal. 
Zo zou de afvoer in de kleedka-
mers niet goed zijn, zijn er al di-
verse wanden kapot in de sporthal 
en is de temperatuurregeling niet 
goed. Ton Slaets, voorzitter van BC 
Mixed, en Jan Vereijken, voorzit-
ter bij turnvereniging de Ringen, 
hebben deze lasten ondervonden. 
Vooral het materiaalhok zorgt voor 
de nodige frustraties. 

Materiaalhok
“Wij zijn er als vereniging nieuw 
bijgekomen in de sporthal en ik 
denk dat ze de hoeveelheid en de 
grootte van onze materialen onder-
schat hebben”, aldus Jan Vereijken. 
Dit zorgt ervoor dat de grote ma-
terialen in het materiaalhok voor 
veel andere verenigingen in de weg 
staan, maar ook dat de deur, waar-
door de materialen heen moeten, 

al flink beschadigd is. “De deur is 
te klein. De kleine kinderen van de 
turnvereniging zijn een kwartier 
van hun les kwijt om alle materia-
len voorbij de deur te krijgen”, ver-
volgt Jan. 

Ton Slaets vertelt: “Er staan kas-
ten in het materiaalhok, maar door 
te weinig ruimte stonden daar al-
lemaal materialen voor. Dat is na-
tuurlijk niet praktisch.” Volgens 
hem moet er vooral ruimte gecre-
eerd worden die nu door rondingen 
in het hok wordt ontnomen. Ton: 
“Het hok is rommelig en dat levert 
ergernissen op.” 
Dit probleem is bij de gemeente 
aangekaart en zij hebben maandag 
besloten dat er een verdieping in 
het materiaalhok komt, waardoor 
dit probleem mogelijk wordt opge-
lost. 

Compromissen
Hans Vereijken bepleit het feit dat 
het erg moeilijk is om iedere ver-
eniging tevreden te houden. “Bij 
de komst van een nieuwe sport- 
en evenementenhal moet er met 
veel verschillende mensen rekening 
worden gehouden en daarom zul-
len er compromissen worden geslo-
ten.”

Zo is op een deel van de tribune 
een gedeelte van de zaal niet zicht-
baar, dit is volgens de wethouder 
omdat er ruimte gemaakt moest 
worden voor andere verenigingen. 
Vooral WAC, de zaalvoetbalver-
eniging, heeft hier last van. “Som-
mige sporters vinden ook de vloer 
te hard, maar voor evenementen is 
dit juist weer goed”, legt Hans uit. 

Afronden
“We sporten nu een half jaar in de 
sportschool. Ik zou gewoon willen 

dat het een keer afgerond wordt”, 
vertelt de voorzitter van de turn-
vereniging. “Er zitten nog steeds 
geen plaatjes op de deuren en de 
klok in de zaal doet het niet. Het 
is een klok, hoe moeilijk kan het 
zijn?”

De wethouder vertelt dat het een 
bewuste keuze was om sommige 
zaken later aan te pakken. “We 
moeten ook kijken welke mensen 
het liefst in welke ruimte willen 
gaan zitten. Als dat duidelijk is, ko-
men de plaatjes op de deuren van-
zelf. Op de opening van voorzie-
ningencluster Beek zullen dit soort 
dingen gebeurd zijn.”

Tevreden
De wethouder is ontzettend trots: “Ga 
in de buurt maar eens kijken welke 
gemeentes in deze tijd zo’n gebouw 
neer kunnen zetten. Denk aan de 
feestavond van Kwizut waar we 2500 
mensen kwijt konden in deze hal.”

Al met al zijn de verenigingen ook 
tevreden. “De kleedkamers en de 
douches zijn prima. De kleuren 
en belichting maken het een fris 
geheel en de kantine ziet er goed 
uit”, vertelt Ton. Ook Jan is on-
danks alles erg blij met de nieuwe 
zaal: “We zaten hiervoor in een 
heel klein zaaltje en moesten voor 
onze sprongen aanlopen vanuit 
de kleedkamer. Nu hebben we de 
ruimte en dat is heel prettig.”

Het nieuwe gebouw van Sporthal D’n Ekker van binnen
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
23 - 30 januari 2014

Zaterdag 25 januari 

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-
Roijackers (mged), Anna de Korte, Hanneke 
Verbakel-van der Linden (mged), Onno Wil-
lems (verj).

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Wim en Willard 
Thijssen; Tot welzijn van de parochie.
 
Zondag  26 januari 

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen.
Intenties in deze viering voor: Marlies van 
Venrooy-Bevers (mged), Leny van Soest 
(mged), Annie van Heeswijk-Bevers (mged), 
Ouders van de Elzen-Hoogenhoff (verj), Maria 
van de Ven-van den Heuvel en zoon Peter, 
Familie Van Moorsel-Linders,
Johan en Elisabeth Merks-Sanders en overle-
den familieleden.

10.00 Aarle-Rixtel, O.L. Vrouw Presentatie
3e Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  met samenzang. 
Intenties in deze viering voor: Zr. Marij Ver-
beeck (par.); Overleden ouders van de
Graef - Fleskens; Martien van der Linden; Rie 
en Frans van Eijk.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Nellie van 
Uden-Smeets, Jet Spierings-Vlemmings, Mari-
nus van Duuren Maria Aarts de echtgenote en 
Maria en Catharina de dochters, Cor Toonen 
en Anny Toonen-van As, Harrie en Goen 
Biemans-Swinkels, Jan en Jack van Leuken, 
Overleden familie Pepers-van Leuken,Rieky 
Huijbregts-Jansen.

Maandag 27 januari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 28 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering.

Woensdag 29 januari 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed.

Donderdag 30 januari

Geen viering.

Kerkbalans
De brieven voor de actie kerkbalans zijn 
weer huis aan huis bezorgd. Volledigheids-
halve hierbij nog even de rekeningnummers 
van de parochies en de naamstelling.
Als men mee wil doen met de kerkbijdrage 
dan graag uw bijdrage over maken naar:

Parochie Mariahout: 
T.n.v.: Onze Lieve Vrouw van 
Lourdesparochie Mariahout
rek.nr. NL83 RABO 0128 9016 67

Parochie Lieshout:
T.n.v.: St. Servatiusparochie Lieshout
rek.nr. NL13 RABO 0128 9914 88

Parochie Beek en Donk 
T.n.v. Parochie Beek en Donk 
rek.nr. NL40 RABO 0105 0230 78

Jaarvergadering gilde St. Leonardus

Beek en Donk - Het gilde St. Leo-
nardus Beek en Donk heeft op zater-
dagmiddag 18 januari haar jaarver-
gadering gehouden. Traditiegetrouw 
begon deze vergadering met een ge-
bedsdienst in de Leonarduskapel. 

De gildepastor ging voor in deze vie-
ring en in zijn overweging stond de tijd 
centraal. “Tijd: We leven erin, we kun-
nen niet zonder, als onze tijd ophoudt 
sterven we. Dan is onze tijd voorbij. 
Veel mensen klagen dat ze tijd tekort 
komen, dat een week, een vakantie-
periode, een jaar veel te vlug voorbij 
is gegaan”. 

De voorzitter Geert-Jan van Rixtel 
sloot deze viering met de volgende ge-
dachte: “Groeien is kunnen leven met 
onzekerheden, naar anderen toegaan 
zonder vooroordelen. Delen, ontvan-
gen en geven, er zijn zonder te eisen, 
je in vrijheid binden, kiezen voor dat-

gene wat mensen meer mens maakt.” 
Dat is ook één van de doelstellingen 
van het Leonardusgilde.

Na deze gebedsviering trokken zij 
weer naar het gildehuis De Zwaan 
om aan een vergadering te beginnen 
met een lange agenda. Een belangrijk 
agendapunt voor hen was de herver-
kiezing van de penningmeester André 
van Nunen. Vooraf had André zijn 
beleid gepresenteerd door een trans-
parante exploitatierekening 2013 aan 
te bieden, gevolgd door een begroting 
voor 2014. Hij mocht veel complimen-
ten incasseren en ook de kascommissie 
was vol lof over zijn beheer over de fi-
nanciën.  Geen wonder dus dat hij met 
algemene stemmen herkozen werd 
voor 4 jaar weer als penningmeester.

Ook een punt van de agenda was 
de contributieverhoging. Al vele ja-
ren is hun contributie niet verhoogd, 

maar als de uitgaven groter zijn dan 
de inkomsten, dan loopt het een keer 
spaak. Daarnaast wil men ook nog een 
klein bedrag uit de contributie reserve-
ren voor toekomstige nieuwe unifor-
men. De leden hadden hiervoor begrip 
en met bijna algemene stemmen werd 
de contributie verhoogd met €30,-. 

Nog even hebben zij gediscussieerd 
over: Wie zijn wij? Wat willen we be-
reiken? Wat stellen wij voor?
In de loop van dit jaar zullen ze daar 
nog op terugkomen. Na de rondvraag 
kon de voorzitter om 18.15 uur de 
vergadering sluiten met de Christelijke 
groet en was het wachten op de gil-
dezusters voor een gezamenlijke kof-
fietafel. Na deze koffietafel volgde nog 
een loterij om met de opbrengst  de 
kosten van deze jaarvergadering ge-
deeltelijk te dekken. Voor meer infor-
matie kan men kijken op de website: 
www.gildesintleonardus.nl.

Lezerspodium

Bezorger van het jaar
Hallo allemaal,
 
Heel graag wil ik onze be-
zorger van De MooiLaar-
beekKrant voordragen voor 
bezorger van het jaar!
Ik weet dat er een bezorger 
van de maand is maar die 
titel schiet tekort voor onze 
bezorger en wil hem dan bij 
deze ook voordragen voor 
bezorger van het jaar!
Voor dag en dauw, door 
weer en door wind komt 
hij op zijn 4 wielige fiets, 
elke week weer, naar onze 
winkel met een stapel kran-
ten en altijd met een grote 
brede glimlach. Soms wel 
50 stuks die dan vervolgens 
weer binnen een dag weg 
zijn omdat De MooiLaar-
beekKrant mateloos popu-
lair is onder onze klanten
Willy, deze is voor jou jon-
gen, dank je wel voor je 
goede (bezorg)zorgen en ik 
neem aan dat de redactie van de 
krant dit gewoon plaatst en jou de 
eer gunt

Groet vanuit ‘t Verswarenhuys,
Jeroen en Roland vd Laarschot
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

nieuw in het assortiment

lekker door de yoghurt, in een 
smoothie of op een pannenkoek!

nieuw in het assortiment

lekker bij de maaltijd 
i.p.v. rijst

cacao nibs

amaranth

super gezond, super lekker!

lekker door de sla, in de 
yoghurt of in je smoothie

vervanger van brood of rijst

hennepzaad

quinoa
bomvol vitaminen en mineralen

250 gram

250 gram

250 gram

250 gram

€ 2,95

€ 0,99

€ 3,95

€ 2,69

SUPER RAW FOOD WEEK!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Witlof      500 gram 0.79
Blauwe Druiven 500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Elstar     per kilo   1.29
Zoete Clementines
       per kilo   1.99

Gesneden Boerenkool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Redacteur: Iris Savenije 

Laarbeek - “Waar ik woon? In de 
buurt van Eindhoven”, antwoord je.  
Je bent in het buitenland en spreekt 
een groep Nederlanders. Nadat zij 
nog nooit van het dorp Lieshout, 
Mariahout, Beek en Donk of Aarle-
Rixtel gehoord hebben, kies jij de 
makkelijke weg. Eén ding is zeker: het 
woord Laarbeek zal niet vallen in dit 
gesprek. Dat blijkt uit de enquête van 
TipMooiLaarbeek.nl 

Mijn ‘roots’
De gemeente Laarbeek bestaat al-
weer zeventien jaar. Toch lijkt ons ei-
gen dorp nog altijd dieper in het hart 
te liggen. 73% van de respondenten 
noemt namelijk de naam van het dorp 

als mensen elders uit Nederland ernaar 
zouden vragen. Uit de toelichting op 
deze vraag blijkt dat het zinnetje ‘Dat 
is in de buurt van Eindhoven’ vrij snel 
volgt. 

‘In het dorp liggen mijn roots’ en 
‘Laarbeek bestaat nog niet echt’ zijn 
twee opmerkingen die bij dit state-
ment horen. De inwoners voelen zich 
eerder een  Beek en Donkenaar of een 
Lieshoutenaar dan een Laarbekenaar. 
Burgemeester Hans Ubachs denkt dat   
dit juist goed is: “Iedere kern heeft 
zijn eigen karakter en dat is meer dan 
goed. Juist de kracht van de afzonder-
lijke kernen is de kracht van Laarbeek. 
Vier prachtige karakteristieke kernen 
met een relatie naar elkaar binnen de 
gemeente.”

Tevreden
Dat betekent echter niet dat men niet 
tevreden is over gemeente Laarbeek. 
Al mogen volgens de respondenten 
de voorzieningen wat beter verdeeld 
worden: ‘Beek en Donk is geen Laar-
beek’ is een vaak genoemde opmer-
king. Toch is 65% tevreden en 21% 
zeer tevreden over deze gemeente. 
Hier sluit de burgemeester zich volle-
dig bij aan: “Niet alleen de inwoners 
zijn tevreden, ook ik als burgemeester 
ben zeer tevreden.” 

Verder werd de optie ‘Neutraal’ door 
11% gekozen, 2% voelde meer voor 
de optie ‘Ontevreden’ en niemand 
blijkt ‘Zeer ontevreden’ over gemeente 
Laarbeek. 

Inwoners zeggen nooit dat ze uit Laarbeek komen
Noord-Brabant
Laarbeek
Eigen dorp

Gra�ek 7  pagina 35
Waar breng jij, of denk jij, de ‘oude dag’  door te gaan brengen?

Gra�ek 8  pagina 35
Mag zorg ‘ inkomens-gebonden’ zijn?

Gra�ek 8  pagina 13
Mag zorg ‘ inkomens-gebonden’ zijn?

Gra�ek 9  pagina 15
Mag zorg ‘ inkomens-gebonden’ zijn?

18-34 jaar  35-49 jaar  50-64 jaar  65+

18-34 jaar  35-49 jaar  50-64 jaar  65+

Inwoner van? 3%73%

24%

Laarbeek trapt de Nationale Voorleesdagen af

‘Het hulpje van de burgemeester’ leest voor

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Beek en Donk - Hand in hand lopen 
de jongste groepen naar de aula van 
Kindcentrum De Raagten. Het is een 
speciale ochtend volgens directrice 
Geja Raaijmakers; het ‘hulpje van 
de burgemeester’, wethouder Joan 
Briels, komt een verhaal voorlezen. 
Hiermee wordt het startsein van de 
Nationale Voorleesdagen in Laarbeek 
gegeven. 

Alle groepen van De Raagten kregen 
gisterenochtend een half uurtje rust 
voor een goed verhaal en een kren-
tenbol. “Wie wordt er wel eens voor-
gelezen?”, vraagt de wethouder geïn-
teresseerd. De muur van verlegenheid 
wordt beetje bij beetje afgebroken en 
de eerste vingers vliegen de lucht in. 
“Wie kan er zelf al lezen?”, vervolgt 
Joan. Wat ooit een muur was, is nu 
een ruïne. Trots schreeuwen de kinde-

ren uit de groepen 3 en 4 door de aula. 
Het schreeuwen verandert langzaam 
naar zacht gefluister. Kikker en haas 
zitten klaar op de bank naast de wet-
houder en het verhaal ‘Kikker is bang’ 
kan beginnen. Joan Briels is nooit bang 
behalve als het ‘super, duper’ donker 
is.

De groepen 1 tot en met 4 gaan na 
een half uurtje weer terug naar hun 
klas en staan hun plek in de aula af 
aan de kinderen van de groepen 5 tot 
en met 8. Hand in hand wordt er niet 
meer gelopen, maar het concentratie-
vermogen is aanzienlijk beter. Er wordt 
aandachtig geluisterd naar ‘Meester 
Jaap bakt pannenboeken’. Dit verhaal 
heeft de wethouder zelf uitgekozen; 
hij is dol op pannenkoeken. Voor de 
kinderen het doorhebben is het tijd 
om weer naar de klas te gaan. “We 
stoppen ermee, anders leren jullie niks 
meer vandaag”, sluit de wethouder af. 
Een teleurstellende ‘oooh’ klinkt en de 
gewone schooldag kan weer begin-
nen. 

Het voorleesontbijt op Kindcentrum 
De Raagten wordt gehouden vanwe-
ge de Nationale Voorleesdagen. Deze 
vinden plaats van 21 januari tot en 
met 1 februari. Dinsdagochtend vindt 
in De Dreef het Laarbeekse kampioen-
schap Voorlezen plaats. 

Wethouder Joan Briels leest de kinderen van De Raagten voor
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ONTLUISTEREND CONSTERNATIE POSTSCRIPTUM
ILLUMINATIE NIVELLERING PRAGMATISCH
QUARANTAINE RESTITUEREN EXPLICATIE
HERMETISCH APOTHEOSE CONGRUENT
IDYLLISCH INCOGNITO MINUTIEUS
ACCURAAT ARCHIPEL LUMINEUS
OPTORNEN PALPATIE CINEAST
DOUCEUR FIDUCIE NETELIG

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Thea van Rixtel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Godelieve Verbakel

2. Maria Daniels

3. Giedo van Stiphout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Godelieve Verbakel

2. Maria Daniels

3. Giedo van Stiphout

Medium

2 4 7

8 7 1

9 1 4

7 2 9 1

4 5 2

3 9 5

8 6 4

5 1 2

Puzzle #218733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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Nieuw bij ‘t Verswarenhuys: 

Amaranth en cacao nibs. Super raw food!

Ingrediënten:
Muffinvorm
12 papieren cakevormpjes
250 gr bloem
4 tl bakpoeder
85 gr basterdsuiker
6 el pindakaas met nootjes

1 eitje
60 gr boter
175 ml melk
150 gr vanille toffee
3 el pinda’s

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

Uitleg van het recept:
Verwarm de oven op 200°c. en bekleed een muffinvorm met klein 
cakevormpjes. Zeef de bloem met het bakpoeder in een grote kom 
er voeg er de suiker en pindakaas aan toe. Roer het mengsel tot het 
kruimelig is. Klop het eitje, boter en de melk in een aparte kom door 
elkaar. Voeg het mengsel toe aan het droge bloem mengsel. Hak de 
toffees in kleine blokjes en meng deze ook door het beslag. Verdeel 
nu het beslag over de cakevormpjes en garneer ze af met wat gehakt 
pinda’s. bak de muffins 20-25 min af in de oven tot ze gaar zijn 
en stevig aanvoelen. Laat ze daarna nog even afkoelen voor het 
uitserveren. 

Recept van de week

Heerlijke toffeemuffi ns met noten (12 stuks)

www.kookcentrumbrabant.nl

De zaden van de plant amaranth lijken op graankorrels en worden ook op die 
manier in de keuken gebruikt. Net als granen valt amaranth daarom in vak 2 van 
de Schijf van Vijf. Dit is het vak waar brood, aardappelen, rijst, pasta, couscous en 
peulvruchten onder vallen. Amaranth kan bij de warme maaltijd rijst vervangen 
en er kan brood van gemaakt worden. Het is rijk aan vitamine B, vitamine E en 
verschillende mineralen. Verder nog een nieuwe variant super raw food bij ‘t Vers-
warenhuys: cacao nibs. Het gaat in dit geval wel om rauwe cacao. Cacao nibs zijn 
kleine harde cacao brokjes, iets groter dan hagelslag. Het belangrijkste verschil met 
normale chocola is dat rauwe cacao niet verhit is boven temperaturen van 38 tot 
40 graden. Hierdoor blijven alle vitaminen, mineralen en enzymen optimaal aan-
wezig in het product. Daarnaast bevat rauwe cacao geen melk en suiker. Rauwe 
cacao heeft een positieve werking op hart- en bloedvaten, bloeddruk en je choles-
terol. Het is daarbij een super antioxidant. Door een smoothie, door je yoghurt of 
op een pannekoek is dit waanzinnig lekker!
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Vijftig jaar binnensport in Beek en Donk

“In beweging blijven is het devies”

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk - De dames Jo van der 
Heijden (81) en Lien Gruijters (83) uit 
Beek en Donk zijn al ruim 50 jaar actief 
in de binnensport. Jo is lid van dames-
gymclub ‘De Waaghalzen’ en Lien is ac-
tief bij ‘De Doorzetters’. “Als je ouder 
wordt, is in beweging blijven heel be-
langrijk en dat willen we graag doorge-
ven aan het nageslacht”, aldus Jo en 
Lien.

Terugblik
Rond 1957 is een start gemaakt met 
‘binnensporten’ in een speellokaal van 
de kleuterschool aan de Schoolstraat. 
Een wijkverpleegkundige kwam met 
het idee. “Voor vrouwen was er in die 
tijd niets op sportgebied”, vertelt Jo. “ 
In Beek  had je het meisjesgilde en de  
jeugdgroepen van Jong Nederland.  Dus 
veel Donkse vrouwen zagen wel wat in 
een gymclub.” Er  kwamen er zoveel 

aanmeldingen dat er twee  groepen 
startten: ‘De Waaghalzen’ en ‘De Door-
zetters’. De dames van gymclub ‘De 
Waaghalzen’ zetten op woensdagavond 
al het schoolmeubilair aan de kant en 
‘De Doorzetters’ ruimden na afloop al-
les weer netjes op. “We deden vooral 
grondoefeningen; met al die ramen was 
balspel onmogelijk”, licht Jo toe. 

Gymlokaal Otterweg
Het nieuw gymlokaal aan de Otterweg 
bood vanaf 1964 meer mogelijkheden 
om te sporten. Beide gymclubs kregen 
hun vaste uren in de zaal. Naast grond-
oefeningen was er ruimte om gebruik 
te maken van de gymtoestellen. De les 
werd altijd afgesloten met een balspel.   
Volleybal werd favoriet. 

Roken in de pauze
In de jaren ’60 werd een les altijd onder-
broken voor een rookpauze. “Dat kun je 
je bijna niet meer voorstellen”, lacht Lien. 

“Daarna gingen sommigen een frietje 
eten op het Piet van Thielplein. Daar 
was elke woensdagavond automarkt. 
Om die calorieën er af te krijgen, kun 
je drie uur sporten”, aldus Lien: “Maar 
dat wisten we ook niet.” Toen er op de 
woensdagavond voetbal op de televisie 
kwam, werd de gymles verschoven naar 
de donderdagavond. Anders kwam de 
gymleraar niet meer. 

Situatie van nu
Beide gymclubs hebben nu de overstap 
gemaakt naar de nieuwe zaal bij het ont-
moetingscentrum. Er wordt niet meer 
gerookt en het frietje blijft achterwege. 
Wat overblijft is het plezier in bewegen. 
Jo: “Ik weet het zeker, als ik mijn lijf en 
leden soepel houd, dan werkt dat door 
op mijn geest. Het één beïnvloedt het 
ander.” Beide dames genieten van hun 
sport en de gezelligheid. Maar bovenal 
luidt het devies: “Blijf bewegen!”

De sportieve Lien Gruijters (Links) en Jo van der Heijden (Rechts)

Toonbeeld
Waar de anderen in het hoekje moeten 
staan, zal hij er mee wegkomen. Zijn 
bulderende lach spreekt boekdelen. 
Het steekt me aan. Het tovert een 
grimas op mijn gezicht. Van oor 
tot oor, tot huilens toe. Zelfs bij 
binnenkomst voel ik me plots een paar 
grammetjes opgewekter Hij kuiert de 
kamer binnen als de Grote Vriendelijke 
Reus. Op zijn elfendertigst. Met zijn 
schouders recht en een ruimaangelegd 
afdak rondom zijn middel. Achteloos, 
maar zorgeloos des te meer. Enkele 
fracties later kent hij aan alle voor 
hem bekende aanwezigen zijn vaste 
koosnaampjes toe. Om aansluitend in 
de bank te ploffen en daar vervolgens 
niet meer uit te komen. Iets waar ik me 
in kan vinden, 
want hard 
we rken 

is aan hem wel besteed. Als luisteraar 
is hij fascinerend, maar aan het 
woord is hij dat des te meer. Gesierd 
door een bos 24 karaats witgoud op 
zijn dikke kop. Welke in de koudere 
maanden van het jaar is bedekt. Met 
een Polenmutsje. Zo eentje die ze 
bij Opsporing Verzocht wel kunnen 
dromen. In de regel hoor je zulke 
woorden eigenlijk alleen maar terug 
bij een trieste bedoeling. Op zo’n 
moment dat de gezondheid dusdanig 
verminderd is. Of erger nog, op een 
moment dat hij of zij dit niet kan 
horen, of er zelfs niet meer is. Je 
weet immers pas wat je mist als je het 
niet meer hebt. Pas dan komen die 
positieve emoties en woorden naar 
boven. Pas dan worden ze tastbaar 
gemaakt en gedeeld met de hele 
wereld. En dat is, als je er goed over 
nadenkt, toch de omgekeerde wereld. 
Vandaar dat deze woorden heb 
gericht op iemand, die mij vandaag 
de dag inspireert. Ondanks dat ik hem 
spaarzaam zie, inspireert hij me. Deze 
man laat zien wat nu echt de hoofd- 
en bijzaken zijn op deze aardkloot. En 
dat is gruwelijk veel waard. Meer dan 
dat bos witgoud op zijn dikke kop. Je 
bent een bijzonder man. Dat moet je 
weten. Deze is voor jou ome Toon. 

Joey van der Leemputten

All Style Tattoo & Piercing

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

Makkelijk & vertrouwd

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

Patricia Braat

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

Carnavalsconcerten O&U staan dit jaar bol van kleur
Beek en Donk - De Koninklijke Har-
monie Oefening en Uitspanning 
brengt op zaterdag 22 en vrijdag 28 
februari wederom een avond vol met 
muzikaal entertainment tijdens de 
jaarlijks terugkerende carnavalscon-
certen. Een geweldige avond uit en 
een spetterende aftrap voor de carna-
val!

Muziek en humor, de twee ingredi-
enten voor een geweldige avond ver-
maak. Er is geen stempel op te plak-
ken. Is het een Promsconcert? Nee. 
Kletsavond? Nee. Variéte? Nee, ook 
niet helemaal. Maar dat de carnavals-
concerten van O&U al jaren geweldige 
avonden zijn, daar kunnen ze volmon-
dig ja op zeggen.

Dit jaar staan de concerten geheel in 
het Ganzendonckse thema ‘kleur’. Dat 
dit thema tal van mogelijkheden biedt, 
zal O&U op deze avonden bewijzen. 
Het publiek krijgt de kans om de won-
dere wereld van kleur te ontdekken 
aan de hand van Laurel & Hardy en 
Charlie Chaplin. Deze iconen uit de tijd 
van de zwart-wit film kijken hun ogen 
uit en het publiek natuurlijk ook.

Dit jaar hebben harmonie- en jeugd-
orkest hun krachten gebundeld samen 
met een heleboel lokaal talent. Een 
speciaal samengestelde band uit de 
regio zal de orkesten nét dat beetje 
meer geven. Laarbeekse nachtegaal-
tjes zullen het podium betreden met 
een breed arrangement aan kleurrijke 
songs. Hierbij zullen zij worden onder-
steund door zanggroep Zingiz.

Aan humoristisch talent is evenmin 
gebrek in ons mooie Laarbeek. Met 
name aan muzikale humor zal geen 
gebrek zijn. Kon men vorig jaar nog 
genieten van een muzikant die, al 
hangend in de lucht, vier instrumenten 
tegelijk bespeelde, dit jaar zal het héle 
orkest een fijn staaltje muzikale flexibi-
liteit laten zien. Men zal zich verbazen 
over, maar vooral vermaken met, de 
vele manieren waarop muziek maken 
een feest wordt. 

Al vele jaren heeft het publiek een be-
langrijk aandeel in de avonden. Er is 
namelijk niets mooier dan een show 
verzorgen voor een zaal vol enthou-
siaste en creatief verkleedde mensen. 
Binnen het thema van deze editie 
droomt de organisatie van een kakel-
bonte zaal. De strijd om de Skônste 

Pak Award kan dus weer losbarsten.
Maar dit jaar gaat de organisatie nog 
een stapje verder. Mooie muziek en 
hilarische acts zijn geweldig, maar 
wat de avond helemaal compleet zou 
maken is een grootse gezamenlijke 
afsluiting: orkest, artiesten én publiek 
samen. Het orkest daagt u dan ook uit 
om uit volle borst mee te zingen met 
een bonte verzameling aan overbe-
kende popliedjes en carnavalskrakers. 
Tegen elkaar, met elkaar en door el-
kaar. Vals, zuiver, uit de maat, precies 
in de tel, bijna fluisterend of keihard 
galmend door de zaal. Laat men er 
samen een geweldig feest van maken!
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ‘Bloema-
telier De 4 Seizoenen’, Bloemsierkunst 
Fons’ en via www.o-en-u.nl.
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Komt u een kijkje nemen? 
Dan krijgt u een heerlijk vers  
appeltaartje cadeau!

 
geldig bij Jumbo in Mariahout.

Hallo boodschappers!
 

Jumbo heropent op 

Gratis bos bloemen voor 
de eerste 300 klanten!

 

jumbosupermarkten.nl/Lieshout

JUMBO VAN 
DEN BOGAARD 

IN LIESHOUT
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Ik zal ook ‘ns een keer een rondje gaan 
fietsen! Zit ik net op de fiets, gaat die 
verdomde brug weer open… De lampen 
knipperen, de zoemer galmt door de 
straten en de slagbomen vallen dicht. 
Langzaam vult de rijbaan zich met auto’s 
en druppelt de opstelplaats voor fietsers 
vol. Traag wordt de brug gehesen.

Het vrachtschip komt in een roes van 
rust op de brug af en met uiterste preci-
sie manoeuvreert deze zich keurig tussen 
de landhoofden door. Waarschijnlijk in 
de Europoort de grondstoffen overgesla-
gen. Door de havens van Rotterdam, via 
de Nieuwe Merwede en de Maas bezig 
met zijn laatste kilometers over de Zuid-
Willemsvaart. Varend van haven naar 
haven. Van rivier naar kanaal. Van sluis 
naar sluis. Om straks keurig op tijd de 
lading te kunnen lossen bij zijn einddoel.

Het water daarentegen komt van de 
andere kant. Ergens nog voorbij de Ar-
dennen, via de Maas. Grenzen over-
schrijdend, vroeger zelfs grensbepalend, 
bergafwaarts en met maar één doel voor 
ogen: de zee. Moeder natuur is sturing 
gegeven door het graven van kanalen. 
Geen kolossale meanderende rivier, 
maar een keurig afgedamd en kaarsrecht 

kanaal, snijdend door het Brabantse 
landschap.

Fietsers kijken wat om zich heen. Een 
enkele draaiende motor wordt uitge-
zet. Hier en daar een geërgerd gezicht 
en een auto die geen tijd heeft om te 
wachten en rechtsomkeer maakt. Alle-
maal herkenbaar. Het schouwspel van 
het vrachtschip kennen we wel. Wach-
ten niet. 

Een rookwolk verdampt aan de achter-
zijde van het schip. De schipper gooit 
zijn hendel naar voren, de dieselmoto-
ren slaan op volle toeren. Geen tijdver-
lies want alles is ingecalculeerd. Aan wal 
geen brugwachtershuisje meer, het vak 
brugwachter is verleden tijd. De brug 
wordt op afstand bediend, met came-
ra’s wordt alles in de gaten gehouden 
en met één druk op de knop gaat de 
brug aan het zakken zodra het schip op 
veilige afstand is. Auto’s worden weer 
gestart, de smartphones verdwijnen in 
de broekzak. Iedereen weer bij de les. 
De brugplaat slaat met een ferme slag 
op het landhoofd, de lampen doven en 
de slagbomen gaan weer omhoog. Het 
wachten is voorbij.

Even een moment voor jezelf, complete 
rust. Ze noemen het de trend voor het 
nieuwe jaar: niets doen. Haasten kun-
nen we als de beste. Onthaasten, we 
weten niet waar we het moeten zoeken. 
Zelfs op een verloren moment als we 
moeten wachten omdat de brug open 
staat, is stilstaan geen optie. Een mooi 
stukje Laarbeek waar de vracht het wa-
ter ontmoet, waar Nederlandse trots bo-

ven komt drijven en waar de tijd 
even heel langzaam gaat. Als 

je het mij vraagt, een mooi 
moment om al wachtend 
te beginnen met ‘niets 
doen’.

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

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

Al wachtend niets doen

Actuele  vacatures
• Bibliotheek de Lage Beemden is op 

zoek naar een vrijwilliger die wil voor-
lezen aan kinderen op woensdagmid-
dag om 15.00 uur en vrijdagmiddag 
om 16.00 uur. 

• ViERBINDEN Stichting Vluchtelin-
genwerk zoeken naar mensen die 
vluchtelingen willen helpen hun weg 
te vinden in de Nederlandse en Laar-
beekse samenleving voor een of meer-
dere dagdelen per week. 

• Het ViERBINDEN maatjesproject zoekt 
een vrijwilliger die samen met een 
83-jarige man uit Lieshout muziek wil 
maken en/of een spelletjes wil doen. 

• ’Tot uw Dienst’ heeft behoefte aan 
administratieve ondersteuning voor 
één maal per week van 10.00 tot 
11.30 uur.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Ingerborg Penninx

Deze week: Toos van Bussel
Vrijwilligerswerk: Het samenstellen 
van menu’s, boodschappen doen en 
koken voor wijkrestaurant de Laar-
bikker; een sociaal restaurant waar 
mensen voor een klein bedrag, elke 
woensdag en donderdag terecht kun-
nen voor een drie gangen menu; Het 
organiseren van de Duveltjescross voor 
de Runnersclub.

Niet thuis zitten
“Jaren werkte ik in de kantine van Th-
ibo bouwstaal. Toen mijn baan daar 
opgeheven werd, wilde ik niet thuis 
blijven zitten. Ik wilde graag iets doen 
en onder de mensen blijven. Toen ben 
ik naar de ViERBINDEN gegaan. Hier 
kon ik kiezen uit een lijst met vaca-
tures, waaronder vrijwilliger voor de 
Laarbikker. Vanwege mijn werkervar-
ing en het feit dat ik graag kook, was 
de keuze snel gemaakt”, vertelt Toos.

Echt uit eten
“Bij ons heb je het idee dat je echt aan 
het uit eten bent”, vertelt de vrijwillig-
ster. “Het eten is altijd goed. We heb-
ben een gezellige tafelindeling. Na een 
vakantiesluiting horen we dat mensen 
blij zijn dat we weer geopend zijn. Er zijn 

4 gasten die vanaf het begin in 2010 
nog steeds wekelijks komen eten.” 
Toos vervolgt: “Gemiddeld komen er 
15 tot maximaal 25 gasten. De groep 
is erg gevarieerd: jong, oud, verenig-
ingen, mensen met een beperking, en 
alleenstaanden. Een menu kost slechts 
€7,20. Daarnaast kun je voor korting  
in aanmerking komen bij de gemeente. 
Elke vierde week van de maand, staat 
het menu dat ik heb samengesteld op 
de website van de ViERBINDEN.”

Tot maandag 12.00 uur kunnen mensen 
zich via de website van ViERBINDEN 
aanmelden. “Wanneer het aantal per-
sonen bekend is, bestel ik het vlees bij 
de slager. Op woensdag doe ik samen 
met Patricia van Ess, mijn collega vri-
jwilliger, de boodschappen. Daarna be-
gin ik rond 16.30 uur met koken.”

Vanaf het eerste uur
Als vrijwilliger van het eerste uur, zag 
Toos sinds de opening in 2010, veel 
vrijwilligers komen en gaan. “Het 
eerste anderhalf jaar, werkte een pro-
fessionele kok bij ons. Momenteel 
draait de Laarbikker volledig op vrijwil-
ligers”, vertelt Toos. Sinds de verhuiz-
ing vanuit het Commanderijcollege, is 
de Laarbikker sinds mei vorig jaar in de 
Waterpoort gesitueerd. “We werken 
in een mooie nieuwe keuken met een 
gezellige groep van vijf dames”, aldus 
Toos.

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Redacteur: Iris Savenije 

Laarbeek - Mag zorg inkomens-ge-
bonden zijn? Deze vraag werd weg-
gelegd bij de respondenten van het 
inwonerspanel TipMooiLaarbeek.nl. 
De Laarbekenaren bleken hier zeer 
wisselend over te denken.

Niet inkomensafhankelijk
“Zorg moet voor iedereen gelijk blij-
ven”, luidt de kreet van 53% van de 
respondenten. Volgens de nee-schud-
ders zouden de mensen die altijd hard 
werken en goed op hun geld letten 
hierdoor ‘gestraft’ worden door meer 
te moeten betalen voor de zorg. Dat 
kan volgens hen nooit de bedoeling 
zijn. 

Terwijl drie leeftijdscategorieën met 
ruim 55% ‘nee’ beantwoorden op de 
vraag, lijken de mensen tussen de 35 
en 49 jaar oud hier minder moeite mee 
te hebben. Nog geen 40% is tegen een 
zorgstelsel, waarbij mensen met meer 
geld ook meer moeten bijdragen. Dit 
maakt hen de enige leeftijdscategorie, 
waarvan de meerderheid (50%) voor 
een inkomens-gebonden zorg is. 

Wel inkomensafhankelijk
Een percentage van 41% vindt het 
niet meer dan logisch dat mensen met 
meer geld, ook meer betalen. “De 
zorg moet voor iedereen toegankelijk 
blijven, daarom kan iemand met een 
centje meer best wat extra betalen”, is 
een greep uit de toelichting. 

Luxe
Ondanks dat de antwoorden ‘nee’ en 
‘ja’ qua percentages lijnrecht tegen-
over elkaar staan, is een kleine com-
promis te vinden in de toelichting op 
de grafiek. Hierin staan verschillende 
opmerkingen waarin mensen duidelijk 
maken dat de basiszorg voor iedereen 
gelijk zou moeten blijven, maar de 
luxe of extra zorg inkomensafhankelijk 
bepaald mogen worden. 

Hoe zit het eigenlijk?
Het overgebleven percentage (6%) 
heeft geen idee. Dit is niet zo gek, 
want ieder jaar verandert er weer iets. 
In het regeerakkoord van september 
stond dat het eigen risico in de zorg 

inkomensafhankelijk zou worden van-
af het jaar 2015. Het eigen risico is het 
bedrag dat je in een jaar zelf moet be-
talen voor zorg. Dit bedrag is door de 
overheid vastgesteld. In 2013 was het 
eigen risico €350,- per jaar in 2014 is 
dit verhoogd naar €360,- per jaar.

Als het eigen risico inkomensafhanke-
lijk zou worden, betekent dat er drie 
bedragen zouden gaan gelden voor 
drie verschillende inkomensgroepen. 
Van laag naar hoog: €180,-, €350,- en 
€595,-. Dit plan van de Tweede Kamer 
is echter van de baan, omdat het on-
uitvoerbaar zou zijn. 

Ja
Nee
Weet niet
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Zorg 

inkomens-gebonden? 41%53%

6%

Laarbeek in dubio: zorg ‘inkomens-gebonden’ of niet

Vervolg voorpaginaverhaal: 
65+’ers wonen het liefst zo lang mogelijk thuis 
Bewustwording
Henrie en Don willen allebei het vol-
gende advies meegeven: Denk tussen 
je 50ste en 60ste levensjaar al na over 
je ‘oude dag’. Don legt uit: “Als je 
kinderen geleidelijk de deur uit gaan, 
moet je al een aantal vragen aan jezelf 
stellen. Wil ik in dit huis blijven wonen 
op mijn ‘oude dag’? En moeten er dan 
aanpassingen worden gedaan? Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een traplift, 
lastige drempels of een verbreding van 
deuren.”

Henrie vertelt: “Het is goed dat veel 
mensen thuis willen blijven wonen, 
maar sluit je niet af van de toekomst.” 
De dorpsondersteuner doelt hier op 
het feit dat mensen een leven met 
beperkingen vaak onderschatten en 
pas aanpassingen in hun huis maken 
als het eigenlijk al te laat is. Preventief 
inspelen op dit onderwerp is daarom 
heel belangrijk. 

Gemeente
Dat ‘preventief inspelen’ is ook voor 

andere zaken binnen dit onderwerp 
noodzakelijk. Don vertelt dat 33% 
van de 65+’ers van een AOW moet 
leven. “Alle zorgkosten stijgen, maar 
de AOW stijgt niet mee. Dit maakt 
het voor ouderen erg lastig”, vertelt 
hij. “De gemeente probeert door mid-
del van preventieve voorlichtingen en 
een bepaalde signaleringsfunctie dit 
probleem aan te pakken. In Laarbeek 
is er altijd veel aandacht voor dit on-
derwerp geweest. “Dit zal ook perma-
nent nodig zijn”, besluit Don. 
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Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

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

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Aanbiedingen geldig van 24  t/m 30  januari

Knolselderij
per stuk 0.99

Prei 
per kilo  0.69

Prei gesneden
400 gram 0.99 

Conference
per kilo 0.99

Doyenne du comise
per kilo   0.99

Pitloze witte druiven
500 gram 1.49

Rode bieten 
per kilo 0.99

Gele bieten
per kilo 1.99 

Oer bieten
per kilo 1.99

Chioggia bieten
per kilo 1.99

Bosbieten
per bos 1.99

Gele winterpeen 
per kilo 1.99

Oerpeen
 per kilo 1.99 

Paarse winterpeen
per kilo  1.99

Lekker anders bij 
uw groenteman

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Lezerspodium

Rondom De Ruit
Er zijn mensen die zich, vanuit 
hun functie, titulatuur of 
status,  aanmeten respectievelijk 
aangemeten krijgen, dat zij de 
enigen zijn die overal deskundig 
in zijn. 
Mensen met een gewoon gezond 
verstand worden als ondeskundig, 
dom of iets dergelijks opzij 
geschoven, behalve wanneer de 
eerst genoemden hun stem nodig 
hebben ten behoeve van de 
realisatie van hun plannen. 
De klassieken wisten echter al hoe 
je een redenering opzet, namelijk 
dat je eerst je uitgangspunten 
formuleert -premissen- en dan 
een redenering opbouwt . 
Napraten wat anderen al hebben 
voorgekookt past niet in de logica.
Wanneer er gesproken wordt over 
de ruit rond Eindhoven, dan is er 
maar één uitgangspunt namelijk: 
het welzijn van de bewoners 

van het betreffende gebied. De 
geschiedenis heeft geleerd dat 
welvaart daar een belangrijke 
bijdrage aan kan leveren. Zolang 
de verschillende praters en 
praatgroepen niet instaat blijken 
de noodzakelijke maatregelen 
te realiseren, respectievelijk te 
doen realiseren, voor het huidige 
welzijn van de huidige bewoners. 
Dan is het op z’n minst vreemd 
dat alle aandacht gaat naar de 
huisjes, boompjes en de beestjes 
voor de toekomstige bewoners.
Overigens hoeft u niets af te 
wachten, ga eens kijken, vanaf de 
brug op de Aarlese Heikant, over 
de omgeving van ‘het nieuwe 
kanaal’, daar voel je je goed bij  
als huidige bewoner.

Louis Barten, Dorpsstraat 63, 
5735 EB Aarle-Rixtel.

Alle cursisten EHBO Lieshout geslaagd
Lieshout - Alle cursisten van EHBO 
vereniging Lieshout zijn geslaagd 
voor het EHBO diploma. De cursus 
was 24 september 2013 gestart. 

Gedurende 14 lesavonden zijn de cur-
sisten opgeleid in het herkennen en 
behandelen van ziekteverschijnselen, 
blessures en verwondingen. Ook het 
reanimeren en het gebruik van de AED 
zijn een onderdeel van de opleiding 
geweest. 

Om tijdens de lessen de diverse situ-
aties zo echt mogelijk te doen lijken is 
er gewerkt met 3 LOTUS-mensen. Op 
dinsdag 14 januari zijn 11 personen 
opgegaan voor het examen  en ze zijn 
allemaal geslaagd. Het examen werd 
afgenomen door twee examinatoren 
aangewezen door het Oranje Kruis. 

EHBO vereniging Lieshout wil hen van 
harte feliciteren met het behalen van 
het diploma. Dinsdag 4 februari  start 
EHBO vereniging Lieshout  met een 
nieuwe cursus: ‘Eerste Hulp voor Kin-
deren’. Voor informatie over de cursus 
kan men terecht bij Dinie van Geffen, 
telefoon 0499-421566 of via de mail: 
ehbolieshout@hetnet.nl.

Lieshout dichterbij dan u denkt!

Mooi Gespot
Ingezonden door: 
Thea Schrama

Ingezonden door: 
Door Brouwers
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hij, een oud mannetje, op zijn bal-
kon. Zwaaiend naar haar, een oud 
vrouwtje, die een stokbroodje ge-
haald had en nu eerst nog wat ging 
zwemmen in de zee. Straks samen 
ontbijt op het balkon. Wij, John en 
Ellen, al fantaserend liepen we over 
de boulevard. We zagen dit en wis-
ten toen al, zo willen wij ook oud 
worden! Dat was op een van onze 
vakanties in Spanje.  Daar genoten 
we van de zon, de temperatuur, de 
mensen, het eten, het gemoede-
lijke, het ‘mañana, mañana-gevoel’. 
Jaren die volgden hadden we het 
er vaak over maar er was een ding 
voor ons duidelijk. We gaan pas als 
onze dochters, Linda en Robin, op 
zichzelf wonen. Als ze voor zichzelf 
kunnen zorgen. En als ons huis ver-
kocht is. De officiële aankondiging 
naar ouders en kinderen toe hebben 
we gedaan in december 2011. Ons 
eigen ‘te koop’ bord in januari in de 
tuin. Na een half jaar toch maar de 
makelaar ingeschakeld. Laat de ko-
pers maar komen maar dat viel te-
gen. Een paar keer een bezichtiging 
gehad maar daar word je niet vrolijk 
van. Poetsen, ruimen en afwachten. 
Na de hulp van ‘Heilige Jozef’, een 
beeldje wat we van Robin en Gijs 
kregen, is ons huis verkocht. Inmid-
dels zitten we wel al 3 jaar op de 
Spaanse les en daar hebben we al 
veel geleerd. Van het lezen van de 
krant tot het begrijpen van een boek 
daar draaien we onze hand niet meer 
voor om. Als we de Spanjaard kun-
nen bewegen om iets langzamer te 
praten dan komt dat ook goed. On-
dertussen zijn we een aantal keren 

naar Spanje geweest om te oriënte-
ren, waar willen we zeker niet wo-
nen en waar wel? Willen we aan de 
zee of in het binnenland? Hoe ziet 
de omgeving eruit, is het makkelijk 
bereikbaar etc. etc. Daar zijn we nu 
helemaal uit. We komen uit een wa-
terland dus de zee moet in de buurt 
zijn. En we houden van de warmte 
dus het wordt het zuiden, daar waar 
het nooit echt koud is. We houden 
ook erg van de natuur en die is daar 
prachtig; het wordt Andalusië.

In februari staat er weer een bezoek 
gepland, dan hebben we afspraken 
met makelaars om panden te gaan 
bezichtigen. Daar maken we een 
keuze en dan weten we de volgende 
keer hopelijk te vertellen waar we 
gaan wonen.
Er is tot die tijd veel te doen. We heb-
ben inmiddels beiden ons ontslag in-
gediend. We weten welke dag onze 

laatste werkdag zal zijn. Spullen en 
inboedel aan het verkopen. Afscheid 
hier en daar aan het nemen.
Maar afscheid nemen is het niet, het 
is loslaten van je zekerheden en het 
avontuur tegemoet gaan. Het avon-
tuur betekent voor ons gasten ont-
vangen en ervoor te zorgen dat ze 
een heerlijke vakantie hebben. Gas-
ten lekker verwennen met spijs en 
drank. We zijn tenslotte Brabanders. 
En rondom deze activiteiten denken 
we heel vaak aan het oude stel op 
de boulevard. Het komt dichterbij…

John en Ellen oftewel Juan y Elena. 
Hasta luego.  

Luchtpost

spanje

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Door de jaren heen 
kan ze er iets meer 

om lachen….van harte 
gefeliciteerd met je 

50e verjaardag!

Door de jaren heen 
kan ze er iets meer 

om lachen….van harte 
gefeliciteerd met je 

50e verjaardag!

Door de jaren heen Door de jaren heen Door de jaren heen Door de jaren heen Door de jaren heen Door de jaren heen 
kan ze er iets meer kan ze er iets meer kan ze er iets meer kan ze er iets meer kan ze er iets meer kan ze er iets meer 

om lachen….van harte om lachen….van harte om lachen….van harte om lachen….van harte om lachen….van harte om lachen….van harte 
gefeliciteerd met je gefeliciteerd met je gefeliciteerd met je gefeliciteerd met je gefeliciteerd met je gefeliciteerd met je 

50e verjaardag!50e verjaardag!50e verjaardag!50e verjaardag!50e verjaardag!50e verjaardag!

Door de jaren heen 
kan ze er iets meer 

om lachen….van harte 
gefeliciteerd met je 

50e verjaardag!

Jarige Van De Week:
Carlijn en Lars 
van St iphout

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Bram

PROFICIAT KAREL
MET JE 55E

VERJAARDAG!

BEL DE SPECIALIST

GETUIGEN GEZOCHT

GEVRAAGD

LES

OVERIG

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

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

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

Kortingsbon €7,50 voor een (leuke) 
schoonheids-salon in Beek en Donk. Gel-
dig tot 1 februari. gratis afhalen. 
Mail: bjornenlinda@outlook.com

Garagebox te koop / te huur in Margrietstraat te 
Beek en Donk. Info: atmoz76@gmail.com

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

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

Chicco loopwagen voor kind tot 2 jaar. in goede 
staat ,vraagprijs €35. Tel: 06-23559595

Gouden ring met steentje verloren. 
Omgeving Piet van Thielplein. Zou de vinder 
willen bellen met: 06-50964146

PizzaFun set voor 5 personen, merk Gusta. 
Nooit gebruikt. Prijs € 20,-. Tel. 0492-538751

Wasdroger €80,- Tel: 06-12384123

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

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

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

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

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

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

Oude stukken steigerplanken om fundering 
van te maken. Tel: 06-51052986

Wapeningsnetten van rond 10 of 12. 
150x150cm. Tel: 06-51052986

Werkspullen uit bus gestolen in de Margrietstraat 
in de nacht van 15 op 16 januari. Heeft u iets 
gezien? Laat het weten per mail: 
info@mooilaarbeek.nl of tel. 0492-832182

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Professionele muzikant geeft les. Voor 
alle leeftijden. Eventueel is bij u thuis les-
geven ook mogelijk. Gitaar is ook prima 
op latere leeftijd te leren ! Zangles, gitaar-
les, en vioolles voor 10 euro per half uur. 
In Beek en Donk: 06-30291262

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

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

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

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

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

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

De Zonnekoningin
Coaching in de natuur

Stiltewandeling
Zondag 26 januari

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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Samen werken aan een 
sterkere samenleving
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www.cdalaarbeek.nl

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

C.V. De Raopers zoekt nieuwe dansmariekes

Lieshout - Voor het komend seizoen 
2014-2015 is carnavalsvereniging de 
Raopers op zoek naar nieuwe dansma-
riekes. Ben je 7 jaar of ouder en wil je 
graag dansmarieke worden, dan kun je 
informatie vragen bij de leiding van de 
dansmariekes.

Trainingsavond is op donderdag van 
18.15-19.45 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout. Als dansmarieke vergezel je de 
prinsen van Raopersgat naar diverse ac-
tiviteiten om daar op te treden met de 
garde en/of showdans. Het is natuurlijk 
altijd mogelijk om een kijkje te komen 

nemen op de training op een donderdag-
avond.De trainingen starten na de carna-
val weer op donderdag 3 april. Contact: 
Franka Gilsing tel. 0499 423428 of Ans 
Verhoeven tel. 0499 421461.

Dé woonwinkel in uw regio
Van Schijndel Anteak

Wilhelminaweg 5a • 5741 HL Beek en Donk
Langs het Wilhelminakanaal • tel. 0492-461100

Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

WWW.ANTEAK.NL

Van Schijndel 
meubelen 

passie voor wonen

Aanbieding!!
Eetkamer fauteuil met 
armleuning in vintage 
leer en stalen poot

van €379,- voor €299,-
Zonder armleuning

Nu voor 
€199,-

3 plus 2,5 zits
In dikke rib
van €2.859,- 

voor 
€1625,-

ZONDAG 19 JANUARI OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

En tevens de nieuwe voorjaarscollectie

Uit Balans? Oververmoeid? Burn-out?
Laarbeek - Ervaringsdeskundige en 
zelfhulpdeskundige Ben Rooijakkers 
wil graag in contact komen met men-
sen die (tijdelijk) uit balans of over-
vermoeid zijn en/of die de ongemak-
ken van een burn-out ondervinden. 
Ook gezinsleden/familie/vrienden 
van die mensen, die direct te maken 
hebben met deze ongemakken, zijn 
welkom om contact te maken. 

Signalen vanuit de LEVgroep Laarbeek 
geven aan dat verschillende Laarbe-
kenaren de behoefte hebben aan on-
derling, persoonlijk contact met men-
sen die in dezelfde omstandigheden 
verkeren als zij. Mensen waarmee je in 
gesprek kunt gaan zonder uit te hoe-
ven leggen wat je bezighoudt of hoe 
men zich voelt. Mensen die je niet het 
gevoel geven dat zij denken te we-
ten hoe jij alles aan moet pakken om 
(weer) de baas te worden in je eigen 
bestaan.

Een manier om meer greep te krijgen 
op je leven en welzijn is het (vooraf-
gaand, naast of volgend op professi-
onele hulp) vrijwillig deelnemen aan 

contactgroepen met gelijkgestemden. 
Om mensen daarbij te ondersteunen 
en in de gelegenheid te stellen samen 
structureel in gesprek te gaan over 
hun welbevinden, ervaren klachten 
of andere beperkte mogelijkheden, 
is het plan opgevat hiervoor een of 
meerdere contactgroep(en) op te 
zetten voor Laarbeek en directe om-
geving. Deze contactgroep(en) wor-
den begeleid door een of meerdere 
ervaringsdeskundige(n). Dat is niet 
iemand die het beter weet, maar een 
gekwalificeerde lotgenoot die het pro-
ces bewaakt. Een proces waarbij men 
allemaal leert van elkaar en waar op 
respectvolle en gelijkwaardige wijze 
met elkaar anoniem wordt omgegaan. 
Deelnemers kunnen op basis van hun 
ervaringen vertellen wat bij hen heeft 
gewerkt en een gunstig effect had op 
hun herstelproces. Daarnaast is elke 
deelnemer vrij, op basis van ideeën en 
ervaringen van anderen, voor zichzelf 
eens uit te proberen wat hij/zij wil. Ie-
dereen leert van elkaar. De regie ligt 
volledig bij de deelnemer zelf.

Omdat het aantal mogelijk geïnteres-
seerden niet bekend is, worden na 
opgave/contact, binnen Laarbeek, een 
geschikte locatie, datum en tijdstip ge-
zocht om geïnteresseerden verder over 
dit plan te informeren. Iedereen krijgt 
hierover in de 1e week van februari 
2014 persoonlijk bericht.

Ben je geïnteresseerd?
Wil jij ook (weer) meer greep op je le-
ven krijgen en een steuntje in de rug 
van anderen om je eigen leven en wel-
zijn verder te ontwikkelen en te be-
houden? Wil jij je persoonlijke manie-
ren en oplossingen delen met anderen, 
die daar mogelijk weer een praktisch 
instrument mee in handen krijgen, 
bruikbaar voor het realiseren van hun 
wensen? 

Neem dan voor 1 februari aanstaan-
de contact op met Ben Rooijakkers, 
Beverstraat 139, 5741 KW Beek en 
Donk. Dat kan per post, via e-mail 
info@vermoeideheldengroep.nl of 
mobiele telefoon 06 - 51 91 56 57. 
Praten met lotgenoten, dat helpt echt!

Vereniging De Vogelvriend sluit 
aan bij Vogelvereniging Laarbeek
Beek en Donk - Door terugloop van 
het aantal leden en het ouder wor-
den van de leden, heeft vereniging 
De Vogelvriend besloten om aan te 
sluiten bij Vogelvereniging Laar-
beek. De club De Vogelvriend is per 
1 januari 2014 opgeheven.

Het was voor hen namelijk niet 
meer mogelijk om die activiteiten te 
organiseren die belangrijk zijn voor 
de vogelliefhebbers om hun sport 
nog goed te kunnen uitoefenen. 
Doordat de ene vereniging nu bij 

de andere aansluit, ontstaat er in de 
gemeente Laarbeek één vogelver-
eniging. Beide vogelverenigingen 
zien dit als een goede zaak. Het zal 
de tentoonstellingen een goed aan-
zien geven. 

De Vogelvriend wil langs deze weg 
iedereen bedanken die al die jaren 
van hun bestaan, hen financieel of 
op een andere manier gesteund heb-
ben. De Vogelvereniging Laarbeek 
heeft inmiddels ook zijn thuishaven 
gevonden bij Dave v.d. Burgt en in 

2013 ook hun tentoonstelling daar 
al gehouden, waarbij ook al diverse 
leden van ons meegedaan hebben. 
Het was een mooie grote tentoon-
stelling die het aanzien waard was.

Verder wenst De Vogelvriend ie-
dereen een goede en plezierige tijd 
toe bij Vogelvereniging Laarbeek. 
Ook willen zij iedereen een gelukkig 
maar vooral gezond 2014 toewen-
sen en hopelijk tot ziens op een van 
de activiteiten van Vogelvereniging 
Laarbeek!



Donderdag 23 januari 2014 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Ik zoek een baan!
Theo Kouwenberg, allround 
machinaal en timmerman 
met 43 jaar ervaring.

Bij mijn vorige werkgever maakte 
ik alles. Speciale kozijnen, ramen, 
deuren zowel ronde als schuine. 
Speciaal freeswerk zoals lijsten, 
maakte ik ook. Zelfs de mesjes 
sleep ik zelf als die niet voorhanden 
waren. Verder zorgde ik dat het in 
het bedrijf draaide.

Ik kan goed zelfstandig werken 
en versta mijn vak goed. Ik heb 
namelijk 43 jaar ervaring in de 

timmerfabriek. Daar monteerde ik 
ook draaivalramen, schuifpuien, 
deuren, ramen en vouwwanden. 
Mijn Facebookadres is www.face-
book.com/theo.kouwenberg.14. 
Daar staan foto’s op van mijn kun-
nen. Voor contact kan er gemaild 
worden naar pipske400@gmail.
com of gebeld worden naar het 
telefoonnummer: 0492-464432.

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

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Deze week is het de beurt aan Ryan 
van den Akker. Zij werd geboren op 
12 augustus 1960 in Beek en Donk. 
Ryan is uitgegroeid tot een bekende 
musical- en stemactrice. Wie kent niet 
het stemmetje van Alfred Jodocus 
Kwak? Het is de stem van Ryan. 

Ze heeft inmiddels alle podia in Neder-
land gezien en ook vele in het buiten-
land. De rockband ‘Yeager & Ryan’ is 
pasgeleden door haar opgericht. Beek 
en Donk wacht iets bijzonders: “Ik 
heb overal gespeeld, maar nog nooit 
in mijn geboorteplaats”, aldus een 
enthousiaste Ryan. “Ik  wil in Beek en 
Donk spelen want daar ligt mijn oor-
sprong.”

Op donderdag naar moeder
Ryan is een drukbezette dame, maar 

elke week maakt ze tijd om haar 87-ja-
rige moeder in Bakel te bezoeken. “Ik 
regel de post en we maken tijd voor 
leuke uitjes. We bezoeken een muse-
um, gaan naar een concert of ergens 
op bezoek. In de zomer staat lekker 
fietsen en wandelen op het program-
ma. Mijn moeder is gelukkig nog fit.”  

Een apart kind
Tot ze een jaar of 8 was, woonde Ryan 
in Beek en Donk. “Wij woonden prak-
tisch buiten en ik vond dat geweldig. 
Volgens mijn moeder was mijn levens-
lust in de wieg al zichtbaar. Ik was een 
apart kind: fantasierijk en een waag-
hals. Zingen zat er vroeg in. Het gevoel 
de wereld te willen veroveren heb ik 
altijd behouden. Nog steeds wil ik ie-
dere dag het  het onderste uit de kan 
halen.”

Voice of Holland was een grap
Meedoen aan de audities voor de 
‘Voice of Holland’ in augustus 2012 
was eigenlijk een grap. Ook voor 
haar kinderen, dochter Marie (1996) 
en zoon Wybe (2000). Ryan vertelt: 
“Ik was de oudste deelnemer van de 
20.000 inschrijvingen en moest ‘Slee-
ping satellite’ zingen. Dat was alleen 
geen grapje: het was een wurgcon-
tract. Het nummer paste niet bij me. 
Mag ik weg, dacht ik toen?”

Dat brave sopraantje
Trots vertelt Ryan dat ze in Duitsland 
met haar rockband ‘Yeager en Ryan’ 
een tour langs Duitse theaters maakt. 
“Iedereen is super verliefd op mijn 
stem. Een filmpje op ‘Youtube’ is in 
Duitsland al 5 miljoen keer ‘geliked’. 

Dat is echt heel vaak. Eerst was ik dat 
brave sopraantje. Nu komt het beest 
eruit!” Dit geeft volgens Ryan een 
nieuwe impuls aan haar carrière.

Maastricht is klein
Sinds drie jaar woont Ryan met haar 
kinderen in Maastricht. Het is een be-
kende stad voor haar, omdat ze daar 
de toneelacademie gedaan heeft.  
“Maastricht is te klein voor me. Am-
sterdam is super interessant omdat je 
daar op elke straathoek een interes-
sant persoon kunt tegenkomen. Onno 
Hoes is dat in Maastricht niet echt voor 
mij”, lacht ze. 

Arnon Grunberg
Ryan komt uit een muzikale familie 
waarin veel gelachen wordt. “Ik hou 
van het gedachtegoed  van Arnon 
Grunberg: ‘Het leven is pas iets, als je 
vindt dat het wat is’.  En ik wil een le-
ven met plezier. Komen jullie straks al-
lemaal kijken en luisteren als ik ergens 
optreed in Beek en Donk?”

HeRo Remedial Teaching 
opent in Boerdonk
BOERDONK - Krista Hendriks en 
Carola van Rossum zijn gestart met 
HeRo Remedial Teaching. HeRo 
biedt individuele begeleiding aan 
leerlingen van het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs met leer- en/of 
gedragsproblemen.

Remedial Teaching (RT) betekent dat 
er ondersteuning op maat wordt ver-
leend aan leerlingen met problemen 
op het gebied van leren (o.a. lezen, 
rekenen/wiskunde, spelling) of ge-
drag (o.a. ADHD, autisme, faalangst). 
Ook voor huiswerkbegeleiding, de 
rekenvaardigheidstoets of voorbe-
reiding op de Cito-toets en examens 

zijn leerlingen welkom. “We zijn 
werkzaam als leerkracht en orthope-
dagoog en zien dat er niet altijd vol-
doende tijd en middelen beschikbaar 
zijn om leerlingen de benodigde be-
geleiding te bieden. Wij willen kinde-
ren, jongeren, ouders en leerkrachten 
ondersteunen waar mogelijk.” 

Advertorial

Carola van Rossum
Krista Hendriks

06 18442509
06 19603478

info@heroremedialteaching.nl
www.heroremedialteaching.nl

Stichting Kinderen van St. Anna haalt €20.000,- op
Redacteur: Iris Savenije

Lieshout - De Stichting Kinderen van 
St. Anna heeft met haar activiteiten 
€20.000,- opgehaald. Oprichter Ro-
gier van Erp spreekt van een positieve 
uit de hand gelopen actie. “Ik had niet 
verwacht dat we zoveel geld op zou-
den halen.” 

‘Speelgoedscan’
Met dit geld gaat de stichting mate-
rialen voor de kinderafdeling van het 
St. Anna ziekenhuis in Geldrop kopen. 
Rogier wist wat hij wilde schenken, 
maar had niet verwacht zoveel geld 
bij elkaar te halen.  Nu dat gelukt is, 
is hij het volgende van plan: “30 tot 
40% van de kinderen is bang voor een 
MRI-scan. Nu is er een speciale ‘speel-
goedscan’ door Philips ontworpen, 
waardoor kinderen minder angstig 
zijn. Deze zouden we graag schen-
ken.”

Activiteiten
De stichting heeft zowel een kinder-
middag als een veiling en muzikale 
afsluiting georganiseerd om geld in 
te zamelen. Alle drie deze activiteiten 
zijn volgens de oprichter druk bezocht 
en goed verlopen. “Tijdens de veiling 
is Prins Carnaval voor €200,- geveild. 
Hij moet nu de stoep vegen”, vertelt 

Rogier lachend. Ook is er een knuffelbeer 
voor Stichting Warme Beertjes geveild. 
Deze knuffel heeft €230,- opgeleverd. 

Tranen
Na alle opbrengsten bij elkaar geteld 
te hebben, kwam de stichting uit op 
€19.500.Toen kreeg Rogier een te-
lefoontje van een anoniem iemand 
uit Mariahout. Diegene heeft er een 
mooi rond bedrag van €20.000 euro 
van gemaakt. Rogier werd emotioneel: 
“Bij dat telefoontje, kreeg ik toch wel 
tranen in mijn ogen.” 

Toen Rogier ziek werd, konden veel 
ziekenhuizen hem niet direct helpen. 
De wachtlijsten liepen op tot 6 à 7 
weken. Bij het St. Anna ziekenhuis in 
Geldrop kon Rogier gelijk terecht en 
is hij goed behandeld. Daarom wilde 
Rogier iets terugdoen en dat heeft hij 
nu gedaan. Rogier kijkt trots terug op 
deze eenmalige actie. “Ik wil iedereen 
bedanken. Zowel donateurs, bieders 
en vrijwilligers als bezoekers. Zonder 
hun hulp en aanwezigheid was deze 
actie nooit gelukt.”

Hij moet nu de stoep vegen”, vertelt tranen in mijn ogen.” 

elke week maakt ze tijd om haar 87-ja-
rige moeder in Bakel te bezoeken. “Ik 
regel de post en we maken tijd voor 
leuke uitjes. We bezoeken een muse-
um, gaan naar een concert of ergens 
op bezoek. In de zomer staat lekker 
fietsen en wandelen op het program-
ma. Mijn moeder is gelukkig nog fit.”  

Tot ze een jaar of 8 was, woonde Ryan 
in Beek en Donk. “Wij woonden prak-
tisch buiten en ik vond dat geweldig. 
Volgens mijn moeder was mijn levens-
lust in de wieg al zichtbaar. Ik was een 
apart kind: fantasierijk en een waag-

“Bij dat telefoontje, kreeg ik toch wel 
tranen in mijn ogen.” 

actie nooit gelukt.”
tranen in mijn ogen.” 

gympen 
€ 49,95

jurkje
€ 44,95

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

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks EN NOG VEEL MEER!

shirt
€ 24,95

shirt 
€ 39,95

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

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur

E: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag 
inloopspreekuur
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MooiBoerdonk
Boek honderd jaar missiezusters 
Franciscanessen
Boerdonk - In 2013 was het honderd 
jaar geleden dat pastoor van Schijndel 
de orde van de zusters Franciscanes-
sen van de H. Antonius van Padua 
in Boerdonk gesticht heeft. Dit is in 
Boerdonk op passende wijze gevierd.

Ter gelegenheid daarvan is een prach-
tig boek uitgegeven. Daar wordt in be-
schreven hoe de zusters in Boerdonk 

en in Asten gewoond en gewerkt heb-
ben. Maar ook de zusters zelf beschrij-
ven hoe ze in het klooster leefden en 
werkten. Een prachtig boek met veel 
foto’s. Het is gebonden en voorzien 
van een harde kaft.  Heeft men inte-
resse, voor €15.00 is het boek te be-
stellen bij  Marietje Bevers, Akkerweg 
11, Boerdonk, tel. 0492 464100.

Een goed begin is… 
Boerdonk - De eerste wedstrijd van 
de terugronde voor Boerdonk 1 was 
in Gemonde tegen Irene 1 waar thuis, 
voor de winterstop, onder een lekker 
zonnetje met 1-4 werd verloren. En nu 
was het koud en helemaal geen zon 
te bekennen maar wel weer een leuke 
pot voetbal. Het was niet altijd even 
goed maar wel twee teams die er iets 
van wilden maken en zeker niet wil-
den verliezen. 

Irene is een fysiek sterke ploeg die daar 
ook gebruik van maakte en Boerdonk 
direct onder druk zette. Een bal op de 
paal na een scrimmage voor de goal 
en Lars Vogels die een bal van de lijn 
haalde. Kortom er was genoeg te doen 
voor de verdedigers. Dit duurde on-
geveer 15 minuten waarbij Boerdonk 
ook steeds gevaarlijker werd. Maik van 
der Zanden schoot voor langs. Daan 
Dortmans was net niet koelbloedig 
genoeg en Ted Villier had een prach-
tige solo. Hij kwam bij de achterlijn het 

strafschopgebied binnen gedribbeld, 
omspeelde 3 tegenstanders en schoot 
net over. Het was Sietze Penninx die 
met scherp schoot vanaf een meter of 
40 scoorde! Hij was net de middenlijn 
over en zag dat de keeper wat ver voor 
zijn goal stond en schoot hem prachtig 
binnen. Boerdonk had hierna ook de 
beste kansen en het was wachten op 
de 2 -0. Maar het werd 1-1 middels 
een terechte strafschop voor Irene, 
welke simpel werd binnen geschoten.

Na de rust een heel ander Irene: zij gin-
gen vol op de aanval spelen. Niet dat 
ze nu echt grote kansen kregen maar 
Boerdonk had er geen één meer. Het 
werd steeds verder naar achter gedrukt 
en als je dacht “dat gaat fout...”, dan 
was er altijd wel een been van Willem 
van der Heijden of Will-Jan Verhoe-
ven dat in de weg stond voor Irene. 
Onder de leiding van de laatste man 
Thijs van Erp kreeg Boerdonk weer 
steeds meer grip op het spel van Irene 

en kreeg zelf ook weer kleine kansjes. 
Tot de 72e minuut. Toen was het Daan 
Dortmans die een prima aanval af ron-
de met een lage schuiver en tekende 
voor de terechte 1-2. Irene kwam, hoe 
hard ze het ook probeerden, deze klap 
niet meer boven. Zeker niet toen er in 
een paar minuten tijd twee maal de 
paal geraakt werd en Ted Villier net 
voor langs kopte. Het was Maik van 
der Zanden die na een prima solo de 
keeper op het verkeerde been zette 
en de 1-3 scoorden. Hiermee was de 
wedstrijd definitief beslist en waren de 
drie punten voor  Boerdonk 1. In ieder 
geval een goed begin voor de tweede 
helft van het seizoen.

Voor het betere 
onderhoud

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

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

webdesign

tekstverwerking

fotografie

huisstijl

drukwerk

videografie

Steun fl essenactie van Remco
Beek en Donk - Remco Donkers uit 
groep 6 van Kindcentrum De Raagten 
heeft zijn spreekbeurt gedaan over 
‘kanker’. Daarbij heeft hij zelf een ac-
tie bedacht, namelijk het inzamelen 

van lege flessen.

Het geld zal ten goede komen aan 
meer onderzoek naar deze vreselijke 
ziekte. Help jij Remco mee? Elke fles 

is er één. Voor ons een kleine moeite, 
voor hen een groot gebaar. Doneer 
dan lege flessenbonnen bij Plus van 
Balkom of EMTÉ. “Iedereen verdient 
toch een morgen?”
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Laarbeekse deelname aan Rooise ‘Gasthuishoeve’

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk/Sint Oedenrode- Een Laarbeekse 
kweker van struiken en bomen neemt deel aan 
de totstandkoming van een belevingscentrum 
in Sint Oedenrode. Het belevingscentrum richt 
zich op het informeren van de bezoeker over de 
relatie tussen de kwekerijen en het Brabantse 
landschap. Op de hoek van de Kremselen en de 
Liempdseweg  zal ‘De  Gasthuishoeve’ worden 
gerealiseerd.

Paul Sneijers van ‘Sneijers Boomkwekerij’ gaat 
leveren aan dit project. Hoewel ze niet mee heb-
ben gewerkt aan de realisatie van het hele pro-
ject steunen ze het van harte. Hij is erg blij dat de 
boom- en plantenkwekerijen eens nadrukkelijk 
op de voorgrond worden geplaatst in een derge-
lijk belevingscentrum. 

Het belevingscentrum van ‘De Gasthuishoeve’ be-
slaat straks ruim 2000 m2. Naast dit overdekt ge-
deelte met horeca en een mediterrane tuin zal er 
een aantal voorbeeldtuinen worden gerealiseerd. 
Daarvoor is een aansluitend gebied van ongeveer 
één hectare bestemd. In die tuinen wordt aange-
geven welke mogelijke toepassingen van bomen 
en struiken er bestaan. Op het terrein van collega 
boomkweker Eric van den Hurk zal het resultaat 

te zien zijn van de samenwerking van 20 boom-
kwekers uit ‘het Groene woud’, het gebied binnen 
de driehoek die gevormd wordt door de steden ’s 
Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.

Behalve, dat er de producten van deze kwekers 
kunnen worden bekeken kan er informatie wor-
den ingewonnen over de verschillende toepas-
singsmogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk 
planten en bomen te kopen op bestelling. Dit 
bestellen kan via een medewerker, maar ook via 
de webshop. 

“Als alles straks klaar is, is het de bedoeling dat 
mensen, die een dagje uit zijn, er binnen komen 
om zonder afspraak eens rond te kijken. Ze zien 
dan de mogelijke toepassingen van onze bomen 
en planten”, aldus Paul Sneijers. 
Er wordt gedacht aan een arrangement om de 
‘Gasthuishoeve’ straks te bezoeken, met aan-
sluitend een rondleiding bij één of enkele boom-
kwekers in de regio. Het kan dan een leuke be-
stemming zijn voor groepen, die de fietstocht 
combineren met een bezoek aan het belevings-
centrum. Op zaterdag 25 en zondag 26 januari 
is het publiek welkom tijdens een Open Week-
end. Eind maart 2014  gaat ‘De Gasthuishoeve’ 
definitief open, maar tijdens het weekend kan 
het grote publiek alvast proeven aan hetgeen in 
de lente geboden gaat worden.

Recycle-kunstenaar op De Muldershof
Beek en Donk - Op dinsdag 21 januari bracht Erian 
Herrera een bezoek aan De Muldershof. Erian is een 
31-jarige recycle-kunstenaar, afkomstig uit Costa 
Rica. Herrera wil zijn dorp, gelegen in het hartje van 
Costa Rica en op de route naar de Arenal, de bekend-
ste vulkaan, omtoveren tot hét recycle-dorp van Cos-
ta Rica en er een toeristische trekpleister van maken. 

Deze man heeft op een gegeven moment besloten 
om van zijn talent zijn werk te maken; Namelijk het 
maken van kunst van afvalproducten.  Afval….ziet 
eruit als afval. Maar met een klein beetje creativiteit 
en fantasie kun je er heel mooie kunstwerkjes van 
maken.  

Erian is zeer begaan met het milieu. Een van zijn doe-
len is om scholieren bewust te maken van de grote af-
valstromen en het mogelijke hergebruik van allerlei af-
val: blikjes, plastic flessen, melkpakken, autobanden, 
etc. Iedereen stond er versteld van, wat je allemaal 
kunt maken van de spullen die de meeste mensen 
meestal weggooien; Van een afgedankte autoband 
maakte hij prachtige papegaaien, van plastic flessen 
kikkers, bijen en kolibries. Op een snelle en handige 

manier toverde hij, geïnspireerd door de natuur van 
Costa Rica, in een mum van tijd de meest exotische 
dieren tevoorschijn.

Behalve een stukje bewustwording over het omgaan 
met het milieu (afvalscheiding en hergebruik), waren 
de kinderen tijdens de demonstratie bijzonder ge-
boeid en na afloop zeer geïnspireerd om dit zelf ook 
te gaan maken.

Recycle-Kunstenaar Erian 
Herrera tijdens zijn bezoek 
aan De Muldershof

Lezerspodium

PNL: Laarbeek een kern(en)gezonde gemeente!
Dit is hét thema van het nieuwe verkiezingspro-
gramma van PNL!
Laarbeek is een krachtige en zelfstandige ge-
meente met vitale kernen. Het is er goed wo-
nen, werken en recreëren.
Het voorzieningenniveau is HOOG, de 
woonlasten LAAG. De vele vrijwilligers 
en het omvangrijke verenigingsleven 
hebben nauwelijks iets gemerkt van de 
Rijksbezuinigingen. Het gaat dus goed en 
dat moet zo blijven!

Hoe? Lees ons programma op pnllaarbeek.nl!

Gezonde gemeente
Eerst middelen, dan uitgeven. Ambities worden 
bepaald vanuit de sterke financiële positie en 
niet omgekeerd! 
De gemeente wordt bemenst met een compact 
ambtenarenapparaat. Laarbeek heeft een het 
laagst aantal ambtenaren per duizend inwoners 
van Nederland!

Iedereen doet mee
Burgerparticipatie ook in de politiek! PNL heeft 
daarom veel nieuwe mensen op haar kandida-
tenlijst. Meer samenwerken en participatie van 
de burger zonder iemand in de steek te laten. 

Laarbeek zelfstandig 
Wat je niet alleen kunt doe je slim samen met 
anderen. PNL wil gaan voor regionale samen-
werking, vooral in de Peel. Juist dit betekent 
behoud van zelfstandigheid. Grootschaligheid is 
duur, slim samenwerken juist goedkoop.
Zo kunnen we de grote transities met resultaat 
realiseren voor onze inwoners.

Kernenbeleid
Graag willen wij de investeringen in de kernen 
afronden. Laarbeek is er voor de kernen en niet 
andersom! Kernen zoveel mogelijk in de kernen 
in stand houden. Lukt dat niet, dan pas samen 
met andere kernen.

Brede steun vrijwilligers.
Ontzie de vrijwilligers van bezuinigingen. Sti-
muleer juist en juich initiatieven toe. Laarbeek 

heeft een bloeiend verenigingsleven met 
veel activiteiten die elkaar versterken. 

Jeugd en jongeren 
Jongeren moeten veel centraler ko-
men staan. PNL wil een jongerenraad. 

Richt subsidiebeleid vooral op jeugd en 
jongeren en steun initiatieven.

Laarbeek een gezonde gemeente, ook fysiek
PNL wil gezondheid blijven stimuleren. Een ge-
zonde bevolking is actief, betrokken en sociaal. 
Dus investeren in preventie en sportvoorzie-
ningen. Dit verdient zich terug in welvaart en 
welzijn.

Nog meer bedrijvigheid
PNL wil verdere uitbouw van ons bedrijfsleven 
en banengroei. De Entree van Brainport is ideaal 
voor hoogwaardig bedrijfsleven. De detailhan-
del moet via centramanagement het winkel-
bestand vitaal houden. Toerismepotentie moet 
zich nu echt gaan bewijzen.
 
Wonen
Laarbeek heeft volop mogelijkheden in alle ker-
nen. Bouwen dus voor alle doelgroepen!
Duurzaamheid en energiebesparing stimuleren. 
Meer ruimte voor andere woningcorporaties.

Groene gemeente
Laarbeek moet zowel binnen als buiten de ker-
nen fraai en groen blijven. Duurzaamheid en 
respect voor natuur staan centraal. En duurza-
me moderne agrarische sector is belangrijk voor 
de gemeente. 

Infrastructuur
Bereikbaarheidsakkoord is nog steeds leidend 
voor wat betreft de Ruit. Punt (r)uit!
Laarbeek blijft fors investeren om het groen, 
wegen en de riolering moderne en up-to-date 
te houden.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•   Verkoop reststroken  •   Expositie ‘Kiek Nou’ Natuur(lijk) Laarbeek
•   Vet, recycle het!  •   Opening nieuwe sporthal D’n Ekker
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
•     Een wilg en een els op de Dorpsstraat 89 in Lieshout. De aanvraag wordt ingediend omdat  
      de wilg ziek is en de eigenaar de els ook wil verwijderen. De vergunning wordt verleend  
       omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.
•     Twee bossages, met een gezamenlijk oppervlakte van 2040 m2 achter de Wingerd in Beek  
      en Donk. Deze bossages worden gekapt ten bate van de realisatie van een nieuwe ecolo- 
        gische verbindingszone tussen de Goorloop en de Zuid-Willemsvaart. Ter compensatie van  
      de kap worden minimaal 50 nieuwe bomen geplant in dit gebied.
Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 7 januari 2014.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten bin-
nen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                                Kern   Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Bosscheweg 20              Aarle-Rixtel   02-01-2014      veranderen kapel in medisch centrum
Bikkel 2                            Mariahout   07-01-2014      bouw woning
Bikkel 4                            Mariahout   08-01-2014          bouw woning
Kanaaldijk 2                    Aarle-Rixtel   07-01-2014      brandveilig gebruik
Buizerdstraat                  Aarle-Rixtel   13-01-2014      kappen 4 berken
Den Hoek 4                      Beek en Donk   14-01-2014      tijdelijke woonunit

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                  Kern   Werkomschrijving             Activiteit Verzonden
Pieter Breughellaan 5    Beek en Donk  plaatsen glaswand             bouwen 13-01-2014
Pieter Breughellaan 71 Beek en Donk   plaatsen glaswand             bouwen 13-01-2014
Lieshoutseweg 37          Aarle-Rixtel   renoveren woning              bouwen 14-01-2014

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Locatie                                  Kern   Werkomschrijving             Activiteit Verzonden
Piet van Thielplein 13    Beek en Donk veranderen winkel             bouwen 13-01-2014

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                                   Kern    Werkomschrijving             Activiteit
Vinkenplein 6 Beek en Donk verwijderen asbest (dak) slopen
Mariastraat 48 Mariahout  verwijderen asbest slopen
Kloostertuin 10 Beek en Donk verwijderen asbest slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het gemeen-
tehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket via gemeente@laar-
beek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden 
allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek en starten om 19.30 uur. De vergaderstukken 
liggen vanaf maandag 20 januari 2014 tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter 
inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 21 januari kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling vergadert woensdag 29 januari 2014
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Moreeshof’.
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers - ontsluiting Lieshoutseweg’.
8. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart 

- Wilhelminakanaal’.
9. Stand van zaken bouwplannen.
10. Stand van zaken Noordoost Corridor.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Raadscommissie Algemeen Bestuur vergadert op dinsdag 4 februari 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2013.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot vaststelling definitieve tarieven onroerende-zaakbelastingen 2014.
7. Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Laarbeek 2014 en intrek-

king van de Archiefverordening gemeente Laarbeek 2006.
8. Voorstel tot 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling ODZOB.
9. Plan van aanpak integriteit.
10. Aangaan gemeenschappelijke regeling Peel 6.1.
11. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 24 januari komt wethouder Briels aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Gemeente actueel

Kort nieuws

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissies

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
•  Tennisvereniging De Hut voor het organiseren van een loterij bij Tennisvereniging De Hut,   
    Bakelseweg 9a in Aarle-Rixtel op 27 september 2014 (verzonden 13 januari 2014).
•  Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen voor  
    het houden van een loterij (verzonden 13 januari 2014)

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
•   Supportersclub De Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van de Bavaria-ronde van  
    Lieshout op 18 mei 2014 van 12.00 tot 18.00 uur. Het parcours is als volgt: Dorpsstraat -  
    Schutsstraat - Lankelaar - Vogelenzang - Hertog Janstraat - Floreffestraat - Grotenhof - Mar- 
    tien Coppensstraat - Heuvel - Dorpsstraat (verzonden 9-1-2014).
•   Scouting Aarle-Rixtel (verzonden 9 januari 2014) voor het organiseren van de voorjaars- 
    kermis op het grasveld hoek Dorpsstraat / Wilhelminalaan (‘t Heuveltje) in Aarle-Rixtel op          
    de volgende dagen en tijdstippen:
        • zaterdag 5 april 2014 van 15.00 tot 23.00 uur;
        • zondag 6 april 2014 van 14.00 tot 23.00 uur,
        • maandag 7 april 2014 van 15.00 tot 22.00 uur en 
        • dinsdag 8 april 2014 van 15.00 tot 22.00 uur.
•   Organisatie jeugdcarnaval Aarle-Rixtel De Gele Kielen voor het organiseren van het jeugd- 
    carnaval op 1 en 2 maart 2014 van 18.30 - 23.00 uur en op 3 en 4 maart 2014 van 13.30 tot  
    23.00 uur in de gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 30 in Aarle-Rixtel (verzonden 9 januari 2014).
•   Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken  
    na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente  
    Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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

De Pestvogel
Deze opvallende vogel is de pestvogel die 
ik enkele jaren geleden midden in het cen-
trum van Lieshout heb gefotografeerd. Juf 

Wilma van de basisschool had ze ontdekt 
in de bessenstruiken langs de school en 
herkende ze als natuurliefhebster en lid 
van de IVN direct als Pestvogels. Het ging 
als een lopend vuurtje rond onder voge-
laars en fotografen dat deze bijzondere 
vogels hier gespot waren, en het is tot de 
vogels weer verder trokken een drukte van 

belang geweest bij deze school. De pest-
vogels leven ‘s zomers in het noorden van 
Scandinavië en Siberië, maar trekken in de 
winter naar het zuiden. Soms zie je ze hier 
in geen jaren, en dan is er weer een winter 
met een hele invasie aan pestvogels. Dan 
komen deze prachtvogels bij ons eten van 
de bessen van o.a. de Gelderse roos en de 

liguster. De naam Pestvogel dateert uit de 
middeleeuwen, toen men dacht dat deze 
vogels de pest meenamen en versprei-
dden.
Dankzij de oplettendheid van juf Wilma 
hebben wij toen met velen kunnen geni-
eten van deze prachtvogel midden in ons 
Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Croy

Trots op De Driehoek

“Leuke school; goede juffen en 
meesters; De Driehoek is toppie; het 
voetbalveld, kickbalspel, zandbak, 
klimbomen; gymzaal vlakbij school; 
straks een nieuw schoolgebouw; fij-
ne sfeer in de klas en in de school; 
als je iets niet goed kunt, word je er 
extra mee geholpen; iedereen heeft 
iets van verrijking in zijn map. Als 
je taken klaar zijn, dan mag je daar 
in werken. We werken met route-
boekjes als je niet alles hoeft te ma-
ken; het speciale afscheid van groep 
8 met de hele school; de creaweek, 
kamp vanaf groep 3; je kan hier goed 
vrienden maken; kerstviering geor-
ganiseerd door groep 8  en carnaval 
door groep 6/7; weekopeningen en 
optreden voor de hele school; ook 
de gezamenlijke weekopeningen (ie-
dere groep mag iets doen); na school 
op het plein mogen spelen en al om 
14.30 uit, dankzij het continuroos-
ter…..”

En toen heb ik de leerlingen van 
de leerlingenraad gestopt met hun 
brainstorm over waar ze TROTS op 
zijn als ze aan hun school denken. U 
begrijpt dat ik, als directeur, ook zat 
te gloeien van trots. Wij als volwasse-
nen, wij als professionals, wij beden-
ken het allemaal. Wat is goed voor 
onze kinderen? Wat is belangrijk in 
het onderwijs aan onze kinderen? 
We hebben het prachtig uitgedacht. 
Elke week spreken we met de kinde-
ren over hoe we willen samenwer-
ken, samenleven en samen leren, 
in het “Kanjeren”, zodat ieder kind 
lekker in zijn of haar vel blijft zitten. 
Elke dag leren de kinderen de vol-
gende stap in hun reken- en taalont-
wikkeling. Elk dag helpen we ze om 
wat beter zelf te kunnen leren. Elke 
week worden hun creatieve en mo-
torische talenten geprikkeld. Ja, elke 
dag hebben wij een leuker en minder 
leuk programma voor hen bedacht. 
Maar bovenal.… elke dag luisteren 
we naar de kinderen, zodat zij trots 
op zichzelf, op hun groep en op hun 
school kunnen blijven.

Ik kan het … Ik wil het….Ik doe het 
….Zelf…..Samen met jou!

Kom gerust eens langs. Op school, 
op onze website www.3hoek.nl of 
Facebookpagina.
U bent welkom op onze informatie-
avond 12 maart 20.00 uur en de kij-
kochtend 21 maart 10.30-12.00 uur.

Team OBS De Driehoek
Jolein Orelio

De Zeepkist 

NATUURLIJK Mooi Laarbeek

De Werkgroep houdt voorbespreking 
op commissievergaderingen

PNL houdt openbare voorbespreking

Achterbanoverleg 
commissievergaderingen PvdA Laarbeek

Vooroverleg Algemeen Belang 
Laarbeek 

Laarbeek - De voorbespreking van De 
Werkgroep op de commissievergaderin-
gen vindt plaats op maandag 27 februari 
in Gemeenschapshuis De Dreef in Aarle-
Rixtel. Voor de mensen die mee willen 
praten met de Laarbeekse politieke par-
tij, staat de koffie om 20.15 uur klaar.  

Tijdens de commissievergaderingen die 
later die week plaatsvinden worden de 
volgende commissies besproken: 
• 29 januari: Ruimtelijke ontwikkeling 

met onder andere de vaststelling 
van een drietal bestemmingsplan-
nen, Moreeshof, de Beekse Akkers, 
bochtverbreding Zuid Willemsvaart, 

Wilhelmina kanaal.
• 2 februari: Algemeen bestuur met 

onder andere vaststelling van de 
OZB tarieven 2014, plan van aan-
pak integriteit, aangaan van ge-
meenschappelijke regeling 6.1 en 
stand van zaken intergemeentelijk 
samenwerking

Voor De Werkgroep belangrijke zaken 
waar de Laarbeekse politiek over gaat 
beslissen.  Deze beslissingen worden 
gemaakt voor de inwoners van de 
gemeente. Daarom vinden zij het be-
langrijk dat men zijn stem laat horen 
tijdens de voorbespreking. 

Als men niet in de gelegenheid is om 
naar de bijeenkomst te gaan maar 
toch wil aangeven hoe hij of zij er over 
denkt dan kan er contact opgenomen 
worden met Ben Swinkels, fractievoor-
zitter De Werkgroep, via het telefoon-
nummer 0499- 422 017 of via de mail 
info@dewerkgroep.nl.

Op de website www.dewerkgroep.nl 
staat bij ‘onze mensen’ welk raadslid in 
welke commissie zit, zodat dat raadslid 
direct benaderd kan worden.

Lieshout - PNL houdt haar openbare 
voorbespreking op maandag 27 ja-
nuari ter voorbereiding op de com-
missievergaderingen van die week.

Op dit achterbanoverleg komen o.a. 
aan de orde: de vaststelling van de 
definitieve tarieven OZB, vaststelling 
Archiefverordening Laarbeek, vast-
stelling Plan van aanpak integriteit, 
Gemeenschappelijke Regeling Peel 
6.1, vaststelling bestemmingsplan 
Moreeshof te Lieshout, bestem-
mingsplan Beekse Akkers: ontsluiting 
Lieshoutseweg en bestemmingsplan 
Bochtverbreding Zuid-Willemsvaart / 
Wilhelminakanaal.

De agenda van de raadsverga-
dering kunt u ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl, klikken op ‘Bestuur 
en organisatie’, daarna op de desbe-
treffende commissie en dan klikken 
op de betreffende datum voor de 
agenda met bijbehorende stukken. 

Geïnteresseerden die mee willen 
praten, vragen of opmerkingen heb-

ben, ook over ander onderwerpen, 
zijn van harte welkom op maandag 
27 januari, aanvang 20.00 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout. De koffie en 
thee staan klaar!

Aarle-Rixtel -  De leden van de PvdA 
zitten op maandag 27 januari om 
19.00 uur bijeen om de komende 
commissievergadering voor te berei-
den. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom om de standpunten met hen te 
delen. De volledige agenda’s van de 
commissievergaderingen kan men vin-
den op de website van de gemeente 
Laarbeek onder de link bestuur en 

vervolgens raadscommissies. Men kan 
een mening laten horen en meepraten 
over de belangrijkste onderwerpen in 
de gemeente. 

Iedereen is welkom op 27 januari 
in het Multifuntioneel Centrum De 
Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-
Rixtel om 19.00 uur. Meer informatie: 
www.laarbeek.pvda.nl. 

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt le-
den en belangstellenden uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 27 januari. 

Op de agenda staat de voorbespre-
king voor de komende Commissiever-
gaderingen. De voorbespreking vindt 

plaats om 20.00 uur in de ruimte van 
de voormalige videotheek aan de Ka-
pelstraat 34 in Beek en Donk, tegen-
over de kerk. Zie: www.abllaarbeek.nl

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

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

€ 12,50

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

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

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

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

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

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

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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Laarbeek - Tijdens de algemene ledenverga-
dering van ABL op 13 januari is de kandida-
tenlijst voor de komende verkiezingen voor 
de gemeenteraad door het bestuur aan de 
leden voorgelegd ter goedkeuring. Een groot 
aantal aanwezigen sprak zijn waardering uit 
voor het voorstel en na nog enige toelichting 
door bestuur en verkiezingscommissie werd 
de kandidatenlijst unaniem goedgekeurd.  

Het bestuur  van ABL is zeer verheugd, dat 
zo veel Laarbeekse inwoners ABL willen steu-
nen en met elkaar samenwerken aan een heel 
goed resultaat bij de verkiezingen.  Voor de 
50 plaatsen op de lijst hadden zich meer leden 
aangemeld dan er plaats was. Daardoor was 
het mogelijk een goede balans te krijgen, zo-
wel verdeeld over de kernen als qua leeftijd en 
ervaring. Erg blij zijn zij met de 13 vrouwen op 
de kieslijst en een groot aantal jongeren, die 
te kennen geven actief mee te willen werken 
in de partij.  

Alhoewel de lijsttrekker Frans  van Zeeland al 
eerder was bekendgemaakt, is er nu voor het 
eerst een compleet plaatje van de top van de 
lijst. Op die plaatsen zijn Ron Verschuren uit 
Aarle-Rixtel en Jordy Brouwers uit Lieshout 
nieuwe kandidaten voor de raad. Ook Mo-
nika Slaets, beoogd fractievoorzitter en huidig 
raadslid en Frans van Lierop, nu commissielid, 
staan klaar om een plaats in de raad zeer vak-
kundig in te vullen.  

Afscheid nemen we van Bert Klessens, die na 
12,5 jaar in de raad te hebben gezeten nu 
definitief afscheid neemt van het raadswerk. 
Ook onderaan de lijst zijn een aantal opval-
lende nieuwe namen, die de rol van lijstduwer 
op zich hebben genomen. Zowel de kop als 
de staart worden door de familie Van Zeeland 
ingevuld, waarbij Niels de taak op zich heeft 
genomen de jeugd sterk bij de verkiezingen 
te betrekken. Bekende mensen als Jos Corsten 
uit Mariahout, Joshy Gevers en Bert Bouw uit 
Beek en Donk en Dave Jansen uit Aarle-Rixtel  
gaan hun steentje voor ABL bijdragen. 

De komende tijd zal het bestuur de lijst nog 
nader toelichten en mensen aan u voorstel-
len zoals de groep jongeren op de lijst. Alle 
namen vindt men terug op de website www.
abllaarbeek.nl waar men ook de speerpunten 
en binnenkort ook het compleet partijpro-
gramma kunt inzien. Alles onder het motto: 
Samen voor een sterk Laarbeek.

We zullen ons even kort voorstellen. Wij zijn 
Miriam Berkvens - Raaijmakers en Koen Sege-
ren. Wij zijn de Mariahoutse delegatie binnen 
de kandidatenlijst van het CDA Laarbeek. Wij 
willen jullie graag vertellen wat wij als persoon 
en als CDA Laarbeek belangrijk vinden. Wij 
zien het CDA als een partij die verbindt, die 
mensen samenbrengt en ondersteunt. Daar 
staan wij voor en daar werken we aan. 

Het thema “jeugd en jongeren” is voor ons 
een belangrijk speerpunt binnen Laarbeek. 
Iedereen moet op een positieve manier mee 
kunnen werken aan de samenleving waarin 
we leven. Samen maken we de samenleving 
sterker. Miriam houdt zich bezig met de ar-
moede binnen Laarbeek. Als ambassadrice van 
Stichting Leergeld ondersteunt ze gezinnen 
die het financieel zwaar hebben. Kinderen en 
jongeren mogen niet de dupe worden van de 
crisis. Koen is actief binnen het jeugdvoetbal 
in Mariahout. Hij organiseert de jeugdvoet-
baltoernooien en is jeugdscheidsrechter bij VV 
Mariahout.

Sociale activiteiten voor de jeugd vinden wij 
beiden zeer belangrijk en wij zetten ons hier 
dan ook actief voor in. Miriam is naast ambas-
sadrice van Stichting Leergeld ook nog actief 
voor de kermis in Mariahout en ze onder-
steunt de intocht van Sinterklaas. Door onze 
inzet proberen we samen de leefbaarheid bin-
nen Mariahout voor de jeugd te vergroten. 

Naast haar inzet voor de jeugd van Mariahout, 
is Miriam nog actief als jeugdzorg boerin. Jon-
geren die een gebrek aan structuur, discipline 
en verantwoordelijkheidsgevoel hebben, pro-
beert zij te ondersteunen en te begeleiden. Op 
deze manier kunnen de jongeren na dit traject 
beter functioneren in de maatschappij, maar 
wel ieder op zijn eigen manier. 

Koen heeft zich aangemeld voor het CDA 
Laarbeek om de belangen van de jeugd beter 
naar voren te laten komen. De belangen voor 
jongeren door jongeren.

Door bovenstaande punten werken wij, Mi-
riam en Koen, mee aan een krachtig Laarbeek. 
Daar staat het CDA Laarbeek voor. Samen 
werken aan een sterkere samenleving!

Namens het CDA Laarbeek,
Miriam Berkvens - Raaijmakers
Koen Segeren

Laarbeek - “We willen graag een statement 
maken tegen de weg en kunnen ons niet vin-
den in het -in onze ogen halfslachtige- Laar-
beekse standpunt van ‘ja, mits’. We hadden 
graag een robuuste, heldere stellingname te-
gen de weg gezien, zonder mitsen en maren” 
De weg heeft immers een grote impact op na-
tuur èn -zeker zo belangrijk- op leefbaarheid 
en gezondheid van de omwonenden. 

Aan het woord zijn Ton Engels en Marscha Ver-
stappen - Van Aarle, twee inwoners uit Aarle-
Rixtel, die uitgesproken tegenstander zijn van 
de aanleg van nieuw asfalt langs het Wilhel-
minakanaal. Dit laatste geldt ook voor Francie 
Maas - Knoops uit Beek en Donk, toevalliger-
wijs of niet… alle drie werkzaam in de gezond-
heids-/zorgsector. 

Jos Gruijters en Erik van Haperen, beiden 
raadslid namens De Werkgroep, zijn met hen 
in gesprek en kunnen zich verplaatsen in hun 
gedachtegang. Toch geeft Jos aan dat de po-
litiek soms uit twee kwaden moet kiezen en 
het niet iedereen naar de zin kan maken. Zo 
ook t.a.v. de weg. Jos vervolgt: “Wij wilden 
aan de overlegtafel blijven zitten, want als 
je niet meepraat, worden je argumenten en 
belangen ook niet gehoord. De provincie kan 
helaas ook gewoon zonder Laarbeek beslis-
sen en dat wilden we als raadsfractie van De 
Werkgroep niet laten gebeuren. Daardoor is 
er nu een getekend akkoord, waarin een aan-
tal belangrijke randvoorwaarden zijn vastge-
steld: het Bereikbaarheidsprogramma 2007. 
Dat er nu geen geld is, betekent niet dat de 
gemaakte afspraken opzij kunnen worden ge-
schoven. We accepteren niet dat er onherstel-
bare schade wordt aangericht aan natuur en 
de leefbaarheid in onze gemeente”. 

Op bijgaande foto, die gemaakt is door na-
tuurfotograaf Marcel van de Kerkhof uit Aarle-
Rixtel -ook tegenstander van De Weg- is een 
prachtig authentieke plek bij Opstal zichtbaar. 
Daar is de nieuwe weg gepland, die nu voorlo-
pig ‘geparkeerd’ is. “We laten dit prachtig stuk 

Aarle-Rixtel toch niet opslokken 
door een oprukkende weg” zo spreken Mar-
scha, Ton en Francie zich stellig uit. 

De aanleg van de nieuwe Oost-Westverbin-
ding langs het Wilhelminakanaal (de Ruit) blijft 
voor De Werkgroep een belangrijk dossier. Het 
is van belang dat nut en noodzaak daarvan 
onafhankelijk en goed onderzocht worden met 
de juiste cijfers en heldere afweging van belan-
gen en argumenten. Een investering van ruim 
1,3 miljard Euro aan gemeenschapsgeld ver-
eist immers een goede onderbouwing. Geluk-
kig vinden we de Minister van Infrastructuur 
en Milieu daarmee aan onze zijde. Daarnaast 
zijn de ruim 1.600 bij de provincie ingediende 
zienswijzen een duidelijk signaal dat het dos-
sier sterk leeft. 

De Werkgroep heeft er al meer dan eens voor 
gepleit dat eerst bestaande knelpunten (zo-
als de Beekse brug) worden opgelost en be-
staande wegen beter worden aangelegd (met 
ongelijkvloerse kruisingen en goede geluidwe-
ring), voordat nieuwe wegen aangelegd gaan 
worden. “We zijn immers sinds 1997 één on-
gedeelde gemeente en we willen ons nog lang 
THUIS in Laarbeek blijven voelen”, aldus Mar-
scha, Ton, Francie, Erik en Jos.

Kandidatenlijst Algemeen 
Belang Laarbeek vastgesteld

Samen werken aan een sterkere samenleving

Politieke Partij De Werkgroep loopt niet weg 
voor ‘De Weg’

PvdA Laarbeek maakt volledige lijst bekend

Laarbeek - De PvdA in Laarbeek heeft de vol-
ledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen bekendgemaakt. De lijst laat een goede 
mix zien van ervaren en minder ervaren kan-
didaten, een evenwichtige verdeling tussen 
vrouwen en mannen, leeftijdscategorieën en 
achtergrond van de kandidaten. 

Partijvoorzitter Jo Kobussen is tevreden: “Ik 
denk dat we met deze lijst Laarbeek laten zien 
dat we een dynamische en progressieve partij 
zijn en blijven. Ik ben trots op het resultaat.”
 

1. Greet Buter                                  Beek en Donk
2.Hans Strijbosch                             Aarle-Rixtel
3. Cockie van Oosterhout Beek en Donk
4 Teun van Hoof           Lieshout        
5 Gäby Vereijken     Beek en Donk
6. Peter Klomp  Lieshout
7. Davey Gloudemans Lieshout
8. Ria Kastelijns-Potma                  Beek en Donk
9. Hamid Dardour                            Aarle-Rixtel
10.Frans Boudewijns                       Aarle-Rixtel
11. Jos van de Ven                           Aarle-Rixtel
12.Dick Suurland                             Aarle-Rixtel
13.Jo Kobussen Lieshout        
14.Frans Kluitmans Beek en Donk
15.Gerard van Hoof                        Aarle-Rixtel
16. Hans van de Broek                   Aarle-Rixtel

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
De eerste zeven kandidaten van de lijst van PvdA Laarbeek

Foto gemaakt door Joost Duppen

Aarle-Rixtel toch niet opslokken 

Boven v.l.n.r.: Jos Gruijters, Erik van Haperen, 
Francie Maas - Knoops, Ton Engels en Marscha 
Verstappen - Van Aarle bepleiten ‘weg met die weg’

Gemeenteraadsverkiezingen

2014
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Junior Laarbeeks liedjesfestival zaterdag 22 februari
Laarbeeks Liedjesfestival zondag 23 februari
Aanvang beide dagen 14.00 uur         Locatie: Dorpshuis Lieshout

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

 Senior Festival €4,00

De afgelopen periode is er heel veel gebeurd op het 
gebied van bedrijvigheid in Laarbeek.
Bedrijvigheid is van groot belang voor de welvaart 
en  het welzijn van een gemeente. Ook het maat-
schappelijk- en verenigingsleven kan niet zonder. 
Bedrijvigheid trekt ook nieuwe inwoners aan, be-
houdt de eigen inwoners en zorgt zo voor vitale 
kernen. 
Reden dat PNL dit zeer belangrijk vindt in haar be-
leid van de afgelopen jaren maar zeker ook naar de 
toekomst toe.

PNL heeft hard getrokken aan de realisatie van het 
regionale bedrijventerrein Bemmer 4.
Mede door onze wethouder Economische Zaken 
Hans Vereijken is hier voor Laarbeek de afgelopen 
periode  veel nieuwbouw gerealiseerd kunnen wor-
den.

Maar wat belangrijker is, er is veel broodnodige 
werkgelegenheid toegevoegd.
Dat was ook nodig want na de dramatische en ab-
rupte sluiting van Thibo Bouwstaal had Laarbeek 
echt wat te doen. 

Wat is er op economisch gebied bijvoorbeeld ge-
beurd?
• Op industrieterrein De Stater in Lieshout is, op 

een zeer klein perceel na, alle grond verkocht.
• Het terrein is helemaal volgebouwd met bedrij-

ven uit, maar ook van buiten Laarbeek.
• Bemmer 3 in Beek en Donk is in de afgelopen 

periode helemaal volgebouwd dus
• Bemmer 4 en de terreinen rondom Thibo en 

Van Thiel zullen we in de toekomst heel hard 
nodig hebben.

• Bemmer 4, ook wel de “Entree van Brainport” 
is nu al een groot succes ondanks dat we in een 

moeilijke economische tijd verkeren. 
Ook hier kiezen bedrijven die willen doorgroei-
en, maar ook bedrijven van buiten Laarbeek, 
voor dit zeer aantrekkelijke industrieterrein. In-
tussen zijn vier grote bedrijven hier gevestigd 
of aan het bouwen. Replace Direct, Ilfari, Jeur-
gens Biscuitfabriek bv en EBM Pabst Benelux 
bv. Samen honderden arbeidsplaatsen!

Waarom kiezen deze bedrijven juist voor Laarbeek?
• Ligging zeer gunstig aan de N279 met zichtlo-

caties, kanalen en goede ontsluiting.
• Laagste grondprijzen van de regio.
• Lage gemeentelijke lasten. 
• Parkmanagement (o.a.glasvezel en beveili-

ging)
• Maatwerk in kavels

Graag wil PNL ook de komende periode hier weer 
hard aan trekken zodat Laarbeek nog beter wordt 
met meer werk, minder werkloosheid, goede voor-
zieningen en vitale kernen! 

Ria van der Zanden
www.pnllaarbeek.nl

Crisis? PNL bouwt aan een bedrijvig 
Laarbeek met veel banen!

Gemeenteraadsverkiezingen
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moeilijke economische tijd verkeren. 

Crisis? PNL bouwt aan een bedrijvig 
Laarbeek met veel banen! Er is al veel gesproken en geschreven over de 

veranderingen in de zorg.
Er zijn veel mensen die zich met de zoge-
naamde ‘kanteling’ bezighouden. Trouwens 
een woord waar veel mensen een afkeer van 
hebben. Laten we het gewoon ‘verandering in 
de zorg’ noemen. Dat klinkt ook niet zo ondui-
delijk en afstandelijk. En afstandelijk en ondui-
delijkheid is nou precies wat we tegen moeten 
gaan. Want waar gaat het nu eigenlijk over? 
Doordat er bezuinigd moet worden, ook in de 
zorg, heeft het Rijk besloten dat de gemeen-
ten enkele taken op het gebied van zorg moet 
gaan uitvoeren. Met deze hervorming zou 
een bezuiniging van 1,5 miljard euro gepaard 
gaan. Dit staat beschreven in de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO).
Het motto van de WMO is dat iedereen mee 
moet kunnen doen. We moeten meer naar el-
kaar om kijken, voor elkaar zorgen.
Onlangs heeft het VNG, die namens de ge-
meenten in Nederland onderhandelt met de 
minister, tegen het huidige WMO voorstel ge-
stemd. Vooral op het gebied van de persoon-
lijke verzorging kunnen ze het niet eens wor-
den. Eerst zou de gemeente verantwoordelijk 
worden voor de persoonlijke verzorging en 
daarbij moet gedacht worden aan laagdrem-
pelige zorg bij de mensen thuis. Later wijzigde 
staatssecretaris van Rijn weer zijn plannen. In 
de tussentijd is elke gemeente al volop bezig 
alles zo goed mogelijk te regelen. Er ontstaan 
samenwerkingsvormen net als Laarbeek die 
aangaat met enkele Peelgemeenten in Peel 
6.1. Maar wat er uiteindelijk naar de gemeen-
ten komt is onduidelijk en doordat het VNG 
nu tegen het laatste voorstel heeft gestemd 
weet niemand nu precies waar we aan toe 

zijn. Vervelend voor veel partijen maar vooral 
voor degene die van zorg afhankelijk zijn. De 
onrust neemt voor deze mensen enorm toe. 
Het enige lichtpuntje wat ik tot nu toe zie is 
dat mensen zich weer bewust worden van het 
feit dat we weer voor elkaar moeten zorgen. 
Wat de uiteindelijke uitkomst ook zal worden 
in deze veranderingen in de zorg, het heeft er 
wel voor gezorgd dat veel mensen elkaar weer 
zijn gaan opzoeken. Bezig zijn om samen plan-
nen te maken over hoe we gaan zorg dragen 
dat niemand buiten de boot valt. Het lijkt mis-
schien niet veel maar het is toch een mooie 
gedachte dat we elkaar weer zien staan en 
weten dat we in moeilijke tijden in staat zijn 
om door samenwerking voor elkaar te zorgen. 
Samen met u een sterk Laarbeek! Wij werken 
er hard voor.  

Namens ABL,
Monika Slaets

Anders denken over zorg!!

Twee Nederlands kampioenen bij 
Vogelvereniging Laarbeek
Laarbeek - Ad Verstraaten en Henk Gruij-
ters van Vogelvereniging Laarbeek werden 
met hun vogelsoort Nederlands kampioen. 
Een prachtig resultaat gezien de zeer vele 
deelnemers aan deze Nederlandse kampi-
oenschappen, gehouden in Apeldoorn.

Naast het kampioenschap was er ook nog 
goud, zilver en brons te winnen. De deel-
nemers van Vogelvereniging Laarbeek wis-
ten nog diverse andere prijzen in de wacht 
te slepen. Gerard v.d. Akker behaalde 2 
x zilver en 1 x brons, Tonny van Alem 2 
x goud, Ad Beks 1 x goud en 1 x brons, 
Henk Gruijters naast zijn kampioenschap 
nog 1 x goud, Jos van Kemenade 3 x goud 
en 4 x zilver, Cees van Stokkum 1 x goud, 
Anton Verhagen 1 x goud, Ad Verstraaten 
naast zijn kampioenschap nog 2 x goud en 
1 x brons. Ook op de onlangs gehouden 
districtswedstrijden ging Vogelvereniging 
Laarbeek met zeer veel prijzen naar huis, 
Gerard v.d. Akker werd daar 2 x kampioen 
+ Bondskruis en 1 x goud, Tonny van Alem 
1 x kampioen + Bondskruis en 4 x goud en 
1 x zilver, Ad Beks 2 x goud, Ad Chatrér 2 
x goud, Theo Hendriks 2 x goud, Jos van 
Kemenade 2 x kampioen + Bondskruis en 6 

x goud, Ben Kocken 2 x kampioen + Bonds-
kruis 1 x goud en 1 x zilver, Cees van Stok-
kum 1 kampioen + Bondskruis en 3 x goud 
en Ad Verstraaten 2 x kampioen + Bonds-
kruis en 1 x zilver. 

Deze overweldigende resultaten zijn het 
gevolg van de zeer grote kennis binnen Vo-
gelvereniging Laarbeek. Het bestuur felici-
teert langs deze weg nogmaals alle prijswin-
naars. Momenteel heeft Vogelvereniging 
Laarbeek 96 leden. Wie ook geniet van het 
vogels houden in verenigingsverband, kan 
inlichtingen verkrijgen via 0492-381909 of 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl

Fotograaf: Joost Duppen
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Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

Makelaar de Vree
T: 0492 474 333

Het Klavier 29: van € 249.000,- voor € 219.500,- v.o.n.

Het Klavier 26: van € 249.994,- voor € 220.000,- v.o.n.

Het Klavier 34: van € 252.000,- voor € 217.500,- v.o.n.

Het Klavier 37: van € 249.000,- voor € 219.500,- v.o.n.

Het Klavier 8: € 314.000,- v.o.n. Het Klavier 6: € 314.000,- v.o.n.

Het Klavier 28: van € 239.000,- voor € 209.500,- v.o.n.
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+De vrij-op-naamprijzen van de hoekwoningen zijn nu fors verlaagd. U kunt nu al een hoek-

woning met garage kopen in Het Klavier vanaf € 209.500,- vrij-op-naam. Indien u de 

woning zelf afwerkt met keuken en sanitair koopt u zelfs al vanaf € 202.500,- vrij-op-naam. 

Het is nu dus wel erg aantrekkelijk om een nieuwbouwwoning in Het Klavier te kopen!

De volgende hoekwoningen zijn per direct beschikbaar:

Bij aankoop van een patiowoning kunt u nu de NVM No-Risk clausule in uw koopcontract opnemen. Daarmee kunt u uw 

aankoop ontbinden, mocht de verkoop van uw huidige huis te lang duren. U koopt dus nu zonder risico en daarnaast betalen 

wij de makelaar voor de verkoop van uw huidige woning! Neem voor meer informatie contact op met een van de makelaars.

No Risk Clausule & GRATIS VERKOOP van uw huidige woning!

www.woneninhetklavier.nl

Verkocht

Verkocht

A+NIEUWBOUW

A
B
C
D
E
F
G

A+NIEUWBOUW

A
B
C
D
E
F
G

OPEN DAG
Kom binnen kijken op 

zondag 26 januari tussen 
13.00 en 15.00 uur aan de 

Molenstraat in Aarle-Rixtel.
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TRIABEZORGER

Bart van Deursen uit Lieshout
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij Tria Fietsen

van de maand

De parkeerplaats bij Autoschade Leo 
Brans staat tjokvol auto’s deze dins-
dag dat ik langs kom rijden. Het is 
aanleiding om eens binnen te lopen, 
waar ik Ab Brans tref, de 24-jarige 
zoon van oprichter en naamgever 
van het bedrijf en zelf volop mee 
werkzaam in het bedrijf. Een mooi 
gesprek over ondernemerschap 
volgt.

“Ons werk is nauwelijks te plan-
nen”, vertelt Ab op mijn vraag hoe 
het komt dat de parkeerplaats zo vol 
staat. “De ene dag krijgen we heel 
veel auto’s binnen, de andere dag 
nauwelijks. Dat brengt inderdaad 
heel veel hectiek met zich mee. Maar 
dat is juist een van de krachten van 
dit bedrijf: wij kunnen daar heel goed 
mee omgaan. We zijn heel flexibel, 
omdat iedereen heel betrokken is bij 
het bedrijf en het werk.”
 
Het is volgens Ab een van de rede-
nen dat juist Autoschade Leo Brans 
het hoofd goed boven water weet te 
houden in deze tijd. Want de sector 
heeft het zwaar. Zo’n zeventig pro-
cent van de schadeherstelbedrijven 
in Nederland schrijft rode cijfers, zo 
werd onlangs officieus bekend ge-
maakt. 

Die cijfers hebben heel veel oorza-
ken, weet Ab. Het feit bijvoorbeeld 
dat auto’s veel veiliger zijn gewor-
den, dat mensen steeds bewuster 
rijden, dat er heel veel maatregelen 
zijn genomen door de overheid om 
de verkeersveiligheid te verhogen, 
maar bijvoorbeeld ook het feit dat 
er steeds meer kleine, zuinige auto’s 
op de markt komen die relatief laag 
geprijsd zijn en bij schade ook rela-
tief snel total loss worden verklaard. 
Kortom, het aantal schades neemt af.

Eigenlijk zou er eens met de bezem 
door de sector gegaan moeten wor-
den, zegt Ab. “Er zijn nu gewoon te 
veel schadeherstelbedrijven. Het feit 
dat daar verschillende prijsvechters 
tussen zitten, maakt het er niet be-
ter op. Want de focus op prijs gaat, 
hoe je het ook wendt of keert, ten 
koste van de kwaliteit van herstel. 
En weet je wat het wrange is? Het 
prijsvoordeel is voor de verzekeraar, 
het verlies aan kwaliteit voor de con-
sument.”

Positief
Sombere tijden dus? “Welnee,” zegt 
Ab. “De sector verkeert in zwaar 
weer. Dat kan ik niet ontkennen. 
Maar ik ben juist heel positief inge-
steld. Mijn ouders hebben hier een 
prachtig bedrijf opgebouwd, dat - en 
dat klinkt heel cliché - uitblinkt in ser-
vice. Schade herstellen is weliswaar 
ons vak, maar wat wij eigenlijk doen 
is mensen ontzorgen. Heb je schade? 
Bel direct en alles wordt geregeld.”

Daar zit nog een mooie uitdaging 
voor Ab als ondernemer, weet hij: 
“Ik vind inderdaad dat nog te weinig 
mensen weten dat wij alle merken, 
typen, soorten en maten auto’s her-
stellen en dat wij er zijn om hen te 
helpen, van a tot en met z; dus ook 
de contacten met de verzekeraar. En 
dat snap ik ook wel, hoor. We heb-
ben nu eenmaal een low interest 
product. Mensen zijn niet per defini-
tie geïnteresseerd in schade en in wat 
wij doen. Gemiddeld rijd je een keer 
in de zeven jaar schade.  Dus als je 
dan schade hebt, weet je vaak niet 
wat je moet doen.”

Heeft Ab dan een tip? “Ja. Rijd je 
schade, bel dan eerst met ons. Wij 
spelden je niets op de mouw. Dat 
doen sommige verzekeraars inder-
daad wel. Niet alle, hoor. Maar scha-
deherstel is nu eenmaal een keihard 
spel geworden tussen verzekeraars 
en schadeherstelbedrijven. Als je dat 
spel volgens de regels van je verzeke-
raar speelt, dan help je daar de prijs-
vechters en indirect de verzekeraars 
mee in het zadel, speel je dat volgens 

je eigen regels, dan pluk je daar zelf 
de vruchten van.”

Nooit nee zeggen
Ab draait intussen al weer een flinke 
poos volop mee in het bedrijf van 
zijn ouders. Het is de bedoeling dat 
hij het op termijn over gaat nemen. 
Welke koers gaat hij varen? “De-
zelfde als mijn ouders: inzetten op 
service en kwaliteit, ongeacht merk 
auto. Dat is de basis onder het be-
drijf en de reden dat mensen bij ons 
komen. Die service. Het persoonlijke 
karakter. De natuurlijke bereidheid 
om altijd mee te denken. En om nooit 
nee te zeggen.”

Tegelijkertijd, zegt Ab, wil hij het 
bedrijf wel degelijk ook nog laten 
groeien: “Mijn ouders hebben altijd 
al het werk aangegrepen dat er is. Je 
moet er echt niet van op kijken als 
je in de werkplaats een tractor, boot 
of zelfs vliegtuig met schade ziet. Dat 
komt gewoon voor. Meer dan eens 
zelfs. Er liggen altijd kansen. Juist in 
deze tijd misschien wel. Daar ben ik 
al volop mee bezig. Want dat het de 
sector dan op dit moment misschien 
niet voor de wind gaat, is voor ons 
geen reden om stil te zitten. Integen-
deel zelfs.”

Open dag
Op 26 januari houdt Autoschade 
Leo Brans een open dag. Er zullen 
dan demonstraties worden gegeven, 
waarbij je een inkijk krijgt in wat er bij 
het herstellen van schade zoal komt 
kijken. De precieze datum zal tegen 
die tijd bekend worden gemaakt.

Advertorial

Hoogven 14a Erp         0413 216969         info@leobrans.nl         www.leobrans.nl

Ab Brans treedt in voetsporen ouders

Bouw Loonbedrijf Beek en Donk in ‘Opgelicht’

Nieuwe richting voor Fiësta, uw Party 
Partner en Content Totaalcatering

Beek en Donk - Rianne Bouw van 
Loonbedrijf Jos Bouw in Beek en 
Donk heeft gisteren in het TROS-pro-
gramma ‘Opgelicht’ aangegeven dat 
het bedrijf de dupe is geworden van 
oplichterij. De facturen worden on-
derschept en vervolgens bestempeld 
met een ander rekeningnummer.

Ergens tussen het moment dat de 
facturen op de post worden gedaan 
en naar het sorteercentrum vervoerd 
worden, moet het gebeuren. Facturen 
van het loonbedrijf worden voorzien 
van een zogenaamd nieuw rekening-
nummer, waardoor het bedrijf al bijna 
€24.000,- mis is gelopen.

Zowel bij PostNL, als bij de SNS bank 
loopt Rianne vast, terwijl daar, volgens 
haar, toch echt de fouten worden ge-
maakt.

De uitzending is terug te bekijken via 
www.uitzendinggemist.nl. Op www.
mooilaarbeek.nl staat ook een nieuws-
bericht met daarin een link naar de be-
treffende uitzending.

Het zal menigeen al zijn opgevallen 
dat Fiësta, uw party partner, er vanaf 
1 januari van dit jaar heel anders uit is 
gaan zien. Robert de Jong, de eigenaar 
van Fiësta, heeft zijn bedrijfsruimte 
aan de Wilhelminastraat in Mariahout 
verkocht. 

De verkoop van het bedrijfspand gaf 
de ruimte om de koers van het bedrijf 
eens onder de loep te nemen. Dit heeft 
geresulteerd in een publieke verkoop 
van de inventaris. De naam, een deel 
van de inventaris, het telefoonnummer 
en de website zijn overgenomen door 
Content Totaalcatering uit Aarle-Rixtel. 

Robert de Jong blijft nog betrokken bij 
Content Totaalcatering en zal op regel-
matige basis helpen bij de organisatie 
van evenementen, zodat zijn kennis en 
ervaring behouden blijft en wordt over-
gedragen op een nieuwe generatie. 

Content Totaalcatering en Fiësta werk-
ten in het verleden al op regelmatige 
basis samen bij het organiseren van 
bedrijfsfeesten, openingen, buffetten, 
jubilea, recepties en nog veel meer 
aangelegenheden. De twee partijen 
zijn er dan ook van overtuigd dat door 
de overname er een kwalitatief sterke 
en grote cateraar in Laarbeek tot ont-

wikkeling kan komen, welke perfect in 
staat is om in te springen op de groei-
ende vraag naar thuiscatering en orga-
nisatie van andere evenementen.

Content Totaalcatering is een ca-
teringbedrijf dat is opgericht door 
Jelle de Jongh. Samen met Tim van 
Zundert, Jantine de Jongh en Rol-
and Lorenzini zijn deze ondernemers 
ook verantwoordelijk voor de exploi-
tatie van de Couwenbergh, Grand 
Café Stout en Dorpscafé de Vrienden 
in Aarle-Rixtel. Kijk op de website 
www.contenttotaalcatering.nl voor 
meer informatie. 

Advertorial

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

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

ViERBINDEN.NL

Nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout: Hanneke Manders

Wijzigingen inzet medewerkers ViERBINDEN

Start Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Lieshout - Het dorp Lieshout heeft 
sinds 1 januari een nieuwe dorps-
ondersteuner: Hanneke Manders. 
De 38-jarige vrouw uit Asten werkt 
al een paar jaar voor Welzijnsinstel-
ling ViERBINDEN. Tot voorheen was 
ze verantwoordelijk voor het maatje-
sproject, activerend huisbezoek en 
mantelzorgondersteuning. Deze ta-
ken heeft zij nu ingeruild voor de rol 
als dorpsondersteuner. En daar heeft 
ze enorm veel zin in.

“Ik ben helemaal nieuw in Lieshout, 
maar ik ben een generalist. Ik wil men-
sen leren kennen. Ik wil mensen mo-
tiveren, enthousiasmeren en in hun 
kracht zetten. Ik wil mensen bij elkaar 
brengen”, vertelt de enthousiaste, 
kersverse dorpsondersteuner. Han-
neke volgt in Lieshout haar ViERBIN-
DEN-collega Xandieme Megens op. 

De taak van 
een dorpsondersteuner
ViERBINDEN werkt sinds ruim twee 
jaar met dorpsondersteuners. Deze 
professionals ondersteunen - zoals 
het woord het al zegt - de dorpsra-
den, het dorp en ze versterken de 
eigen kracht. Inwoners die met pro-
blemen zitten of vragen hebben over 
de leefbaarheid in het dorp en niet 
weten waar ze moeten zijn, kunnen 
bij de dorpsondersteuner terecht. 
Daarnaast fungeert de dorpsonder-
steuner ook als verbinder tussen de 

inwoners en andere organisaties, zo-
als verenigingen, de gemeente, de 
politie, etc. Maar ook de verbinding 
tussen organisaties onderling. De vier 
dorpsondersteuners overleggen met 
regelmaat samen om te bespreken 
hoe bepaalde zaken worden aange-
pakt. 

De toekomst 
Vooral met het oog op de toekomst is 
het voor de dorpsondersteuners van 
belang om mensen aan elkaar te kop-
pelen en problemen samen op te los-
sen. “Als dorpsondersteuner vind ik 
het heel belangrijk om mensen voor 
te bereiden op de toekomst. Men-
sen moeten meer voor elkaar gaan 
zorgen. Het is onze taak om mensen 
wegwijs te maken met dit nieuwe 
zorgstelsel. Ze moeten weten bij wie 
zie terecht kunnen voor bepaalde za-
ken en het is belangrijk dat ze onder-
ling goed contact hebben”, vertelt 
Hanneke. 

Hanneke Manders
Hanneke studeerde Culturele Maat-
schappelijke Vorming. Na een aantal 
jaar in de zorg gewerkt te hebben, 

stapte zij over op het welzijnswerk. 
Daar werkt zij nu 10 jaar in, waarvan 
2 jaar bij ViERBINDEN. Hanneke heeft 
al op verschillende gebieden bin-
nen het welzijn gewerkt. De functie 
als dorpsondersteuner is nieuw voor 
haar. “Ik heb hier enorm veel zin in. 
Ik streef altijd naar een bepaald re-
sultaat. Ik wil de mensen in Lieshout 
leren kennen. Daarom ga ik ook ken-
nismaken met verschillende organisa-
ties, zoals de KBO, buurtverenigingen 
en de dorpsraad. Ook sluit ik aan bij 
het leefbaarheidsnetwerk.” 

Werkdagen
Op dinsdag en donderdag werkt 
Hanneke bij ViERBINDEN. Ze pro-
beert zoveel mogelijk in het Dorpshuis 
van Lieshout aanwezig te zijn, zodat 
mensen haar daar kunnen aanspre-
ken. “Ik ben in ieder geval elke dins-
dagochtend aanwezig”, vertelt ze. 
“Wegens te weinig belangstelling is 
het dorpsservicepunt in Lieshout per 
1 januari opgeheven. De vrijwilligers 
willen graag dat u weet dat u met uw 
vragen altijd bij de inloop van de KBO 
Lieshout terecht kunt. Deze inloop is 
ook op dinsdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis.”
Wie vragen heeft voor de Dorps-
ondersteuner kan ook per mail of 
telefonisch contact met haar opne-
men. Mailen kan naar hmanders@
vierbinden.nl. Bellen kan naar 06 - 
48532892.   

Met ingang van 1 januari 2014 
worden een aantal wijzigingen in 
de dienstverlening van ViERBINDEN 
doorgevoerd. Deze wijzigingen heb-
ben te maken met een interne ver-
schuiving van taken. De belangrijkste 
wijzigingen op een rijtje:

• De functie dorpsondersteuning Ma-
riahout wordt ingevuld door Manita 
Herregraven. Zij is bereikbaar op  
06 - 48532893 en per e-mail via 
mherregraven@vierbinden.nl 

• De functie van dorpsondersteuner 
Lieshout wordt overgenomen door 
Hanneke Manders. Hanneke is bereik-
baar op 06 - 48532892  en per e-mail 
via hmanders@vierbinden.nl 
• Voor ondersteuning vrijwilligers-
werk (vrijwilligerswerk@vierbinden.nl)  
en de maatschappelijke stages 
(stagemakelaar@vierbinden.nl) kunt 
u terecht bij Suzan de Koning. Zij is 
bereikbaar op dinsdag t/m donderdag 
op 0492-328807 en per e-mail  

• De ondersteuning van mantelzor-
gers (mantelzorg@vierbinden.nl), het 
maatjesproject  
(maatjesproject@vierbinden.nl) en 
het project Activerend Huisbezoek 
wordt overgenomen door Xandieme 
Megens. Zij is bereikbaar op maandag 
t/m woensdag op 0492-782901 en 
per e-mail.  

Uiteraard zal ViERBINDEN zorgen 
voor een soepele overdracht van 
taken.

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
ViERBINDEN vindt op donderdag-
avond 30 januari een gezellige lie-
derentafel plaats in De Zonnetij, 
gelegen aan de Heindertweg 87 in 
Aarle-Rixtel. De avond vindt plaats in 
de ontmoetingsruimte.

Samen wordt gezongen onder be-
geleiding van ‘Sun Shine’, het eigen 
orkest, uit liederenbundels die voor u 
aanwezig zijn.  

De avond begint om 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom. De toegang is 
gratis.

De bedoeling is dat de liederentafels 
gaan plaatsvinden iedere laatste don-
derdag van de maand waar een = R 
= in zit.

Voor meer informatie bel 
0492-534726 of via e-mail:  
frans.raaijmakers@upcmail.nl.
 

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ organiseert ViERBIN-
DEN in samenwerking met Savant 
culinair ook in 2014 weer restauran-
tavonden. De eerstvolgende avond 
vindt plaats op dinsdag 4 februari in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 30 

januari 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekendge-
maakt in dit blad.

Voor 4 februari a.s. staat het volgende 
menu op het programma:
Heldere boerengroentesoep 
of Romige champignonsoep,  
Ovengebakken zalmfilet met kap-

pertjes botersaus of Varkensfilet met 
vleesjus, Gebakken krielaardappelen 
of Aardappelpuree, Spitskool in crê-
mesaus of Winter groentemix, Appel-
strudel compote met vla

Wij zijn helaas genoodzaakt geweest 
de prijs met €1,00 te verhogen. Voor 
het driegangenmenu betaalt u nu 
€13,50.

Graag tot ziens op 4 februari. 

“Ik wil mensen 

enthousiasmeren, activeren 

en in hun kracht zetten. 

Mensen bij elkaar brengen”

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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www.trined.nl

Ook voor supersnel internet in het buitengebied

De enige*, nog echte 
Brabantse 

provider op glasvezel

* OnsBrabantNet werd in 2012 door 
   KPN overgenomen.

Voor bedrijven en 
particulieren.

Bel gratis 0800 - 8030.

Uw dealer:

Bel 0413-700970 of kijk op www.tipcon.nl

Van Hoof Interieurbouw sluit 
naadloos aan op uw wensen
Beek en Donk - René van Hoof is zijn interi-
eurbedrijf begonnen in een kleine boerderij in 
Lieshout. Door persoonlijke benadering, crea-
tiviteit en vooral veel liefde voor het vak is het 
bedrijf uitgegroeid en heeft het zich gevestigd 
in een verfrissend pand aan de Willemstraat in 
Beek en Donk. 

Professioneel
Aan de Willemstraat 7a in Beek en Donk be-
schikt Van Hoof Interieurbouw  over een eigen 
professionele werkplaats die is uitgerust met de 
modernste bewerkingsmachines. Hier worden, 
met behulp van professionals, al uw interieur-
wensen gehoord en vervuld. 

Team
René leidt het bedrijf samen met zijn broer 
Marcel. Het bedrijf kent een team van vier man 
sterk. Van Hoof Interieurbouw onderscheidt 
zich door het bieden van een enorme vakken-
nis. Samen ontwerpen en realiseren zij interieurs 
en meubels in de breedste zin van het woord. 
“Ze kunnen ons voor een nieuwe keuken vra-
gen, maar ook voor een klein bijzettafeltje”, 
vertelt René. 

Service
Een persoonlijke begeleiding van begin tot eind. 
Dat kun je verwachten als je samenwerkt met 
Van Hoof Interieurbouw. “Mensen kunnen lek-
ker op vakantie gaan. Ondertussen zorgen wij 
ervoor dat de klus geklaard is voordat ze terug 

naar huis komen”, zegt René. Dit heeft er mede 
voor gezorgd dat zowel het woord ‘stilstaan’ als 
‘crisis’ niet in hun woordenboek voorkomt. 

Passie
De kracht van de broers is toch wel de passie 
voor het vak. “Ik kan alles in mijn vak kwijt en 
door de verschillende werkzaamheden en klan-
ten, blijft het altijd een uitdaging”, vertelt René.  
Beiden zijn ze het over de volgende opmerking 
eens: ‘Zonder liefde voor dit vak, kom je er niet’. 

Van maatkeukens tot kleedkamers en van boe-
kenkasten tot horeca-inrichtingen. Van Hoof 
Interieurbouw weet raad. Kijk voor meer in-
formatie op www.vanhoofinterieur.nl en laat u 
inspireren.

naadloos aan op uw wensen
Beek en Donk - René van Hoof is zijn interi-
eurbedrijf begonnen in een kleine boerderij in 
Lieshout. Door persoonlijke benadering, crea-
tiviteit en vooral veel liefde voor het vak is het 
bedrijf uitgegroeid en heeft het zich gevestigd 
in een verfrissend pand aan de Willemstraat in 

Aan de Willemstraat 7a in Beek en Donk be-
schikt Van Hoof Interieurbouw  over een eigen 
professionele werkplaats die is uitgerust met de 
modernste bewerkingsmachines. Hier worden, 
met behulp van professionals, al uw interieur-

René leidt het bedrijf samen met zijn broer 
Marcel. Het bedrijf kent een team van vier man 
sterk. Van Hoof Interieurbouw onderscheidt 
zich door het bieden van een enorme vakken- naar huis komen”, zegt René. Dit heeft er mede 

Willemstraat 7a, Beek en Donk       www.vanhoofi nterieur.nl      0499-421621

Nu 15% korting op arbeidsuren i.v.m.de 
6% btw regeling tot december 2014
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 Havo-vwo:    Sleutelbosch 2, Gemert 
 Vmbo Gemert:    St.-Josephstraat 17, Gemert
 Vmbo Laarbeek:   Muzenlaan 2, Beek en Donk
 Praktijkonderwijs:  Pater van den Elsenstraat 1, Gemert

1 februari 
van 09.30 - 14.00 uur

Samen komen we 
tot nieuwe
 inzichten

Muziek maken is een 
fijne vorm van leren

Open Dag @ 

Leren doe je ook  
buiten de  

schoolbanken

Kom ook!

       www.commanderijcollege.nl

Martijn Verberne
Muziekdocent en mentor  
vmbo Laarbeek

Jamie van Handenhove 
TG1A, vmbo Laarbeek  

Noa Smits 
TG1A, vmbo Laarbeek  

Oproep Reünie De Hommel
Beek en Donk - Er wordt een reünie 
georganiseerd voor alle mensen die 
tussen 1978 en 2007 bij Restaurant 
De Hommel gewerkt hebben of stage 
hebben gelopen. Deze reünie wordt 
gehouden op zaterdag 10 mei.

Heeft men zelf in deze periode bij De 
Hommel gewerkt of kent men iemand 
die er gewerkt heeft maar niet meer in 
deze regio woont. Laat het dan weten. 
Aanmelden kan via email 
w.maas442@upcmail.nl 

Tienerdisco bij &RG-teens

Vlooienmarkt in De Dreef

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerk Lieshout, houden 
op vrijdag 24 januari een thema disco-
avond in de CLUB ENERGIE, jeugdruim-
te van het Dorpshuis te Lieshout. 

Party Jockey Tim heeft ook dit keer 
weer enkele leuke verrassingen op de 

agenda staan. Deze disco, en ook de 
aankomende disco’s, zijn weer op vrij-
dag en niet meer op zaterdagavond. 
De toegang tot ‘&RG-teens’ disco-
avond is voor tieners met een pasje 
gratis en iedere tiener (groep 7) tot 
en met 15 jaar is tegen betaling van 
€1,50  van harte welkom. 

De Discozaal is open vanaf 19.30 uur. 
Zorg dat je op tijd bent om het alle-
maal mee te kunnen maken want om 
22.00 uur is deze avond weer voor-
bij. Kijk ook voor meer informatie op 
www.energyteens.nl.

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschaps-
huis de Dreef te Aarle-Rixtel wordt 
zondag 26 januari van 9.00 tot 
16.00 uur een vlooienmarkt ge-
houden. Deze vlooienmarkt wordt 
georganiseerd door de stichting 
Aarle-Rixtel in samenwerking en 
ten bate van de EHBO, volleybal-
vereniging Cialfo, badmintonclub 
de Ganzeveer en de veteranen van 
ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen parti-
culieren een kraam of grondplaats 
huren voor de verkoop van twee-
dehandsgoederen. Bezoekers kun-
nen snuffelen naar snuisterijen, 
huisraad,  boeken, elektrische ap-
paraten, huishoudelijke apparaten, 
kleding, cd’s, platen, speelgoed en 
dergelijke. Wie de zolder op wil 
ruimen of van spullen af wil ko-
men, kan nu terecht op de gezel-
lige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, 

waar men ook kan genieten van 
een kopje koffie, drankje of hapje.

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

31 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

Muzikale en Amicitia vieren jubileum met concert

Maandelijkse thema-avond  bij De Brabantse Kluis

Uitnodiging voor alle alleenstaanden in Mariahout

Aarle-Rixtel - Muziekvereniging 
Muzikale en Harmonie Amicitia 
uit Brouwhuis geven op zaterdag 
24 januari om 20.00 uur een con-
cert in De Dreef in Aarle-Rixtel. De 
toegang is gratis. Muzikale her-
denkt  dit jaar het feit dat zij 10 
jaar bestaat, geen lange historie 
maar toch reden genoeg om er ge-
durende het  jaar extra aandacht 
aan te besteden.

Op 25 januari start Muzikale het 
jubileumjaar met een concert sa-
men met Harmonie Amicitia. De 
keuze voor Amicitia is geen toeval-
lige, want deze harmonie heeft ook 

een jubileum te vieren; zij bestaat 
50 jaar. Bovendien heeft Amici-
tia dezelfde dirigent als Muzikale: 
Gert van Kraay. Daarbij maken  de 
nauwe banden tussen de leden van 
beide verenigingen deze gezamen-
lijke activiteit tot iets speciaals.

Amicitia, de naam zegt het al: 
vriendschap,  is een grote ver-
eniging met een harmonieorkest, 
slagwerkgroep en opleidingsor-
kest, met oudere leden maar ook 
met veel jeugd. Enthousiast streeft 
deze groep naar kwaliteit en in een 
goede sfeer probeert het de muzi-
kale grenzen te verleggen. Amici-

tia presenteert vóór de pauze een 
programma geheel in de stijl van 
André Rieu en na de pauze zal Mu-
zikale met haar programma hierbij 
aansluiten.

Ongetwijfeld leidt dit tot een 
grandioze muziekavond waar 
men beslist bij aanwezig moet 
zijn. Iedereen is op 25 januari dan 
ook van harte welkom in de gro-
te zaal van De Dreef, aanvang 
20.00 uur en de entree is gratis. 
Meer informatie over beide orkes-
ten en het concert is te vinden op 
www.amicitia.nl en 
www.muzikale.nl.

Aarle-Rixtel - In het jaar 2014 
houdt Herberg ‘De Brabantse Kluis’ 
iedere laatste vrijdag van de maand 
een leuke thema-avond om men te 
laten genieten van een speciaal 
avondje uit. Iedere avond heeft 
haar eigen insteek en samen met 
u gaan wij er een groot succes van 
maken.  

Op vrijdag 31 januari wordt de eer-
ste avond in deze rij georganiseerd 
en wel ‘De Argentijnse avond’.  Ar-
gentinië is bij uitstek het vleesland. 
Tijdens deze avond staat vlees dan 
ook centraal en hierover wordt van 
alles verteld door onze slager en de 
chef-kok.  

Waar komt het vandaan? Wat en 
waaraan herken je kwaliteit? Tij-
dens de avond bepaalt u zelf welk 
en hoeveel gram vlees u wenst, 
want uw vlees wordt voor uw ogen 
aan tafel geportioneerd. Vervolgens 
wordt het door de chef-kok onder 
handen genomen en bereid zoals 
het hoort! Kom genieten van deze 
avond en reserveer uw tafel.  

Mariahout -  Vaak hoor je van men-
sen die alleen door het leven gaan 
de verzuchting: oh oh die zonda-
gen.... Enkele dames die al eerder 
iets organiseerden voor deze groep, 
hebben daarom wederom een activi-
teit bedacht en wel op zondagmid-
dag 26 januari.

Zij nodigen belangstellenden alleen-
gaanden uit voor een gezellig sa-
menzijn in het Buurthuis aan de Ber-
nadettestraat in Mariahout. Er is een 
klein - gezellig - programma bedacht 
met volop ruimte om te buurten. Om 
13.30 uur beginnen ze met koffie 
en gebak. Om 17.00 uur wordt de 
middag afgesloten. In verband met 

de organisatie graag opgeven voor 
24 januari bij: Doortje van der Burgt  
tel.0499 - 421451 of Marietje van 
der Linden tel.0499 - 421654 of Lies 
Berkvens tel.0499 - 421351 of ger.
aarts@gmail.com. Zorg om het Dorp 
en de Rabobank ondersteunen deze 
bijeenkomst. Graag tot ziens op de 
26e.

Advertorial

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

Op de foto van vorige week 
stond de boerderij van fami-
lie Jonkers op de dorpsstraat in 
Lieshout. Er zijn weer veel re-
acties binnengekomen op deze 
foto. Hieronder enkele hiervan:

Beste redactie,

Op de foto staat de woning van 
Willem en Trui Jonkers- Vereij-
ken. Voorheen van kinderen 
Maas die de Kuiperij beheerde. De 
woning stond op de hoek van de Dorpstraat/ Kuiperstraat in Lieshout. Nu staat 
daar het woonhuis van Joke en Noud Kemps tevens fysiopraktijk.

Mvgr.
Nico Scheltens

Hallo,
 
Dit huis stond in de Dorpsstraat, op de plaats waar later de bakkerij van Jan 
Rooymans is gebouwd, op de hoek Dorpsstraat / Kuiperstraat. 
Toen ik geboren ben (2 deuren verder) woonde er Hantje Jonkers in.
 
met vriendelijke groet
Theo Tielemans

Telefonisch kwamen er reacties van: 
Hr. Van Zeeland uit Gemert, 
Thea Voorthuysen uit Lieshout en 
van Nelly van Kaathoven uit Lieshout.

Historische beelden

Maas die de Kuiperij beheerde. De 
woning stond op de hoek van de Dorpstraat/ Kuiperstraat in Lieshout. Nu staat 
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Mooi UIT in Laarbeek

za 25-1 Band: We Cook With Fire

za 1-2

vr 14-2 Be My Valentine Party

Geweldig valentijnsfeest met een 

romantische prijs voor de origineelste 

valentijnsboodschap op Facebook

vr 28-2 Carnaval 2014 met Mental Theo!

Rainbow in the Sky Party

Electro - Progressive - Dubstep - Trap

www.herberghethuukske.nl

www.facebook.com/hethuukske

VVK 8 EURO

DEUR 10 EURO

VVK 7,50 EURO

DEUR 10 EURO

Aarle-Rixtel        www.contenttotaalcatering.nl        06-46165500

Een schaal partyhapjes voor bij de borrel 
tot 31 januari per hapje €1,-

Voor de complete inrichting en organisatie van uw evenement 
bent u bij Content Totaalcatering op het juiste adres.

De Hersenstichting zoekt collectanten voor Laarbeek

Gezondheidsteam Lieshout-Mariahout houdt wandeltocht

Carnaval en kienen bij Kansplus
Laarbeek - De coördinatoren van 
Laarbeek zijn alweer druk met de 
voorbereiding op de collecten van de 
Hersenstichting. Helaas wordt er nog 
niet overal in Laarbeek gecollecteerd 
en daarom zijn zij op zoek naar men-
sen die in de laatste week van januari 
een uurtje in hun eigen buurt zouden 
willen collecteren.

Op 27 januari start de landelijke col-
lecte van de Hersenstichting. De men-
sen die het belangrijk vinden dat er zo-
veel mogelijk onderzoek wordt gedaan 
om hersenziekten te voorkomen of te 
genezen en een uurtje tijd hebben van 
27 januari tot 2 februari, kunnen zich 

opgeven bij de volgende contactper-
sonen:

• Lieshout/Mariahout: Claartje Thijs-
sen. De Schoffel 22, Lieshout, 0499-
422275. 
• Aarle-Rixtel: Hanny Schooneveld, 
Dijkmanstraat 13, Aarle-Rixtel, 0492-
382141.
• Beek en Donk: Maria Hendrix, 
Kloostertuin 44, Beek en Donk, 0492-
466089 
• Het hoofdkantoor van de Hersen-
stichting: 070-360 48 16.

De Hersenstichting staat voor breinbre-
kend werk: financiert wetenschappelijk 

onderzoek en geeft voorlichting over 
hersenen en hersenaandoeningen. 
Hierbij kan men onder andere denken 
aan ADHD, de ziekte van Alzheimer, 
autisme, beroerte, depressie, hersen-
schudding en migraine. 

De Hersenstichting wil tijdens deze 
collecte vooral aandacht besteden aan 
kinderen met een hersenziekte. Her-
senaandoeningen hebben desastreuze 
gevolgen voor de ontwikkeling van 
kinderen. De Hersenstichting wil dat 
deze kinderen kunnen herstellen. Geld 
voor wetenschappelijk onderzoek is 
daarvoor hard nodig. Voor meer infor-
matie zie: www.hersenstichting.nl. 

Lieshout/Mariahout - Gezondheids-
team Lieshout-Mariahout, ‘PUUR 
GROEN’ genaamd,  houdt op zondag 
26 januari een wandeltocht van on-
geveer 5 kilometer door het groenste 
gebied van Laarbeek. 

Tijdens deze wandeling kan men ken-
nismaken met de teamleden van Puur 
Groen, die zich naast hun persoon-
lijke doel, ook als taak gesteld heb-
ben om hun eigen dorpsbewoners in 

beweging te krijgen. Zij starten om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
de trimbaan in Mariahout en hopen 
dat vele dorpsbewoners met hen mee-
lopen. 

Laarbeek - De maand januari is 
voor Kansplus regio Gemert/
Laarbeek/Boekel weer een drukke 
maand vol met activiteiten. Car-
naval staat voor de deur en de 
Soos is in het nieuwe jaar weer 
van start gegaan.

Op donderdag 30 januari staat de 
eerste kienavond van 2013 ge-
pland in zaal De Pelgrim in Ma-
riahout. Om 20.00 uur start deze 
gezellige avond waar zoals altijd 
mooie prijzen te winnen zijn. De 
opbrengst van de kienavond is 
bestemd voor het organiseren van 
activiteiten voor mensen met een 
beperking. 

Een dag later, op vrijdag 31 janu-
ari vindt de aftrap van de carnaval 
plaats. In zaal de Kokse Hoeve in 
Gemert zullen de nieuwe Prins, 
Prinses en Adjudant bekend wor-
den gemaakt. Afscheid wordt 
genomen van Prins Donny, Prin-
ses Andrea en adjudant Frank 
welke de scepter in 2013 zwaai-
den. Tijdens de carnavalsavond 
zullen ook de Notenknauwers en 

carnavalsvereniging de Drum-
knauwers acte de presence geven. 

Alle mensen met een beperking 
zijn van harte welkom vanaf 19.00 
uur. De carnavalsavond in Beek en 
Donk, welke georganiseerd wordt 
door de Club van 100 van de Teu-
gelders vindt plaats op vrijdag 7 
februari. 

In zaal van de Burgt aan het Heu-
velplein barst het carnavalsfeest 
los vanaf 19.30 uur. Prins Luuk 
XLII, de Raad van Elf, Jeugdprins 
Luukske XXXVIII en Jeugdprinses 
Sofie en uiteraard de dansmarie-
kes zijn aanwezig. De muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door 
Waizennutmar en discotheek No 
Talking. 

Het carnavalsseizoen voor 
Kansplus wordt afgesloten met 
een fantastische carnavalsmiddag 
op zondag 23 februari. In zaal De 
Compagnie in Boekel is Kansplus 
vanaf 13.30 uur te gast bij carna-
valsvereniging De Vliegenmep-
pers.

Meezingen met de Liedertafel
Beek en Donk - Liedertafel ’t 
Nachtpitje begint het jaar 2014 
goed. Tijdens de maandelijkse 
meezingavond op 31 januari 
wordt er een gastoptreden ver-
zorgd door Hell Und Munter uit 
Helmond. 

Dit is geen heavy metal band maar 
een roemrucht blaasgezelschap 
die hun sporen al verdiend hebben 

tijdens optredens in Helmond en 
verre omstreken. Zij zullen afwis-
selend met ’t Nachtpitje de mee-
zingavond verzorgen en de nodige 
stemming er in brengen. Dit alles 
in Café Thuis aan het Heuvelplein 
in Beek en Donk. Aanvang 21.00 
uur, voor zangbundels om mee te 
kunnen zingen wordt gezorgd. Zo-
als gebruikelijk is de entree gratis.

Carnaval in het Heidurp
Mariahout - De Heikneuters van het Hei-
durp zijn alweer enkele maanden onder-
weg naar het hoogtepunt carnaval 2014. 
Vele activiteiten zijn de revue vanaf be-
gin november al gepasseerd want toen 
was in het Heidurp de  bekendmaking 
van de nieuwe hoogheden. 

De Heikneuters moeten constateren dat 
alle vier de kernen van Laarbeek op elke 
activiteit die men gezamenlijk had er een 
geweldig feest van hebben gemaakt. De 
saamhorigheid en de verplichtingen naar 
elkaar toe zijn geweldig. Dan gaat men 
het nieuwe jaar in, en dan beginnen ze 
zachtjes toe te leven naar de kletsavon-

den. Drie avonden in het buurthuis waar 
diverse artiesten van show, dans, klets en 
amusement te zien zijn. En wat te den-
ken van de woensdagavond dan is het 
de avond van de KBO die op hun eigen 
wijze een schitterende avond neerzetten 
met allemaal Mariahoutse artiesten. Zon-
dags is het de beurt voor de jeugd in Ma-
riahout met de miniplaybackshow. Hier 
doen jaarlijks een dikke honderd kinderen 
aan mee of wel een dikke dertig groepen.  
Een week waar in de kleinste kern van 
Laarbeek veel te beleven en te zien is. 

Wil men nog naar de kletsavon-
den komen en heeft men nog 

geen kaartjes weten te bemachtigen, dan 
zijn er nog enkele te koop. Hiervoor kan 
men informeren bij Henk van Duijnho-
ven 0499-422914 of 06-12674967. Het 
complete programma voor de carnaval is 
allemaal na te lezen in de geweldige Hei-
zot die iedereen huis-aan-huis gekregen 
heeft. 

Wellicht tot ziens op één van de boven-
genoemde avonden/middag. Jaarlijks 
brengt de Prins een bezoek aan de zie-
ken. Als men wil dat de Prins een bezoek 
brengt neem dan contact op met Gerrie 
van de Broek Bernadettestraat 36 tel. 
0499-422641.
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 25 januari
14.30  Dongen A1 - Sparta’25 A1
14.45  Boekel Sport B1 - Sparta’25 B1
14.30  Mariahout B2 - Sparta’25 B2
13.00  Sparta’25 C1 - Boekel Sport C1
12.00  Venlosche boys D1 - Sparta’25 D1
09.15  Blauw Geel’38 E1 - Sparta’25 E1
10.15  Blauw Geel’38 F1 - Sparta’25 F1
10.30  Sparta’25 F2 - Sparta’25 F5G
10.30  Sparta’25 F8G - Keldonk F2G
14.30   Sparta’25 MA1 - Boekel Sport MA1

Zondag 26 januari
14.30  Sparta’25 1 - Sparta’25 1

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 25 januari
15.00  Gemert A2 - ASV’33 A1
14.30  ELI B1 - ASV’33 B1
14.30  ASV’33 B2 - ZSV B2
13.00  Someren MB1 - ASV’33 MB1
12.30  ASV’33 C1 - DVG C1
13.15  ZSV C3 - ASV’33 C2
11.45  ZSV C4 - ASV’33 C3
12.30  ASV’33 D1 - ZSV D1
10.30  ASV’33 D2G - ZSV D3
10.30  ASV’33 E1G - ZSV E4
10.30  ASV’33 E2G - ZSV E3
10.30  ZSV E5 - ASV’33 E3G
09.15  ZSV E6 - ASV’33 E4
09.15  ZSV F1 - ASV’33 F1
09.15  ZSV F2 - ASV’33 F2
09.15  ASV’33 F3G - ZSV F3
09.15  ASV’33 F4 - ZSV F4
09.15  ASV’33 F5G - ZSV F5

Programma Veteranen Zaterdag 25 januari
15.00  VOW - ASV’33

Programma Senioren Zondag 26 januari
12.15  DVG 1 - ASV’33 1
10.30  DVG 2 - ASV’33 2

Uitslagen Jeugd Zaterdag 18 januari 
ASV’33 A1 - DVG A1 1-7
Gemert B2 - ASV’33 B1 1-5
DVG B2 - ASV’33 B2 3-7
ASV’33 MB1 - DSV MB1 4-1
Avesteijn C1 - ASV’33 C1 2-0
ASV’33 C2 - DVG C2 3-1
ASV’33 C3 - DVG C3 3-3
DVG D2 - ASV’33 D2G 8-2
ASV’33 E1G - Blauw Geel ‘38 E4 3-12
Stiphout Vooruit E2 - ASV’33 E2G 5-2
ASV’33 E3G - Venhorst E3 3-2
ASV’33 F1 - Mifano F1 0-1
ASV’33 F3G - DVG F3 0-5
ASV’33 F4 - Venhorst F5 1-3
VOW F3  - ASV’33 F5G 6-1
Uitslagen Senioren Zondag 19 januari
Helmondia 1 - ASV’33 1 9-1

Eli
Programma Zaterdag 25 januari 2014:
14.30  ELI A1 - Ondo A1
14.30  ELI B1 - ASV ’33 B1
12.30  ELI C1 - Venhorst C1
12.30  ELI D1 - DVG D2
12.30  ELI E2 - DVG E3
10.30  ELI F1 - Avesteijn F3
10.30  ELI F3 - Venhorst F5

14.00  Rood Wit ’62 B2 - ELI B2
13.00  DVG C3 - ELI C2
12.00  Ondo D2 - ELI D2
10.30  DVG E1 - ELI E1
10.30  DVG E5 - ELI E3
09.30  DVG F3 - ELI F2

Zondag 26 januari 2014
12.00 ELI 1 - Mifano 1
12.00 ELI 2 - SSE 2

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 18 januari
Flash - PupE2 8 - 1 
PupE1 - Emos 2 - 1 
PupD1 - EDN ’56 3 - 9  
AspC2 - NDZW 1 - 5 
AspC1 - Kv Rooi 7 - 2 
Prinses Irene - AspB1 4 - 5 
Alico - JunA1 6 - 5
Alico MW1 - MW1  4 - 4 
MW2 - Celeritas (S) MW1 14 - 9 
Sen 2 - Zigo 2  8 - 9 
Sen 1 - VVO 1 10 - 12 

Programma Zaterdag 25 januari 
Sporthal Wintelre
10.00  Winty - PupE2
Sporthal Schijndel
10.00  Avanti (S) - AspC1
Sporthal Nuland 
11.00  Be Quick - W1
Sporthal Velden
11.00  Swift (V) - PupE1
Sporthal Oss
11.00  OVC ’63 - AspC2
Sporthal Groesbeek
11.15  De Horst - AspB1
Sporthal Lieshout
13.10  JunA1 - Corridor
Sporthal Eersel
14.30  Vessem - PupD1

Programma Zondag 26 januari 
Sporthal Overasselt
10.45  Heumen 1 - Sen 1 
Sporthal Nistelrode
12.30  Altior 3 - Sen 2 

Programma Woensdag 29 januari 
Sporthal Bakel
20.30 MW2 - Rooi MW3
Sporthal Liempde
19.00 Flash MW1 - MW1

volleybal

Bedovo
Uitslagen
VC Polaris HS 2 - Bedovo HS 1:  3-1 
(25-17, 22-25, 25-17, 25-14)
Condor DS 1 - Bedovo DS 1:  4-0 
(25-20, 25-20, 25-21, 25-21)
LOV MB 1 - Bedovo MB 1:  0-4 
(11-25, 14-25, 6-25, 14-25)

De uitslagen recreanten:
Sportshop Laarbeek - Dientje:  0-3 
(16-25,12-25,18-25)
GEO administraties - Slagerij Brouwers: 3-0 
(25-23,25-10,25-11)
Van de Rijt Interieurs - Vogels Autobedr:  0-3 
(19-25,15-25,20-25)
Bedovo DR3 - VC Boering:  0-3 
(08-25,18-25,14-25)
Oliehandel Maas - Bèr Vogels:  0-3 
(13-25,18-25,11-25)

handbal

Bedo
Uitslagen:
H.C.G. D1 - Gemengde D-jeugd 5-7
Blerick DB1 - Meisjes B-jeugd 11-13
Jongens B-jeugd - Bergeijk HB1 42-10
Dames Recreanten - VESPO 2 17-11
Bergeijk DS3 - Dames 2 24-11
Zephyr DS1 - Dames 1 11-10
Habo ‘95 HS4 - Heren 4 19-21
Taxandria HS2 - Heren 3 22-22
Bergeijk HS2 - Heren 2 18-21
Zephyr HS1 - Heren 1 24-22
 
Programma Zaterdag 25 januari:
D’n Ekker, Beek en Donk
11:00 Gemengde D-jeugd - Blauw Wit D1 
19:30 Dames 1 - K.P.J. Beek en Donk DS1 
20:40 Heren 1 - Oranje Wit HS1

Zondag 26 januari
D’n Ekker, Beek en Donk
13:00 Heren 2 - H.C.G. HS1
14:10 Dames 2 - Zephyr DS2
15:20 Heren 3 - Acritas HS1
16:20 Heren 4 - Swift HS3
Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven
13:30 Achilles ‘95 HB1 - Jongens B-jeugd 

Eventuele wijzigingen worden 
vermeld op hvbedo.nl

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
KPJ Beek en Donk E1 - E.H.V. E1   15-8
KPJ Beek en Donk D2 - Tremeg D1    9-11
KPJ Beek en Donk DB1 - Habo ‘95 DB2  5-16
KPJ Beek en Donk DS1 - Olympia ‘89 DS1   11-23

Programma Aspiranten  zaterdag 25 januari
10:00  Swift E2 - KPJ Beek en Donk E1 - 
           VEKA Hal, Helmond

11:50  Helios ‘72 DB1 - KPJ Beek en Donk 
           DB1 - de Schenkel, Zeeland
19:30  Bedo DS1 - KPJ Beek en Donk DS1      
           D’n Ekker, Beek en Donk

Programma Aspiranten  zondag 26 januari
10:00  KPJ Beek en Donk D1 - Oranje Wit 
           D1 - D’n Ekker, Beek en Donk
13:00  Acritas D1 - KPJ Beek en Donk D2
           Sporthal ‘t Zand, Bakel

Uitslagen Senioren:
Heren KPJ Beek en Donk - Gemert 1 18-8

Programma Senioren 1 februari 2014
21.00u KPJ Beek en Donk - 
            Bouwcenter Cent. Boekel B

Programma Senioren 8 februari 2014
20.00u KPJ Beek en Donk - Erp 2, 
            Gemert 2
19.00u Vespo 2 - KPJ Beek en Donk,
            Gemert 2

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 20 januari
2-0 Piet Verhagen - Antoon van Osch
0-2 Jaspert Swinkels - Cor Oppers
0-2 Antoon Wagemans - Hans Heldoorn
0-2 Piet van Zeeland - Christ Marin
2-0 Theo van Hoogstraten - Henk Hollanders
0-2 Leo Migchels -Bert van de Vorst
2-0 Willie Vorstenbosch - Bennie Beerens
2-0 Joop Kerkhof - Mari Verbakel
0-2 Mies van de Biggelaar - Cor Verschuren
0-2 Martien van de Elsen - Cor van den Berg
0-2 Jan Hesselmans - Antoon Rooijakkers
0-2 Herman van de Boom - Harrie Poulisse
0-2 Lou Muller - Frits Wilbers
2-0 Huub Biemans - Harrie Bouwmans
0-2 John Labes - Harrie van Kleef
0-2 Martien Swinkels - Henk van den Bergh
0-2 Tonny de Louw - Henk Verhappen
2-0 Leo van Griensven - Henk van de Vegt

Uitslagen van dinsdag 21 januari
2-0 Bert van Wanrooij - Christ Marin
2-0 Manuel Villalon - Theo Verheijen
1-1 Henk Meerwijk - Tonnie Raaijmakers
0-2 Evert Baring - Frits Tak
2-0 Jan van Dijk - Manuel Villalon
0-2 Jan van Hout - Hendrik Korsten
0-2 Pieter Rooijackers - Piet Goossens
2-0 Theo Spierings - Mari van Gend
0-2 Henk Hollanders - Leo Migchels
0-2 Antoon Maas - Albert Kluijtmans
2-0 Marinus Steegs - Huub Biemans
1-1 Harrie Bouwmans - Lou Muller
2-0 Henk van de Vegt - Guus van de Elsen
0-2 Ad de Koning - Gerrit van Osch
0-2 Antoon Smits - Ad Barten
2-0 Lambert van Bree - Guus van de Elsen
2-0 Jan Verbakel - Henk Mastbroek

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 16 januari
1. Marie Louise  en Kori 74,38%                                                                                                                                  
2. Emmie en Jo                   70,00%
3. Tonnie en Marianne      55,00%
4. Hans en Jopie                51,25%                                                                                                                                     
5. Corrie en Gerard        
    Mia en Mari 
    Toon en Roos                50,63%

De volgende zitting is op donderdag 23 
januari 2014, Aanvang 20.00 uur plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

Bridgeclub ’t Koppeltje. 
Uitslagen 15 januari 2014 
Lijn A
1.Heidi en Angela 60,42%
2.Mien en Jeu 58,33%
3.Jan en Mari 55,95% 
4.Helma en Joke 55,06%
Lijn B
1.Annelies en Ton 60,71%
2.Mien en Maria 60,12%
3.Antoinnette en Ton 58,33%
4.Nellie en Rie 57,74%

De volgende zitting is op woensdag 29 januari 2014, 
aanvang 19.30 uur. Plaats: Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 21 Januari 2014. 
1.Cor en Nelly Verschuren 63,00%
2.Annie van de Aa/Bernadette Looijen 
 59,00%
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck  57,00%
4.Pieta Slaats/Kitty Coppens  57,00%
5.Corry ter Woerds/Riet van Vijfeijken 
 55,00%

De volgende zitting is op dinsdag 28 
januari 2014, aanvang 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 21 januari 
André Bergman - Aloys Wijffelaars 1-0
Willy Constant - Hans Claas ½-½ 
Jef Verhagen - Frans v. Hoof 1-0
Herman Konter - Dirk-Jan Gloudemans 0-1
Hein v. Bree - Albert v. Empel  0-1 
Zjon v.d. Laar - Thijs Knaapen 1-0

Programma 28 januari
André Bergman - Hans Claas 
Frans v. Hoof - Zjon v.d. Laar 
Johnny v.d. Laarschot - Jef Verhagen 
Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant 
Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven 
Herman Konter - Aloys Wijffelaars

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Suzanne heeft >120 out� ts

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

Accu controle 
met testrapport 
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.... 

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

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

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek:  
....
Antwoord vorige editie: ...

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

       Prijsvraag

Voetbalquiz bij ELI
Mariahout - Voetbalvereniging ELI uit 
Lieshout houdt aanstaande zondag 
26 januari de Bavaria United Voetbal-
quiz. 

Leden kunnen zich per duo opgeven 
via het e-mailadres eli1929@kpnmail.
nl. Het begint om 15.00 uur in de ELI-
kantine. 

Beek en Donk - De nieuwjaarsrecep-
tie van tennisvereniging ’t Slotje vond 
vorige week zondag plaats. Bij deze 
gelegenheid heeft voorzitter Wim van 
de Burgt, met hulp van enkele leden, 
aan de kant van de nieuwe toegangs-
poort een nieuw naambord onthuld.

Tennisvereniging ’t Slotje heeft al eni-
ge tijd geleden haar tennispaviljoen 
vernieuwd. Enkele maanden geleden 
is de ingang van het tennispark ver-
plaatst van de Dokter Timmerslaan 
naar Kerkakkers. Nu is dus ook het 
nieuwe naambord bekend. 

tennis

Onthulling nieuw naambord TV ‘t Slotje

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

VERHUUR EN VERKOOP VAN ALLE SOORTEN 
WARMTEKACHELS VOOR IEDERE RUIMTE

volleybal

voetbal G-Senioren Sparta’25 kampioen

Sparta’25 geeft ruime voorsprong uit handen

Beek en Donk - Het G-seniorenteam 
van Sparta’25 werd samen met ZSV 
uit Zeilberg kampioen in de tweede 
klasse. In de laatste speelronde hoef-
den de groenwitten zelf niet te spe-
len. De uitslag van een andere wed-
strijd was bepalend. 

Door de winst van ZSV kwam dit team 
in punten gelijk met Sparta’25 waar-
bij de KNVB bepaalde dat beide teams 
kampioen werden. Afgelopen zondag 
werd het kampioenschap gevierd. 
Men was bij de thuiswedstrijd van het 
1e elftal team van de week. Voorzitter 
Brechje Biemans feliciteerde trainer/
leider Pieter Jans en Riny van Dinther 
met de uitstekende prestatie. Het G-
jeugdteam van Sparta’25 miste het 
kampioenschap maar net en eindigde 
op een prima tweede plaats.

Aanstaande zaterdag houdt Sparta’25 
een winterbarbecue voor alle leden 
van 16 jaar en ouder. Tijdens deze 

avond is er een live optreden van 4 uur 
van de soloartiest Ray Delano.

Beek en Donk - In de eerste wedstrijd 
na de winterstop ontvingen de groen-
witten SVC 2000 uit Roermond. Deze 
ploeg stond twee punten onder de 
Spartanen 

Bij een goed resultaat deed men goede 
zaken. Dit goede resultaat zag er tot 
de 58e minuut ook uit. De groenwitten 
leidden op dat moment nog met 3-0 in 
deze thuiswedstrijd. Door doelpunten 
van Erwin van Bommel en tweemaal 
Mischa Werdens was Sparta’25 bij-
zonder effectief. 

De ploegen waren in het eerste uur 
gelijkwaardig maar het team van trai-
ner Ronnie Couwenberg wist het net 
driemaal te vinden, terwijl de mannen 
uit Roermond slordig om gingen met 
hun kansen. 

Met nog een half uur op het bord keer-
de de wedstrijd. Vanaf links kwam een 
hoge voorzet welke voorbij de tweede 
paal teruggekopt werd. Ferd Pasaribu 
kon makkelijk de 1-3 binnen tikken. 
Daarna volgde een beslissende fase. 
Scheidsrechter Put speelde daarbij een 
beslissende rol. Doelman Tom Verhoe-
ven van Sparta’25 had naar eigen zeg-
gen de bal klemvast toen deze uit zijn 
handen werd getrapt. Randy Vaessen 
profiteerde van dit cadeautje. Hij tikte 
de bal in het doel en de scheidsrech-
ter kende het doelpunt tot ontsteltenis 
van de Spartanen goed 3-2. 

Enkele minuten daarna kon Sparta ’25 
op rechts opstomen. De voorzet van 
Jaccy van den Enden werd door de 
SVC-verdediging met de hand in het 
strafschopgebied tegen gehouden. Nu 
wuifde scheidsrechter Put de penalty 
claim weg wat een 4-2 voorsprong in 

de weg stond. Nog was er niets aan 
de hand voor de Beek en Donkena-
ren maar in de laatste minuten van 
de wedstrijd ging het alsnog helemaal 
fout. 

In de 89e minuut was de voorhoede 
van SVC veel attenter op een diepe bal 
en de snelle Ferd Pasaribu verschalkte 
Sparta doelman Tom verhoeven, 3-3. 
Zelfs een gelijkspel zat er niet in want in 
de blessuretijd was het weer een diepe 
bal welke door de groenwit verdedi-
ging verkeerd werd ingeschat. Johnny 
Bruhenne was attent, omspeelde doel-
man Tom Verhoeven en de nederlaag 
was een feit 3-4. Een 3-0 voorsprong 
werd geheel onnodig weggegeven. 
Hierdoor staat men na 14 wedstrijden 
onder de rode streep en is er nog flink 
wat werk aan de winkel om degradatie 
te voorkomen.

Het G-seniorenteam viert het kampioenschap in de kantine

boksen Winst voor Mariahoutse Melonie

Bedovo H1 en Ds1 stellen teleur, 
MB1 zorgt voor mooie overwinning

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk/Eindhoven – Op Het 
Eindhovense gala was de pupil van 
het Laarbeekse vaandelteam Melonie 
te sterk voor Angie Peeters.

Alle drie de rondes waren in het voor-
deel van de Mariahoutse. Boksschool 
Riny Heesakkers feliciteert haar daar-
om van harte. 

Beek en Donk - Er stond wederom 
een derby op het programma af-
gelopen zaterdag 18 januari. Dit-
maal moesten de Beek en Donkse 
heren naar ‘t Hout om het daar op 
te nemen tegen kampioenskandi-
daat Polaris H2. 

Bedovo Heren1
Het bleek niet de dag te zijn voor 
de heren. Kenmerkend voor deze 
wedstrijd was: veel servicedruk 
vanuit Polaris en de echte wil om 
te winnen ontbrak op belangrijke 
momenten in set 1 en 3 aan de 
zijde van Bedovo. Er werd verloren 
met 3-1. 

Via deze weg wil Bedovo H1 een 
woord van dank uitspreken naar 
trainer/coach Albert Kluytmans, 
wie te kennen heeft gegeven dat 
hij na deze wedstrijd is gestopt als 
trainer/coach van Heren 1. Albert 
heeft altijd veel tijd gestopt in het 
trainen van het Beek en Donkse 
vaandelteam en is van enorm veel 
waarde voor de hele vereniging. 

Bedovo Dames1
Bedovo Ds1/VGS moest vroeg uit 
de veren om bij de Efteling een 
wedstrijd te volleyballen tegen 
Condor Ds1. De thuiswedstrijd 
had Bedovo/VGS tegen hen al 
verloren, dus het was tijd voor een 
revanche. Met Condor op de een 
na laatste plek werd verwacht dat 

Bedovo Ds1/VGS wel wat puntjes 
zou pakken. Helaas kwam het spel 
van de dames op geen enkele kant 
op gang waardoor punt na punt 
werd afgegeven. De wedstrijd 
werd verloren met een teleurstel-
lende uitslag van 4-0.

Bedovo MB1
MB1 moest aantreden tegen het 
volleybalteam uit Liempde. MB1 
was goed op dreef en de wedstrijd 
was snel beslist. Tegenstander 
LOV had werkelijk niets te zeggen 
tegen het fanatieke team uit Beek 
en Donk. De setstanden onder-
schrijven dit ook nog eens: 11-25, 
14-25, 06-25, 14-25. Een overtui-
gende uitslag van 4-0 voor MB1. 
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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

WERELD VOORDEEL!

W 4 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 25 januari 2014.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Kipfi let
kilo

KILO

van 6.99 voor

Knorr Wereldgerechten
alle 2-3 persoonsverpakkingen

van 2.03-2.99 voor

PER PAK

Omo vloeibaar wasmiddel
color, wit of klein & krachtig
5 fl acons 700 / 1500 ml.5 fl acons 700 / 1500 ml.

5
FLACONS

van 29.75-31.15 voor

Alle soorten huiswijn*
literfl es

LITERFLES

van 3.69-3.99 voor
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Klaar voor de start? Af..........
Het was weer zover!
Het competitievoetbal stond afge-
lopen zondag weer op het punt te 
beginnen, voor zowel het betaalde 
voetbal als het amateurvoetbal, waar 
tegenwoordig ook dik betaald wordt 
bij vele verenigingen van de kelder tot 
de top van de amateurs, mag ik wel 
zeggen!
Helaas is er nog een groot verschil tus-
sen zuid 1 en zuid 2 v.w.b. de datum 
van de herstart van de tweede helft 
van de competitie, zodat bij lange na 
niet alle clubs hoefden te voetballen. 
En dan komt zo’n zondag prima van 
pas, om eens naar een toekomstige 
tegenstander te gaan kijken, naar een 
eredivisiewedstrijd op de televisie te 
kijken of gewoon en meest voor de 
hand liggend, te gaan kijken naar het 
team van jouw zoon. Per slot van re-
kening is dat ook de vereniging waar 
je zelf lange tijd gevoetbald hebt in de 
eerste- en hoofdklasse, Sparta’ 25. 
En van dit bezoek heb ik geen mo-
ment spijt gehad! 
Het was een wedstrijd waar vele be-
langen op het spel stonden. Sparta 
stond twee punten voor op SVC 2000 
en bij een overwinning konden ze een 
gat slaan van 5 punten op deze directe 
concurrent, waardoor er opgelucht 
geademd zou kunnen worden, v.w.b. 
de strijd tegen een eventuele degrada-
tie of nacompetitie.
Maar bij verlies zou Sparta zich ver-
plicht moeten gaan nestelen in de de-
gradatiezone van de laatste vier in de 
competitie!
En het was te zien dat de belangen 
groot waren. Er werd fel gevoetbald 
en het golfde goed op en neer. Dat 
Sparta effectief was, bleek wel uit de 
ruststand van 2-0 in het voordeel van 
de groen-witten, terwijl de tegenstan-
der ook wel twee doelpunten verdiend 
had.
Direct na de rust, waar overigens 
Sparta heel gedreven uit kwam, werd 
het 3-0 en zou het inderdaad ‘kat in 
het bakkie’ moeten zijn, maar verre 
van dat!
SVC, uit Limburg, gooide alle remmen 
los, trok naar voren en nam risico’s 
achterin en Sparta had hier geen ant-
woord op! Het bleef achteruit lopen 
en was niet bij machte om van ach-
teruit te gaan voetballen, waardoor 
vooral voorin de bal niet aankwam en 
het middenveld vaak wild werd over-
geslagen door lange ‘blinde’ ballen 
van achteruit.
Pressie van een ontketende, intimide-
rende tegenstander en persoonlijke 
fouten achterin, delfden het onderspit 
van Sparta derhalve. En natuurlijk, kij-

kende met het oog van een trainer, 
vraag je jezelf af of je als trainer ook 
niet had moeten ingrijpen, toen SVC 
vanaf de bank ging voetballen en het 
eigenlijk achterin openzette. Had je 
misschien al eerder niet wat omzettin-
gen moeten plaatsen?
Maar dat zijn meningen van andere 
trainers, publiek, de vijfde colonne en 
langs de lijn is het natuurlijk altijd ge-
makkelijk praten. 
Nee, ik heb ‘genoten’ van deze zon-
dagmiddag op het Heereind, al was de 
uitslag natuurlijk erg bitter, voor een 
“groenwitsupporter”!
Hierna direct doorgereden en in een 
huiselijke situatie, rustig gekeken naar 
een volgende belangrijke wedstrijd, 
waar het met name ging over aanha-
ken en/of verder doorgaan in de race 
om het kampioenschap, te weten de 
‘topper’ tussen Ajax en PSV!
Je zag twee verschillende helften, 
waar PSV de betere van het spel had 
in de eerste helft, maar waar Ajax in 
de tweede helft liet zien waarom ze 
bovenaan staan. Zeer effectief speelde 
men de wedstrijd na de 1-0 uit, kwam 
niet in de problemen!
Kansen moeten benut worden en de 
ook nog jonge groep van Ajax bezit 
dan net meer rust, ervaring, vertrou-
wen, om zo’n beladen wedstrijd over 
de streep te trekken, al laat de magere 
overwinning niet de overheersing in 
het veld zien!
Al met al van een zeer enerverende 
zondagmiddag genoten, die mij de 
kriebels heeft gegeven om zelf weer ‘s 
zondags langs de lijn te staan. Er zal 
nog flink getraind en enkele oefenpar-
tijen gespeeld moeten worden, alvo-
rens wij, de buren over het kanaal, aan 
de bak kunnen! Maar ook dan zal er 
weer een ‘startschot’ gegeven worden 
en gaat iedereen weer volle bak! Maar 
laten we niet net zo’n valse start ma-
ken als de Brabanders zondag deden!

R. Van den EndenR. Van den Enden

korfbal Flamingo’s verliest van VVO

Hurkmans Plaatwerk BV sluit 
aan bij top

Lieshout - In de hoofdklasse B van 
het vrouwenkorfbal wilde Flamingo’s 
in sporthal De Klumper sportieve re-
vanche nemen op VVO uit Hapert, 
waarvan eerder deze zaalcompetitie 
ongelukkig werd verloren. De opzet 
slaagde net niet. Na een 4-5 ruststand 
werd het na een spannende eindfase 
10-12 voor VVO dat de ranglijst sa-
men met Prinses Irene aanvoert. 

Flamingo’s scoorde in de persoon van 
Manon van Eijndhoven uit de eerste 
aanval van dichtbij 1-0. Dat was een 
mooie opsteker voor de thuisploeg 
die de opdrachten van trainer/coach 
Tieneke Roffel in de eerste helft beter 
uitvoerde dan in het tweede deel. Fla-
mingo’s had zich goed ingesteld op de 
tactische en fysieke VVO verdediging, 
maar maakte te weinig gebruik van de 
tijdens de trainingen geoefende op-
lossingen. Desalniettemin speelde de 
Mariahoutse formatie een verdienste-
lijke wedstrijd. 

VVO liet zien dat het net iets geraf-
fineerder was in de rebound en de 
ploeg uit Hapert profiteerde slim van 
het lengteoverwicht. Na 20 minuten 
had VVO een ruime 2-5 voorsprong 
genomen. De aanval van Flamingo’s 

speelde bij vlagen met veel onrust in 
de passing en bij vlagen heel bekeken. 
In de laatste vijf minuten van de eer-
ste speelhelft combineerde Flamingo’s 
zich op snelheid goed vrij en dwong 
VVO tot de noodrem. Anouk van 
Eijndhoven en Marleen de Groot be-
nutten de strafworpen professioneel.

In de tweede helft bleef de aanval 
van Flamingo’s te wisselvallig. VVO 
profiteerde in die zin dat het snel bal-
bezit kreeg door slordigheden van de 
Mariahoutsen of omdat Flamingo’s te 
snel voor het schot koos, ook als de 
rebound nog niet georganiseerd was. 
In de verdediging communiceerde 
en speelde Flamingo’s naar behoren, 
maar kon niet verhinderen dat VVO 
in de 47e minuut naar 6-10 uitliep. 
Flamingo’s liet vanaf dat moment alle 
schroom van zich afvallen en speelde 
met meer ontspanning nadat Robin 
Vogels van afstand 7-10 aantekende. 
Een spannende eindfase brak aan, 
want bij Flamingo’s lukte nu heel veel. 
Met een minuut op de klok scoorde 
Flamingo’s 10-11 en een gelijkspel 
kwam reëel in zicht. VVO benutte uit 
de daaropvolgende aanval een vrije 
worp en stelde zo de zege vrij. 

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur, 
liep tegen ZIGO 2 in de eerste helft 
achter de feiten aan, maar herstelde 
zich goed. De achterstand werd in een 
8-6 voorsprong omgezet. In de laatste 
twee minuten scoorde ZIGO drie keer 
en nam de winst mee naar Tilburg. 

Beek en Donk - Na een wisselvallige 
competitiestart heeft Hurkmans Plaat-
werk BV zich nadrukkelijk weer ge-
meld voor de strijd om het kampioen-
schap in de B-klasse. Voor het eerst 
in lange tijd moest Meulensteen/van 
Lieshout zijn meerdere erkennen in de 
tegenstander. 

Meulensteen kwam ongelukkig op 
achterstand, maar bleek ook niet in 
staat om de opgelopen achterstand 
nog in te lopen. Hurkmans won ver-
diend met 4-2 en klimt door de winst 
op naar de 2e plek, hoewel Meulen-
steen nog wel 1 verliespunt minder 
heeft, met een wedstrijd minder ge-
speeld.

FC v.d. Burgt zag het verlies van de 
concurrent vanaf de zijlijn zich voltrek-
ken en was de lachende derde. Zelf 
herstelde FC v.d. Burgt  zich goed van 
het verlies van vorige week door met 
ruime cijfers te winnen van Den Hurk 
Vastgoedmanagement: 8-2. Door de 
ontwikkelingen van deze avond is FC 
v.d. Burgt voorlopig weer alleen kop-
loper. Den Hurk wist het doel 10 mi-
nuten schoon te houden, maar daarna 
was het hek ook van de dam en scoor-
de v.d. Burgt er op los. Den Hurk moet 
proberen om de tweede helft van de 
competitie een stijgende lijn in te zet-
ten.

El Sombrero Verhuur won knap van 
FC Avondrood dat vorige week nog 
de koploper wist te bedwingen. In een 
gelijkopgaand duel was El Sombrero 
de betere ploeg, maar echt afstand 
nemen lukte niet. De 4-2 einduitslag 
kreeg pas in de slotminuten vorm, 
vooral dankzij 3 treffers van nieuw-
komer K. v. Osch bij El Sombrero. De 
ploeg meldt zich bij de middenmoot, 
waar het slechts 5 punten achterstand 
heeft op de 4e plek, en dus nog alle 
kansen heeft op een mooie klassering.

In de onderste regionen van de A-
klasse vochten Café Thuis en Seven-
miles.nl/Café Zaal Dave v.d. Burgt 
een onderling duel uit. De verliezer 
zou de laatste plek op de ranglijst 
gaan bezetten, waar Sevenmiles.nl nu 
al staat. Lang zag het er naar uit dat 
Sevenmiles.nl zou slagen in de mis-
sie, maar Café Thuis vocht zich knap 
terug van een 1-3 achterstand naar 
een 3-3 gelijke stand. Een puntje voor 
beide ploegen, waar beiden dus niets 
mee opschieten, hoewel de onderlinge 
verschillen tussen de ploegen daar net 
boven erg klein blijven. Alle kansen 
voor beiden om nog afstand te nemen 
van de degradatieplek dus.

Rijwielhandel v.d. Berg is the best of the 
rest geworden door een overwinning

van 7-2 op Traxx Party en Kartcentrum 
dat de laatste weken een paar welko-
me punten had gepakt. Rijwielhandel 
v.d. Berg won o.b.v. ervaring en slim 
voetbal terecht ruim. Clubtopscoorder 
A. v.d. Boogaard droeg zijn steentje 
ruimschoots bij door 4 keer te scoren. 
Geen enkel moment kon Traxx aan-
spraak maken op meer. Voor v.d. Berg 
geldt dat de ploeg nog een paar over-
winningen nodig heeft om aansluiting 
te vinden bij de (sub)top.

Vesters/Roos Combinatie deed wat 
het moest doen om deel uit te blijven 
maken van de top door zelf te winnen 
van Gebox Antiek en Vloeren. Toch 
had Vesters/Roos een halve wedstrijd 
nodig om de beslissing te forceren. 
Toen kwam de ploeg voor het eerst 
op voorsprong, maar stond die ook 
niet meer af. In het laatste kwartier 
kon Vesters/Roos nog uitlopen naar 
een verdiende 3-6 winst, mede door 3 
goals van D. v. Bokhoven. Alle kansen 
nog voor een goede klassering voor 
Vesters/Roos, dat nu 4e staat, voor 
Gebox geld dat het zelfs nog op moet 
gaan letten om niet te ver af te zakken 
en in degradatiegevaar te komen. 

Uitslagen, programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Beek en Donk - De meiden van Bedo 
B-jeugd behaalden zaterdag de eerste 
verdiende overwinning op Blerick.  
Ook de Jongens B-jeugd en Gemeng-
de D-jeugd behaalden overwinning, 
waardoor de handbalvereniging alle 
punten naar Beek en Donk haalde.

Meiden Bedo B-jeugd
Het zat de meiden van Bedo B-jeugd 
dit jaar een beetje tegen. Om de reis-
tijden te beperken werden de meiden 
een klasse hoger ingedeeld. Hierdoor 
hadden ze het moeilijk in deze compe-
titie. Ze streden dapper maar kregen 
geen loon na werken. Dit is afgelopen 
zaterdag veranderd.

Heren 2 en 4 redden de eer 
bij de senioren
Bij de senioren waren de resultaten 
helaas wat minder. Dames 1 schoot 
net te kort bij Zephyr. Ook Heren 1 
had het zoals gebruikelijk lastig bij 
Zephyr. Zij schoten ook op het einde 
net wat te kort. 

Heren 2 bleef aansluiting houden in 
de race om het kampioenschap met 
een overwinning bij Bergeijk: 18-21. 
Heren 4 trad aan bij Habo. De thuis-

wedstrijd werd relatief makkelijk ge-
wonnen, hierdoor lag onderschatting 
op de loer. Snel liep Bedo uit naar een 
1-7 voorsprong, een voorsprong die 
wellicht iets te comfortabel was, want 
hierna liet Bedo vooral verdedigend 
veel gaten vallen. Met moeite werd 
de voorsprong naar de tweede helft 
genomen: 10-12. Habo zette in de 
tweede helft aan en speelde vooral 
op de break. Hier had Bedo in eerste 
instantie geen antwoord op en Habo 
wist de voorsprong te nemen: 15-14. 
Daarna ging Bedo weer werken in de 
verdediging en bij breaks. Het spel 
was aanvallend gestokt, de ballen die 
erin vlogen in de eerste helft gingen er 
nu net niet in. Maar door achter goed 
te verdedigen wist Bedo toch weer op 
15-16 te komen en deze voorsprong 
niet meer weg te geven. Met 19-21 
werden de punten uit Boekel ontvoert.

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

Sanne Schepers van Flamingo’s in actie

zaalvoetbal

handbal Geslaagde jongerendag 
KPJ Beek en Donk

Beek en Donk - Vorige week stond 
voor de KPJ Beek en Donk de eer-
ste officiële activiteit op het pro-
gramma. Op 12 januari was het 
tijd voor de jongerendag. ’s Mid-
dag waren alle leden vanaf 12 jaar 
uitgenodigd voor de lunch op het 
gedeeltelijk vernieuwde clubge-
bouw. 

Toen een ieder een goede bodem 
had gelegd was het tijd voor de 
vergadering.  Tijdens deze ver-
gadering heeft het bestuur ver-
antwoording afgelegd voor het 
afgelopen jaar en de plannen ge-
presenteerd voor de komende tijd. 
Het komende jaar zal het tweede 
deel van de verbouwing worden 
afgerond (keuken en garderobe). 
Daarnaast is het aangepaste spon-
sorplan gepresenteerd. Met re-
acties en opmerkingen  vanuit de 

leden kan het gepresenteerde con-
cept worden afgerond.

Na het officiële gedeelte was het 
tijd voor vermaak. Vanaf drie uur 
sloot de jeugd zich aan bij de aan-
wezigen, waarna begonnen werd 
met de middagactiviteit. De activi-
teitencommissie had hiervoor een 
mooi programma in elkaar gezet. 
Er was gekozen voor een activi-
teit in het clubgebouw, namelijk 
‘klompschilderen’.  Het vernieuw-
de clubgebouw is meteen in ge-
bruik genomen. 

Met de circa 60 aanwezigen zijn 
er vele klompen geschilderd. Deze 
zullen een mooi plekje krijgen in 
het clubgebouw. Al dat schilder-
werk maakt hongerig. Hiermee 
was vooraf al rekening gehouden 

en een frietwagen geregeld. Na het 
gezamenlijk eten waren er diverse 
spelletjes, waarna de dag voor de 
jeugd alweer ten einde was. De 
senioren hebben de avond afge-
sloten op de geweldige feestavond 
van Kwizut. Met deze geslaagde 
dag is jaar 2014 goed begonnen 
en we hopen dat er nog vele zullen 
volgen.

Alle punten naar BEDO 
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Recreanten BCL blijven 
bovenin meedraaien

Lieshout - Na het 4-4 gelijk spel in 
de thuiswedstrijd tegen het Rijense 
Bever blijft het eerste recreanten-
team van Badminton Club Lieshout 
meedraaien bovenin de vijfde klasse 
van de midweekcompetitie. In poule 
1 van die vijfde klasse staat het team 
tweede, net achter de koploper uit 
Schijndel, én is het Lieshoutse team 
nog steeds ongeslagen.

BCL-R1/VKS Autoservice - Bever-R2: 4-4
In de vijfde seizoenspartij werkte BCL-
R1/VKS Autoservice een thuiswed-
strijd af tegen het tweede team van 
Bever uit Rijen. De thuiswedstrijd be-
gon met de dubbelpartijen. De heren 
Jos Kluijtmans en Peter van der Tol wa-
ren als eerste aan de beurt. Zij begon-
nen goed met een gewonnen eerste 
set. Ook de tweede set leverde geen 
problemen op en werd eenvoudig ge-
wonnen. 

De dames Ingrid Berge en Ida van de 
Lockant hadden het een stuk moei-
lijker. De eerste set wisten ze toch te 
winnen, daarna kwamen de dames uit 
Rijen echter beter in hun spel en won-
nen zowel de tweede als de derde set. 
Ook de daaropvolgende mixpartijen 
brachten geen winnaar. Ida van de 
Lockant en Peter van der Tol wisten 
hun partij niet te winnen. Zij verloren 
in twee sets. 

Ingrid Bergé en Jos Kluijtmans konden 
dat wel; zij wonnen hun mixpartij vrij 
gemakkelijk. De tussenstand ná de 
dubbel- en mixpartijen was 2-2. In de 
singelpartijen waren vooral de eerste 
heer en dame van Bever beter. Peter 
van der tol verloor met duidelijke cij-
fers de eerste herenpartij. Ook Ida 
van de Lockant was niet opgewassen 
tegen de véél sterkere Rijense eerste 
dame. Tweede heer Jos Kluijtmans 
en tweede dame Ingrid Bergé deden 
het een stuk beter. Zij wonnen beide 
hun singlepartij in twee sets, waardoor 
de einduitslag van 4-4 op de borden 
kwam te staan.

Pubquiz
Zaterdag 1 februari aanstaande 

organiseert Badminton Club Lieshout 
een heuse pubquiz. In de jongeren-
ruimte van het Dorpshuis in Lieshout 
zullen de senioren in groepjes tegen 
elkaar gaan strijden. Deze sportieve 
strijd zal in de vorm van een pubquiz 
gaan, waarbij vele vragenrondes zullen 
gaan over het wel en wee van Bad-
minton Club Lieshout, de badminton-
sport in het algemeen en diverse Laar-
beekse zaken. Daarnaast ontbreken 
een proefronde en een kleurenronde 
natuurlijk niet. Kortom: geen intelli-
gentie vereist, maar wel wat algemene 
kennis en kennis van het thuisfront. De 
pubquiz is alleen toegankelijk voor de 

seniorleden van Badminton Club Lies-
hout en hun introducés. 

Programma
26 januari    zo   09:00  
Treffers-H1 - BCL-H1/Sportpoint Gemert
26 januari    zo   10:00  
BCL-H2/Bavaria - Drunen-H3
26 januari    zo   10:00  
BCL-U13/Rabobank - Veldhoven U13-1
26 januari    zo   10:00  
BCL-U11/VKS Autoservice - Budel-U11
29 januari    wo   20:30  
BCL-R1/VKS Autoservice - Oirschot-R2

badminton

Ida van de Lockant in volle concentratie

paardensport Paardendressuurwedstrijd in Lieshout
Lieshout - In Manege D’n Perden-
bak werd op vrijdag 17 januari een 
paardendressuurwedstrijd gehou-
den. De organisatie vond het jam-
mer dat het aan het eind van de 
middag begon te regenen. Dit zorg-
de ervoor dat zij de wedstrijd moest 
omgooien en aanpassen, zodat de 
ruiters binnen konden losrijden. 
 
Klasse B
1ste proef: 1 Maud Louwers met 
Zachow 203 punten, 2 Kareline 
Dekkers met Bas 199 punten, 3 ex 
equo Marcella Merkelbach met Sens 
en Patricia Achten met Tamino alle-
bei 181 punten, 5 Frank Kruypers 
met Vinice 171 punten, 6 Yvonne 
vd Loo met Davanta 167 punten en 
7 Clair van Thiel met Devolte 166 
punten.
2de Proef: 1 Maud Louwers met Za-
chow 205 punten, 2 Kareline Dek-
kers met Bas 196 punten, 3 Marcella 
Merkelbach met Sens 183 punten, 4 
Frank Kuypers met Vinice 174 pun-
ten, 5 Patricia Achten met Tamino 
173 punten, 6 Clair van Thiel met 
Devolte 172 punten.
 
Klasse L1 en L2
1ste proef: 1 Inge Heesakkers met 
Cora vd Houtbroek 189 punten, 2 
ex equo Anita Renders Dublin en Es-
ther Mast met Cira allebei 187 pun-
ten, 4 Kim vd Elsen met D. Misses 
180 punten, 5 Eveline Henselmans 
met Courage 179 punten, 6 ex equo 
Sofie Houwen met Cosmo en Ash-
ley de Jong met Astee-daula allebei 

173 punten, 8 Judith Gilsing met 
Goofie 172 punten en 9 Patricia van 
Oorschot met Vicky 164 punten.
2de proef: 1 Anita Renders met Du-
blin 195 punten, 2 Inge Heesakkers 
met Cora vd Houtbroek 194 punten, 
3 Sofie Houwen met Cosmo 183 
punten, 4 Judith Gilsing met Goofie 
183 punten, 5 Eveline Henselmans 
met Courage 181 punten, 6 Kim vd 
Elsen met D. Misses 175 punten, 7 
Esther Mast met Cira 174 punten, 8 
Ashley de Jong met Estee-daula 169 
punten en 9 Patricia van Oorschot 
met Vicky 163 punten.
 
Klasse M1 en M2
1ste proef: 1 Marly Verbakel met 
Zodiera 192 punten, 2 Nora van 
Houtem met Danzo 181 punten, 
3 Tessa van Schaik met Roma 167 
punten.
2de proef: 1 Marly Verbakel met Zo-
diere 196 punten, 2 Nora van Hou-
tem met Danzo 187 punten, 3 Tessa 

van Schaik met Roma 166 punten.
 
Volgende week vrijdag 24 januari is 
er weer een pony wedstrijd in Ma-
nege D’n Perdenbak. De wedstrijd 
zit vol en inschrijven is niet meer 
mogelijk. Kijk voor onze andere 
wedstrijden op de site www.stich-
tingderaam.nl en schrijf op tijd in.

De ruiters uit de klasse M: Tessa, Marly en Nora.

handboogschieten Recordscore voor 
Krijgsman Soranus

Regiocompetities en NK Indoor 
voor Strijd in Vrede

Lieshout - Donderdagavond vond 
op de accommodatie van Krijgsman 
Soranus een gedeelte van de vierde 
regiowedstrijd plaats. Naast de or-
ganiserende vereniging waren ook 
de schutters van St. Willibrordus uit 
Milheeze aanwezig, zodat alle ba-
nen rijkelijk bezet waren.

Goed in vorm
Het eerste team van Krijgsman So-
ranus was uitzonderlijk goed op 
dreef. Met een totaal van 1142 
punten ofwel 17 door de negen 
schoten zij een nieuw record. Het 
tweede team, beduidend minder 
op schot, moest het stellen met 899 
punten toch nog een gemiddelde 
van 180 punten. Ook ditmaal was 
Ad Endevoets met 233 punten de 
beste schutter, maar hij werd op de 
voet gevolgd door Jolanda v.d.Kruijs 
en Rik v.d.Westerlo beiden met 230 
punten. 
Compoundschutter Twan v.d.Kruijs 
was ook goed in vorm en eindigde 
op 242 punten.

De uitslagen:
Recuve: Ad Endevoets 233, Jolanda 
v.d.Kruijs 230, Rik v.d.Westerlo 230,
Willem Bekx 226, Paul v.d.Broek 
223, Theo v.d.Laar 210,
Maarten v.d.Elsen 203, Arjan 
v.d.Heuvel 196, Rita Endevoets 180,
Stephan Wijffelaars 156, Martien 
v.d.Graef 150, Toos v.d.Graef 147,
Nelly v.d.Laar 142.
Compound: Twan v.d.Kruijs 242.

Maandelijkse jeugdwedstrijd
Dinsdagavond had de jeugd weer 
haar maandelijkse wedstrijden ook 
ditmaal waren er weer drie nieuwe 
persoonlijke records en wel voor: 
Alex v.d.Ven (177), Dion Thielen 
(173) en Igor v.d.Loosdrecht (155). 
Nog steeds gaat ook het niveau in 
zijn totaliteit omhoog.

De uitslag jeugd:
Arjan v.d.Heuvel 199, Alex v.d.Ven 
177, Jim Daniëls 174, Dion Thielen 
173, Igor v.d.Loosdrecht 155, Ziggy 
Daniëls 135.

Beek en Donk - Handboogvereni-
ging Strijd in Vrede heeft weer flink 
hun sport uit kunnen oefenen de 
afgelopen weken. Op 9 januari stre-
den zij om de Toon Hertogs Beker 
om vervolgens op 18 januari bij de 
25m1pijl regio-competitie aanwe-
zig te zijn. De volgende dag, 19 ja-
nuari, stond het NK Indoor voor de 
deur. Zaterdag 25 januari zal de ver-
eniging de maand afsluiten met de 
vijfde regiowedstrijd op de thuisba-
sis. Dat begint om 18.00 uur.  

Toon Hertogs Beker
Met een handjevol schutters ging 
handboogvereniging Strijd in Vrede 
op donderdag 9 januari naar ‘Recht 
door Zee’ in Helmond voor de Toon 
Hertogs Beker. Hoogste schutter 
van Strijd in Vrede was Frans Cop-
pens die met compound 217 schoot. 
Martien van Deurzen kon eindelijk 
weer een wedstrijd schieten maar 
zijn voetblessure hinderde hem nog 
veel, waardoor hij bleef steken op 
174 punten.

De uitslag: Frans Coppens 217, 
Wietse Aarden 216, Antoon Leen-
ders 198, Henk Leenders 186 en 
Martien van Deurzen 174.

25m1pijl regio-competitie
De 4e wedstrijd van de 25m1pijl 
regio-competitie vond plaats op de 

banen van Strijd in Vrede met als 
gastschutters de Batavieren uit de 
Rips en Prins Bernhard uit Mierlo. 
Drie schutters van Strijd in Vrede 
waren aan elkaar gewaagd; Wietse 
Aarden, Henk Caris en Wim van de 
Kerkhof schoten 212 punten.  Mark 
Kanters en Theo van den Dungen za-
ten qua punten ook dicht bij elkaar. 
Theo schoot met compound 226 en 
Mark met recurve 225, waardoor hij 
het duel in het kader van de ladder-
competitie van Theo verloor.

De uitslag: Theo van den Dungen 
226 (compound), Mark Kanters 225, 
André Goedemans 217, Louis van 
de Zanden 217 ( compound), Wietse 
Aarden 212, Henk Caris 212, Wim 
van de Kerkhof 212,Henk Leenders 
208, Rita Segers 205, Antoon Leen-
ders 203, Wim van den Eijnden 193, 
Paul Linders 173 en Auke Segers 
158.

NK INDOOR
Dit jaar had slechts 1 schutter van 
de vereniging zich rechtstreeks we-
ten te plaatsen bij het NK Indoor in 
Amsterdam. Manou de Jong deed 
mee in de klasse compound dames. 
Ze wist nog door te dringen tot de fi-
nale-rondes maar moest haar meer-
dere erkennen in Inge van Caspel, 
de latere winnares. 

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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tafeltennis Clubkampioenschappen bij ATTC´77

Clubkampioenschappen TTV Een en Twintig in 
meerdere opzichten uniek  

Goede prestaties voor 
Dansverenging DANA 

Aarle-Rixtel - Bij tafeltennisvereni-
ging ATTC’77 werd op vrijdag 17 en 
zondag 19 januari gestreden om het 
clubkampioenschap. Op beide dagen 
werden de deelnemers opgedeeld in 
twee klassen om te voorkomen dat te 
grote  niveauverschillen zouden ont-
staan. 

Na twee mooie zeskampen in de A-
klasse bij de senioren speelden de 
heren van het eerste team en huidig 
clubkampioen Rens Pater geheel vol-
gens de verwachtingen de finale vier-
kamp. Hierin won William Vlamings 
verrassend van Rens. William had zijn 
kruit hiermee een beetje verschoten en 
verloor vervolgens van Jean Paul Kan-
ters, die op zijn beurt van Bart Boetz-
kes verloor. Maar ook Bart verloor zijn 
tweede partij zodat ze alle vier gelijk 
stonden met ieder nog één wedstrijd 
te gaan. De laatste ronde werd de be-
slissende. Rens deed zijn plicht en won 
eenvoudig van Jean Paul. De partij tus-
sen Bart en William moest nu bepalen 
wie zich clubkampioen 2014 zou mo-
gen noemen. In een ware thriller won 
Bart met 16-14 in de beslissende vijfde 
game en was Rens de lachende derde.

Bij de B-klasse van de senioren werd 
in een zes- en zevenkamp gestreden 
om een plek in de finale. Het leeftijds-
verschil tussen de jongste en oudste 

speler in deze poules was met circa 
65 jaar groot te noemen. De ouderen 
weerden zich echter dapper. Hannie 
Reijnders eindigde als derde in haar 
zeskamp en ook Henk Berkers liet met 
zijn vierde plek drie jongeren achter 
zich. Opvallend was de prestatie van 
Han Gruijters. Na zeker vijf jaar stof 
van zijn batje geveegd te hebben, 
verloor hij zijn eerste wedstrijd tegen 
jeugdspeler Bart Willems en daarna 
niets meer. Ook niet de finale van Je-
roen van der Heijden.

In de A-poule bij de jeugd speelden de 
jongens die al wat langer competitie 
spelen. Werner Doensen is op papier 
de sterkste en dat maakte hij deze 

kampioenschappen ook waar. Alleen 
tegen Dennis van der Putten en Bart 
Willems verloor hij een game. Bart en 
Dennis eindigden gelijk met ieder vier 
punten. Bart had onderweg een potje 
verloren tegen de sterk spelende Juul 
Verbeeten, maar door zijn winst op 
Dennis was Bart tweede.

In de B-poule werden mooie pot-
jes gespeeld, zeker ook door de kin-
deren die nog maar net lid zijn.  Dat 
het spelen van competitie een goede 
invloed heeft op het niveau bleek al 
snel want Harm Steenbakkers en Mi-
chiel van Schaik waren oppermachtig. 
Harm werd kampioen en Michiel werd 
tweede, net voor zijn grote broer Rens.

Beek en Donk - De jaarlijkse clubkampi-
oenschappen van Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk kende 
vorige week een editie die in meerdere 
opzichten uniek was. In een voor de ver-
eniging wat vreemde omgeving maakte 
de nieuwe clubkampioen een einde aan 
een reeks van bijna 20 jaar.

Helaas was het door omstandigheden dit 
jaar niet mogelijk om de clubkampioen-
schappen te houden in de vertrouwde 
tafeltennishal aan de Otterweg. Om die 
reden week de vereniging uit naar de 
sporthal bij het ontmoetingscentrum, 
waar op veertien tafels door jeugd- en 
seniorenleden werd gestreden in diverse 
categorieën.

Onttroond
Voor het eerst sinds 1996 was er bij de 
senioren een andere winnaar dan Arie 
van Dommelen of Peter van den Eijnde, 
die de laatste editie op zijn naam schreef. 
Peter werd in de finale van de A-klasse 
onttroond door een sterk spelende 
Francois de Leeuwe, die als tafeltennis-
ser vooral actief is in Rotterdam. In vier 
games trok hij de wedstrijd naar zich toe 
en wist op die manier een einde te ma-
ken aan de indrukwekkende reeks van 
kampioenen.

In de B categorie leidde een ochtend en 
middag vol mooie tafeltenniswedstrijden 
uiteindelijk tot een spannende finale tus-
sen de uiteindelijke winnaar Henk van 
Sinten en Henk van der Bruggen. Ad van 

de Laar bleek in de finale van de C-klasse 
sterker dan Dennis Verbruggen, die zich 
in veel wedstrijden knap staande hield.

Dubbel
In het dubbelspel bij de senioren kwa-
men Gerdi van den Boomen en Aum van 
Berlo oog in oog te staan met Jordi Kivits 
en Dirk van der Venne. De dames begon-
nen sterk, maar moesten na vier games 
genoegen nemen met een tweede plek.

Jeugd
Na veel wedstrijden op hoog niveau was 
het Kevin Bakermans die zich bij de A-
jeugd clubkampioen mocht noemen. Hij 
versloeg zijn teamgenoot Noah Beniers 
in een spannende finale. Dat de twee 
aan elkaar gewaagd zijn was al duide-
lijk in de najaarscompetitie. Het tweetal 
verloor toen slechts twee van de twintig 
wedstrijden. Bij de B-jeugd won Jordy 
van de Eijnden, terwijl het dubbelspel 
werd gewonnen door een sterk duo be-
staande uit Kevin Bakermans en Eline 
van Heugten.

Beek en Donk - Dansvereniging 
DANA heeft de afgelopen twee zon-
dagen zich van haar beste kant laten 
zien. Tijdens het NDO Danstoernooi 
van Dansvereninging BeatYes uit 
Berghem op 12 januari behaalde de 
Jeugd Karakter Toernooigroep ‘Co-
yote Ugly’ een 2e plaats. 

Met 7 van de 12 nieuwe leden gin-
gen de dames met toch wel wat ze-
nuwen het danspodium op. Het was 
de 1e keer dat ze de dans voor een 
jury hebben laten zien. Met maar 
liefst 252 punten zetten zij een ge-
weldige presentatie neer en behaal-

de dus een mooie tweede plaats bin-
nen hun klasse. 

Vervolgens was het de beurt aan 
de show solo Krissy Bevers. Voor 
het eerst als solo op het podium en 
eindigde meteen op een mooie 3e 
plaats met 238 punten. Als laat-
ste van de dag behaalde de Jeugd 
Modern Toernooigroep ‘Explo-
de’ ook een mooie 3e plaats met 
241 punten.

Afgelopen zondag, 19 januari, was 
er ook een toernooi , nu in Venray bij 

Dansvereniging De Peeldancers. De 
Jeugdgroep ‘Coyote Ugly’ behaalde 
weer een 2e plek met 257 punten. 
De Show Solo Krissy behaalde een 4e 
plek met 241 punten en de Jeugd-
groep ‘Explode’ stond op een mooie 
2e plek met 240 punten. 

Dansvereniging Dana feliciteert alle 
dansers met deze prachtige resulta-
ten.  Nu moeten zij weer volop trai-
nen voor nog betere resultaten tij-
dens de aankomende toernooien in 
februari, maart en april 2014.

Lieshout - Dit jaar werd de nieuw-
jaarsreceptie van Runnersclub Lies-
hout gekoppeld aan de winterwande-
ling die vorig jaar zo succesvol was. 
Het werd gehouden in de kantine van 
voetbalvereniging Mariahout van-
waar men direct de bossen in kon 
voor een mooie wandeling. Van win-
ter was geen sprake, hier en daar leek 
het zelfs voorjaar, al was de wind best 
fris. 

Na de wandeling werd iedere deelne-
mer een kop soep aangeboden. Om 
12.00 uur was het tijd voor de nieuw-
jaarsreceptie met als hoogtepunt de 
verkiezing van de runner en wandelaar 
van het jaar. Ook werd de vrijwilliger 
bekendgemaakt. Voorzitter Hans Jans-
sen blikte even terug op het afgelopen 
jubileumjaar dat zo goed is verlopen en 
dankte allen die hieraan hebben mee-
gewerkt. Voor 2014 laten ze zich ver-
rassen en kijken wat het jaar brengt.

De wandelaar van het jaar werd be-
kend gemaakt door hoofdtrainer Tiny 
van Alphen, die na een lange inleiding, 
uiteindelijk bekend maakte dat Harry 

Heerdink wandelaar van het jaar was 
geworden. Tiny reikte de bijbehorende 
oorkonde en bloemen uit en natuurlijk 
de schoen.

Guus Bruijstens maakte de runner 
van het jaar bekend. Voor het eerst 
dit jaar kon dit net als bij de wande-
laars een vrouw of man runner van 
het jaar worden. Andere jaren werd 
er een runner en een runster gekozen. 
Hardlopers zijn meestal iets sneller dan 
wandelaars, dus Guus had geen lange 
inleiding nodig om de runner bekend 
te maken. Runner van het jaar 2014 
werd Geert Welten, Geert was helaas 
niet aanwezig, maar later op de mid-
dag kon deze prijs met oorkonde en 
het beroemde beeldje alsnog uitge-
reikt worden. 

De vrijwilligersprijs ging naar de baan-
ploeg, hiervoor werden Gerard Vor-
stenbosch en Hein van Kleef uitge-
nodigd om deze prijs in ontvangst te 
nemen. Voorzitter Hans Janssen zette 
de vrijwilligers in de bloemen en ook 
de bijbehorende oorkonde werd uit-
gereikt. 

De clubkampioenen van de jeugd, vlnr: Bart Willems, Michiel van 
Schaik, Harm Steenbakkers, Werner Doensen.

hardlopen

Nieuwjaarsreceptie 
Runnersclub Lieshout

Op de foto vlnr: Hein van Kleef, Geert Welten, Gerard Vorstenbosch en Harrie Heerdink.

dansen

judo

Geertjan van de Kerkhof wint 
2e prijs op judobondstoernooi
Beek en Donk/Gemert - Geertjan 
en Jolijn van de Kerkhof namen op 
zondag 19 januari namens Budoclub 
Beek en Donk deel aan het 30e ju-
dobondstoernooi in Gemert, georga-
niseerd door Judo en Jiu-jitsu Club 
Gemert.

Zware gewichtsklasse
De wedstrijden waren verdeeld over 
8 matten en in 7 leeftijdscategorieën. 
Elke leeftijdscategorie kende verschil-
lende gewichtsklassen. Alle judoka’s 
werden voorafgaande aan de wed-
strijden gewogen en ingedeeld in een 
juiste leeftijds- en gewichtsklasse. Zo-
wel Geertjan als Jolijn waren beiden 
ingedeeld in een, voor hen, zware 
gewichtsklasse: Geertjan -38 kg en 
Jolijn -27 kg. Beiden moesten dus let-
terlijk hun beste beentje voorzetten. 

Jolijn
Jolijn werd ingedeeld in een poule van 
5 meisjes, en moest dus 4 wedstrij-
den aan de bak. Haar eerste wedstrijd 
verloor zij nipt op scheidsrechterbe-
slissing. Ook haar 2e en 3e wedstrijd 
waren heel spannend en de volledige 
wedstrijdtijd was dan ook nodig om 
als winnaar uit de bus te komen. Jolijn 
lag in een houdgreep maar wist daar 
door hard werken weer uit te komen. 
Ten tijde van de laatste wedstrijd had 
ze genoeg geleerd om deze met een 
Wazari te winnen. Helaas net geen 
podiumplaats voor Jolijn.

Geertjan
Geertjan was ingedeeld in een poule 
met het zogenaamde afval- en her-
kansingsysteem, samen met nog ze-
ven ander judoka’s. Met dit systeem 
krijg je na een verlies nog één kans. 
Verlies je wederom dan lig je uit het 
toernooi. Geertjan wist zijn eerste 
twee wedstrijden te winnen: een op 
beslissing en een met een houdgreep. 
Zijn 3e wedstrijd verloor hij van de 
uiteindelijke kampioen. Toen kwam 
zijn laatste wedstrijd, de strijd om 
de 2e of 3e plaats. Hij scoorde een 
Wazari door een mooie beenworp te 
maken en besliste de wedstrijd door 
hem af te maken met een houd-
greep. Een welverdiende 2e plaats 
voor Geertjan.

Kevin Bakermans in actie
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E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 23 januari
Doorlopende expositie kunstenares 
Berthilde van Abbe t/m 28 feb.
Van Schijndel, de woonwinkel, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Vrijdag 24 januari
Deutsche Abend
Café van Lieshout, Lieshout

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

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

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

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

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

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

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

Wèrum Dréjen
20.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

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

Live band: We Cook With Fire
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

Luikse Markt
9.00 uur, MFC. De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Jeugd Bontemiddag van de Raopers
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 30 januari
Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, 
Mariahout

Vrijdag 31 januari
Friday Night Out
Café van Lieshout, Lieshout

Kienen c.v. de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis,
Beek en Donk

Zaterdag 1 februari
Open dag Commanderij College
9.30 uur, Commanderij College, 
Beek en Donk

Seniorenmiddag carnaval Ganzegat
14.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Fortress Fest - Old School Death 
Metal
19.00 uur, Café/Zaal vd Burgt, 
Beek en Donk

1e Ganzekwekavond
19.45 uur, MFC de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Bruut! The Kick-Off
21.30 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Maandag 3 februari
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Vrijdag 7 februari
Workshop Graffiti
19.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 8 februari
Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 9 februari
IVN wandeling Het Hof van 
Lieshout
14.00 uur, ‘t hof 2, Lieshout

Woensdag 12 februari
KBO avond
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Vrijdag 14 februari
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

R&RG PLUS Disco Heart Beats
20.30 uur, CLUB Energyruimte, 
Dorpshuis Lieshout

TGIF Be My Valentine
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 15 februari
50+ Bal van de Raopers
19.00 uur, Koekoek, Lieshout

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

2e Ganzekwekavond
19.45 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

De Cabaretpoel “Vier keer leuk!”
20.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Zondag 16 februari
Mini playbackshow Mariahout
12.30 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 20 februari 
IVN lezing ‘legendes in de natuur’
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 21 februari 
Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

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

Zaterdag 22 februari 
SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

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

Vrijdag 28 februari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

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

Rainbow in the sky Party met 
MENTAL THEO
22.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk


