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Beek en Donk – De gemeenteraad van 
Laarbeek wees donderdagavond bur-
gemeester Hans Ubachs - tijdens een 
extra openbare raadsvergadering - ‘met 
pijn in hun hart’  de deur. De onder vuur 
liggende wethouder Theodoor Biemans 
schitterde op deze avond van afwezig-
heid. Hij had zich afgemeld. 

Amendement 
Op de fractie Frans Biemans na stem-
den alle partijen voor het ontslag van 
burgemeester Ubachs. Raadslid Frans 
Biemans bracht een amendement in om 
niet te komen tot een voordracht tot 
ontslag van onze burgervader. Op Rick 
van Bree van De Werkgroep en Hans 
Strijbosch van PvdA Laarbeek na, stem-
den alle gemeenteraadsleden niet in met 
dit amendement. “De straf voor de heer 
Ubachs is onevenredig groot en onom-
keerbaar”, concludeert Frans Biemans. 

Ongeloof 
Toch vinden de partijen het verschrikke-
lijk dat zij dit besluit over Ubachs moeten 
nemen. “Het is ongelooflijk dat Ubachs 
hier de dupe van wordt, terwijl de aan-
stichter van het geheel – Theodoor 
Biemans – mag blijven zitten in de ge-
meenteraad”, licht Strijbosch, fractie-
voorzitter PvdA Laarbeek, toe. Applaus 
volgt vanuit de zaal, die goed gevuld is. 
In eerste instantie zegt hij: “We moeten 
het helaas eens zijn met het besluit om 
Ubachs weg te sturen als burgervader. 
Ook al zijn anderen primair verantwoor-
delijk voor de onveilige werkplek en in-
timidatie; hij heeft niet altijd even goed 
gehandeld.” Later op de avond komt 

Strijbosch terug op zijn besluit. Hij stemt 
tegen ontslag van onze burgervader. 
Vrijwel alle toelichtingen van de andere 
partijen beamen de woorden van de 
fractievoorzitter van de PvdA. Er is 1 
inspreker tijdens de vergadering: Zjon 
van de Laar. Burger van Laarbeek en 
niet politiek actief. Hij spreekt de raad 
toe: “Een ex-wethouder mag blijkbaar 
liegen en raadslid blijven en een on-
schuldige burgemeester wordt de laan 
uitgestuurd. Dat is absurd.” Ook na 
deze woorden volgt applaus vanuit de 
zaal. “Maar hoe zit het met zijn (oud-)
collega-wethouders Joan Briels en Frans 
van Zeeland? Zij moeten hier toch vanaf 
geweten hebben?”

Lees verder op pagina 9 in deze krant.
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Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

“Ik was graag burgemeester van Laarbeek gebleven”
Laarbeek – “Ik was graag burge-
meester van Laarbeek gebleven 
om mee te werken aan een andere 
(bestuurs)cultuur, die gekenmerkt 
wordt door openheid, duidelijkheid 
en integriteit. Met pijn in het hart 
vertrek ik”, stelt burgemeester Hans 
Ubachs in een verklaring, die hij vrij-
dag naar buiten bracht. Donderdag 
stemde de gemeenteraad voor ont-
slag van onze burgervader. 

“Nu de gemeenteraad van Laarbeek 
het rapport over ‘een onveilige en 
intimiderende werkomgeving’ heeft 
besproken donderdag, is voor mij de 
tijd aangebroken om te reageren op 
de ontstane situatie”, stelt Ubachs. 
Volgens hem biedt het rapport een 
goede kijk op de manier waarop in 
onze gemeente de politiek, het be-
stuur en de organisatie functioneren. 

Complexiteit burgemeester 
Volgens Ubachs signaleren de 

onderzoekers terecht dat, meer in 
het algemeen, de complexiteit van 
de burgemeestersfunctie grenzen 
heeft bereikt. Namelijk enerzijds de 
verbindende rol als ‘burgervader’ 
en anderzijds de grenzen stellende 
rol als ‘hoeder van de rechtsstaat’. 
De onderzoekscommissie verbindt 
daaraan de conclusie dat dit in de 
praktijk steeds lastiger te combine-
ren valt en dat diepgaande discussie 
noodzakelijk is over de invulling van 
het ambt. “Naar mijn mening zal 
steeds meer blijken dat het bijzonder 
lastig is voor een burgemeester om 
zijn rol als onafhankelijk ‘integriteits-
bewaker’ in te vullen. Daarbij hoort 
namelijk ook dat hij wethouders en 
raadsleden op dat punt aanspreekt. 
Terwijl diezelfde raad tevens de baas 
van de burgemeester is.

In hoeverre kan nog gesproken wor-
den van een burgemeester die deze 
rol onafhankelijk kan invullen?”, 

vraagt Ubachs zich af. “Het mag, 
mede gelet op mijn verklaring in 
de raadsvergadering van 8 oktober 
2014, overigens duidelijk zijn dat ik 
kan instemmen met de conclusies 
en  aanbevelingen van de onderzoe-
kers.”

Vertrek 
Ubachs geeft in zijn verklaring aan 
dat hij graag burgemeester van 
Laarbeek was gebleven en dat hij 
graag mee wilde werken aan een 
nieuwe bestuurscultuur. “Helaas 
moet ik constateren dat ik ook zelf 
als burgemeester onderdeel van de 
discussie ben geworden. De reac-
tie van de raad op het onderzoek 
heeft dit niet kunnen wegnemen. 
Mede gezien de raadsvergadering 
van afgelopen donderdag moet 
ik vast stellen dat ik niet meer vol-
doende in de gelegenheid ben om 
mijn functie als burgemeester van 
onze gemeente op een effectieve 

en gezagsdragende wijze in te vul-
len.” Hij vult aan:  “Met pijn in het 
hart heb ik daarom moeten beslui-
ten om definitief terug te treden uit 
mijn functie als burgemeester van 
Laarbeek. Hierover zal ik in overleg 
treden met de Commissaris van de 
Koning in onze provincie.”

zoekt bestuursleden met 
juridische en HRM achtergrond.

Nadere info op
www.vierbinden.nl

Gemeenteraad stemt burgemeester Ubachs weg

Ook de rol van gemeentesecretaris Carelien Liebrecht 
zou onder de loep genomen moeten worden

Fractievoorzitter Ria van der Zanden (PNL) had een zware avond voor 
de boeg door de afwezigheid van haar partijgenoot Theodoor Biemans 

Frans Biemans bracht een amendement in om 
niet tot ontslag van burgervader Ubachs te komen

De stoel van Theodoor Biemans (helemaal links) bleef afgelopen donderdagavond leeg
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Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk, de strijd was niet terecht.
Je wilde graag verder leven, maar verloor dit gevecht.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u 
mede dat na een veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen onze lieve 

zorgzame moeder, oma en overgrootoma

Wij hebben afscheid genomen van ons moeder tijdens een plechtige 
uitvaartdienst op woensdag 28 januari in de O.L.V. van Lourdeskerk in 
Mariahout. Aansluitend hebben we haar te rusten gelegd bij ons vader 
op de naastgelegen begraafplaats.

Correspondentieadres: Hemelrijk 81, 5737 HG Lieshout

* Nederwetten, 16 maart 1935 † Beek en Donk, 23 januari 2015

Lies Maas - van Rooij
Frans Maas †

echtgenote van

Anita en Bert
 Rob en Anoek 
 Vivian en Wilco

Helma en Joan

Theodoor en Hanny
 Thijs en Mirte
 Teun 

Johnny en Annet
 Niels
 Kimberly en Gijs, Naomi

Frank en Anita
 Jorg
 Brent
 Wessel

Jacky
 Kyra
 Ruben

Ludwig en Anne-Marie
 Julia
 Nick

Edwin en Patricia
 Myrte
 Rens
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‘t Laatste beetje is nu op
Veel was er te verduren

Het kaarsje is nu opgebrand
Gedoofd zijn alle vuren

Voor wie ‘t aangaat is het niet erg
Die heeft genoeg geleden

Wel voor hen dij zij achterlaat
“Vaarwel”, en “Rust in vrede

Met veel verdriet omdat ons mam niet meer bij ons is, maar ook 
terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, geven wij kennis van 

het overlijden van onze lieve moeder en oma

Marietje Basten
* Diessen, 17 december 1920 † Geldrop, 27 januari 2015

Jos † en Tonnie †
Marianne en Cor

Leo en Dora
Mien en Jan

Wim en Rieky
Marie-Jose

Thjeu en Ria
Jacky en Anja
Silvia en Theo

Ada en Jan
Magda en Pieter

Angela, Menno, Jochen, Ralf, Rob, Nicole, Jeffrey, Femke, Job, 
Asa, Mathieu, Jolene, Joost, Bart, Susan, Patrick, Jenny, 

Eva en achterkleinkinderen

correspondentieadres
Julianastraat 72
5738 AN Mariahout

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 2 februari om  
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond.

Na afloop bent u welkom voor een samenzijn in de koffiekamer 
aldaar.

Gelegenheid om afscheid te nemen van ons ma kan op zondag  
1 februari van 11.00 uur tot 12.00 uur bij uitvaartcentrum de Groof, 
Oranjelaan te Beek en Donk.

Indien u zich betrokken voelt, bent u van harte welkom.

Ik verlaat hen die ik lief heb
en ga naar hen die ik lief had

Dankbaar voor zijn leven met ons, leven wij verder met zijn geest. 
Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
dierbare man, ons Pap, schoonvader en trotse Opa

Piet van Lent
Pieter Johannes Maria

in liefde verbonden met

Willemien van Lent-van Hoof

* Venlo, 25 december 1942                † Helmond, 24 januari 2015
   
    echtgenoot van
    Willemien van Lent-van Hoof
   
    vader van
    Trudy, Hans, Ludo
    Arno, Sandra, Lia
   
    opa van
    Lieke, Sander, Bram, Anne
    Vera, Roos, Han, ♥

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 30 januari om 10.30 
uur in de aula van uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te 
Beek en Donk. 

Namens Piet vragen wij u in plaats van bloemen een donatie voor 
CliniClows. Hiervoor staan bij de condoleanceregisters collectebussen.

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, dan hopen wij u toch te 
bereiken met deze kennisgeving.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van

Piet van Lent
Jarenlang een gewaardeerd lid van onze vereniging. Altijd betrokken bij het wel 
en wee van onze schutters jong en oud. Dankbaar zijn wij voor het vele dat hij 

voor onze vereniging heeft betekend en dankbaar dat we een bijzondere man en 
bijzondere schutter hebben mogen kennen.

Wij wensen zijn echtgenote Willemien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in 
de komende tijd.

Bestuur en leden van handboogvereniging Strijd in Vrede.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182

De wil was er nog,
de kracht niet meer.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, ons pap, schoonvader en lieve opa

onderscheiden met een zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

     Lieshout:      Corry Coppelmans-Maas

Beek en Donk:      Arianne en Joris Coolen-Coppelmans

Beek en Donk:      Marieke en Erwin 
            van den Bogaard-Coppelmans
   Noortje en Vera

Molenstraat 6
5737 BW  Lieshout

De uitvaartdienst waarin wij afscheid nemen van Bart vindt plaats op maandag 
2 februari om 10.30 uur in de St. Servatiuskerk aan de Burg. van den Heuvelstraat in 
Lieshout. Aansluitend zullen wij hem te ruste leggen op de parochiebegraafplaats.

Bart verblijft in het uitvaartcentrum van De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk. U kunt 
hier persoonlijk afscheid van hem nemen op zaterdag 31 januari tussen 18.30 en 19.30 uur.

Bloemen vinden wij mooi, maar liever vragen wij u om een bijdrage voor de Parkinson 
Vereniging. Hiervoor zullen collectebussen bij het condoleanceregister worden geplaatst.

* Eindhoven, 12 maart 1938 † Helmond, 28 januari 2015

Bart Coppelmans

Corry Coppelmans-Maas

echtgenoot van
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

‘Wedden dat je lacht’ opwarmer voor 
‘Skon fist in Laarbeek’
Redacteur: Dieuwke Kommerij 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Lange tafels, met zelf mee-
gebrachte lekkernijen erop, stonden 
zaterdagavond klaar in het Dorpshuis 
van Lieshout voor de uitverkochte 
klets- en amusementsavond ‘Wedden 
dat je lacht …’. Na een roerige week 
in de Laarbeekse politiek ging het 
publiek er eens rustig voor zitten. De 
kletsers repten er niet of nauwelijks 
over. Gelukkig - of desondanks? -  
bleef er genoeg te lachen over.
  
Applaus 
De dansmariekes openen de avond 
met de Gardedans. Met een professi-
onele glimlach wordt later de nieuwe 
Showdans opgevoerd. Kapel ‘Ut mag 
ginne naam hebbe’ doet haar naam 
eer aan en wordt meermalen door de 
kletsers in het ootje genomen. Volgens 
een vast ritueel leidt spreekstalmeester 
Willy Verhoeven de avond. Dat bete-
kent voor het publiek: opstaan, klap-
pen voor de Raad van Elf, klappen 
voor prins Rob d’n Urste, klappen voor 
de dansmariekes, klappen voor de 
kletsers en klappen voor iedereen die 
maar over de heuse catwalk het podi-
um beklimt. En dan weer lekker zitten. 

Geklets en gezang
Eerste kletser, René van Boxtel, warmt 
de zaal op. Hij speelt de alleenstaan-
de echtgenoot, die vanavond 25 jaar 
getrouwd zou zijn geweest. Zou …  
want zijn Hanna is gaan lopen. Nu zij 
weg is, is manlief echt niet te genie-
ten… Hij gaat op zoek naar een an-
dere vrouw en deelt ondertussen - tot 
genoegen van de toehoorders -  het 
geheim van het goede huwelijk van 
de Liessentse Ad en Annie Daniëls. De 
Bruurs, vijf ex-prinsen van Raopersgat, 

hebben er zin in en laten het nieu-
we lied ‘Brabant Alaaf’ horen. Ook 
Boerenbruid Ellis wordt toegezongen 
met het lied: ‘Zonder bril dat gen niet’. 
Kletser Christel van den Dungen komt 
in een witte trouwjurk de zaal in: Op 
‘suuk naar skoon manvolk’. Ze vergeet 
niet om te lonken naar burgemeester 
Frans Ronnes, die eerder die avond 
nog de bemoedigende woorden ‘hou 
vol’ kreeg toegespeeld. Het Liessentse 
manvolk kan Christel niet bekoren. 
Robert van Lamoen, verkleed als 
scheidsrechter, deelt één dag uit het 
voetballeven met het publiek. Hij moet 
de risicowedstrijd VOW 5 uit Zijtaart 
tegen Helmond 10 fluiten. Een echte 
risicowedstrijd want het is koopzondag 
én de fietswinkel is open. De P’s zin-
gen enthousiast over Monica en dikke 
Ria. Dan is ‘Jeroens Clan cabaretgroep’ 
aan de beurt met een pikante act en 
een explosieve ode aan Ramses Shaffy. 
Ze vergelijken de Prins en zijn gevolg 
met de Muppets, en delen de grap dat 
je niet alles moet doorvertellen aan 
kliklaminaat. De organisatie had het 
beste voor het laatste bewaard. Met 
een goede timing en mimiek liet Andy 
Marcelissen een hoogwaardig optre-
den zien. Met spitsvondige woordspe-
lingen zoals ‘de houthakker was een 

boom van een kerel, met takjes als 
borsthaar’ werden de lachspieren op 
de proef gesteld.  

Laarbeeks Kletstalent
Met een mooi aangekleed Dorpshuis, 
een goed verzorgd programma en een 
bomvolle zaal kunnen ‘De Raopers’ 
terugkijken op een fantastische klets-
avond. Met een Laarbeeks Kletstalent 
op de bühne  was het misschien mo-
gelijk geweest om de aanwezige loka-
le politici wat te ‘pesten’ en daarmee 
vanuit Raopersgat een begin te ma-
ken met de gewenste open cultuur in 
Laarbeek. 

Stuurgroep Leonarduskerk volop bezig met 
herbestemming
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Wat komt er in de 
Leonarduskerk? Het is een vraag die al 
ruim 2 jaar lang rijst. Om hier antwoord 
op te krijgen, is destijds een stuur-
groep opgericht: Initiatief Stuurgroep 
Herbestemming Leonarduskerk. Deze 
commissie is nog steeds druk bezig met 
hun zoektocht naar een reële herbe-
stemming, die op termijn geëxploiteerd 
kan worden. 

Lastig 
Volgens de stuurgroep zijn er ideeën 
genoeg. Toch lijkt het lastig om iets te 
concretiseren. “Daar zitten een aantal 
haken en ogen aan”, legt Joep van Dijk 
uit. Wies Rooijakkers vervolgt: “Vooral 
het financiële plaatje. Dat is de grootste 
beperking. De kerk is van buiten hele-
maal gerenoveerd, daar hoeft de ko-
mende 20 tot 30 jaar niets meer aan te 
gebeuren. Maar het bijhouden van zo’n 
gebouw kost ontzettend veel geld, denk 
alleen al aan gas, water en licht. Naast 
het financiële plaatje is het zo dat het 
bisdom uiteindelijk de baas is van het 
gebouw en beslist wat er wel of niet in 
mag en kan komen.”

De doelstelling voor de stuurgroep is 
duidelijk. Antoon Nooijen legt uit: “Wij 
bekijken hoe we de kerk open kunnen 
houden en hoe we gebruik kunnen 
blijven maken van dit mooie, beeldbe-
palende gebouw. Dat is uiteindelijk het 
streven.” 

Geen supermarkt
Niet alle doeleinden zijn geschikt voor 
de kerk. “We weten dat het een pas-
sende herbestemming moet krijgen”, 
vertelt Antoon. Hij bedoelt hiermee dat 
er bijvoorbeeld geen supermarkt of dis-
cotheek in geëxploiteerd mag worden. 

“Er zijn nog genoeg mogelijkheden over, 
van zorghotel tot een bedrijvenverza-
melgebouw, restaurantje of een multi-
functioneel centrum. Maar ook voor dit 
laatste moeten we weer uitkijken, want 
we willen niet concurrerend te werk 
gaan ten opzichte van de andere mul-
tifunctionele locaties en daarnaast is het 
voorzieningenniveau in Beek en Donk al 
ontzettend hoog.”  

Regionaal probleem 
Maar niet alleen de Donkse kerk is een 
probleem. “Overal in de regio sluiten 
kerken. Wij zijn niet de enige die met 
dit probleem kampt”, aldus de drie 
heren namens de stuurgroep. “Ook in 
Laarbeek krijgen we op korte termijn te 
maken met kerkgebouwen die – afge-
zien van de Leonarduskerk – gaan slui-
ten. Vrijdag vindt er vanuit Peelnetwerk 
een seminar plaats met als thema het 
‘herbestemmen van kerkgebouwen’. 
De organisatie hiervan is onder andere 
in handen van de Vereniging Kleine 
Kernen Noord Brabant, Peelnetwerk, 
Provinciale Werkgroep Vrijkomende 
Kerkgebouwen. Ook de Beek en Donkse 
stuurgroep is bij de organisatie betrok-
ken. “Wij blijven ons als stuurgroep wel 
focussen op de Leonarduskerk”, vult 
Antoon aan. “Maar door het toenemen-
de probleem van leegstaande kerken 
vrijdag te be spreken binnen 
het peelnetwerk hopen    
we ideeën en 
in format ie 
op te 
doen 

over het herbestemmen van dit monu-
mentale Donkse pand.”

Activiteiten
Dat het geen makkelijke klus is om 
een herbestemming te vinden voor de 
Leonarduskerk, mag duidelijk zijn uit 
bovenstaande alinea’s. “Maar het is 
werkelijk waar een prachtig gebouw, 
waar ontzettend goede invullingen aan 
gegeven kunnen worden”, vertelt Wies. 
Joep vult aan: “Als we groen licht krij-
gen van het parochiebestuur gaan we 
activiteiten organiseren, zodat mensen 
weer in dit liturgische gebouw komen 
en kunnen ervaren hoe mooi het is en 
wat je er allemaal in kunt.” 

Anti-aging Center

Als uw huid u lief is

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759

www.beautytouch.nl

Dankbetuiging

Lieve allemaal,

Bedankt voor de vele kaarten, bloemen, lieve woorden en het aanwezig zijn bij 
het ziek-zijn en het afscheid van

‘onze Frans’

Het was hartverwarmend.

Familie Meulensteen

Dankbetuiging

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor 
het overweldigende aantal blijken van medeleven die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van
 mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Sjaan van den Heuvel – van Asseldonk

Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.
    
    Jan van den Heuvel
                        Kinderen en 
                                                          Kleinkinderen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BUSVERHUUR

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER
www.taxivanheijst.nl
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Beek en Donk - De zondag op of na 17 
januari, feestdag van Sint Antonius-
Abt, heeft het Sint Antoniusgilde ieder 
jaar de H. Mis voor de overleden en le-
vende leden van het gilde. Zo ook dit 
jaar weer. 

De kerk zat goed vol toen het gilde met 
celebrant Pastor Wester in haar mid-
den de kerk binnen trok. Na afloop van 
de dienst zong het koor het Gemertse 
Gildelied van Sint Antoon. Volgend jaar 
hebben de gildeleden de tekst ook bij, 
zodat ze het dan wel uit volle borst mee 
kunnen zingen. 

Na de viering was iedereen welkom om 
samen met het gilde een kopje koffie of 
een borreltje te komen drinken in hun 
gildehuis Thuis. Velen namen de uitno-
diging aan. Bij Thuis wachtte nog een 
leuke verrassing. Meesterbakker Hans 
van Berkom uit Oijen, bakker van hun 
gildebrood en steunend lid, was ook 
gekomen en had een grote krentenmik 
meegebracht om iedereen te trakteren. 
Het smaakte uitstekend, en het was ge-
zellig in het gildehuis. 

Woensdag daarop vierde de Beekse 
Schut de eigenlijke Patroonsdag. De 
ochtend verliep zoals bij het gilde van 
ouds gewoonte is. De gildeleden kwa-
men om 8.00 uur samen bij de familie 

Verhoeven aan de Pater Becanusstraat. 
Van daar ging het naar keizer Huub 
van den Bergh. Daar vendelden Joshy 
Gevers, Toon Stoop en Casimir Doudart 
de la Gree voor het eerst deze dag. Het 
was zwaar, want het was voor het ge-
voel ontzettend koud. 

Verder ging het gilde, aangevuld met de 
keizer, naar het koningspaar Piet en Diny 
Swinkels. Ook daar werd gevendeld en 
het gilde werd op de koffietafel verzocht. 
Het smaakte goed, en ook belangrijk: 
het was er lekker warm. Opgewarmd 
verder, nu naar verzorgingshuis De Regt. 
Daar werd een viering gehouden waarin 
gildepastor Jan Engels voorging. Ook 
werd daar koffie gedronken, gezellig ge-
buurt met de aanwezigen en ook geven-
deld. Het is mooi dat deze traditie, die 
kort na de oorlog al bestond, nog steeds 
stand houdt. 

Hierna volgde het bezoek aan het ge-
meentehuis. Burgemeester Ronnes, 
de wethouders Tonny Meulensteen 
en Frans van Zeeland namen de 

vendelgroet aan het wereldlijk gezag 
af, waarna in de raadszaal met de bur-
gemeester en de wethouders nog wat 
aangelegenheden besproken werden en 
een toost uitgebracht werd op het heil 
van de gemeente en de schut. 

De vijfde en laatste vendelgroet was 
voor de kastelein van het gildehuis 
Thuis. Na de broodjes ging het gilde 
op excursie naar het EDAH-museum in 
Helmond. Leuk, ook omdat veel van het 
ten toon gestelde zo herkenbaar voor de 
oudere leden van de schut. Hierna stond 
in het Gildehuis de gildemaaltijd klaar, 
eenvoudig maar lekker. De kastelein en 
zijn personeel hadden weer goed ge-
zorgd. De avond werd op een feestelijke 
wijze voortgezet, met een optreden van 
De Orgelman (Harrie Smits uit Mierlo). 
Hij had zijn orgeltje meegebracht en een 
stapel liedboeken, zodat men zijn liedjes, 
smartlappen en zeemansliedjes, goed 
mee konden zingen. Tegen middernacht 
was het feest gedaan en gingen de laat-
ste tevreden naar huis. Het is een mooie 
dag geweest.

Zaterdag 31 januari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders (van 
Berkel mged), Wim van den Berg (mged), Adriaan 
Leenders (mged). 

Zondag 1 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Leen van Oort–
Huibers (par.), Martien van den Boogaard 
(par.),Mien Verhoeven  
(1e sterfdag), Hanneke van Berlo, Mina van den 
Bogaard–de Korte, Martien van der Linden, Sien 
Nooijen (fund.), Overleden begunstigers van het 
O.L.Vrouwe Gilde, Overleden familie Verbakel–van 
der Zanden,  Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Zus van de Meulengraaf-Heesakkers (jrgt), Miet 
Truus en Jan van Dooren (fund).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Janus en Nellie van 
Zutven, Jos van Gemert en Ida van Gemert-Naus, 
Tina Claassen-de Louw,Frans Coolen, Ton van 
Duijnhoven, Martien Fleskens.

Maandag 2 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 3 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 4 februari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 5 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Vrijdag 6 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
31 januari t/m 6 februari

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Allen stonden zó verbaasd 
dat ze onder elkaar vroegen: 

‘Wat betekent dat toch? 
Een nieuwe leer met gezag! 

Hij geeft bevelen 
en ze gehoorzamen Hem.’

Het Sint Antoniusgilde Beek vierde feest

Het Sint Antonius Gilde Beek

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 
Heuvelplein 93, Beek & Donk    06-51 44 52 67

www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

In Memoriam 
Martien Poels

Toch nog onverwacht overleed op 
17 januari de heer Martien Poels. Hij 
werd 88 jaar. Martien was van 1966 
tot 1987 bestuurslid van Harmonie 
Sint Caecilia Lieshout. Hij was 
een betrokken en zeer gedreven 
lid van het bestuur. Zijn ziel en 
zaligheid gaf hij in die jaren aan 
de harmonie. Hij deed overigens 
veel meer vrijwilligerswerk voor 
Lieshout. Hij collecteerde voor 
diverse liefdadigheidsinstellingen, 
hij was lector in de Sint Servaaskerk, 
lid van het schoolbestuur en hij 
was diverse jaren CDA raads- en 
commissielid in de toenmalige 
gemeente Lieshout. Maar de 
meeste inzet spendeerde hij toch 
aan harmonie Sint Caecilia. Samen 
met Tijn Swinkels en Arnold Aalders 
vormde hij jarenlang het dagelijks 
bestuur, waarin hij zelf de functie 
van penningmeester bekleedde. Hij 
was bijna letterlijk de voortrekker 
van de donateursactie; fanatiek en 
gedreven. Hij onderwierp zichzelf 
aan een ijzeren discipline, maar 
vroeg diezelfde instelling van de 
muzikanten. Al was voor velen 
het huis aan huis aanbieden van 
donateurskaarten niet hun hobby. 
Hij wilde niet dat zich het financieel 
debacle uit het begin van de zestiger 
jaren zou herhalen. Bovendien 
maakte de actie de aanschaf van 
nieuwe instrumenten en uniformen 
mogelijk, zoals ook de uitbundige 
viering van de festiviteiten rondom 
het eeuwjubileum en het 110 jarig 
bestaan van de Lieshoutse harmonie. 
Hij had het beheer over de kleding. 
Bij hem aan huis gingen de nieuwe 
muzikanten hun uniformen passen. 
Het kledingbudget werd door hem 
nauwgezet bewaakt. Een te krap 

jasje of knellende broek werd soms 
dan ook wat langer dan gebruikelijk 
gedragen. Want zuinigheid was zijn 
motto, het kwam de harmonie ten 
goede. Martien was tevens vele 
jaren vice-president. Bij afwezigheid 
van president Tijn Swinkels hield hij 
de speeches; altijd zeer persoonlijk, 
goed voorbereid en verzorgd. Prima 
deed hij dat. In 1987 eindigde 
Martien zijn bestuursperiode als 
president. Daarna bleef hij vanuit 
de luwte het reilen en zeilen van 
zijn club steeds volgen. Veel heeft 
hij voor Sint Caecilia gedaan. Wij 
danken Martien daarvoor. Het deed 
de harmonie en de familie erg goed 
om hem met korpseer uitgeleide te 
doen. De Last Post markeerde het 
afscheid van hem in de Sint Servaas 
kerk op zaterdag 24 januari. 

De leden van de harmonie wensen 
Josephine, zijn kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Bestuur Harmonie Sint Caecilia 
Lieshout   
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Broccoli        500 gram 0.99
Conference  per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Soepgroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

Frieslanders   per zak    0.99

VERS BROOD VAN 'T 
VERSWARENHUYS!

Elke week, maandag t/m donderdag 4 broden (wit, tarwe of volkoren) 

van Echte Bakker Vedder voor € 6,99! Naast het assortiment van 

Vedder hebben wij ook een Steenoven gebakken brood assortiment: 

broodjes, stokbroden en hele broden, 100% natuurlijk!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Krentenbrood

Van onze Echte Bakker Vedder! Alleen 

vrijdag en zaterdag:

per stuk 149

Peelbrood

Fijner gemalen dan een gewoon tarwe 

brood. Van Echte Bakker Vedder!

Alleen vrijdag en zaterdag: 199

Ik ben op bezoek in een bejaardenhuis 
in Den Bosch, sorry, verzorgingstehuis. 
Ik zit aan de lange tafel in de 
ontvangstruimte en moet meteen 
denken aan vroeger. Ik ging daar op 
bezoek bij ons vaders moeder, die 
alleen maar grootmoeder was omdat 
er kleinkinderen waren. Daar was ik er 
een van. Benieuwd naar haar titel vond 
ik in de woordenboeken alleen beppe, 
bonmama, grootje, grootma, grootmoe, 
moemoe, oma, omoe en opoe. En 
toch ben ik er heilig van overtuigd 
dat ze bij ons thuis ‘zoma’ genoemd 
werd. Tijdens deze overpeinzingen 
over woordverbasteringen komt een 
oude man voorbij. Hij loopt met een 
rollator en aan de voorzijde zit een 
boodschappenrekje, vol gestouwd 
met brood en zakjes chips. Hij kijkt 
me aan, zijn waterige ogen een beetje 
samengeknepen. “Hé, en wie bende gij 
dan wel nie?” Ik laat in het midden of 
hij mijn naam nu wel of niet wil weten. 
Het lijkt me beter te vertellen wie ik wel 
ben dan wie ik niet ben, anders zal het 
gesprek erg lang duren. Hierin vergis ik 
me alsnog. Ik sta op, geef hem een hand 
en zeg: 

“Ik ben P. Skauwe.” 
“Van Heemskerk, wanne rare naam.” 
“Van Heemskerk?” vraag ik zonder er 
bij na te denken.
“Nee, Skauwe natuurlik, dor hebbik nog 
nooit van geheurd. Ik kan die buillukes 
chips nie openkrijge. Luste koffie?”
 

  
De conversatie die volgt is er een om 
nooit te vergeten. Voor mij althans. Aan 
de koffietafel zitten nog enkele bewoners 
van het huis, koekjes te dompelen in de 
lauwe koffie totdat ze zo slap zijn dat 
de helft in het kopje ten onder gaat. 
 “En wor komde gij vandon, Skauwe?” 

Binnen een tijd van veertig minuten heb 
ik drie keer uit moeten leggen dat ik 
uit Laarbeek kom, vlakbij Helmond. 
Aan gespreksstof geen gebrek. Het 
blijkt dat ook hier dementie de kop 
opsteekt, de mensen leven er 
van dag tot dag en ontmoeten 
iedere dag weer dezelfde nieuwe 
mensen. Zopa had er ook last van 
maar was altijd zo vrolijk alsof 
er geen vuiltje aan de lucht 
was. Ook het personeel lijkt 
erin te berusten en zetten 
bij sommige bewoners 
in de morgen een film 
op die de hele dag herhaald 
wordt. Nou ken ik mensen 
die soapseries kijken, ook 
iedere dag hetzelfde. Ik heb niet 
durven vragen waarom hij zoveel 
chips koopt terwijl hij de zakjes 
niet open kan krijgen en de chips 
waarschijnlijk niet kan bijten. Ik sta op 
en geef de man weer een hand. 

“Dag, mijnheer van Heemskerk,” 
zeg ik beleefd. “Ja ook goeiendag, 
Skauwe, en doe ze in Laarbeek de 
groeten”, zegt hij en knipoogt naar 
me. Zo gek is ie dus nog niet.

Zoma en zopa Volgens P. Skauwe
COLUMNCafé-Biljart ‘De Stal’ bestaat 45 jaar

“Wij zijn graag onder de mensen”
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Wie kent het niet? Het 
bruine café aan het Kouwenbergplein 
waar jong en oud zit te ‘buurten’ onder 
het pannendakje aan de glanzend ge-
poetste bar, waar honderden bierpullen 
aan het plafond en tientallen foto’s aan 
de muur hangen, waar af en toe nog 
gedanst wordt op nostalgische ever-
greens en waar regelmatig een kaartje 
wordt gelegd. Vrijdag 30 januari is het 
precies 45 jaar geleden dat Gerrie (70) 
en Martien (72) van Vlerken-Smits de 
deuren van hun café ‘De Stal’ openden.

Gerrie, hoe is bij jullie het idee ont-
staan om een café te beginnen?
“Onze Mart werkte als onderhouds-
monteur bij D’n Amstel en ik bij de 
Vlisco. In onze verkeringstijd gingen wij 
graag uit. Zo leerden we een aantal kas-
teleins kennen. Die vroegen mij steeds 
vaker om te komen helpen. Op een ge-
geven moment tapte ik in allerlei cafés. 
Mensen zeiden toen: waarom begin-
nen jullie niet zelf een café?” Martien 
voegt lachend toe: “Toen ben ik in ’69 
mijn papieren maar gaan halen.”

Jullie komen allebei uit Helmond. Hoe 
zijn jullie in Aarle-Rixtel terechtgeko-
men?
“We hadden al verschillende cafés 
in Helmond bekeken”, legt Martien 
uit. “Maar die spraken ons niet aan. 
Toen vroeg Bavaria ons voor dit café. 
De staat van het pand was slecht. De 
toiletten waren buiten en er was geen 
plek waar het niet lekte. Er moest veel 
aan gebeuren. Maar het gebouw sprak 
ons aan en de locatie was prima.” 
Gerrie vult aan: “Mensen zeiden tegen 
ons: wat ga de toch beginnen.”

‘De Stal’, waar komt die naam vandaan?
“We wilden graag een boerenstijl”, 
vertelt de kastelein: “De naam was 
dan ook zo gekozen. Daar hebben we 
de inrichting op afgestemd. We wilden 
een gemoedelijke sfeer uitstralen met 
veel hout en een grote bar met een 
pannendakje. Boven de bar wilden we 
echte stallampkes. Die heb ik nog ge-
kocht bij een boer in Deurne. Na een 

verbouwing van een half jaar konden 
we ‘De Stal’ openen.”

Maar eerst moest er getrouwd worden.
“Ja, dat klopt”, lacht Gerrie. “In ver-
band met het contract tekenen had 
de brouwer liever dat we trouwden. 
Wij zeggen nog altijd het ‘moetje’ van 
Bavaria.”

En toen kon de zaak open.
“Ons café werd op 30 januari 1970 of-
ficieel geopend door toenmalige prins 
Carnaval Wim Beeren.” Een trotse 
Gerrie vervolgt: “Diezelfde avond zat 
het meteen tot de nok toe vol. De 
mensen wilden graag zien hoe het was 
geworden.”

Martien, hoe verliepen de eerste jaren?
“Meteen vanaf het begin was het heel 

druk. De mensen stonden buiten te 
wachten. Gerrie stond achter de bar en 
ik aan de deur. Dan was het: vijf eruit, 
vijf erin. We hadden ook ruim twintig 
jaar ieder weekend discotheek. Dat was 
voor die tijd heel wat. Er kwamen veel 
Aarlese mensen maar ook van ver daar 
buiten. Daar zijn nog verschillende ver-
re huwelijken uit voortgekomen. In het 
begin werkte ik daarnaast ook nog in 
ploegen, maar daar ben ik na een jaar 
mee gestopt.” 

Nu staat er al een aantal jaren een bil-
jart. Waarom is dat?
“Op een gegeven moment vonden we 
het leuk om een wat rustiger publiek 
te trekken”, aldus Martien. “Daarom 
plaatsten we een biljart. De mensen 
komen sindsdien ook om een kaartje te 
leggen en een potje te biljarten.”

Nu bestaat ‘De Stal’ 45 jaar. Het café-
leven bevalt jullie blijkbaar goed?
“Jazeker, anders hadden we het niet 
zo lang volgehouden”, vertelt Gerrie 
enthousiast. “Wij houden van gezellig-
heid en zijn heel graag onder de men-
sen.” Martien voegt glunderend toe: 
“Als het zo blijft, ook met onze gesteld-
heid, hopen we door te kunnen gaan 
tot aan de 50 jaar.” 
 
Wanneer wordt het 45-jarig jubileum 
gevierd?
“Niet op 30 januari.” De kastelein legt 
uit: “In verband met carnaval wordt 
het feest uitgesteld naar zaterdag 28 
februari. Voor die gelegenheid wordt 
het biljart uit het café gehaald en komt 
er een diskjockey. Al onze gasten zijn 
vanaf 20.00 uur van harte welkom. We 
gaan er iets moois van maken.”

Een foto van de opening in 1970, die verricht werd 
door de toenmalige carnavalsprins Wim Beeren

Gerrie en Martien van Vlerken-Smits in hun café

Bijzondere nierdonatie gaat niet door
Laarbeek – In de kersteditie van 
De MooiLaarbeekKrant stond een 
bijzonder verhaal over een nierdo-
natie die Beek en Donkenaar Márie 
Bevers zou gaan doen aan zijn 
kennis Ada Meulendijks. Helaas 
kreeg Márie onlangs zelf verve-
lend nieuws over zijn gezondheid 
te horen, waardoor de donatie niet 
door kan gaan. Hij wil nu graag een 
oproep plaatsen om te kijken of er 
iemand anders is, die iets voor Ada 
kan betekenen. 

In het krantenartikel was te lezen 
dat de donatie zo goed als zeker 
door zou gaan. “Dat was ook zo”, 

vertelt Márie. “Er hoefden nog maar 
een paar kleine onderzoeken plaats 
te vinden. En daar ging het dan ook 
mis. Ik ben niet goedgekeurd als do-
nor omdat ik de ziekte van Kahler 
heb. Een ontzettende domper. Ik 
kan Ada geen nier schenken.” 

Márie legt uit dat Ada nu drie keer 
achter elkaar een grote tegenslag 
heeft gekregen. Zo had Ada’s man 
geen match en haar oudere buur-
vrouw kreeg voor de onderzoeken 
een herseninfarct.

Oproep
Márie: “Ik gun Ada zo graag die 

nier. Ik wil hierbij dan ook een nood-
oproep plaatsen voor een persoon 
met het hart op de goede plaats. 
Iemand die bloedgroep 0 heeft. Wie 
wil de donatie van mij overnemen? 
Wie durft dit aan? Ik hoop zo dat 
iemand hierop reageert, zodat Ada 
eindelijk geholpen kan worden en 
haar leven weer positief verder kan 
gaan met een toekomst voor haar 
familie en haar gezin.” 

Spreekt dit u aan? Neem dan con-
tact op met Ada via mailadres: 
h.meulendijks36@upcmail.nl.
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de razende reporter

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

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

Ontwikkelingshulp 
Laarbeek

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Armband

Boven

Brabant

Carriere

Dwalend

Embleem

Evenement

Fuseren

Geografie

Gracht

Handelen

Ketting

Kruispunt

Lezer

Minister

Natuur

Overzicht

Opties

Programma

Reacties

Regen

Seizoen

Schaatsen

Technisch 

Traject

Vorst

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

EVENEMENT GEOGRAFIE KRUISPUNT
OVERZICHT PROGRAMMA SCHAATSEN
TECHNISCH CARRIERE HANDELEN
MINISTER REACTIES ARMBAND
BRABANT DWALEND EMBLEEM
FUSEREN KETTING SEIZOEN
TRAJECT GRACHT NATUUR
OPTIES BOVEN LEZER
REGEN VORST

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar:Roel Janssen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Carin Vervoort

€15,00waardebonvoor de winnaar

Ovenschotel met kipfilet en broccoli

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 2 kipfilets
• 400 gr krieltjes 

(voorgekookt)
• 400 gr champignons
• 1 broccoli
• 1 rode paprika
• Paprikapoeder
• Boter of olie om in te 

bakken
• Zout en peper uit de 

molen 

Saus
• 30 gr boter
• ½ ui
• 30 gr bloem
• 1 kippenbouillontablet
• 500 ml kookvocht van de 

broccoli
• 130 g geraspte kaas

Beboter een ondiepe ovenschaal. Breng een ruime pan met licht gezouten water 
aan de kook. Maak de broccoli schoon en snijd in kleine stronkjes. Kook de broccoli 
beetgaar. Giet af, vang 500 ml kookvocht op en laat de broccoli uitlekken in een zeef. 
Snijd de kipfilet in blokjes en bestrooi de kipfilet met wat paprikapoeder, zout en peper. 
Verhit een koekenpan met boter en bak de kipfilet rondom goudbruin. Bewaar op 
een bord en zet aan de kant. Bak de krieltjes in een klontje boter goudbruin. Breng de 
aardappels op smaak met paprikapoeder, zout en peper. Snijd de champignons in vie-
ren en voeg als de aardappels halverwege zijn toe en bak even mee. Snijd de paprika 
in grove blokjes en bak even mee. Voeg de kip en broccoli toe en roer alles door elkaar. 
Schep alles in de ovenschaal.

Saus:
Snipper de ui. Smelt de boter in een pan en fruit de ui hierin totdat hij zacht is. Zet het 
vuur laag zodat de boter en ui niet kleuren. Voeg de bloem toe en bak even mee om te 
laten garen. Verkruimel de bouillontablet erover en voeg al roerend zoveel kookvocht 
toe, totdat je een gladde en dikke saus hebt. Laat enkele minuten zachtjes pruttelen en 
roer de geraspte kaas erdoor en verwarm tot de kaas gesmolten is. Giet de saus over 
het broccoli-mengsel en bak 20 min af op 200°c.

Ingrediënten: Uitleg van recept:
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Nu het buiten kouder wordt en er weer sneeuw op komst is, is het belangrijk om genoeg vitamines 
binnen te krijgen. ’t Verswarenhuys verkoopt onder andere appels en peren van Fruitboerderij Vink uit 
Kraggenburg. In appels en peren zit Vitamine C waardoor appels en peren niet alleen lekker en Mooi zijn, 
maar ook Gezond! Vitamine C is namelijk in eerste plaats belangrijk voor een 
goede weerstand. Met het huidige weer én de griepepidemie kunt u dus wel 
wat extra weerstand gebruiken. Naast de Red Prince en Elstar appel verkoopt 
’t Verswarenhuys ook een appel voor mensen met een appelallergie: de Roblos. 
Tot ziens in ’t Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Vol vitamines de winter door!
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Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Volgens de Opiumwet is het verboden 
om hennep te telen, bij u te hebben of 
te vervaardigen. In de praktijk is vooral 
het aantal planten van belang, waarmee 
wordt vastgesteld of er sprake is van 
‘bedrijfsmatig handelen’. Het Openbaar 
Ministerie gedoogt in beginsel het 
houden van een geringe hoeveelheid 
hennepplanten voor eigen gebruik 
(maximaal 5) omdat er dan geen 
sprake is van bedrijfsmatige teelt. Een 
verhuurder zal echter niet blij zijn met 
een huurder die hennep teelt. Vaak is dit 
in het huurcontract verboden. 
Wat als een huurder 5 hennepplanten 
in de tuin heeft staan van 2 meter 
hoog en 1 meter breed? Op 13 januari 
2015 heeft het Hof in Den Bosch beslist 
dat de verhuurder dan gerechtigd is 
om de huurder uit de huurwoning 
te laten zetten. Een beroep op de 
genezende kracht van de hennep voor 
de psychische en lichamelijke klachten 
die de huurder zelf ondervond, kon 
de huurder niet baten. Hennepplanten 
van deze omvang zijn volgens het Hof 
struiken of bomen, met een veel grotere 
omvang dan bij teelt van hennepplanten 
in een woning gebruikelijk is.
Dat de planten in de tuin stonden en 
niet in de woning, kon de huurder ook 
niet baten. Het huurcontract verbood 
teelt in het gehele gehuurde, niet alleen 
in de woning. 
Wilt u als verhuurder advies op dit 
gebied? Neem dan gerust contact 
met ons op. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl. 

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl

Huur en hennep: geen goede combi

Ondernemend Laarbeek beleeft informele avond bij Inspiration Point 
Laarbeek – Een afvaardiging van on-
dernemersclub Stichting Bedrijven 
Belangen (SBB) uit Laarbeek vertrok vrij-
dagavond per oude, gele Amerikaanse 
schoolbus naar Inspiration Point in 
Valkenswaard. Onder het genot van 
een hapje, drankje en een verrassende 
dinnershow beleefden zij daar samen 
een informele avond. 

Extra activiteit 
Inspiration Point was een extra activiteit 
waarvoor de leden konden kiezen. Bijna 

50 personen schreven zich in voor dit 
uitje. Gedurende de avond leerden de 
ondernemers elkaar op een laagdrem-
pelige manier kennen. Gezamenlijk slo-
ten zij bij Café Dave van de Burgt de 
avond af. Dit uitstapje is een voorbeeld 
van het soort activiteiten dat de SBB-
leden in de toekomst – ook – kunnen 
verwachten. 

Vernieuwing 
Voorzitter Roel Janssen vertelt: “Wij zijn 
druk bezig met een vernieuwingsslag 

binnen onze stichting. Er komt een 
nieuwe organisatiestructuur, nieuwe 
huisstijl en website en zelfs een nieuwe 
naam voor de stichting!” Op 15 maart 
2015 bestaat de SBB precies 20 jaar. 
“Voor ons een perfect moment om SBB 
2.0 te presenteren”, vertelt de voorzit-
ter. “Ondernemers ontvangen op korte 
termijn een uitnodiging voor deze dag. 
We zijn een zeer spectaculair program-
ma in elkaar aan het zetten. Het belooft 
een fantastische middag te worden voor 
ondernemend Laarbeek.” 

Voortzetting Fietste Mee-tocht 
Beek en Donk - De werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking heeft in 
de afgelopen jaren 25 keer een Fietste 
Mee-tocht georganiseerd ten behoe-
ve van de financiering van kleinscha-
lige projecten in de Derde Wereld. 
De voornaamste doelstelling was bij 

de kinderen van de bassischolen en 
bij de Beek en Donkse bevolking  het 
scheppen van een duurzame betrok-
kenheid en samenwerking met de 
ontwikkelingslanden en het bevorde-
ren van een structurele positieverbe-
tering van kansarme groepen.

In totaal zijn door de werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking, naast 
voorlichtings- en vormingsactiviteiten, 
25 projecten gefinancierd in de Derde 
Wereld en dat is een prachtig resul-
taat. Omdat echter de kinderen van 
de basisscholen steeds minder actief 
deelnamen aan de Fietste Meetocht 
heeft het bestuur van de werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking beslo-
ten na 25 jaar het stokje door te ge-
ven aan het gilde St. Leonardus en de 
Scouting van Beek en Donk. Samen 
gaan ze de organisatie van de Fietste 
Meetocht voortzetten, en hebben zij 
hiervoor de ‘Stichting Goede Doelen 
Laarbeek’ opgericht. De activiteiten 
worden nu meer gericht op de vol-
wassenen van Laarbeek.  De bedoe-
ling is dat ze proberen elk jaar met de 
opbrengst van de Fietste Meetocht 
een kleinschalig ontwikkelingsproject 
te financieren en/of een bijdrage te 
leveren aan een sociaal maatschap-
pelijke instelling in Laarbeek.

Graag nodigen zij de inwoners van  
Laarbeek uit een project voor de Derde 
Wereld in te dienen, liefst zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk 1 april via e-
mailadres: fietstemee@gmail.com of 
per  telefoon: 0492-461561 of schrifte-
lijk aan het adres van: Koppelstraat 26 , 
5741 GC Beek en Donk. Hebt u een re-
latie met een ontwikkelingswerker(ster) 
of missionaris geef dat dan door. 
Mogelijk zijn de nieuwe organisatoren 
dan in staat voor hem of haar een klein-
schalig project  te financieren.

Dit jaar wordt dus de Fietste Meetocht  
georganiseerd door het gilde St. 
Leonardus en de Scouting van Beek 
en Donk en vindt plaats op de Tweede 
Pinksterdag 25 mei.  Zij gaan er dan 
vanuit dat heel Laarbeek op de fiets 
stapt voor het goede doel  en natuur-
lijk ook voor een gezellige fietstocht. U 
hoort later nog meer van de organisatie 
Gilde St. Leonardus en de Scouting van 
Beek en Donk.

Aan aandacht geen gebrek 
voor ondernemer Henri 
Smits (H. Smits Voeg- en 
Renovatiewerken)

 Ondernemer Carl Raaijmakers 
beleefde zijn eerste SBB-avond en 
vierde ook nog eens zijn verjaardag!Gidy Swinkels en Paul Verbakel druk in gesprek tijdens de dinnershow 

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Beek en Donk - Van wie zijn deze 
ogen?, was vorige week de vraag 
die in De MooiLaarbeekKrant stond. 
Door het goede antwoord in te sturen, 
kon je twee kaartjes winnen voor het 
Carnavalsconcert van O&U. De eerste 
prijsvraag is gewonnen door Karlijn 
Hobe. Het goede antwoord was Prins 
Luuk XLIII . Gefeliciteerd Karlijn! 

Deze week opnieuw een prijs-
vraag: Weet u wie deze bekende 

Ganzendoncker is? Stuur het goede 
antwoord naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Dan 
maakt u kans op twee vrijkaartjes voor 
het Carnavalsconcert ‘Onderwereld & 
U’ van harmonie O&U op zaterdag 7 
februari in Muziekcentrum het Anker!

Karlijn Hobe ontvangt persoonlijk 
bericht over het toekomen van haar 
kaartjes. 

Prijsvraag Carnavalsconcert O&UCarnavalsconcerten Beek en Donk in het teken van 
de onderwereld
Redacteur: Martin Prick

Beek en Donk - Onder het motto 
‘Onderwereld&U’ presenteert harmonie 
O&U uit Beek en Donk twee carnaval-
sconcerten op 7 en 13 februari. Deze 
avonden beginnen om 20.00 uur en vin-
den plaats in Muziekcentrum ‘t Anker.

Totaalbeleving
Volgens Harry Mommers, coördinator 
van de activiteitencommissie, worden de 
carnavalsconcerten elk jaar beter. Dit jaar 
moet je op het moment, dat je de stoep 
oploopt van ’ t Anker’ al het gevoel krij-
gen in een crime-scene-omgeving bin-
nen te wandelen. Het accent is vooral 
gelegd op de onderwereld, niet op de 
horror. Het wordt nog erger als je bin-
nenkomt, want dan word je erdoor over-
spoeld. Harry: “Het concert moet een 
totaalbeleving zijn, niet alleen afgestemd 
op het gehoor. Daarnaast leggen wij er 
de nadruk op dat er niet alleen muziek 
wordt gespeeld, maar er ook met muziek 
wordt gespeeld.” In de zaal vinden de 
meeste criminele activiteiten plaats op 
het podium, maar in de zaal zelf ben je 
niet veilig. Harry: “Let op je portemon-
nee. Je wordt in de beleving constant 
tussen de ‘bad’ en de ‘good guys’ heen 
en weer geslingerd.”

Variatie
Het thema van de concerten is werelds, 
de echte betekenis van het carnavals-
feest. De onderwereld is de andere kant 

ervan en dat is door de activiteitencom-
missie aangegrepen om uit te bouwen 
tot een totaalconcept. Naast muziek ko-
men er professionele dansers en zangers. 
Er is natuurlijk een optreden van KUUB. 
“Voor de rest zijn het allemaal mensen, 
die een band hebben met Beek en Donk 
of met O&U. Daarnaast zul je zien dat 
er heel veel jeugd actief is”, aldus een 
trotse Harry. Over het thema is erg veel 
muziek geschreven. Je moet dan den-
ken aan het beroemde ‘Bonny en Clyde’ 
lied. De muziek van Batman komt voor-
bij, maar ook de herkenningsmelodieën 
van Baantjer en Derrick en ‘Gangsters 
Paradise’ komen voorbij. De acts haken 
ook in op dit thema. 

Publiek 
Een belangrijke verandering van de con-
certen in de laatste jaren is het idee om 

het publiek te betrekken in het gebeuren. 
Dit vindt plaats na de pauze, waarbij een 
beroep zal worden gedaan op de zang-
kwaliteiten van het publiek. Tijdens dit 
laatste stuk van het programma wordt 
de opmaat gegeven voor de afterparty. 
De bedoeling is de mensen een totaal-
beleving aan te bieden en daar hoort 
ook het gedeelte na het concert bij. Het 
duo ’Foute Vinyl’ zorgt voor de muzikale 
invulling ervan. Op de tweede avond 
wordt ook nog ‘De Skonste Pekske 
Award’ uitgereikt voor de leukst geklede 
groep of individu.

Kaarten à €13,00 zijn te koop bij de kassa 
van Muziekcentrum ’t Anker, maar ook 
bij ‘De Vier Seizoenen’ op het Piet van 
Thielplein en bij café Dave van de Burgt.

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof

Een archieffoto van het Carnavalsconcert van O&U in 2014
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W6 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 t/m zaterdag 7 februari 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Botermalse varkenshaas
kilo

14.99

Boeren appeltaart
per stuk

4.99

Witte Reus reinigers,
toiletblokken of wc tabs

alle soorten

Beenham
van onze versafdeling
100 gram

2.09

Boonacker witbrood
vers uit eigen oven
heel, gesneden

2.05

Pangasiusfi let
100 gram

1.45

Noord Waarland 
gesneden kaas
van onze versafdeling
jong of jong belegen
per 100 gram

1.15/1.20
(verpakt per ca. 350 gram)

Hollandse spruiten
2 zakken à ca. 500 gram

1.58

Lassie tover- of zilvervliesrijst
pak 415 gram

Robinsons fruitshoot
pak 4 fl esjes à 200 ml.

1.37/1.38

Grolsch rijke 
herfstbok*
pak 6 fl esjes à 30 cl.
pak 6 blikjes à 33 cl.
4 blikken à 500 ml.

5.55-6.75

Ariel wasmiddel
doos 16/30 stuks

fl acon 592-1170 ml.
pak 1170 gram

3 stuks naar keuze

16.20-23.37

Nalys vochtvangers
voordeelpak 8 rollen

7.49
OP=OPBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Bijv: 2 pakken Witte Reus toiletblok kracht-actief oceaan

van 5.38 voor 2.69

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Bijv: 2 pakken Lassie toverrijst van 1.98 voor 0.99

Nalys vochtvangers

1.89

1.59

1.09

0.99

3.99

4.59

0.99
liter 1.24

1+1
GRATIS

2.99

1+1
GRATIS

8.99

9.99
3 stuks

1.00
2 zakken
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Mooi agrarisch Laarbeek

Boven de schoorstenen van het kassencomplex 
van Vereijken B.V. langs de N272, hangen 
regelmatig oranje rookpluimen. Passerende 
automobilisten zullen daar zo hun gedachten 
bij hebben. Hans Vereijken, één van de drie 
directeuren van deze imposante tomatenkwekerij, 
geeft opheldering.

Vooroordeel
“Dit is nou typisch zo’n vooroordeel waar ZLTO-
bedrijven vaak mee te maken krijgen”, zegt Hans. 
“Kom maar eens mee naar de kas, dan kun je het 
met eigen ogen zien. Per hectare hangen er 1000 
lampen van 1000 Watt. Het zijn natriumlampen 
die net zoals straatlantaarns, een oranjekleurig 
licht afgeven. “Dit is nog maar de helft van het 
verhaal”, voegt hij er geheimzinnig aan toe. 

Duurzaam produceren
Even later staan we voor een enorme gasturbine. 
“Deze turbine levert elektriciteit, warmte en 
CO-2”, zegt Hans. “En oranje rook”, oppert 
De MooiLaarbeekKrant . “Geen rook, maar een 
pluim,die voor 99% uit waterdamp bestaat”, 
corrigeert Hans. Al het andere is uit de rookgassen 
gefilterd, zoals tegenwoordig ook gebeurt bij 

nieuwe vrachtauto’s. En die oranjekleur? Dat is 
licht vanuit de kas dat gereflecteerd wordt door 
de ‘rookpluim’. 

Maatschappelijk verantwoord belichten
Vereijken Kwekerijen B.V., teelt Tasty Tom 
trostomaten. “Consumenten in heel Europa 
willen het gehele jaar door onze smaakvolle 
trostomaten kunnen kopen. Daarom moeten we 
groeilicht toevoegen”, zegt Hans.

Er zijn afspraken gemaakt tussen LTO Nederland 
en de Stichting Natuur en Milieu. De lampen 
gaan altijd vóór 18.00 uit. Belicht wordt van 
november tot april tussen 23.00 uur en 17.00 
uur. Verduisteringsgordijnen brengen de 
lichtuitstraling dan terug tot bijna 0. Alleen bij 
regenachtig weer boven de 10 ˚C moeten we 
soms een kiertje trekken omdat het dan te warm 
wordt in de kas of bij sneeuw om schade te 
voorkomen.

 “Vragen over onze productiewijze beantwoorden 
we graag”, zegt Hans uitnodigend. “Bezoek onze 
website www.vereijkenkwekerijen.nl of  bel naar 
0492-461345”.

Oranje rookpuimen boven het kassencomplex van Vereijken Kwekerijen B.V. 

In het voetlicht: Lieke van Oorsouw 
Locatie:  Prins Hendrikstraat 10, 
  Beek en Donk 

Redacteur:  Nikki Barten

Inwoners de mogelijkheid geven om door 
middel van een openingsknaller te ervaren 
wat Schoonheidssalon Puur+ te bieden heeft. 
Dat is wat Lieke van Oorsouw wil. In novem-
ber opende ze haar eigen schoonheidssalon. 
Lieke is gespecialiseerd in zowel mannen als 
vrouwen en je kunt bij haar terecht voor vele 
soorten behandelingen, met een specialisatie 
in acne- en bindweefselbehandelingen en het 
geven van massages. 

Hoe ben je in dit wereldje terechtgekomen?
“Na de havo ben ik de particuliere opleiding 
tot allround schoonheidsspecialiste bij oplei-
dingsinstituut Maks gaan volgen. Na het beha-
len van mijn diploma heb ik onder andere nog 
een acne- en bindweefselspecialisatie gedaan. 
Beide opleidingen heb ik cum laude afgerond. 
Ik deed ervaring op bij MediSpa Annelies, 
gespecialiseerd in huidverbetering en bekend 
van televisie. Daarnaast werk ik al jaren op de 
Wellnessboot in Mill waardoor ik me heb kun-
nen specialiseren in het geven van massages. 
Na deze opgedane opleidingen en ervaringen, 
was de tijd rijp om mijn droom achterna te 
gaan: de start van een eigen schoonheidssa-
lon!” 

Waar komt de naam Puur+ vandaan?
“Het woordje ‘Puur’  komt van natuurlijke 
schoonheid, dat is waar ik voor sta. De + staat 
erachter, omdat ik streef naar net dat beetje 
meer.”

Hoe ziet een behandeling bij 
Schoonheidssalon Puur+ eruit?
“Je kunt bij mij verschillende behandelingen 
kiezen. Vaak gebeurt het zo dat we een af-
spraak maken en dan pas bij aanvang van de 
afspraak kijken wat we gaan doen. Ik bekijk de 
huid en geef de mogelijkheden die ik te bieden 
heb. In een - meestal - anderhalf uur durende 
behandeling krijg je zo naar wens een ge-
zichtsbehandeling en een heerlijke massage.” 

Je specialiseert je in acne- en bindweefsel, 
ofwel huidverbetering. Is dit ook voor tieners, 
die bijvoorbeeld jeugdpuistjes hebben?
“Zij kunnen inderdaad bij mij terecht. Maar 
niet alleen tieners, dit is voor iedereen. Denk 
bijvoorbeeld aan mensen die pigmentvlekken 
of fijne lijntjes hebben. Op dit moment behan-
del ik een aantal tieners, die last hebben van 
jeugdpuistjes. Je ziet zichtbaar resultaat. Zij zijn 
daar superblij mee. Voor deze jeugd hanteer ik 
een speciale prijs voor een behandeling: 12,00 
euro.” 

Kun je wat meer vertellen over bindweef-
selmassages?
“Een bindweefselmassage is een uitstekende 
manier om een huidconditie te verbeteren. 
Met deze behandelingen stimuleer je de die-
pere huidlagen flink. Je activeert hiermee de 
stofwisseling en de doorbloeding. Door de die-
pe massagetechnieken, die op het bindweefsel 
inwerken, wordt de huid aangezet tot ver-
nieuwing van cellen waardoor de huid weer 
steviger wordt. Ik werk daarnaast ook met 
fruitzuren. Die hebben een diepreinigende 
werking op de huid. De huid wordt als het 
ware iets dunner gemaakt, waardoor opper-
vlakkige rimpeltjes en acnelittekens vervagen, 
pigmentvlekken verminderen en de huid stevi-
ger en zichtbaar gladder wordt. Ook fruitzuren 
zorgen voor de activering van de huidcellen.”

Je geeft aan dat je wellness ook heel  
belangrijk vindt. 
“Klopt. Ik verwerk altijd wellness in mijn be-
handelingen. Mensen komen hier om te ont-
spannen. Ze moeten lekker kunnen genieten. 
Even aan helemaal niets denken. Mensen 

moeten het ‘WAUW’-gevoel krijgen. Dat 
probeer ik te bereiken met mijn behande-
lingen.”

Wil je meer informatie over Puur+ of een af-
spraak maken voor een behandeling? Kijk op 
www.puurplus.nu of neem contact op met 
Lieke van Oorsouw via info@puurplus.nu of 
06-42020210.

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

Waardebon

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • www.puurplus.nu

Openingsknaller!

(ook los te boeken)
• Reserveren kan tot 1 maart. Behandelingen kunnen over geheel 2015 ingepland worden 
• Max 1 bon per klant

€19,95

Gezichtsbehandeling 

60 minuten

€12,50 

Lichaamsmassage 
25 minuten €29,95!!

Samen

Recensies:
“Wow Lieke! Wat heb ik genoten van je 

behandeling! In een woord super! Ik ben 

tot in de puntjes verwend door je! Heel erg 

bedankt!”

“De meest sensationele massage achter de 

rug bij schoonheidssalon Puur+. Dank je wel 

Lieke van Oorsouw voor jouw deskundige 

handen. Het was in één woord ‘geweldig’ en 

een dikke aanrader voor iedereen die zich wil 

laten verwennen, mij heb je in de pocket!”

IN HET VOETLICHT... SCHOONHEIDSSALON PUUR+
Lieke van Oorsouw

Oud-college leden
Inspreker Zjon van de Laar is niet de enige die 
vragen stelt over de collega’s van Theodoor 
Biemans. Er komen ook vragen uit de gemeente-
raad: Hebben Briels en Van Zeeland hier niets van 
mee gekregen? Hoe zit dit precies? Beide heren 
beamen in een separate toelichting dat zij samen 
een goede bestuursperiode hebben gehad, waar-
in er zeer goede zaken tot stand zijn gekomen. 
Ook beamen zij dat ze van een aantal voorvallen 
niets wisten. “Pas in het onderzoeksrapport kwa-
men wij achter een paar zaken, zoals de BIBOB-
procedure”, vertelt Briels. Hij licht toe: “Ik neem 
het me kwalijk dat ik niet doortastender ben 
geweest. Ik heb niet gezien dat er soms gebruik 
werd gemaakt van vileine middelen. Ik heb daar 
niet op in kunnen spelen. Daarin ben ik teleur-
gesteld in mezelf.” De wethouder wordt emotio-
neel in zijn toespraak. “Na de coalitievorming ben 
ik met mijn gezin nachtenlang lastiggevallen. Ik 
weet als geen ander hoe het is om geïntimideerd 
te worden. En nu vraag ik me wel eens af: wie 
luisterde er toen eigenlijk wèl naar mij?” 

Afwezigheid Theodoor Biemans
Opvallend is de afwezigheid van Theodoor 
Biemans bij deze raadsvergadering. Waarnemend 
burgemeester Frans Ronnes laat weten tien mi-
nuten voor aanvang van de vergadering een mail 
gehad te hebben, waarin Theodoor Biemans zich 
afmeldt. Naar aanleiding van artikelen die deze 
ochtend in het Eindhovens Dagblad stonden, 
zegt hij zo ziek te zijn van dit alles dat speelt, dat 
hij besloten heeft zich af te melden. Daarnaast 
ziet hij er geen meerwaarde in om op deze ver-
gadering aanwezig te zijn. Dit tot grote veront-
waardiging van alle partijen. Ook fractievoorzit-
ter Ria van der Zanden laat namens Partij Nieuw 
Laarbeek weten dat zij afstand nemen van deze 
uitspraak van hun partijgenoot.

Zwarte dag
Diverse partijen spreken uit dat dit een zwarte 
dag voor Laarbeek is. Monika Slaets-Sonneveldt 
(Algemeen Belang Laarbeek): “We zijn gemeen-
teraadslid geworden om op te komen voor de be-
langen van de Laarbeekse burgers. We zijn geen 

raadslid geworden om te veroordelen. Toch moe-
ten we dat vandaag doen. We moeten emoties 
en feiten uit elkaar houden. Dit is de meest on-
gemakkelijke vergadering die er maar kan zijn.”

Slaets-Sonneveldt benadrukt dat zij vanavond 
maar over 1 persoon kunnen oordelen. “Wij zijn 
zeer geschrokken van het rapport. De leden van 
PNL moeten kritisch naar zichzelf kijken, en dan 
met name Theodoor Biemans. Als deze partij be-
slist dat hij in de raad mag blijven zitten, kunnen 
wij daar niets tegen doen. Wij kunnen alleen ho-
pen dat de partij zich een spiegel voorhoudt en 
tot een goede keuze komt.”

Secretaris
Niet alleen de rol van Ubachs en oud-wethouder 
Theodoor Biemans wordt besproken tijdens de 
raadsvergadering. Diverse partijen laten horen dat 
de rol van gemeentesecretaris Carelien Liebrecht 
onder de loep genomen moet worden. “Wat is 
haar positie hierin? Hoe heeft dit zo plaats kun-
nen vinden? Hoe heeft zij exact gehandeld?”, 
vragen zij zich af.  

PNL
Van der Zanden spreekt zich uit namens PNL. Zij 
vertrouwt namens haar partij de gemeenteraad 
toe dat zij zorgvuldig aan het kijken zijn naar het 
rapport en daar intern veel overleg over hebben. 
“We willen de tijd hebben om met een gedegen 
antwoord hierop te komen. Wij doen alles om 
het vertrouwen te herstellen. Dat beloven we. 
We kunnen niet zeggen hoe lang dit gaat duren, 
maar we beloven dat we hier volop mee bezig zijn 
en op zeer korte termijn met antwoord komen.” 
Betrokken raadslid Theodoor Biemans onthoudt 
zich tot op de dag van vandaag nog van com-
mentaar. 

Externe deskundige
Dat de bestuurscultuur moet veranderen, lijkt 
duidelijk te zijn. Unaniem wordt in de raadsver-
gadering dan ook besloten om een externe des-
kundige in te schakelen om hier samen aan te 
werken. “Het belang van de Laarbeekse burgers 
staat voorop”, besluiten de raadsleden.

Vervolg voorpagina

Gemeenteraad stemt burgemeester Ubachs weg
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2e hands e-bike markt!
vanaf donderdag 29 januari 
tot donderdag 12 maart

Heel veel 
keuze voor een
zacht prijsje

Wie weet waar deze boerderij stond? 
   
Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit 
kan per mail via prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week te le-
zen!

Op de foto van vorige week kwa-
men verschillende reacties binnen:

De foto toont de inmiddels afge-
broken gebouwen van graanhandel P.A. van Hoek 
aan de Kanaaldijk waar o.a. mijn 
vader, Johan Biemans, tientallen jaren gewerkt heeft. 
Vriendelijke groet, Jos Biemans

De foto in De MooiLaarbeekKrant van 
donderdag 22 januari is van meelhan-
del Slaats aan de Zuid-Willemsvaart.
Groetjes, Marietje Burgt

De foto van de historische beelden 
is deze week een foto van Graanhan-
del Slaats- v. Hoek. Gelegen aan het 
kanaal in Aarle-Rixtel. Nu zit daar de 
Aldi.
Groetjes, Anja Sloots

Het plaatje op de foto is Graanhandel P.A. van Hoek aan de kanaaldijk in Aarle-
Rixtel. Ik heb er 16 jaar gewerkt met heel veel plezier. De heer Pieter Slaats, 
directeur van het bedrijf, was een man uit duizenden. Zo vind je ze niet meer.
Groetjes, Jeanne Gijsbers

Dit is de graanzuiginstallatie bij Van Hoek. Mijn man heeft daar gewerkt.
Met vriendelijke groet, familie Van Brussel (Beek en Donk)

Dit is de losplaats van Slaats en Hoek, waar vroeger de meelfabriek stond. 
Nu is de ALDI hier gevestigd.
Groet, Toon van de Ven uit Aarle-Rixtel

Historische beelden
Schilderen en excursie bij oMase
Mariahout - Schilderen is voor 
velen een ontspannende bezig-
heid en je maakt daarbij ook 
nog iets moois. Acht dames van 
oMase hebben woensdag 21 ja-
nuari een schilderworkshop ge-
volgd bij Marianne Bekkers in St. 
Oedenrode. 

De dames konden kiezen uit twee 
voorbeelden, ‘dikke dames’ of 
‘hanen’ schilderen. Vol enthousi-
asme gingen ze aan de slag, maar 
het lijkt toch gemakkelijker dan 
het is. Er werd dan ook geregeld 
gezucht en weer uitgeveegd wat 
er geschilderd was. Even je pen-
seel wegleggen, je werkstuk op 

afstand bekijken, een kopje koffie 
drinken en dan zag je weer beter 
wat er nog aan veranderd moest 
worden. Het was een gezellige 
avond, na afloop ging iedereen 
met een mooi schilderij naar huis. 

oMase brengt maandag 2 fe-
bruari een bezoek aan Medisch 
Speciaalzaak Annie Willemsen in 
Boekel. De aanwezigen krijgen 
een rondleiding en zien onder an-
dere het aanmeten van elastische 
kousen. Dames die zich hiervoor 
aangemeld hebben, vertrekken om 
13.00 uur vanaf de kerk.

Tilburgse ‘Joffers’ exposeren in ‘t Oude Raadhuis

Nieuwe leden welkom bij dansavonden

Beek en Donk - Drie Tilburgse kun-
stenaressen, Yvonne Mutsaerts, 
Tonny Smoor en Minette van 
Spaendonck tonen van zondag 1 
tot en met 22 februari een selectie 
van hun werk in ’t Oude Raadhuis in 
Beek en Donk.

De kunstenaressen delen naast 
hun hun geboorteplaats, een le-
ven in Brabant en een Franse con-
nectie; maar vooral voelen zij zich 
verbonden in hun passie voor ar-
tistieke expressie. Tezamen bie-
den zij een breed palet: Schilderen, 
Keramiek, Grafiek en Objecten. 

Ieder kende hierbij een eigen ont-
wikkeling. Minette studeerde aan de 
Koninklijke Kunstacademie in Den 
Bosch (cum laude) en aan Ateliers 63 
in Haarlem en exposeerde met name 
boven de rivieren. Yvonne en Tonny 
studeerden na een start als autodi-
dact aan de Academie voor Schone 
Kunsten in Arendonk (België), met 
eervolle vermeldingen, waarna expo-
sities volgden in Brabant en België. De 
drie hebben ieder een eigen signatuur 
ontwikkeld, steeds een combinatie 
van figuratief en non-figuratief werk. 

De opening vindt plaats op zon-
dag 1 februari om 15.00 uur 

door filmproducent Marc-Antony 
Taminiau. De middag wordt mu-
zikale omlijst door de pianist Henk 
Geurtsen. “Het is interessant te zien 
wat Tilburg allemaal heeft voortge-
bracht”, aldus de heer Taminiau, 
“zeker aangezien dit van huis uit niet 
werd gestimuleerd”.

Contact: Yvonne Mutsaerts:  
paamsleijffers@hetnet.nl, Tonny 
Smoor: ppbedeaux@gmail.
nl, Minette van Spaendonck:  
kindvandewind@hotmail.com. ’t 
Oude Raadhuis, Heuvelplein 8, Beek 
en Donk. Kijk ook op 
www.oudraadhuis.nl of Facebook.

Beek en Donk – Elke vrijdagavond 
zijn er dansavonden bij café/zaal 
van de Burgt. De dansclub heeft nog 
plaats voor enkele nieuwe leden.  

Tijdens de dansavonden komen al-
lerlei dansen voorbij zoals: polka, 
twist, stijldansen en countrydan-
sen. Heb je zin en wil je een keer 
komen kijken, loop dan gerust 
eens binnen. De avonden duren 

van 20.00 tot 23.00 uur. Voor 
meer informatie kan je terecht bij 
Tina van de Laar, tel. 0492-462620 
of bij Dora van de Burgt, tel. 0492-
461188.
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JaayJaayAANGEBODEN

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

BEDANKT
Graag wil ik bij deze de medewerkers van 
Gemeente Laarbeek en de Sint Servatius 
kerk te Lieshout hartelijk bedanken voor 
het vinden van mijn dochter haar arm-
bandje. Christine van den Berg

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

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

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

 
Autosleutel Peugeot met zwarte etui 
gevonden bij Bs. De Muldershof. Eigenaar 
kan contact opnemen via tel. 0492-461309

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

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

Klein model fietspompje gevonden bij 
verkeerslichten Beek. Tel. 0492-461773

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

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

Kitten (rond 7/8 weken) gezocht voor mijn 
dochter. Heeft u binnenkort een nestje of kent 
u iemand die een pasgeboren nestje heeft? 
Tel. 06-26244545

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

Doet u uw oude lampenkap weg? Hoe ouder, 
hoe beter! Ik kom hem graag ophalen! Tel. 
06-24335920

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

Ik ben op zoek naar gehaakte plastic (of stof-
fen) kleden. De maat maakt niet uit. Kunt u 
mij helpen? Tel. 06-24335920

OVERIG
Nieuwe pokervereniging in Lieshout. 
Gezellig pokeren in goede sfeer. Meer 
info: www.facebook.com/lieshoutpoker of  
cvlpoker@gmail.com. Inschrijven verplicht

OVERIGTE HUUR
Te huur: groot appartement op de begane 
grond met grote tuin. Tel. 06-51221615

TE KOOP
Enkele kastjes te koop voor in 
de garage/berging. Tevens nog 
een groot voetbalspel. Tegen een  
kleine vergoeding. Tel. 06-22849257

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

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

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

2 Kaarten over voor Sauwelavond (31 
jan.). Tel. 0492-463452

Carnavalskleding te koop, Beekerheide 41 
te Beek en Donk. Openingstijden woens-
dag 14.00 - 16.30 uur en zaterdag 10.00 
tot 15.00 uur.

500 knippatronen voor alle leeftijden. 
€30,00. Af te halen na 18.00 uur. Tel. 06-
51134660

Wegens verbouwing: Mooie wit landelijk 
massief eiken hoekkeuken met Boretti 
gasfornuis, oven, itho afzuigkap, koelkast, 
composiet blad, losse ladenkast, 3 boven-
kastjes met mooie kranslijst, bordenrek en 
schouw, i.z.g.s., alles compleet € 890,-  tel. 
06-52600645 

VERLOREN
Portemonneetje met sleutel, kwijtgeraakt 
in de ochtend van 16 jan. op het Heuvel-
plein te Beek en Donk. Graag afleveren bij 
kantoor De MooiLaarbeekKrant

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL

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:

Proficiat 

Marjand’l van den Heuvel

In de campo van Lliber stikt het 
van de wilde podencohonden. 
Dat zijn magere honden, heb-
ben iets Hazewinderigs, staan 
hoog op de poten waardoor 
ze even hoog zijn als een tafel-
blad. De Spanjaarden gaan niet 
zo aardig om met deze schuwe 
beesten. Als een jager genoeg 
heeft van zijn podenco, hangt 
hij hem ter plekke op aan de 
eerste-beste-olijftak. De hon-
den struinen álles af voor voed-
sel. Omdat huisvuil in de Spaan-
se campo niet wordt opgehaald, 
worden de volle vuilniszakken 
gedropt bij het bruggetje van 
Lliber waar twee groene contai-
ners staan. Mijn volle vuilniszak-
ken staan wel eens in de carport 
te wachten tot ik naar het brug-
getje moet. Als ik er uiteindelijk 
de tijd voor neem… hoeft het 
vaak niet meer! Dan hebben 
de podenco´s de zakken al ge-
scoord en ligt het huisvuil over 
mijn landgoed verspreid (in zo´n 
geval kan ik die honden ook 
wel ophangen)! Oorspronke-
lijk komen de podencohonden 
van Ibiza. Soms huilen ze en 
communiceren dan met elkaar. 
Mooier geschreven dan het in 
werkelijkheid is, want dan blaf-
fen ze onophoudelijk de hele 
nacht. Een van die wilde poden-
cohonden noemde ik Po (afkor-
ting van Po-denco). Caramba… 
wat heeft dát beest vaak met 
mijn huisvuil lopen zeulen. Ei-

genlijk was Po een prachtige 
hond. Hij was hazelnootbruin, 
had vier witte sokjes en een wit 
puntje aan het uiteinde van zijn 
staart. Daardoor herkende ik 
hem zelfs in het donker. In de 
wintermaanden zette ik bij de 
achterpoort ook wel eens een 
emmertje hondenbrokken en 
water voor hem klaar. Dan wist 
ik tenminste zeker dat hij van 
mijn vuilnis afbleef (én had ge-
geten).
Op een middag stond ik klaar 
om uit lunchen te gaan met een 
vriend. Daarvoor had ik me in 
een strak jurkje gehesen, stilet-
tohakken aangedaan en mijn 
hopeloze schoudertas vol on-
nodige troep gegooid. Gesoig-
neerd tot aan mijn vingertop-
pen nam ik mijn autosleutels… 
en hoorde Po blaffen! Ik merkte 
dat hij in paniek was en kon 
niet anders dan richting klim-
wand schuifelen (want, lópen 
op stilettohakken over een ruig 
Spaans landgoed is uitgesloten). 
Omdat er bij de klimwand een 
gevaarlijk diepe put is, had ik 
het vermoeden dat zijn nood-
kreet uit die richting kwam. 
Maar… er zat water in de Jalón-
rivier en ik kon daar onmogelijk 
bijkomen. Althans niet in deze 
outfit. Maar als je GOD nodig 
hebt is hij er áltijd! Er kwam een 
busje bergklimmers aangere-
den. De klep van hun auto ging 
open en er kwamen stapels 

touwen tevoorschijn. Precies 
wat ik nodig had. De Spanjaar-
den stonden mij een beetje raar 
aan te kijken. Zo´n vrouwtje in 
een haute-couture-jurkje in de 
campo. Ik legde het probleem 
aan ze voor en ze beloofden 
te helpen. Maar toen ze Po in 
de put zagen zitten, durfden ze 
zo´n grote hond niet te helpen. 
Ik deed mijn stilettohakken uit, 
liep naar het water toe en riep: 
“Hoezo niet helpen. Dan doe 
ik zélf.” Dat gebaar was al ge-
noeg. Tien minuten later liep Po 
naar mijn carport om een ver-
se vuilniszak te scoren. Adios, 
hasta próxima vez…

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

Luchtpost

Spanje

Po…

Mooi Dier

Op zoek...

Deze mysterieuze schoonheid is 
Trude, een gesteriliseerde poes van 
ongeveer 1 jaar oud. Trude is een 
lieve en sociale poes, maar ze moet 
echt even de tijd krijgen om aan 
een nieuwe situatie te wennen. Bij 
wederzijds vertrouwen wordt Trude 
graag geknuffeld en trakteert ze u 
al spinnend op veel kopjes. Bent u 
die kattenliefhebber die Trude over 
de streep kan trekken? 

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

Naam:        Trude
Leeftijd:     1 jaar

WINTERBANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

t(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

Eugenie van Vijfeijken
Raagtenstraat 4 Beek en Donk

06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Druk gehad?  
Verwen jezelf met een unieke Dr Hauschka 

behandeling! 20% kennismakingskorting
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Ze zijn er weer in heel veel kleuren.

Tulpen - Hyacinten
Annemonen en Ranonkels.

 
Kom langs en verwen u zelf met een kleurrijk boeket

Of geef iemand een mooi voorjaars boeket Kado!
 

P.s. 14 februari is het Valentijn!
Verras je geliefde met een mooie roos of boeket.

Vooraf bestellen is mogelijk!

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192 Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Ook voor 
Biologische

aardappels groenten fruit 
zuivel-Kaas-vruchtensappen-confiture

------------
Vers gebrande noten en zuidvruchten

----------
De nieuwe trend  in lekker eten:

The Traditional New Zealand Pie!
 

Probeerprijs 
van 3.75 voor €3.00

Rundergehakt- Runderstoofvlees- 
Kip kerry- Ratatouille

Begin zeventiger jaren kreeg Lieshout er een straat bij: De Klumper. Deze 
straat werd gevormd door een doorsteek van de Ribbiusstraat naar de 
Kuiperstraat en kreeg de naam De Klumper. Klumper is het Lieshoutse 
dialectwoord voor klompenmaker. In de 20er jaren waren er tientallen 
klompenmakers in Lieshout. Rondom Lieshout werden veel populieren 
gekweekt voor deze klompenindustrie. Die populieren werden dan met 
een mallejan vervoerd naar de klompenmakerij. Sommige klompenma-
kers werkten alleen, anderen hadden mensen in dienst. Enkele klom-
penmakersfamilies waren: Swinkels, Daniëls, Coppens, Van de Kam, 
Brouwers en Foolen. Soms werd de familie aangeduid als De Klumper. 
In Lieshout was ook een groothandel in gereedschappen en machines 
voor klompenmakers, de firma Brox. Na de eerste wereldoorlog kwam 
het werken met machines in zwang. Er werden veel klompen gedragen 
en er was veel aftrek in de wijde omgeving. In St. Oedenrode en Schijn-
del waren ook diverse klompenmakerijen, maar Lieshout bestreek het 
meer zuidelijke deel van Brabant. Men had meestal meer dan één paar 
klompen. Voor buiten, voor binnen, voor de zondag en door de week. 
Een van de klompenmakers die altijd met de hand is blijven werken is 
Peer Foolen. Peer was ook de laatste klompenmaker van Lieshout. Zijn 
vader was ook klompenmaker en waarschijnlijk heeft hij van hem het 
vak geleerd. Ooit heeft Peer een stuk gereedschap in zijn been gekre-
gen dat is gaan ontsteken. Uiteindelijk leidde dit tot amputatie van zijn 
been. Peer had een houten been maar dat belette hem niet om tot op 
hoge leeftijd zijn beroep te blijven uitvoeren. In de laatste jaren kreeg hij 
dan ook veel aanloop van mensen die het interessant vonden om nog 
eens een klompenmaker aan het werk te zien als echte handwerksman. 
Het was ook een mooi gezicht als hij de klompen na het verven te dro-
gen zette op het dak van zijn schuurtje. Lieshout heeft dus een historie 
als klompenmakersdorp. Het enige wat daar nog van rest, is de straat 
die naar deze ooit bloeiende industrie werd genoemd: De Klumper. 

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

DE KLUMPER

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Jaarvergadering gilde St.Leonardus Beek en Donk
Beek en Donk – Het St. Leonardus 
gilde heeft 24 januari haar jaarver-
gadering gehouden. Traditiegetrouw 
begonnen ze om 13.30 uur met een 
gebedsviering, dit jaar niet in de ka-
pel, maar wegens weersomstandig-
heden in een zaaltje van Herberg ’t 
Huukske in Beek en Donk. 

Deze gebedsviering, die voor een be-
langrijk gedeelte in het teken stond 
van het overlijden van hun gildebroe-
der Frans Meulensteen, werd voor-
gegaan door hun gildeheer Franklin 
De Coninck. In zijn overweging sprak 
hij hen aan als gildebroeders, die al-
tijd op weg zijn, net als de Aartsvader 
Abraham en leven van Gods belofte, 
de kern van hun geloof. En soms 
vind je een spoortje van zo’n geloof 
bij iemand uit je eigen omgeving 
en dat was bij Frans Meulensteen. 
Evenals Abraham koesterde Frans bij 
het gilde de droom van een beloofd 
land. Mogen het gilde ook hun eigen 
droom koesteren.

Om 13.45 uur begonnen ze aan een 
lange vergadering met maar liefst 21 
agenda-punten. Gelukkig waren daar 
ook hamerstukken bij, maar enkele 
belangrijke punten willen ze toch wel 
vermelden. 

Secretaris Jan Rovers had een zeer 
uitgebreid en prachtig  jaarverslag 

2014 samengesteld, dat zonder op-
merkingen werd goedgekeurd. Ook 
penningmeester André van Nunen 
presenteerde een transparante exploi-
tatierekening 2014, gevolgd door een 
begroting voor 2015. Hij mocht veel 
complimenten incasseren en ook de 
kascommissie was vol lof over hem. Bij 
agendapunt 10 vond de herverkiezing 
plaats van de bestuursleden Harrie 
van Dijk en Geert-Jan van Rixtel(Fr.
zn)., die na een schriftelijke stemming 
weer een mandaat kregen voor 4 jaar. 
Meteen daarna werd met witte en 
zwarte bonen een nieuw lid met al-
gemene stemmen gekozen tot gilde-
broeder bij de vereniging. Het is Léon 
de Louw, die al enkele maanden ter 
kennismaking de bijeenkomsten had 

bijgewoond. Léon, van harte welkom 
en het gilde hoopt van harte dat jij je 
nog vele jaren goed thuis voelt bij de 
vereniging.

Na nog een verslag van de komende 
activiteiten en een verslag van diverse 
commissies sloot voorzitter Geert-Jan 
van Rixtel (Bzn) om 18.00 uur met de 
christelijke groet deze vlotte jaarver-
gadering en was het wachten op de 
gildezusters voor een gezamenlijke 
Brabantse koffietafel. Hierna volgde 
nog een loterij om met de opbrengst 
de kosten van deze jaarvergadering te 
dekken. Voor meer informatie verwijst 
het gilde u naar 
www.gildesintleonardus.nl. 

Sint Leonardusgilde jaarvergadering

Jubilarissen gehuldigd bij vrouwenvereniging Lieshout
Lieshout – Tijdens de jaarvergadering 
van de Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout zijn er enkele jubilarissen ge-
huldigd. 

Mevrouw Gerda van Uden is gehuldigd 
vanwege haar 40-jarig jubileum en werd 
daarvoor in de bloemetjes gezet. Ook 
Mevrouw van Kaathoven en Mevrouw 
Swinkels werden gehuldigd. Zij zijn bei-
den 25 jaar lid van de vereniging. 

Gerda van Uden werd gehuldigd 
vanwege haar 40-jarig jubileum

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Een aandeel in elkaarFantastisch jubileumjaar voor Harmonie De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel 
De MooiLaarbeekKrant kijkt met Dirk Verhoeven en 
Marieke Bouwman terug op een fantastisch jubileum-
jaar. Het 140-jarig jubileum is, met dank aan Rabobank 
Peel Noord, groots gevierd. Dirk is de stuwende kracht 
achter het jeugdproject ‘Muziek=Cool’. Marieke is be-
stuurssecretaris. Het gesprek vindt plaats in het stem-
mig ingerichte Café ‘De Vrienden’, het thuishonk van de 
harmonie, terwijl je op de achtergrond de prettige klan-
ken van een repetitie hoort.

De vereniging
“We zijn een gezellige vereniging met ongeveer 160 le-
den van 7  tot 85 jaar oud”, vertelt Marieke. De harmonie 
telt verschillende orkesten: het harmonieorkest, een slag-
werkgroep, een opleidingsorkest, leerlingenorkest, Ojo, La 
Banda en een minislagwerkgroep. Ojo en La Banda bestaan 
uit leden die pas op latere leeftijd muziek gingen maken. 
Alle orkesten zijn tijdens de jubileumviering in actie ge-
weest.” Dirk voegt daaraan toe: “Ook de schooljeugd uit het 
project ‘Muziek=Cool’.”

Hoogtepunten uit het jubileumjaar
“Eigenlijk waren het allemaal hoogtepunten”, zeggen bei-
den. Marieke noemt als voorbeeld ‘Muziek op het plein’, met 
optredens van hun eigen orkesten zoals Ojo en La Banda en 
met medewerking van bekende groepen als ‘Koskoier’. Maar 
een absoluut hoogtepunt was toch wel het Halloweencon-
cert in de voormalige klokkengieterij. “Twee avonden vol-
ledig uitverkocht”, zegt Dirk. “Heel sfeervol”, zegt Marieke. 
Toen Frank Steijns, violist uit het orkest van André Rieu, be-
gon te spelen op zijn carillon, kreeg ik, en ik niet alleen, er 
gewoon kippenvel van. “Zó mooi is de akoestiek en sfeer 
daar. We hebben veel mensen verrast met ons repertoire.” 

Scholenproject ‘Muziek=Cool’
Alle scholen van Aarle-Rixtel doen mee aan ‘Muziek=Cool’, 
in totaal 240 kinderen van groep 5-6-7-8. Wekelijks geeft 
Dirk zelf de muzieklessen. Hij laat kinderen kennismaken 
met muziekinstrumenten. De resultaten zijn verbluffend. 
Al na een paar weken spelen kinderen eenvoudige liedjes. 
Zijn geheim? “Zorg dat kinderen plezier hebben in mu-
ziek”, zegt hij enthousiast,  “dan gaat leren vanzelf.”  Door 
‘Muziek=Cool’ komen talenten die anders verloren zouden 
gaan, bovendrijven. “Gelukkig hebben we in Rabobank 
Peel Noord een betrouwbare partner”, zegt Dirk. “Door hun 
krachtige steun kunnen we toch weer iets verder in de toe-
komst kijken met dit mooie project.”

Diep verankerd in de gemeenschap 
Samen met Rabobank Peel Noord zit harmonie ‘De Goede 
Hoop’ diep verankerd in de gemeenschap van Aarle-Rixtel 
en dragen zij bij aan het levendig houden van het dorp. 
Evenementen als Carnaval, Sinterklaas en de Meiviering 
worden muzikaal opgeluisterd. Eén keer per jaar is er een 
grandioze serenadedag voor allen die dat jaar vijftig jaar 
getrouwd waren of een lintje ontvingen. “Regelmatig doen 
we zelf acties om de harmonie te kunnen bekostigen. Daar-
naast zijn we blij dat Rabobank Peel Noord ons steunt en 
een aandeel heeft in het mogelijk maken van onze activi-
teiten”, zegt Marieke.

Oproep
De harmonie kampt momenteel met een  tekort aan kla-
rinettisten, hoornisten en baritonspelers. “Misschien zijn er 
oud-leden die de draad weer op willen nemen”, zegt Ma-
rieke hoopvol. “Mensen die ons project ‘Muziek=Cool’ een 
warm hart toedragen, kunnen doneren door een noot te 
kopen. Deze noot hangt bij elk optreden van ‘Muziek=Cool’ 
op het podium  in de notenboom.” Voor meer informatie, 
zie www.harmonie-dgh.nl en www.muziekiscool.nl

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Het Halloween-concert in 2014

Dirk Verhoeven en Marieke Bouwman

“2014 was een jaar van 
hoogtepunten, met het 

‘Halloweenconcert’ als toppunt!”

Redacteur:  Thea Wich 

Aarle-Rixtel – Op de voorgevel van 
conferentiecentrum De Couwenbergh 
(voorheen gemeentehuis) aan de 
Dorpsstraat te Aarle-Rixtel staat 
sinds jaar en dag, in een nisje, een 
Mariabeeldje met daaronder een ko-
peren plaquette. Hoe lang staat dat 
‘Onze Lieve Vrouwke’ daar eigenlijk al 
en ter ere waarvan? En waarom hangt 
er een plaquette met Indië-insigne on-
der? Voor vele Aarlese inwoners een 
vraag, voor Theo van den Heuvel een 
weet. Deze oud Indië-militair herinnert 
zich de plaatsing van beide eerbetoon-
objecten als de dag van gisteren. 

Nederlands-Indië 
In de periode 1945 – 1949 werden 
meer dan 100.000 Nederlandse jongens 
voor kortere of langere tijd als militair 
uitgezonden naar toenmalige kolonie 
Nederlands-Indië om daar ‘Rust- Orde- 
en Vrede’ te herstellen. Ruim 2500 sol-
daten overleefden dit niet. Vanuit Aarle-
Rixtel namen maar liefst 33 jongens, 

meestal als dienstplichtig militair, deel 
aan deze missie. Allemaal kwamen zij, 
de laatste in 1951, behouden thuis. 
“Op eentje na”, licht Theo toe: “Die 
emigreerde rechtstreeks naar Australië.” 

“Van omliggende dorpen waren 
diverse militairen gesneuveld”, ver-
volgt de oud-Indiëganger: “Het 
was een groot geluk dat de Aarlese 
jongens het allemaal hadden over-
leefd.” Als dank hiervoor neemt een 
van hen, Aloys Kloft, in 1952 het ini-
tiatief om een Mariabeeldje te plaat-
sen in het dorp. Theo vervolgt: “Met 
zijn tweeën zijn we naar het gemeen-
tehuis gegaan om het idee te bespre-
ken. De gemeentesecretaris was zo 
enthousiast dat hij meteen met ons 
naar buiten liep om alvast het beste 
plekje uit te zoeken voor het te plaat-
sen beeldje. Dat was het penant aan 
de voorgevel rechts van de trap.”

‘Lieve Vrouwke’
Het ‘Lieve Vrouwke’ wordt, door 
tussenkomst van dokter Dijkman, 

vervaardigd door een kunstenaar uit 
Maastricht. De prijs is f 100,-. Theo licht 
toe: “De 33 Indië-militairen betaalden 
allen drie gulden. De initiatiefnemer een 
gulden meer.” Het aanbrengen van het 
nisje neemt de gemeente voor haar re-
kening. De oud-militair vervolgt: “Het 
was een hele operatie. Ze moesten flink 
kappen want achter het beeldje moest 
een fles geplaatst worden met daarin 
een namenlijst van alle 33 veilig terug-
gekeerden.” 

Reünie 
Pas 42 jaar later, tijdens het vijftigjarig 
bevrijdingsfeest Aarle-Rixtel in 1994, 
hebben de Indië-veteranen hun eerste 
reünie. Voor deze gelegenheid ver-
vaardigt oud-Aarlenaar, edelsmid Felix 
Heerkens, een koperen plaquette met 
daarin gedreven de jaartallen 1952-
1994 en het Indië-insigne met helm, 
zwaard en palmtak. Theo legt uit: 
“Door deze plaquette pal onder het 
‘Lieve Vrouwke’ te plaatsen wilden we 

dit beeldje meer herkenbaar maken als 
herinnering aan Indië.” 

Heel boos waren de Indië-gangers toen 
burgemeester Buijs, zonder opgaaf van 
redenen, geen medewerking verleende. 
“We mochten de plaquette niet ophan-
gen”, zucht Theo: “Die heeft vervol-
gens jaren bij mij in de kast gelegen.”

Plaatsen plaquette 
Dan wordt het 1999. De gemeente 
Aarle-Rixtel is ondertussen opgegaan in 
de gemeente Laarbeek en het gemeen-
tehuis omgebouwd tot conferentiecen-
trum. De nieuwe eigenaar biedt alle me-
dewerking bij het alsnog plaatsen van 
de plaquette onder het Mariabeeldje. 
Om deze op gepaste wijze te onthullen, 
organiseren de inmiddels bejaarde mili-
tairen opnieuw een reünie. Deze vindt 
plaats op 26 september. Theo: “Het 
was voor ons een mooie gelegenheid 
om de reünie van 1994 af te sluiten.”

Heel speciaal vinden de veteranen die 
dag de onthulling van de plaquette door 
Cathy Kloft, dochter van Aloys Kloft. 
Theo legt uit: “Aloys was de beden-
ker van het Mariabeeldje in 1952. Hij 

overleed echter een maand voor de 
reünie. Zijn dochter was voor deze ge-
legenheid helemaal vanuit Australië 
overgekomen. Dat vonden we heel bij-
zonder.”

“Vandaag de dag zijn er van de lijst van 
33, nog vier oud Indië-militairen in le-
ven”, maakt Theo de balans op: “Piet 
van de Vossenberg, Gerard Aarden, 
Jan Sanders en Theo van den Heuvel.” 
Lachend voegt hij toe: “Na hen komt 
de geest uit de fles.”

DEZE WEEK: HET ONZE LIEVE VRouwke

De 33 Indië-militairen uit Aarle-Rixtel:
Peter van Bakel, Mies van Bakel, Huub 
Boekhorst, Theo van den Boogaard, 
Aloys Kloft, Leo Relou, Theo Barten, 
Harrie van den Boogaard, Hein van 
Brug, Piet van de Vossenberg, Tommie 
van den Waardenburg, Bèr Nossin, Lou 
van Dieten, Jan Engelen, Harrie Kuijpers, 
Jan van Lith, Jan van Roij, Bertus 
van den Waardenburg, Frans van de 
Boogaard, Jan van Doren, Piet Jansen, 
Anton Meijers, Leo Rovers, Bertus 
Smits, Nico Vos, Gerard Aarden, Harry 
van den Heuvel, Theo van den Heuvel, 
Jan Sanders, Broer Smulders, Hein van 
Vlerken, Cor de Vries, Karel Wich
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Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan Brans

Sabine Smits

Egbert Baks

Het aantal betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren 
enorm afgenomen. Sociale huurwoningen worden steeds 
vaker aangeboden met een huur net onder de liberalisa-
tiegrens (€ 710,68 in 2015). Vooral huurders met recht 
op huurtoeslag komen hierdoor in de problemen, om-
dat de huurtoeslag meestal alleen de huur tot de aftop-
pingsgrens ( €576,87 2 persoon huishoudens en €618,24 
voor 3 of meer persoon huishoudens ) dekt. In principe 
komen alleen woningzoekenden in aanmerking voor 
een “sociale” huurwoning met een verzamelinkomen tot 
€34.911. Indien je een verzamelinkomen hebt tot max-
imaal €43.786 kun je in uitzonderlijke urgente gevallen 
na overleg met de verhuurder onder voorwaarden in aan-
merking komen voor een sociale huurwoning.

Woningbouwverenigingen gooien de huren explosief om-
hoog zodra een woning wordt verlaten door de bewon-
er. De nieuwe bewoners betalen vervolgens 100 tot 200 
euro per maand méér voor precies dezelfde woning.  In 
2 jaar tijd zijn de huurprijzen van nieuw betrokken wo-
ningen met gemiddeld 22,6 procent gestegen, zo blijkt 
uit een analyse van De Woonbond. Volgens de belangen-
behartiger van woningzoekenden en huurders zijn vooral 
mensen met lage inkomens hiervan de dupe. ,,Mensen 
met huurtoeslag moeten steeds vaker noodgedwongen 
een dure woning van meer dan 600 euro accepteren, om-
dat er geen betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn en 
ze nergens anders terechtkunnen,” constateert directeur 
Ronald Paping van De Woonbond.

Huurders in de knel
Ruim 400.000 huurders zijn zo in duurdere huizen on-
dergebracht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 
jaar geleden. In 2005 waren er 909.000 woningen met 
een lage huur beschikbaar, vorig jaar waren dat er nog 
maar 424.000. Dat is mede het gevolg van kabinetsbe-
leid. De huursubsidiegrens ligt rond op 576,87 euro per 

maand. Bedragen hierboven worden niet meer vergoed. 
Bij de bewonersraad Laarbeek is betaalbaarheid een 
maandelijks terugkerend onderwerp op de vergaderin-
gen. Om eind februari goed voorbereid het adviestraject 
in te gaan zullen we net als vorig jaar gezamenlijk met de 
huurdersbelangenverenigingen van HBO de Peel, HBGB 
Gemert Bakel, HBV Compaen,  HBV De Vaart,  HBV 
Volksbelang,  HBV Woonpartners en de Pan een advies 
en aanbevelingsbrief schrijven en voorafgaand aan het 
adviestraject bezorgen bij de betrokken verhuurders. 
Naast deze actie is Woonbond 23-01-2015 gestart met 
de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’ tegen het 
derde jaar aan enorme huurverhogingen. Deel van deze 
campagne is een petitie die te ondertekenen is via www.
stophuurverhoging.nl.

Jaarplan en begroting Wocom
Eind december zijn de 3 huurdersbelangenverenigingen 
actief binnen de fusieorganisatie gevraagd om een ad-
vies uit te brengen op het jaarplan 2015 en de begrot-
ing. Deze is op 6 januari ’15 toegelicht door wocom. Ti-
jdens deze toelichting zijn door de bewonersraad enkele 
kritische opmerkingen en kanttekeningen geplaatst bij 
het jaarplan en begroting. Na afweging van deze op-
merkingen en antwoorden hebben we op beide 
een positief advies uitgebracht onder voorbe-
houd van de kanttekeningen. Gedurende 
2015 zal er in samenspraak met alle be-
trokken partijen gewerkt worden aan 
een nieuw ondernemingsplan en 
jaarplan voor 2016 e.v. waarin 
betaalbaarheid, woonlasten, 
energiebeleid, woonwensen en 
klantgerichtheid voor ons de 
kaders zijn waarbinnen we deze 
zullen beoordelen.

Beleidsharmonisatie
Op 1 januari ’15 heeft de juridische fusie tussen WSL 
en Wocom plaatsgevonden, huurders merken daar in 
1e instantie nog weinig van. Vanaf februari zullen we 
ons bezig gaan houden met de harmonisatie van beleid 
welke voor de huurders en woningzoekenden merkbaar 
zullen veranderen met het doel “beter voor huurders en 
woningzoekenden”. Enkele belangrijke onderwerpen zijn 
woningtoewijzingsbeleid, zelf aangebrachte voorzienin-
gen en service & onderhoud. 

Op 26 mei 2015 houden we onze 1e achterbanvergadering 
van 2015 en hopen dan positief nieuws te kunnen bren-
gen inzake bovenstaande onderwerpen. Mocht je na aan-
leiding van de fusie nog vragen en/of opmerkingen heb-
ben stuur deze dan naar info@bewonersraadlaarbeek.nl, 
wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

Stijgen de huren opnieuw met ruim 5%?

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen

Vermiste hond
Op 18 januari vond ik een hond 
in Beek en Donk (Merellaan). 
Deze is vervolgens met mij naar 
huis gelopen na aangebeld te 
hebben in de buurt en niemand 
te weten van wie deze hond 
zou kunnen zijn. Vervolgens de 
dierenambulance gebeld, deze 
waren allemaal in de regio niet 
bereikbaar. Politie gebeld, die-
renbescherming en na een uur 
van het kastje naar de muur te 
worden gestuurd kwam ik uit 
bij het centraal calamiteiten-
nummer van gemeente Laar-
beek om de vermissing van de 
hond te melden en te zoeken 
naar een passende oplossing. 
 Deze man die dienst had vanuit 
gemeente Laarbeek wist geen 
raad met mijn vraag en zei mij 
niet te kunnen helpen. Zijn ad-
vies was om de poort te openen 
en de hond vrij te laten, omdat 
er echter in zijn optiek geen 
andere oplossing was. Het was 
echter avond en inmiddels don-
ker. Ik als dierenliefhebber kan 
dit niet over mijn hart verkrij-
gen om het arm beest op straat 
te laten, waarop een grote kans 
bestaat dat de hond word aan-
gereden of nog verder van de 
eigenaar verwijderd raakt. 

Mijn laatste hoop was dierenkli-
niek Lieshout te bellen (waar ik 
zelf klant ben voor mijn hond) 
in de hoop of dat zij de chip 
uit kunnen lezen. Dierenkliniek 
Lieshout (Wil Janssen) heeft me 
uitstekend geholpen en heeft 
de hond tijdelijk opgevangen, 
omdat er geen adres stond ge-
registreerd bij het uitlezen van 
de chip. Wil Janssen gaf aan dat 

dit de eerste melding was sinds 
1 januari 2015, sinds de nieuwe 
regeling van het melden van 
vermissing van een dier en ook 
stond te kijken van de reactie 
van Gemeente Laarbeek en an-
dere hulpinstanties. 

Ik vond dit ontzettend laks en 
niet oplossingsgericht van ge-
meente Laarbeek. Per 1 jan. 
2015 is de regeling hierin om-
trent dierenambulance/be-
scherming gewijzigd en worden 
alle meldingen voortaan bij het 
calamiteitennummer gemeld. 
Erg jammer dat de gemeente 
dit zo oppakt en zo’n laconiek 
antwoord gaf en mij niet juist 
te woord kon staan. Inmid-
dels is de hond via social media 
weer terug bij zijn eigenaar. De 
reden dat ik deze klacht meld 
is om duidelijk te maken wat 
voor onnodige acties ik uit heb 
moeten zetten (met name naar 
gemeente Laarbeek) om een 
vermiste hond te melden en te 
zoeken naar een juiste oplos-
sing. 

Gemeente Laarbeek is in mijn 
optiek hierin redelijk gefaald en 
ik hoop dat mijn melding serieus 
wordt genomen, om vervolgens 
in de toekomst hier serieuzer 
mee om te gaan en wat meer 
behulpzaamheid te tonen naar 
de inwonende Laarbekenaren, 
die misschien hier ook nog eens 
mee te maken krijgen bij een 
vermissing van een hond.

M. Engels 

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

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

auto 
onderdelen

LEZERSPODIUM

Kring-apotheek De Laarhoeve ver-
huist in Aarle-Rixtel op 1 februari 
naar Medisch Centrum de Kapel. 
Tevens heeft Kring-apotheek De 
Laarhoeve met vestigingen in Aarle-
Rixtel en Lieshout, vanaf dan een 
nieuwe naam: Alphega apotheek.

Alphega apotheek De Laarhoeve
In Alphega apotheek De Laarhoeve, 
met vestigingen in Aarle-Rixtel en 
Lieshout, werken dhr. F. Wijffels 
en mw. P. van Dalen als apothe-
kers. F. Wijffels, apotheker Alphega 
apotheek De Laarhoeve zegt na-
mens hen: “We zijn erg blij met 
onze nieuwe apotheek en de over-
stap naar het internationale merk 
Alphega. Hierdoor kunnen wij 
onze klanten nog beter van dienst 
zijn. Door de verhuizing van de 
apotheek in Aarle-Rixtel naar het 
nieuwe Medisch Centrum de Kapel, 
wordt de samenwerking met de 
andere eerstelijnsprofessionals ver-
sterkt. Onze apotheken kenmer-
ken zich door korte wachttijden, 
ruime en gratis parkeermogelijkhe-
den, automatische herhaalservice, 
elektronisch receptenverkeer met 
alle huisartsen in de regio en een 
goede bereikbaarheid voor in-
woners van zowel Aarle-Rixtel, 
Helmond-Noord (Oranjebuurt, 
Stiphout) als Lieshout.” 
 

Verhuizing
De verhuizing van Kring-apotheek 
De Laarhoeve, locatie Aarle-Rixtel en 
de overstap naar Alphega apotheek 
vallen perfect samen. De verhuizing 
vindt plaats in het weekend van 31 
januari. Vrijdagavond 30 januari sluit 
de apotheek om 18.00 uur voor de 
laatste keer zijn deuren op de oude 
locatie. Op maandag 2 februari gaat 
de apotheek in Aarle-Rixtel om 8.15 
uur open op de nieuwe locatie aan de 
Bosscheweg 20b. Wij hopen dat onze 
klanten zo min mogelijk last ervaren 
van de verhuizing en verwelkomen 
hen graag vanaf maandag 2 februari 
in Alphega apotheek De Laarhoeve 
in Aarle-Rixtel op het nieuwe adres. 
Alphega apotheek De Laarhoeve in 
Lieshout blijft op het vertrouwde adres. 

Openingstijden
 
Alphega apotheek De Laarhoeve, lo-
catie Aarle-Rixtel
• Nieuwe adres: Bosscheweg 20b, 

5735 GV in Aarle-Rixtel
• Telefoonnummer: 0492-386000
• Openingstijden: maandag tot 

en met vrijdag van 8.15 uur tot 
18.00 uur

 
Alphega apotheek De Laarhoeve, lo-
catie Lieshout
• Adres: Grotenhof 44a, 5737 CB 

in Lieshout
• Telefoonnummer: 0499-423566
• Openingstijden: maandag tot 

en met vrijdag: 8.15 uur tot 
13.00 uur en van 14.00 uur tot  
18.00 uur

Advertorial

Verhuizing locatie Aarle-Rixtel en naamswijziging locaties Aarle-Rixtel en Lieshout.

Wijzigingen bij Kring-apotheek De Laarhoeve
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4.991.99

Voordelige bloemen

UIT DE KOELING

2 STUKS

6 STUKS

12 STUKS

6 STUKS

12 STELEN

PITLOOS

1.59
v   van 1.69

2.99
v   van 3.69

1.39
v   van 1.59

1.79
v   van 1.89

0.59
  vr - zo

0.79
  vr - zo

0.99
  vr - zo

3.89
  vr - zo

0.79
  vr - zo

0.39
  vr - zo

volgens VARA Kassa*

OPNIEUW

500 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

550 g
Varkenshaas

Roomboter
puntjes

300 g
Gehaktballetjes

300 g
Meerganen kaiserbroodjes

500 g

Witte druiven

Pijnboom-
pitten

Kip-kerrie-
salade

30 JANUARI T/M 1 FEBRUARI
30 JANUARI T/M 1 FEBRUARI
30 JANUARI T/M 1 FEBRUARI

VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

400-500 g

Geschrapte of 
Parijse worteltjes

Prei

Basmati- of 
Pandanrijst

Tulpen**

Lengte 40 cm.

Boeket**

PRIJSVERLAGINGEN
* Bron: uitzending VARA Kassa, 17 januari 2015 

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. ** Geldig t/m 1 februari

Redacteur: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een naam geven? 
Dat vroeg De MooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat blijkt? 
De traditie is nog springlevend. En de namen? 
Ze zijn mooi en doordacht, tenminste als er 
even wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig als 
altijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘Starrenbosch’, Havenweg 13, 
in Aarle-Rixtel.

Frank en Atie 
De bewoners zijn Frank en Atie Bussemaker. 
Frank was bouwkundige bij de gemeente 
Helmond. Hij is inmiddels met pensioen. 
Atie was in het werkzame deel van haar le-
ven verpleegkundige. Het stel heeft 2 kinde-
ren en vier kleinkinderen. Frank en Atie zijn 
oorspronkelijk afkomstig uit het waterrijke 
Oudekerk aan de Amstel.

Het huis
Frank en Atie kochten dit huis in 1980. Ze 
zochten een ‘een huisje aan het water’. “Maar 
vind dit maar eens in Brabant”, lacht Frank. 
Uiteindelijk was dit huis, pal aan de Zuid-
Willemsvaart, een goed alternatief. “Het huis 
is helemaal onderkelderd”, vertelt Atie. “In 
de kelder stond nog een fornuis om de was 
te koken. En de zolder was één grote open 
ruimte, waar je bijvoorbeeld noten te drogen 
kon leggen. De woning was oorspronkelijk de 
directeurswoning van het bedrijf Jaspers, dat 
molenstenen maakte. Het huis is gebouwd in 
1929. Het echtpaar Bussemaker heeft natuur-
lijk in de loop van de jaren het huis aangepast 
aan de huidige tijd. Toch heeft het huis zijn 
oorspronkelijke karakter behouden, met een 
fraaie erker en een typisch bordestrapje.

Het kanaal
Vanuit de woonkamer is het kanaal dominant 
in beeld. Het huis staat wat hoger en je kijkt 
als bezoeker min of meer neer op het kanaal. 
“Jammer dat er geen scheepvaart meer is”, 
zucht Atie. “Als je vroeger vanuit de woon-
kamer uit het raam keek, zag je een hele rij 
wapperende onderbroeken op ooghoogte 
aan je voorbijtrekken. Of een auto die zich in 
zijwaartse richting, over de vensterbank, naar 

Helmond bewoog.” Het enige wat is over-
gebleven, is de intocht van Sinterklaas. “Dan 
zitten we hier weer eerste rang”, lachen ze. 

Starrenbosch
De naam ‘Starrenbosch’ staat sinds het jaar 
2000 op het huis. ”Tijdens de millenni-
umnacht hebben we, met een korte plechtig-
heid, samen met wat vrienden, deze naam er 
opgezet. Dat was heel gezellig hoor”, zegt 
Atie. Frank is secretaris van de Aarlese heem-
kundekring ‘Barthold van Heessel’. Hij nodigt 
De MooiLaarbeekKrant uit om mee te gaan 
naar de heemkamer aan de Bosscheweg. Op 
een enorme maquette laat hij zien, dat ach-
ter zijn woning vroeger een versterkte hoeve 
heeft gestaan, die de naam ‘Het Gulden Huis’, 
droeg. De oprijlaan van ‘Het Gulden Huis’, 
liep door tot aan de Helmondseweg. Later 
werden de landerijen, die om ‘Het Gulden 
Huis’ lagen, doorsneden door het kanaal. Er 
lag daar ook een bos. De wegen die door dat 
bos liepen vormden een sterachtige struc-
tuur. Daarom  werd dat bos ‘Starrenbosch’, 
genoemd. “Zo hebben we iets van de historie 
van dit gebied kunnen verwerken in de naam 
van ons huis”,  besluit Frank zijn verhaal over 
huize ‘Starrenbosch’.

Huize ‘Starrenbosch’ te Aarle-Rixtel 

Basiscursus fotografie bij ‘Objectief’

Commanderij College scoort goed in 
Elsevier-onderzoek

Beek en Donk - Fotoclub ‘Objectief’ uit Beek 
en Donk houdt dit voorjaar weer een basiscur-
sus fotografie. In de cursus gaan ze in op de 
techniek en de mogelijkheden van de moderne 
digitale fotocamera. Met deze kennis gaan ze 
aan de slag om te leren hoe spannende, interes-
sante en indrukwekkende foto’s gemaakt kun-
nen worden.

Het wordt dus geen ‘zitten en luisteren’ cursus, 
maar als cursist ga je aan de slag om het ge-
leerde in de praktijk te brengen en dit tijdens de 
cursusavond te bespreken.

De cursus neemt 10 donderdagavonden in be-
slag, te beginnen op 26 februari en de volgende 
data zijn 5, 12, 19, 26 maart, 2, 9, 16, 23 april en 
21 mei. Ergens halverwege de cursus organiseren 
ze overdag een uitstapje naar een buitenlocatie 
om gezamenlijk te gaan fotograferen. De cur-
sus wordt gegeven in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg in Beek en Donk. Aanmelden 
kan via voorzitter@fcobjectief.nl. Het maximaal 
aantal deelnemers is 20, waarbij de volgorde van 
inschrijving geldt. De kosten zijn €125,00 per 
persoon, inclusief cursusmateriaal.

Laarbeek/Gemert – Het Commanderij College 
scoort net als voorgaande jaren goed in het on-
derzoek van Elsevier ‘Beste Scholen’. Dat geldt 
voor alle locaties van de school. De resultaten 
zijn al jaren stabiel en onderliggende cijfers laten 
een stijgende lijn zien. 

Elsevier vergelijkt alle scholen van Nederland met 
vwo, havo en vmbo. Het Commanderij College 
is trots op deze behaalde resultaten en heeft er 
ook hard aan gewerkt. Directeur Jan Schoeren: 
“Dit resultaat hebben we echt samen bereikt. 
Docenten hebben hun onderwijs nog eens tegen 
het licht gehouden. Tijdens overlegmomenten is 
besloten op enkele punten het onderwijs te ver-
beteren. Alle collega’s verdienen wat mij betreft 
het predicaat top.”

Afgelopen week werd ook de ‘Keuzegids 2015’ 
gepubliceerd. Havo en vwo bieden volgens de 
gids een hogere kwaliteit en krijgen daarom het 
predicaat ‘topschool’ toebedeeld. Schoeren: “Met 
de resultaten van Elsevier en de Keuzegids laten 
we als school zien dat we staan voor goed en 
uitdagend onderwijs.  Om leerlingen te laten ex-
celleren, moet de school ook excelleren. Daarom 
stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van de 
school in alle facetten. Uit deze uitslag blijkt dat 
onze medewerkers beschikken over vakmanschap 
en professionaliteit, daar zijn we erg trots op.”

Bent u nieuwsgierig naar het Commanderij 
College? Kom dan naar de open dag op zaterdag 
7 februari van 09.30 – 14.00 uur. Op alle loca-
ties zetten we onze deuren voor u open. Kijk voor 
meer informatie op www.commanderijcollege.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Een iPhone voor de beste smoes
• Gemeentegids en afvalkalender 2015
• Brainstormavond Juni Watermaand
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 30 januari komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 

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

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
Terlingenplein Aarle-Rixtel 15-01-2015 kappen van twee bomen
De Rietkampen 16 Beek en Donk 19-01-2015 veranderen van een woning
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving          Activiteit     Verzonden
Lijsterlaan 2 Lieshout bouwen van een bijgebouw        bouwen        14-01-2015
Merellaan 3 Lieshout bouwen woning met bijgebouw   bouwen        19-01-2015 

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Locatie  Kern Werkomschrijving      Activiteit           Verzonden
Piet van Thielplein 13a  Beek en Donk strijdig gebruik lunchroom strijdig gebruik  15-01-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laar-
beek. 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 tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Vanaf 1 november 2014 mag onder bepaalde voorwaarden vergunningsvrij een mantelzorg-
woning bij of in een bestaande woning komen.
Enkele voorwaarden daarbij zijn:
• er mogen maximaal twee personen in een mantelzorgwoning wonen,
• de mantelzorgwoning kan bewoond worden door degene die de zorg nodig heeft, maar 

ook door de degene die de zorg verleent,
• er moet sprake zijn van een sociale relatie, bijvoorbeeld familie,
• een mantelzorgwoning is een tijdelijke voorziening. Op het moment dat er geen sprake 

meer is van mantelzorg, mag de mantelzorgwoning niet langer bewoond worden en 
moet u de oude situatie herstellen,

• er is een verklaring nodig van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de ge-
meente aangewezen sociaal-medische adviseur waaruit de behoefte voor een mantel-
zorgwoning blijkt. Bij een mantelzorgwoning moet sprake zijn van intensieve zorg of 
ondersteuning,  

• als het gaat het om een bijgebouw, dan gelden bijvoorbeeld eisen voor de maximale 
oppervlak-te aan bebouwing op het perceel. Alleen als u hier aan voldoet is de mantel-
zorgwoning vergunningsvrij.

Daarnaast zijn de voorwaarden van het geldende bestemmingsplan van toepassing. Voor 
meer in-formatie kunt u contact opnemen met het team omgevingsvergunning van de ge-
meente Laarbeek

De burgemeester heeft besloten:
• de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het 

verstrekken van alcoholhoudende drank van Sluys 6, Kapelstraat 3 in Beek en Donk met 
de toevoeging van een terras (verzonden 19 januari 2015),

• de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank van Cafetaria Eethuis IJssalon De Donck, Piet 
van Thielplein 56 in Beek en Donk met de toevoeging van een leidinggevende op het 
aanhangsel behorende bij de vergunning (verzonden 19 januari 2015).

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• buurtvereniging Dorpsstraat / Kuiperstraat voor het organiseren van ‘Culinair Lieshout’ 

in de Dorpsstraat tussen huisnummers 46 en 54 in Lieshout op zondag 14 juni 2015 van 
13.00 tot 17.00 uur (verzonden 14 januari 2015),

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het houden van een carnavalsoptocht in Beek 
en Donk op zondag 15 februari 2015 van 14.45 tot ± 17.00 uur (verzonden 19 januari 
2015),

• Mevrouw M.J.A. Leenders voor het houden van een carnavalsoptocht met de kinderen van 
de Bernadetteschool in Mariahout op vrijdag 13 februari 2015 van 10.30 tot 11.30 uur 
(verzonden 19 januari 2015),

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het Ganzendonckse prijzenfestijn (prijsuitrei-
king van de carnavalsoptocht) in Beek en Donk op zondag 15 februari 2015 van 15.30 tot 
1.00 uur in muziekcentrum Het Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk (verzonden 
19 januari 2015),

• Stichting Teugelders van Ganzendonck voor het organiseren van een kindersauwelmiddag 
op zondag 1 februari 2015 van 13.00 tot 18.00 uur in muziekcentrum Het Anker, Pater 
Vogelstraat 39 in Beek en Donk (verzonden 19 januari 2015).

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend 
aan:
- de heer L. Dritan, handelend onder de naam Lluka Kebap voor het innemen van drie stand-    
   plaatsen op het:
• Piet van Thielplein in Beek en Donk op maandag van 7.00 tot 20.00 uur en op woensdag 

van 14.00 tot 20.00 uur;
• Heuvelplein in Beek en Donk op dinsdag van 7.00 tot 20.00 uur voor de verkoop van brood-

jes kebap en andere diverse broodjes (verzonden 15 januari 2015),
• de heer N. Donkers voor het innemen van een standplaats op het parkeerterrein bij de Jum-

bo, Dorpsstraat 54A in Lieshout op woensdag van 13.00 tot 20.00 uur met een verkoopwa-
gen voor de verkoop van broodjes kebap en Dürüm kebap (verzonden 15 januari 2015).

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

Verkeersbesluit instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Hermelijnstraat Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben tot het treffen van 
de volgende verkeersmaatregel: Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Hermelijnstraat in Beek en Donk. Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt van za-
terdag 24 januari 2015 tot en met vrijdag 6 maart 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk.

Gedurende deze periode hebt u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank ’s-
Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA  ‘s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum waarop de brief is ondertekend 
(dagtekening), een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht, de reden(en) waarom u in 
beroep gaat. Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening aanvra-
gen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog 
in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voorlopig ongedaan worden 
gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningen-
rechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de 
lo-pende beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige 
voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank 
‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie van 
alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe voldoende.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gemeente actueel

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen
Voorwaarden mantelzorgwoning

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Verkeersbesluiten
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De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een aanwezigheidsvergunning 
te verle-nen voor het plaatsen van kansspelautomaten in 2014 op grond van in artikel 30c 
van de Wet op de Kansspelen aan Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk, 2 kansspelauto-
maten (verzonden op 19 januari 2015).

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

Wet op de Kansspelen Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Heel dichtbij! 

Het was weer feest voor mij afgelopen 
zaterdag: er trok weer een sneeuwbui 
over het land, zodat ik snel op pad ging 
om foto’s te maken. Na eerst wat land-
schapfoto’s in de sneeuw gemaakt te 
hebben, ben ik naar de hut in het bos 
van Noud Biemans op d’n opstal gegaan. 
Eerst het houtkacheltje opgestookt, het 
was toch wel koud, en daarna wat voer 
uitgelegd bij het vijvertje voor de hut.
Het grappige is dat de vogels me her- 
kennen en weten dat er voer aankomt, 
dus zitten de brutaalste, zoals de mezen 
en de boomklever, al op een meter af-
stand te wachten. Ook de grote bonte 
specht houdt het meestal van een af-
standje in de gaten. Voor hem heb ik 
een voorraadje hazelnoten ingeslagen, 
waarvan ik er enkele in wat gaten van 
stammetjes duw. Als ik dan in de hut ga 
zitten, wordt er al driftig gegeten van 
het voer en zit de specht al te hakken op 
de hazelnoot.
Door de sneeuw die er nu lag, krijg 
je toch een ander landschap en deze 
boomklever kwam op twee meter af-
stand net met zijn kopje achter een 
hoopje sneeuw uitgepiept!
Als je goed kijkt zie je dat de boshut 
weerspiegelt in het oog van de boom-
klever. Op deze manier kan je van wel 
heel dichtbij genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur.www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
D’n Opstal

Houtkunstenaars gezocht voor 
project 40-jarig jubileum IVN-
Laarbeek
Laarbeek - In het kader van IVN 
Laarbeek 40 jaar (2017) willen zij na-
tuur en cultuur samenbrengen. Met 
een knipoog naar het 1boom project 
(1boom.nl) hebben ze een kleine 
eik uitgekozen die om natuuronder-
houd-technische redenen verwijderd 
moet worden. Normaal gesproken 
zou deze boom tot brandhout ver-
werkt worden.

IVN Laarbeek wil met deze eik meer 
doen dan er brandhout van maken. Te 
denken valt aan meubels, speelgoed, 
kunstvoorwerpen, sieraden, mu-
ziekinstrumenten en nog veel meer. 
Graag nodigen ze hierbij beeldend 
kunstenaars, houtbewerkers, creatie-
velingen en andere vormgevers uit 
voor deelname aan dit 1eik project. 
Hun voorkeur gaat uit naar partici-
panten uit Laarbeek en omgeving of 
diegenen die binding met Laarbeek 
hebben. Zij willen indien mogelijk alle 
stukken van de boom gebruiken, van 
wortel tot kroon. 

Eind februari houden ze een bij-
eenkomst in het gebouw van IVN 
Laarbeek, de Bimd aan de Beekseweg 
in Aarle-Rixtel. Hier kunnen ze onder-
ling ideeën uitwisselen en de boom in 

volle glorie bekijken. In overleg wordt 
de eik verdeelt tussen alle vormge-
vers. IVN Laarbeek kan helaas niet 
garanderen dat een gewenst stuk 
hout niet scheurt tijdens het vellen. 

Onderdelen waar aan te denken valt: 
Stamhout (lengte 3 meter met een di-
ameter van 30 cm), takken en vertak-
kingen, zaagsel, schors, wortels (ge-
lieve zelf uit te graven), tekeningen/
foto’s/schilderstukken etc.

IVN-Laarbeek 
Stelt de boom beschikbaar , zorgt 
voor het vellen van de boom (maart 
2015), verzorgt een tentoonstelling 
van de werk-stukken (eind mei /be-
gin juni 2017), regelt transport van 
het hout naar de participant.

Participanten
Bepalen vòòr het vellen van de boom, 
onderling, de verdeling van de stuk-
ken hout, maken gedurende 2015 
-2016 -2017 het/de werkstuk(ken), 
hierbij mag ook gebruik gemaakt 
worden van andere materialen dan 
alleen het hout van 1eik. Stellen het 
werkstuk ter beschikking aan IVN-
Laarbeek voor de tentoonstelling 
(eind mei begin/ juni 2017), krijgen 

een VIP uitnodiging voor de IVN 
verjaardag, kleine objecten wor-
den binnen tentoongesteld, grote 
objecten buiten, voor reacties, vra-
gen en aanmeldingen, mail naar  
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.
com.

Vrije overname uit 1 boomproject
1eik is een project waarbij een aantal 
vormgevers/kunstenaars een grote 
verscheidenheid aan producten/ob-
jecten laat zien, gemaakt van één 
boom. Natuur en cultuur gaan hand 
in hand, ideëel doel is niet alleen een 
prachtige eik, het is een heel project. 
1eik wil laten zien hoe belangrijk 
hout en bomen voor de mens zijn, 
hoe belangrijk het is dat hout goed 
kan groeien en hoeveel functionele 
en kunstzinnige dingen men kan ma-
ken van één boom. 1eik verbeeldt de 
waarde van de bomen en het belang 
van goed bosbeheer. 1eik is van en 
voor iedereen. 1eik richt zich op wie 
graag in de bossen wandelt, interesse 
heeft in de natuur en waarde hecht 
aan een duurzame omgang met het 
landschap.
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KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Een moeder/vader of oma/opa die op 
donderdag en incidenteel op dinsdag 
het team van overblijfmoeders op de 
Brukelum wil versterken.

De Zorgboog is een professionele 
organisatie voor wonen, welzijn en 
zorg die diverse producten, diensten 
en expertise biedt en zich onder 
andere bezighoudt met ouderen- en 
dementiezorg. 

Door middel van gevarieerde dienstver-
lening ondersteunt en begeleidt zij 
elke generatie, jong én oud, in de regio 
Zuidoost-Brabant, op gepaste wijze. 
Dat gebeurt thuis, in wijkgebouwen, 
in een van de vele woonzorgcentra 
of bij kleinschalige woonvoorzienin-
gen. “Deskundigheid, betrokkenheid 
en innovatie vormen de belangrijkste 
kenmerken van de Zorgboog”, aldus de 
centrale vrijwilligerscoördinator Nancy 
Cortenbach.

Vrijwilligers 
De Zorgboog is, net als zo veel andere 
instellingen, afhankelijk van de inzet 
van een grote groep vrijwilligers die 
zich belangeloos in wil zetten voor 
anderen. De Zorgboog telt meer dan 
950 vrijwilligers. In Laarbeek is de 
Zorgboog actief in Zonnetij, De Regt, 

Nieuwe vrijwilligers welkom bij de Zorgboog

Gevraagd

Notulist(e) voor het opstellen van het 
verslag van de bestuursvergaderingen 
van de Stichting Centramanagement 
Laarbeek. Frequentie: ongeveer 2 maan-
delijks op maandagmorgen om 9.00 uur 
in Beek en Donk.

Gevraagd

Een strijkvrijwilliger voor de wasse- 
rijgroep van dagbestedingscentrum de 
Lage Hees in Beek en Donk voor één 
ochtend in de week

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Mariëngaarde, Franciscushof en in de 
wijk. In het nieuwe jaar wil de Zorgboog 
hun locaties toegankelijker maken voor 
de mensen uit de gemeente. Dat wil zij 
doen door het organiseren van meer 
activiteiten, door het betrekken van de 
mensen uit het dorp en door mensen 
uit te nodigen in de Gasterijen voor een 
gezellig gesprek, een activiteit of een 
lekker kopje koffie. Voor extra onder-
steuning is de Zorgboog op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers.

Inzetten voor anderen 
Iedereen die zich geroepen voelt om 
zich in te zetten voor anderen, is meer 
dan welkom. De inzet van nieuwe 
vrijwilligers is niet gebonden aan een 
vacature. “We hebben ondervonden 
dat vrijwilligers zich het best voelen 
in een gebied waar ze meer affiniteit 
mee hebben. We proberen de taken of 
cliënten zo veel mogelijk te koppelen 
aan vrijwilligers met dezelfde inter-
esses. Als een vrijwilliger in zijn vrije tijd 
graag gaat vogelen of graag puzzelt, dan 
proberen we voor hem of haar iemand 
te vinden met dezelfde interesses”, 

verduidelijkt Nancy Cortenbach. “Op 
die manier haalt iedereen de meeste 
voldoening uit zijn inzet.”

Interesse 
Indien u geïnteresseerd bent en meer 
informatie wenst, of indien u zich 
kandidaat wil stellen als vrijwilliger, 
gelieve contact op te nemen met Nancy 
Cortenbach via nancy.cortenbach@
zorgboog.nl of bezoek de website op 
www.zorgboog.nl. 

Nancy Cortenbach

KVL houdt kienavond

Informatiemiddag  KBO Lieshout 
door Notaris Hermus

Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
vrijdag 30 januari een kienavond in het 
Dorpshuis.

Naast mooie prijzen is er ook een jackpot 
te winnen. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is open om 19.00 uur. 
Iedereen is welkom in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof te Lieshout. 

Lieshout - De werkgroep educatie van 
KBO Lieshout houdt dinsdag 3 febru-
ari een informatiemiddag over erven, 
schenken, nalatenschap, testament en 
eigen bijdrage AWBZ anno 2015. De 
middag wordt verzorgd door notaris 
Rini Hermus.

Aan de orde komen vragen zoals: Hoe 
regelt men de nalatenschap? Wat ge-
beurt er als men niets regelt? Hoe 
maakt men een testament? Wat is een 
levenstestament? Wat gebeurt er als 
men erft? Hoeveel mag men schenken 
en aan wie? Wie regelt de zaken als je 
het zelf niet meer kan? Hoe gaat het 
als de partner overlijdt of als die zelf 
niet meer kan beslissen? De informa-
tiemiddag vindt plaats in het Dorpshuis 
Lieshout, begint om 14.00 uur en is gra-
tis toegankelijk.

Huishoudbeurs
Op donderdagochtend  26 februari 

vertrekt om 7.50 uur een bus vanaf het 
oude gemeentehuis aan de Heuvel 
in Lieshout naar de Huishoudbeurs in 
de RAI in Amsterdam. De kosten zijn 
€31,00, inclusief entree. Niet-leden zijn 
van harte welkom. Aanmelden kan tot 
en met dinsdag 17 februari bij de inloop.

Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de inloop. De inloop is iedere dinsdag-
morgen van 10.00 tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. U bent hier van harte wel-
kom voor informatie over de KBO, om 
u op te geven voor een van de KBO 
activiteiten, of gewoon voor een kop 
koffie. Er zijn altijd mensen die voor de 
gezelligheid een uurtje komen buurten. 
En ook daar is de inloop voor bedoeld. 
Alle bestuursleden van de Lieshoutse 
Seniorenvereniging zijn tijdens de in-
loop aanwezig. 

W.F. vd Kerkhof
Onze jaarlijkse

WINTEROPRUIMING
is weer gestart met

gouden en zilveren sieraden,
horloges en klokken

Horloger-Juwelier , Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM
Jeugd EHBO een groot succes 

Een aantal maanden geleden wer-
den de leerlingen van groep 7 en 
8 van OBS Het Klokhuis gevraagd 
of ze aan Jeugd EHBO wilde gaan 
deelnemen. Er was plaats voor 12 
kinderen. Er waren echter 19 kin-
deren die zich hadden aangemeld. 
Een groot succes en ze moesten op 
zoek naar een extra juf of mees-
ter. Op 6 oktober zijn we gestart. 
Inge, Peter en Elsina van EHBO-
vereniging Beek en Donk gaven 
ons op maandagmiddag les uit het 
Oranje Kruis Jeugd Boekje. Ieder 
kind kreeg zijn eigen verbanddoos 
en een werkschriftje. Het heet 
wel Jeugd EHBO, maar alles werd 
behandeld. De stabiele zijligging, 
Heimlich greep en Rautek. Ook 
reanimatie, en we hebben zelfs 
met een AED mogen oefenen. 
We hebben geleerd wat we moe-
ten doen als iemand oververhit is, 
verbrand of onderkoeld. We heb-
ben geoefend met het aanleggen 
van een (snel)verband, driekante 
doek en andere hulpmiddelen. 
Thuis moesten we huiswerk ma-
ken in een speciaal werkboekje en 
oefenen op papa, mama, broertje 
of zusje. Op school kregen we uit-
leg met foto’s, filmpjes en oefenen 
op elkaar. Op maandag 12 januari 
hadden we examen. Een week la-
ter werden de diploma’s uitgereikt 
en iedereen was geslaagd! Dank 
je wel Inge, Peter en Elsina. Ik 
vond het heel gezellig en leuk om 
te doen. Je leert een heleboel en 
het voelt fijn om andere te kunnen 
helpen. Het was een groot succes 
en als je ooit de kans krijgt om ook 
jeugd EHBO te gaan volgen moet 
je het zeker doen.

Thijs van Antwerpen (Leerling)

In 1975, al weer 40 jaar geleden, heb ik mij gevestigd als
tandarts in Aarle-Rixtel. Eerst aan de Kapellaan en vanaf 

1980 aan de Broekelingstraat.

Op 27 februari  2015 ga ik stoppen met mijn werkzaam-
heden als tandarts in de algemene praktijk, na 6 jaar een 

maatschap te hebben gehad met tandarts Kolkman, die per 
2 februari de praktijk zal voortzetten in het nieuwe Medisch 

Centrum de Kapel naast Mariëngaarde.

Gaarne wil ik al mijn patiënten hartelijk danken voor het in 
mij gestelde vertrouwen en voor de prettige relatie.  

Ik wens u alle goeds.

Met vriendelijke groet,

Carel Martin

Broekelingstraat 8, 5735 HC Aarle-Rixtel.
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Het team van jongerenwerkers van 
welzijnsorganisatie ViERBINDEN is 
bij de start van het nieuwe jaar uit-
gebreid met twee nieuwe medewer-
kers. Het team wordt versterkt met 
John van de Kimmenade en Anneke 
Merks.

John van de Kimmenade 
John van de Kimmenade is 33 jaar 
oud en oorspronkelijk afkomstig 
uit Mierlo-Hout. Hij bouwde al een 
ruime ervaring op in het jongeren-
werk en het organiseren van sport-
activiteiten. Na zijn opleiding aan 
de ALO en het CIOS ging hij aan de 
slag als jongerenwerker in Deurne 
en later ook bij de stichting Welzijn 
Laarbeek, de voorloper van het hui-
dige ViERBINDEN. De afgelopen drie 
jaar werkte hij voor een stichting in 
Helmond. Eind vorig jaar werd hij 
benaderd door ViERBINDEN met de 
vraag om jongerenwerker/sport-
werker te worden. “De gemeente 
Laarbeek legt heel veel nadruk op 
het burgerinitiatief en dat spreekt 
me enorm aan”, verduidelijkt John 
zijn beslissing. Binnen de stichting 
ViERBINDEN is hij verantwoordelijk 
voor het ondersteunen van sport-
verenigingen, het stimuleren van het 
gebruik van de verschillende sport-
velden in de gemeente en het stimu-
leren en ondersteunen van burgeri-
nitiatieven en sportieve activiteiten. 

“De Gezondheidsrace is in Laarbeek 
ieder jaar een enorm succes en het 
lijkt me fantastisch om de vrijwilligers 
te helpen bij het organiseren van een 
vergelijkbaar initiatief voor kinderen 
en jongeren.”

Anneke Merks 
De tweede nieuwe medewerker die 
vanaf begin dit jaar aan de slag is ge-
gaan voor de stichting ViERBINDEN, 
is Anneke Merks. Anneke is 29 
jaar oud en geboren en getogen in 
Lieshout. Als sociaal pedagogisch 
werker werkte zij de laatste acht jaar 
bij de Stichting Maatschappelijke 
Opvang Helmond, waar ze mensen 
met autisme, tienermoeders, alco-
hol- of drugsverslaafden en mensen 
met psychologische problemen be-
geleidde. Daarvoor werkte ze als am-
bulante woonbegeleider voor Savant 
bij woonzorgcentrum De Eeuwsels 
“Toen ik voor deze positie gevraagd 
werd door ViERBINDEN, hoefde ik 
niet lang na te denken. Ik ben 29 
jaar en ik werkte al acht jaar voor 
dezelfde stichting. Ik was op zoek 
naar een nieuwe uitdaging.” De taak 
van Anneke is om contact te leggen 
met (groepen) jongeren en hen waar 
nodig te ondersteunen bij vragen en 
problemen. Daarbij gebruikt ze een 
proactieve aanpak. Naast contacten 
met jongeren ondersteunt zij de (vrij-
willigers van) de tienercentra in de 

kernen met kennis en kunde. Naast 
voorkomen en vroegtijdig aanpakken 
van problemen zal Anneke jongeren 
helpen met het opzetten van nieuwe 
initiatieven. “Ik hoop dit jaar een 
sterk netwerk op te kunnen bouwen 
van vrijwilligers, organisaties en pro-
fessionals”, besluit Anneke.

Meer informatie 
Wil je meer weten over het team 
jongerenwerk? Heb je problemen of 
vragen? Of wil je iets organiseren, 
zoals een feest, een sportieve of een 
creatieve activiteit? Neem dan zeker 
contact op met John of Anneke via 
jvdkimmenade@vierbinden.nl of 
amerks@vierbinden.nl

Jongerenwerk

John van de Kimmenade

Anneke Merks

ViERBINDEN.NL

ViERBINDEN begint 2015 met nieuw team jongerenwerkers

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

De Bijzondere 
Vrijwilliger
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Deze week: Ad de Hoon
Vrijwilligerswerk:
Jongerencentrum Cendra

Deze week staat Ad de Hoon in het 
middelpunt, een positie die hij liever 
niet inneemt. Ad is de voorzitter van 
jongerencentrum Cendra in Aarle-
Rixtel. Kort na zijn trouwen kwam 
hij op zeer jeugdige leeftijd, als 
gevolg van een paar heftige onge-
lukken na elkaar, gedwongen thuis 
te zitten. 

Ontstaan jongerenwerk 
Vanuit Ads vroegere werk als vakbe-
geleider in de bouw was Ad gewend 
om met jongeren om te gaan. Hij 
raakte bekend met het werk van 
pastoor Tilman, die in Aarle-Rixtel 
werkte als pastor. Tilman begreep de 

jongeren en besloot de grote ongeli-
jkheid tussen kinderen weg te nemen 
door ver van Aarle zeilkampen te or-
ganiseren. Hier was iedereen gelijk 
en werd de basis gelegd voor de ge-
dachte achter het latere Cendra. Ook 
Liesbeth van de Heuvel moet worden 
genoemd als voorvechtster van het 
werk voor jongeren. Ad is erg trots 
op Cendra. Hij noemt het nooit ‘zijn 
Cendra’, want het is en blijft van de 
kinderen. De naam refereert aan de 
voornamen van de oprichters, al-
lemaal jongeren, die vonden dat zoi-
ets nodig was in hun Aarle-Rixtel. 

Kracht 
Op de vraag, waarom Cendra zo ver-
schillend is van het andere jongeren-
werk binnen Laarbeek antwoordt 
Ad, dat dit te maken heeft met de 
instelling, die de groep van 15 vri-
jwilligers hanteert. Er wordt door 
Cendra namelijk niets georganiseerd. 
Iedereen kan op de openingstijden, 
woensdagmiddag en –avond en vri-
jdagavond binnenlopen om wat te 
spelen, knutselen of te buurten. Vaak 

zitten grote groepen buiten onder het 
dak van de enige officiële overdekte 
hangplek voor de jeugd in Nederland. 
Ad laat vol trots de ruimtes van 
Cendra zien met onder andere een 
echte spreekkamer voor een kind dat 
zijn of haar verhaal kwijt wil. “Als wij 
het niet kunnen oplossen, gaan we 
met toestemming van het kind verder 
kijken”, vertelt Ad, “belangrijk is dat 
het kind weet, dat het gezien wordt”. 

Jongerenwerkers 
Ad roemt de samenwerking met 
en benadrukt het belang van een 
jeugd- en jongerenwerker voor een 
dorp, want; “Vergeet niet, dat er in 
Laarbeek elke nacht ongeveer 100 
kinderen rondlopen, die niet weten 
waar ze naartoe moeten!”
Ad vertelt veel over zijn gedrevenheid 
en weinig over zichzelf, maar dat is 
niet nodig, want hij is Cendra en het 
bereiken van de jongeren met proble-
men van 10 tot 18 jaar is zijn grootste 
doel, maar: “We organiseren niets, 
wij zijn er alleen en kunnen goed 
luisteren.” Meer informatie op 
www.cendra.net.

Mooi Vrijwillig Laarbeek

www.vierbinden.nl

Maatje gezocht voor 51-jarige vrouw

Kom 5 februari dansen in Zonnetij

Beek en Donk - Een 51-jarige vrouw 
uit Beek en Donk is op zoek naar een 
maatje. Deze mevrouw is licht ver-
standelijk beperkt. Mevrouw houdt 
van schlagermuziek, fietsen, wande-
len, winkelen, kienen en (stijl) dan-
sen. Ze zoekt een maatje die haar een 
luisterend oor kan bieden en om sa-
men gezellige activiteiten te onderne-
men zoals fietsen of winkelen. 

Het maatjesproject is een initiatief 
van ViERBINDEN. Een maatje wordt 

gekoppeld aan iemand die een maatje 
zoekt. Het is belangrijk dat er sprake is 
van een goede klik. Vervolgens gaan 
de maatjes wekelijks of tweewekelijks 
samen iets ondernemen. 

Wil jij maatje worden, of heb je vragen 
over het maatjesproject? Neem dan 
contact op met Suzan de Koning van 
ViERBINDEN via tel. 0492-328800 of 
mail sdkoning@vierbinden.nl.

Aarle-Rixtel - De volgende dansavond 
staat al weer voor de deur.  Let wel, de 
tijden zijn veranderd. In het nieuwe 
jaar wordt er gedanst op de donder-
dagavond.

De eerstvolgende dansavond is don-
derdag 5 februari van 19.30 tot 21.30 
uur. Onder leiding van de ervaren DJ 
Gerrit Jacobs zullen er verschillende 
gezelschapsdansen voorbij gaan ko-
men. Te denken valt aan de Wals, 

Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een 
Swing. Iedereen is welkom, je hebt 
geen partner nodig. De avonden zijn 
goed voor lijf en leden en dansen 
houdt je jong! 

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Machteld 
Hoebergen van ViERBINDEN, mail  
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar 
Zonnetij!
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Beek en Donk - De mensen van 
KansPlus hebben vorige week vrij-
dagavond met volle teugen genoten 
van de carnavalsavond bij Café/Zaal 
Dave van de Burgt. De Club van 100 
van de Teugelders van Ganzendonck 
had voor een gezellig programma ge-
zorgd, wat werd aangevuld door mu-
zikaal zangtalent vanuit de KansPlus 
leden zelf. 

KansPlus Prins Koen Leenders en 
Prinses Petra Engels (beiden uit Beek 
en Donk) en Adjudant Joel Verbakel 
(Aarle-Rixtel) hadden het overdui-
delijk prima naar hun zin. Het or-
kest Waizenutmat, zanger Willy van 
Oorschot en DJ No Talking waren er 
voor de nodige feestnummers, waarop 
flink werd gehost en gedanst. Prins 
Luuk XLIII, Prinses Marianke en het 
Gekleed gevolg, Jeugdprins Luukske 
XXIX, Jeugdprinses Michelle en de 
Jeugdraad van 11, en natuurlijk boer 
Guus en boerin Caro feestten mee met 
alle gasten. Met een presentje en een 
leuke avond achter zich latend werd 
iedereen uiteindelijk weer netjes thuis-
gebracht.

“De leden van de Club van 100 mo-
gen trots zijn dat ze, door hun lidmaat-
schap, dit soort activiteiten ondersteu-
nen”, aldus voorzitter Maarten Maas. 
Heeft u ook belangstelling voor de 
Club van 100, kijk dan op 
www.teugelders.nl.

Elisabethplaats 4   
5421 LC Gemert   
0492-363038  
gemert@woonplezier.nl   
www.woonplezier.nl

Bart Verbakel
Registermakelaar/taxateur 

TE KOOP - OPEN HUIS
Graag verwelkomen wij u op het open huis van

deze 2 unieke woningen!!  Ginderdoor 26 en 28 in Mariahout. 

Op slechts enkele minuten van de dorpskern 
ligt dit luxe gebouwde, vrijstaande landhuis 
van 800 m3. De jonge woning (2002) is in-
gedeeld met 7 slaapkamers en 2 badkamers. 
Geschikt voor begane grond bewoning of 
grote gezinnen. Liefhebbers van veel grond 
opgelet. De huidige vraagprijs van € 499.500 
k.k. is gebaseerd op een perceel van ca. 
1.100 m2. Indien gewenst is er grond bij te 
kopen.

Landelijk gelegen vrijstaande woonboerderij 
uit ca. 1895 met 1.836 m2 grond op korte 
afstand van de kern Mariahout. 
Eventuele extra grond is tot 3.600 m2 bij te 
kopen. 
De woning van ca. 1300 m3 is grotendeels 
bewoonbaar, maar dient grondig 
gerenoveerd te worden en biedt derhalve tal 
van mogelijkheden. 

Ginderdoor 26

Ginderdoor 28

€ 499.500 k.k.

€ 349.000 k.k.

DE KOFFIE STAAT KLAAR!!
Op woensdag 4 februari 2015 vindt er bij beide woningen een OPEN HUIS plaats. 
U bent dan van harte welkom om tussen 15.30 en 17.00u de woningen vrijblij-
vend te komen bezichtigen. Bent u verhinderd op deze dag, neem gerust contact 
op met ons kantoor voor het inplannen van een individuele bezichtiging. 

Volg ons ook via diverse Social Media!

CARNAVAL 2015
Gezellige KansPlus carnavalsavond Guus en Caro klaar voor boerenbruiloft?

Het was gezellig bij de KansPlus carnavalsavond

Beek en Donk - Boer Guus (Dave v.d. 
Burgt) en boerin Caro (Carolijn Bouw) 
lijken helemaal klaar te zijn voor de 
boerenbruiloft op carnavalsdinsdag. 
Het Ganzendonckse boerenpaar heeft 
vorige week zaterdagavond een schit-
terend vrijgezellenfeestje gehouden 
bij de boer thuis. 

Zoals ieder jaar moest het aankomend 
paartje allerlei opdrachten uitvoeren, 
al dan niet met hulp van vrienden en 
vriendinnen. Uiteindelijk brachten ze 
het er beiden evengoed vanaf, waar-
door niets het aanstaande huwelijk in 

de weg zou hoeven staan. Opmerkelijk 
was wel dat boer Guus aan het eind 
van de avond zijn ‘toekomstige- én 
ex-vrouw’ bedankte voor de avond. 
Of hij in beide gevallen boerin Caro 
bedoelde is niet duidelijk geworden.

Buiten de vele vrienden en beken-
den was ook carnavalsvereniging 
de Bergkneuters met hofkapel de 
Bergtoeters uit Handel aanwezig. 
Mario Rovers en Hanneke van Oss 
presenteerden de druk bezochte 
avond. 

Het boerenpaar van Ganzendonck

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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CARNAVAL 2015
Het boerenbruidspaar uit 
Raopersgat is verloofd

Lieshout - Het aanstaande boeren-
bruidspaar, Joannes van Kemenade 
en Petronella Vervoort, bijgestaan 
door hun getuigen Astrid van den 
Bosch en Martin Prinsen, hebben de 
beproevingen die de verlovingscom-
missie op donderdag 22 januari voor 
hen in petto had goed doorstaan. 

Zij konden elkaar die avond nog 
in verzorgingshuis Franciscushof 
in Lieshout de trouwbelofte doen. 
Door de ludieke invulling van het 
programma, bezorgt de boerenbrui-
loftorganisatie de bewoners en om-
wonenden van het verzorgingshuis 
in deze kille en donkere periode van 

het jaar een gezellige en amusante 
avond. Prinsenkwintet ‘De Bruurs’ uit 
Raopersgat, meervoudig winnaar van 
het Laarbeeks liedjesfestival, stond 
weer garant voor een gevarieerd mu-
zikaal intermezzo. De voltrekking van 
het onecht huwelijk van Joannes en 
Petronella is op carnavalsmaandag 
16 februari in de grote zaal van het 
Raopershuis aan de Grotenhof en be-
gint om 13.00 uur. Deze ceremonie 
is openbaar en voor iedereen gratis 
toegankelijk. Na de ludieke  inzege-
ning is er amusement. Om 15.00 uur 
begint de receptie en aansluitend is 
het boerenbal.

Lieshout - CV De Raopers hield zon-
dag hun jaarlijkse jeugd bonte mid-
dag. Prins Wouter, Prinses Maud, 
Adjudant Ivano, Hofdame Faye en 
Hofnar Stan en hun volledige gevolg 
waren hiervan getuige. 

In een prachtig omgetoverd Dorpshuis 
tot feestzaal betraden veel jonge ar-
tiesten het podium, om hier hun 
kwaliteiten te laten zien. Er werd ge-
playbackt, gedanst en volop plezier 
gemaakt. De optredens werden met 
veel plezier uigevoerd door kinderen 
uit Lieshout, die ook aangemoedigd 
werden door hun ouders, familie en 
door de grote Prins Rob d’n Urste en 
zijn Adjudant John en hun gevolg. Dit 
jaar was er een uitzonderlijke bijzon-
dere jury aanwezig, deze bestond uit 
Bassie en Adriaan in gezelschap van 
Marielle Cruts (de vrouw van de grote 
prins). De jury had de zware taak om 
de verschillende groepen te beoorde-
len en de winaars bekend te maken. 

Binnen groep 1 waren de winaars: 
Antje, Teuntje, Jinte van Boxmeer en 
Ilke Biemans. Binnen groep 2 was 
de winnaar: Sterre Migchels. Binnen 
groep 3 waren de winnaars: Isis 
Welten, Emma Brusaert, Maud Aalders 
en Lisa de groot. Cv De Raopers en 
hun jeugdleiding kunnen terug kijken 
op een zeer geslaagde middag. De 
presentatie van deze middag was in 
handen van Martijn van den Baar en 
Martin Verkuijlen.

Paniek in Raopersgat: scepter zoek 

Amusementsweekend bij de Teugelders

Jeugd bonte middag CV De 
Raopers, één groot feest

Lieshout – Prins Rob den Urste van 
Raopersgat is 13 december zijn scepter 
kwijtgeraakt. Waar is de scepter ge-
bleven, bleef lange tijd de grote vraag. 
In het nieuwe jaar dook er plotseling 
een Facebook pagina op met de naam 
Sceptertje Sceptertje. Hierin staan op-
drachten die Prins Rob den Urste iede-
re week moet uitvoeren om de scepter 
terug te verdienen. 

Na het uitvoeren van de opdracht 
komt de vraag ‘spiegeltje spiegel-
tje aan de wand, wie is de Prins van 
Raopersgat.....?’ Omdat de Raopers 
de spot dreven met het Heikeuterdorp 
tijdens het bekendmaken van Prins 

Rob den Urste van Raopersgat waren 
de twee eerste opdrachten bedoeld als 
goedmakers naar de Heikneuters:  Zo 
heeft hij zijn excuses aan moet bieden 
aan Albert van de Bogaard. Voor op-
dracht 2 moest hij 2 kaarsjes aanste-
ken en betalen in de Mariagrot. Ook 
moest nog even het grind aldaar wor-
den geharkt. Kaarsjes aansteken zon-
der betalen, nee dat kan niet als een 
echte Prins. Afgelopen zaterdag tijdens 
‘Wedden dat je lacht’ in het Dorpshuis 
te Raopersgat moest Prins Rob den 
Urste een varken wassen op het podi-
um, in het bijzijn van een volle zaal toe-
schouwers. Ook deze derde opdracht 
is door Prins Rob den Urste samen met 

en adjudant John goed uitgevoerd. 
Met een borstel, teil, handdoek en een 
speelgoed varken heeft hij samen met 
de voltallige raad van de Raopers het 
varken gewassen. 

Het sceptertje sceptertje uit Facebook 
is nu weer tevreden. De volgende op-
dracht komt er weer aan. Hoe gaat dit 
aflopen. Wat moet Prins Rob den Urste 
nog allemaal doen om zijn scepter terug 
te krijgen. Een prins zonder scepter is 
geen prins. Kan Prins Rob den Urste de 
eer van Raopersgat redden? Wil je dit 
sprookje uit Raopersgat volgen en we-
ten hoe het afloopt wordt dan vriend 
van Sceptertje Sceptertje op Facebook. 

Beek en Donk – Dit weekend staat 
bij de Teugelders van Ganzendonck 
in het teken van heel veel amu-
sement. Zaterdagmiddag om 
13.30 uur wordt afgetrapt met de 
Seniorenmiddag. 

In muziekcentrum het Anker ver-
maakt een keur van artiesten het 
publiek. Onder hen topkletsers 
Frank Schrijen en Ad Vermeulen 
(Brabants kampioen 2014). Ook 
amusementsgroepen ‘Erpel uit ut 
Zekske’ en ‘Applaus’ zorgen voor 

het nodige vertier. Muzikale bijdra-
ges zijn er van de Lieshoutse Bruurs 
(winnaars Laarbeeks Liedjesfestival 
2014) en de Beek en Donkse 
Octopus band. Voor het dansge-
deelte zorgen de Ganzendonckse 
dansmariekes. De laatste kaartjes 
zijn voor €4,00 nog verkrijgbaar 
aan de zaal.

Zaterdagavond is het tijd voor de 
Sauwelavond. Alleen het aller-
beste is naar muziekcentrum het 
Anker gehaald en het beloofd dan 
ook opnieuw een prachtige avond 
te worden. Striepke Veur, Harrie 
Hens, Berry Knapen, Jeroen’s Clan, 
Frank Schrijen, een speciale klets 
van Koop Drost, de Ganzendonckse 
Dansmariekes, Rôllik Goewd, en de 
afterparty met de Foute Vinylshow 
staan borg voor een sfeervolle 
avond. Er zijn helaas geen kaartjes 
meer beschikbaar voor deze avond.

Zondag vanaf 13.30 uur is het 
Anker voor de jeugd. Al weken 
lang bereiden velen zich voor op 
een leuk optreden. Bij de één is dat 
een playback act of iets muzikaals. 
Anderen hebben een mooie dans 
ingestudeerd. Iedereen is van harte 
uitgenodigd deze gezellige middag 
te bezoeken en de prestaties van de 
Ganzendonckse jeugd te bewonde-
ren. 

Jolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/VisagisteAllround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

Jeugd bonte middag bij CV De Raopers

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

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Onze natuurgids neemt u graag mee om dit mooie gebied te bewonderen!Neem uwwandelschoenen mee!

Winterwandeling 

‘Pak de Biezen’

Aanvang 10.00 uur
Prijs € 8,50
(inclusief warme chocomel en erwtensoep)

Locatie: verzamelen bij  
Herberg de Brabantse Kluis

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

24 JAN.

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Wegens succesactie verlengd!Feestje? €20,00 p.p. 
DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Mooi UIT in Laarbeek

CARNAVAL 2015
Regionale actie op touw voor behoud Café van de Burgt
Beek en Donk - Het via de lokale 
media naar buiten gebrachte voor-
nemen van uitbater Dave van de 
Burgt van Café van de Burgt om 
het horecavak te verlaten, heeft 
een golf van reacties teweeg ge-
bracht. Inmiddels is er een actie-
comité in beweging gekomen om 
de inspanningen voor het behoud 
van het café aan het Heuvelplein 
te kanaliseren. 

Volgens het Gezicht van dit actie-
comité kan Dave wel denken dat 
het gras bij de buren groener is, 
maar uiteindelijk is het nergens in 
de wereld zo goed als hier in het 
dorp; “Hoogste tijd om dat voor 
eens en voor altijd duidelijk te ma-
ken.”
 
Het actiecomité heeft afgelopen 
week contact opgenomen met de 
diverse initiatiefnemers van spon-
tane hulpacties. Op dit moment 
wordt gedacht aan de organisatie 
van een gezamenlijke avond waar-
bij, met medewerking van lokale en 
regionale media, middelen worden 
geworven om een mogelijke over-
name af te kunnen wenden. Het 
comité meent dat Dave, gezien 
zijn laconieke reactie op een eerder 

financieel bod, uiteindelijk met har-
de pecunia overtuigd zal moeten 
worden. “Morele steunbetuigingen 
om hem te behouden voor het café 
hebben tot nu toe nog maar weinig 
indruk op hem gemaakt. “Anders 
zou hij er nooit met de eerste de 
beste goed bemiddelde boerin tus-
senuit geknepen zijn”, aldus het 
Gezicht.
 
Save the Dave
De eerste georganiseerde actie 
komt uit de koker van Beweging 
Op d’n Tocht. Met de ultiem cha-
ritatieve oproep ‘Save the Dave’,  
gaat men diverse spontane lokale 
en landelijke initiatieven de moge-
lijkheid bieden het podium te be-
treden in het bedreigde café. Naast 
een grote sponsenloop en dito lo-
terij zijn er plannen voor een onge-
evenaard spektakel onder de titel 
Benefrietconcert. Inmiddels hebben 
diverse leden van Nummerke 3 zich 
aangemeld om hun intellectuele 
en (iets mindere) muzikale talen-
ten belangeloos in te zetten. Ook 
de achterban van het jongste or-
kest Stoudt en de ouderen van de 
vroegtijdig overleden Hofkapel wil-
len graag hun beste beentje voor 
zetten. Om dit te kunnen faciliteren 

wordt er een alcoholvrije zone in-
gericht en een rollator-vriendelijke 
toegang gebouwd.
 
Ook tegenvallers
Helaas moet het comité ook te-
genvallers incasseren. De eerdere 
toezegging van de nieuwe exploi-
tanten van cafetaria De Bumkes 
om hun culinaire kwaliteiten bij het 
Benefrietconcert belangeloos in te 
zetten is om fonetische redenen in-
getrokken. Er worden nu pogingen 
ondernomen om andere lokale cu-
linaire instituten en wereldkeukens 
te enthousiasmeren.

Aanmelden Save the Dave-acties
Het comité van Save the Dave staat 
open voor nieuwe initiatieven. Zelfs 
het idee van de immer goedgeluim-
de Omroep Kontakt DJ Mario voor 
de organisatie van een bierGlazen 
Huis oogst veel bijval. “De hele 
wereld is welkom om onze Dave 
te behouden”, aldus het Gezicht. 
“Zelf hebben wij de hele wereld al 
gezien, maar zonder thuis valt toch 
je basis weg. Vandaar roepen wij 
meerdere creatievelingen op om bij 
te dragen aan het behoud van onze 
collectieve thuishaven”.

Dave tussen 2 actievoerders

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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Laarbeek - Dit jaar werden de 
wereldkampioenschappen na 
bijna 20 jaar weer in Nederland 
gehouden. Ruim 25.000 vogels 
uit 23 landen werden ingezonden 

naar Rosmalen. Deze wereld-
show wordt georganiseerd onder  
auspiciën van de Com 
(Confédération Ornithlogique 
Mondiale).

Gerard van de Akker van 
Vogelvereniging Laarbeek be-
haalde zilver met een kwartel, en 
nog hoge waarderingen met 3 an-
dere vogels. Ook de leden Anton 
Verhagen, Tonnie Vereijken en 
Ad Verstraaten behaalden met 
hun vogels hoge punten en zaten 

hiermee heel dicht tegen de ere-
prijzen aan. Wereldkampioen 
worden is natuurlijk het doel van 
iedere deelnemer, maar hoge 
waardering voor je vogels krijgen 
geeft ook veel voldoening zeker 
uit zo’n groot deelnemersveld 
vanuit de hele wereld. De leden 
van Vogelvereniging Laarbeek 
gaan zich weer langzaam voor-
bereiden op het nieuwe kweek-
seizoen met hopelijk weer net 
zo’n geweldige resultaten als af-
gelopen jaar.

Bedrijf: Skyhighmedia
In gesprek met: Roel Beekmans 
Locatie: Schoolstraat 15, Beek en Donk  

Redacteur: Nikki Barten

Wil je een nieuw logo? Een compleet nieuwe 
huisstijl? Of een mooie, goede website? Roel 
Beekmans van Skyhighmedia kan het allemaal 
voor je ontwerpen en maken. De kennis en kunde 
van Roel is uniek: hij is zowel creatief als technisch 
en heeft daarom als eenmanszaak veel te bieden. 
Afgelopen november vierde Skyhighmedia zijn 
vijfjarig bestaan. Tijd voor een kop koffie.

Het klinkt alsof je een alleskunner bent. 
“Haha. Bij ontwerpen ligt echt mijn passie. 
Toevallig ben ik heel technisch, waardoor ik alles 
ook uit kan werken op de computer. Het is fijn dat 
ik als eenmanszaak veel kan bieden aan onderne-
mers. Daarnaast is daardoor mijn prijs-kwaliteit-
verhouding heel goed, omdat ik op deze manier 
low cost kan werken.” 

Kun je uitleggen wat je allemaal precies doet?
“Ik ben grafisch vormgever. Als bedrijven een 
nieuw logo willen of hun logo willen restylen, kun-
nen ze bij mij terecht. Ik ga met ze om tafel om 
samen te brainstormen over een nieuw of gere-
styled logo. Meedenken met de klant vind ik erg 
belangrijk. Als het nieuwe logo er is, kan ik voor 
de complete huisstijl zorgen, denk hierbij aan en-
veloppen, briefpapier en visitekaartjes. Naast dit 
maak ik ook webdesigns en bouw ik websites. Van 
platte, wat makkelijkere sites tot meer geavan-
ceerde websites, waarop bijvoorbeeld een web-
shop of intranet zit. 

Tegenwoordig gaat het gebruik van internet voor 
meer dan 50% via de tablet of telefoon. Doe jij 
hier ook iets mee?
“Ja, zeker. Ik heb me gespecialiseerd in het res-
ponsive maken van websites. Dat houdt in dat een 
website meeschaalt en daardoor goed toeganke-
lijk is op smartphones en tablets. Je bouwt daar 
als het ware aparte versies voor. Het kost fracti-
oneel iets meer om een website op die manier te 
bouwen, maar het is enorm belangrijk voor een 
bedrijf. Ik raad iedereen aan om dit te doen.”

En doe je nog meer dan dat?
“Het meeste werk heb ik zojuist benoemd, maar 
daarnaast kan en doe ik als grafisch vormgever 
natuurlijk nog meer. Dus ook voor klussen zoals 
het maken van een nieuwsbrief, advertenties, pos-
ters, brochures, drukwerk en fotografie kun je bij 
mij terecht. Eigenlijk alles wat met grafisch vorm-
geven te maken heeft.”

Werk je veel binnen Laarbeek?
“Ja, ik heb veel Laarbeekse klanten (zie hieron-
der). Daarnaast verricht ik ook best wel wat vrij-
willigerswerk. Zo doe ik dat voor Tienerwerk De 
Boemerang, badmintonclub BC Mixed en WiSH 
Outdoor. Voor dit laatstgenoemde festival maak ik 
jaarlijks de festivalkrant. Ik vind het belangrijk om 
als ondernemer maatschappelijke betrokkenheid 
te tonen. Binnenkort ga ik de website maken voor 
Color Fun! – een nieuw Laarbeeks evenement 
– en voor de ondernemersvereniging Stichting 
Bedrijven Belangen Laarbeek. Deze vereniging 
gaat vernieuwen. Ze krijgen zelfs een nieuwe 
naam. Een leuke uitdaging om ook hiervoor een 
website te maken!” 

Je bestaat alweer vijf jaar. Hoe vier je dit?
“Ik heb voor mezelf een nieuwe website ontwor-
pen en gemaakt. Deze staat sinds pas online. Op 
deze website zie je wat ik kan, maar vind je ook 
mijn complete portfolio. Ik raad het mensen ze-
ker aan om eens een kijkje te nemen op deze site: 
www.skyhighmedia.nl.

Heb je interesse in Roels diensten of wil je meer 
informatie? Neem dan contact met hem op. 
Dit kan per e-mail: info@skyhighmedia.nl. 
Of telefonisch: 06-42812232. 

Skyhighmedia heeft diverse Laarbeekse klanten,  
waaronder: 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

website, webshop, drukwerk website, drukwerk, fotografiewebsite, drukwerk websitelogo, website, drukwerk, nieuwsbrief

OP DE KOFFIE BIJ...  SKYHIGHMEDIA
Roel Beekmans

Een boompje opzetten...

Natuurliefhebber Wim Weijers probeert mensen te trig-
geren om naar buiten te gaan. Loopt er in de bossen van 

Mariahout nog een verdwaalde bizon rond? 

‘DE BIZON’

Zilver Vogelvereniging Laarbeek bij wereldkampioenschap

Tentoonstelling Heemkundekring ’t Hof van Liessent

Crea Braderie in het Ontmoetingscentrum

Lieshout - De heemkundekring ’t 
Hof van Liessent, heeft een ten-
toonstelling over ‘toen en nu’. 
Foto’s van gebouwen, huizen, 
straatgezichten, enz. van vroeger 
en nu. 

De veranderingen in het straat-
beeld van vroeger. Huizen die weg 
zijn, en wat er voor terug gekomen 
is, Huizen, panden, die totaal ver-
bouwd zijn, je kent ze niet meer 
terug. De tentoonstelling is te zien 

tijdens de openingstijdens van het 
Dorpshuis. De foto’s zijn te zien in 
de vitrines en in de gangen van 
het Dorpshuis. Kom kijken naar ’t 
Liessent van vroeger.

Beek en Donk - Voor de eerste 
keer wordt er crea braderie gehou-
den in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg 29 te Beek en 
Donk. Hier kun je op 26 februari 
terecht van 19.00 tot 21.30 uur.

De creatievelingen hebben hun 
best gedaan om verschillende 
spulletjes te maken en die nu ook 
te gaan verkopen.  Er is van alles te 
koop op die avond zoals: kraam-
cadeau ’s, tasjes, sleutelhangers, 

beren, geurhangers, bloemstuk-
ken van foambloemen, knuffels, 
sokken, poppekleertjes, beelden 
keramiek, sieraden, 3d kaarten, 
etc. Kom even gezellig een kijkje 
nemen. De entree is gratis.

5 STIHL MOTORZAGEN 
TEGEN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN!

LAAT ZE NIET AAN JE VOORBIJGLIJDEN.

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE
WWW.JOSMARTENS.NL

Websites
Drukwerk
Huisstijl ontwikkeling
Social Media
Grafisch ontwerp

Voor de uitstraling 
van uw bedrijf

www.coverhoeven.nl
info@coverhoeven.nl
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MooiBoerdonk

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

businesscentergemert@kingspanunidek.com.

Uitnodiging Boerenbruiloft Boerdonk

Carnaval bij R.K.S.V. Boerdonk

Jan Noten nieuwe trainer R.K.S.V. Boerdonk

Boerdonk - Pascal Timmers 
& Mieke Bevers en getuigen 
Dorette en Marco willlen ullie 
gèr uitnodigen vur de brulloft op 

carnavalsdinsdag 17 februari in 
Boering. 

Um 11.30 uur vertrekken ze vanaf 
den Hazenpot um ut bruidje mee 
an te hoalen. Noaderhand goan ze 
an tafel, hier moete trouwes van te 
vurre wel un kartje vur kopen. Um 
13.00 uur begint dan de trouwerij, 
woar ze dur Prins Jos dun Urste van 
de Zandhazen in het onecht worre 
verbonden. Vanaf 14.30 uur kunde 
ut paar feliciteren en unne borrel 
komme vatte. Houdoe wanne. 

Kartjes vur de koffietafel zin te koop 
in den Hazenpot. Kosten: volwasse-
nen €8,00  en kinderen t/m groep 8 
betalen €4,00.

Boerdonk – De kantine van R.K.S.V. 
Boerdonk is van vrijdag 30 januari 
tot en met zondag 1 februari omgeto-
verd tot een waar carnavalshonk. Dan 
wordt er niet gedacht aan voetbal, 
maar aan carnaval. 

Vrijdag wordt er eerst afscheid geno-
men van Prins Teun d’n urste. Teun 
(v.d. Tillaart) heeft het afgelopen jaar 
op voortreffelijke wijze zijn taak als 
Prins uitgevoerd. Hoewel hij bij zijn 
opkomst zijn steek verloor, heeft hij 
daarna geen steek meer laten vallen. 
Als een ware leider, ging hij voor in de 
polonaise. Maar nu wordt het weer tijd 
voor een wisseling van de wacht. 

Wie wordt de nieuwe prins van 
R.K.S.V. Boerdonk? Hier volgen de 
aanwijzingen, hij of zij:
Kan snel schakelen, is niet op zijn/
haar mondje gevallen, Uitslapen??? 
Uitgeslapen!, is niet bang voor een 
uitdaging, tweeëntwintig, lust wel een 
pilsje, is nog steeds actief voetballer, 
dierenmanieren, is niet bang en steekt 
graag de handen uit de mouwen.

Weet je het nu nog niet, kom dan op 
vrijdag 30 januari naar de kantine. 
Aanvang 20.00 uur. Voor ieder elf-
tal of elvenraad is er wat te verdie-
nen. Maar dan moet je wel op tijd  
aanwezig zijn.

Zaterdag 31 januari is het de beurt aan 
alle kinderen uit Boerdonk vanaf 4 jaar 
tot en met 15 jaar, en aan alle kinderen 
die lid zijn van R.K.S.V. Boerdonk. Het 
jeugdbal begint om 16.00 uur en is om 
19.00 uur afgelopen. Natuurlijk is dan 
ook de nieuwe prins en de ‘Raad van 
Halluf Elf’ aanwezig. Het is de bedoe-
ling dat de ouders de kinderen alleen 
brengen en ophalen.

Zondag 1 februari 2015 is er in de 
kantine van R.K.S.V. Boerdonk van-
af 14.30 uur, een receptie om de 
nieuwe Prins te feliciteren. De or-
ganisatie hoopt u allen te mogen  
begroeten. Alaaf.

Boerdonk - De selectie van voet-
balvereniging R.K.S.V. Boerdonk 
start volgend seizoen onder lei-
ding van Jan Noten. De 57 ja-
rige oefenmeester uit Stiphout is 
momenteel voor het derde sei-
zoen actief bij Brandevoort uit 
Helmond. Met die club staat hij 
op de tweede plaats, in dezelfde 
klasse waar Boerdonk in uitkomt. 

In 1984 is Jan begonnen als jeugd-
trainer bij Stiphout Vooruit. Tot 
2004 is hij actief geweest met 
jeugdelftallen. De laatste jaren als 
hoofd opleidingen bij betaald voet-
balorganisatie TOP-OSS. Daarna 
heeft hij ervaring opgedaan als 
hoofdtrainer bij diverse verenigin-
gen in de buurt. Naast Brandevoort 
is Jan Noten hoofdtrainer geweest 
bij A.S.V. ’33, M.V.C. de Mortel, 
Z.S.V. (zeilberg) en V.V. Nijnsel. In 
2007 is hij gestart met een eigen 
voetbalschool. Met Jan Noten is 

een zeer ervaren trainer binnenge-
haald. Gezien zijn loopbaan, past 
dit perfect bij de jeugdige selectie 

van Boerdonk, die volgend seizoen 
uitkomt in de vijfde klasse. 

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Ook met uw
FORD

kunt u bij
ons terecht!
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Tussen alle passend onderwezen 
lessen vol met prestatiegerichte 
doelstellingen is er gelukkig ook 
nog wel eens ruimte om lekker 
te bomen en te ouwehoeren 
over slappe kletspraat. Ook al 
staat de taalles in het teken van 
het ontleden van de zin, een 
bepaalde woordsoort kan al luik- 
jes in de kinderkopjes openen, 
waarna dat hersenspinsel leidt 
tot een bevlogen betoog van 3 
snelle minuten, ongecensureerd, 
met pa en ma in de hoofdrol. Het 
is maar goed dat deze hoofdper-
sonages niet live aanwezig zijn. 
Klasgenoten luisteren met een 
snel groeiende glimlach op de 
snoet. Vingers prikken gaten 
in de lucht; het eerdere verhaal 
werkt als EPO voor de rest. 
Voordat je het weet zit er een 
klas voor je die allemaal op pole 
position willen staan om hun 
verhaal te vertellen. Telkens als 
er een verhaal afgerond wordt, 
groeien de andere leerlingen 
een centimeter. Hoe hoger, hoe  
eerder je de beurt van de meester 
krijgt, zo is de primaire gedachte. 
Helaas is dat niet zo. Er zit geen 
wiskundige formule achter, er 
valt geen kansberekening op 
los te laten, het is pure willekeur 
welk kind een boekje open mag 
doen over de smeuïge moment-
en in de spaarzame vrije tijd. 
‘Motten spotten’, triomfan-
telijk waren dit de eerste twee 
woorden van Wouter toen hij 
zijn praatje mocht houden in 
een soortgelijk uitwijdmoment  
tijdens de les spelling. ‘Wat?’ 
Er werd met grote, verdwaasde 
ogen vragend rondgekeken. 
‘Wat zeg je nou, Wouter?’, 
meester verwoordde nogmaals 
de vragende blikken van zijn 
klasgenoten. ‘Nou, dat deden 

we eens toen het donker was. 
We hadden niets te doen en za-
gen een mot vliegen. Jim bedacht 
toen dat we wel eens met een 
visnetje richting de vijver kon-
den gaan om motten te vangen. 
Er waren er wel 100! We vingen 
er ook flink wat, maar ze stoften 
nogal’. Wouter besloot zijn olijke 
betoogje met een toonverho-
gende uithaal wat nog het meest 
leek op een verlate lach, alsof hij 
de hele belevenis nog een keer 
ervoer. 
‘Motten spotten, wat heeft 
dat nou weer te maken met  
spelling?’ Karlijn was de complete 
draad van de spellingles kwijt. 
Al die verhalen die het gevolg 
waren van het Franse leenwoord 
‘eau de cologne’ en uiteindelijk 
eindigden bij het ‘motten spot-
ten’, het werd haar te veel. 
‘Nou’, antwoordde Wouter, al-
tijd in voor een scherpe reactie, 
‘spotten is ook een werkwoord’.

Mees Joost 

Motten spotten COLUMN

Beek en Donk - De 3e beauty en Game 
night van tienerwerk De Boemerang, 
afgelopen vrijdag, was wederom een 
doorslaand succes. Voor de aanwe-
zige70 tieners was er volop keuze om 
zich een avondje in de watten te laten 
leggen.  

Haren werden gestyled, een laagje ma-
ke-up op de snoet aangebracht, de na-
gels mooi gelakt, en dan hup door naar 
de fotoshoot om het geheel te vereeuwi-
gen. Ook een  parafine-badje voor lek-
kere zachte handen of een mooie glitter-
tattoo behoorden tot de mogelijkheden.

Voor de gamers was er ook volop keuze; 
de Wii, Playstation, airhockey, darten, 
flipperen of tafeltennis. De dare devils 
konden hun uithoudingsvermogen testen 
op een heuse rodeostier. Na al deze com-
motie kon men de spieren weer los laten 
maken door de masseuses. Halverwege 
de avond werd iedereen even verkoeld 
door een ijsje van ijssalon de Verassing. 
De avond werd geopend met een ge-
zond welkomstdrankje en afgesloten 
met verassingstasje, beiden aangeboden 
door Jan Linders supermarkt. Zij hebben 
Tienerwerk De Boemerang namelijk uit-
gekozen voor het Jan Lindersfonds 2015.

Carnavalsdisco
De volgende datum op de agenda is 
de ‘carnavalsdisco’ op 13 februari. Ben 
jij een echt feestbeest en kan carnaval 
voor jou niet lang genoeg duren? Meldt 
je dan snel aan via de site en warm je 
spieren voor de carnaval vast op tijdens 
de disco. Entree is gratis en je mag een 
introducé meenemen.  Meer weten over 
de activiteiten van Boemerang kijk dan 
snel op hun site. 

Kleding/Speelgoedbeurs
Op donderdag  9 april houdt Tienerwerk 
De Boemerang weer een kleding/speel-
goedbeurs in het Ontmoetingscentrum. 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur is iedereen 
van harte welkom om te komen kijken 
en te kopen. Voor ieder wat wils. Van 
dames-, heren- en kinderkleding, boe-
ken, fietsjes, knuffels tot Playstation en 
babyspullen. De entree is €1,00 en de 
opbrengst komt volledig ten goede aan 
de tieners van 10 t/m 15 jaar uit Beek 
en Donk.  Er is de mogelijkheid om een 
tafel te huren op deze beurs voor slechts 
€5,00.  Ook is er beperkt de mogelijk-
heid tot het plaatsen van een kledingrek. 
Omdat dit echter wel ten koste van het 
aantal te verhuren tafels gaat, zijn wij 
genoodzaakt €2,50 per kledingrek te 

vragen. U krijgt dan uiteraard wel de 
ruimte van een halve tafel om uw rek te 
plaatsen. De tafels  zijn 1.40 m. lang en 
80 cm. breed. Om een tafel/kledingrek  
te reserveren kunt u mailen naar secreta-
ris@boemerangbeekendonk.nl.

Voor meer informatie over deze beurs 
kunt u contact opnemen met C. Otten 
via bovenstaand emailadres, of kijk op 
www.boemerangbeekendonk.nl. Meld 
je ook aan voor de nieuwe nieuwsbrief 
via de site, dan ben je altijd als eerste op 
de hoogte van nieuws en activiteiten.

Carnavalsdisco bij Tienerwerk De Boemerang

Oproep aan kinderen van Hiep-Hoi

Vlooienmarkt in manege D’n Perdenbak

Beek en Donk - Misschien weet je het 
al of heb je nog niets gehoord, maar 
Dave en Carolijn, van de programma-
groep van Hiep-Hoi, gaan trouwen. 
Niet helemaal in het echt, maar in het 
on-echt met de carnaval.

Ze zitten met de optocht op de boeren-
kar en ze zouden het geweldig vinden 
als al ‘hun’ Hiep-Hoi-kinderen achter 
die kar aan zouden lopen. En het zou 
helemaal fantastisch zijn als je ook nog 
een beetje boerachtige kleren aan zou 
hebben. Je mag vanaf het begin mee 
starten, maar als je dat te ver vindt, 

mag je ook aansluiten. Natuurlijk mag 
papa en/of mama ook meelopen als 
jij niet alleen wil. Zou jij het kei leuk 
vinden om met Guus en Caro, want 
zo heten ze nou, mee te lopen, geef 
je dan op. Opgeven kan tot uiterlijk 2 
februari, want ze willen wel zorgen dat 
je ook een prijsje krijgt en daar moet 
voor gezorgd worden.

Laat je mama of papa een mail sturen 
naar Hanneke van Oss om jezelf op te 
geven. Heb je vragen, dan mag je haar 
ook mailen: info@vanossparket.nl.

Lieshout – Gemengd koor Primavera 
houdt, in samenwerking met ‘Ut auw 
Hermenieke’, haar jaarlijkse vlooien-
markt op zondag 8 februari. Voorheen 
werd deze markt gehouden in het 
Dorpshuis, nu echter in manege D’n 
Perdenbak aan de Provincialeweg 26 
in Lieshout. 

De markt start om 12.00 uur en duurt 
tot 15.00 uur. De toegang bedraagt 
€1,50 per persoon. Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang. Beide ver-
enigingen hebben opnieuw weer veel 
mooie en ook waarde¬volle dingen 
bij elkaar verzameld, zodat er voor elk 
wat wils is. Of u nu antiquiteiten zoekt 
of kleine meubeltjes, elektrische ap-
paraten of snuisterijen of zomaar wat 
gebruiksvoorwerpen, u kunt daarvoor 
allemaal in Lieshout terecht.

Veel spullen kunt u rechtstreeks ‘van 
de tafel’ kopen. Daarnaast worden 
de mooiere spullen bij opbod ver-
kocht en dat is in Lieshout altijd een 
belevenis apart. Het is dus niet alleen 

aantrekkelijke koopwaar waarmee  de 
organisatie u wil verwennen, maar 
ook met sfeer en gezelligheid. U bent 
van harte welkom in Manege D’n 
Perdenbak. 

Wie nog spullen beschikbaar wil stel-
len aan beide verenigingen, kan con-
tact opnemen met Adriaan Schepers, 
tel. 0499-422348 of Joop Hendriks, 
tel. 0499-422688 of mail 
jcamhendriks@onsbrabantnet.nl. 

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Leeftijdsgrens bij carnavalsdiscofestival ‘Carnabeats’

Geef kinderen met kanker een lichtpuntje

Laarbeek - Bij de organisatie komen veel 
reacties binnen aangaande de leeftijd-
grens. Vermeld wordt dat ‘Carnabeats’ 
speciaal wordt georganiseerd voor de 
jeugd uit Laarbeek en omliggende ge-
meenten met als doelgroep het voort-
gezet onderwijs t/m 17 jaar.

“Heel mooi dat we zoveel reacties heb-
ben gekregen, dit betekent ook dat er 
veel belangstelling voor is. Carnabeats 
leeft en speelt onder de bevolking van 
Laarbeek. Op allerlei uitingen als pos-
ters, berichten en op de evenementen-
borden word een leeftijd aangegeven 
van 13 t/m 17 jaar.  Misschien niet han-
dig, maar hier is wel doelbewust voor 
gekozen. Deze communicatie voorkomt 
nog meer discussie, ervaring hebben we 
opgedaan van voorgaande jaren”, er-
kent Johan Frenken, één van de initia-
tiefnemers. 

Het festival is bedoeld voor de leeftijd-
groep die overal buiten valt. “We wil-
len het ook aantrekkelijk houden voor 

deze groep en streven ernaar om een 
en ander controleerbaar te houden. De 
jeugd dient zich verplicht te legitimeren 
met een schoolpas of identiteitskaart 
welke bij de ingang moet worden ge-
toond. We laten alleen jeugd binnen 
vanaf het voortgezet onderwijs waarbij 
een leeftijd van 13 jaar als eerste op-
komt. Er zijn echter ook 12-jarigen die 
al op het voortgezet onderwijs zitten, 
deze zijn op vertoon van hun schoolpas 
van het voorgezet onderwijs van harte 
welkom. Er zijn voor de Carnabeats za-
terdag inmiddels 300 kaarten verkocht, 
opvallend is dat de populariteit voor de 
maandag ook is gegroeid hierbij komen 
we ook dichtbij de 300 verkochte kaar-
ten op dit moment”.

Carnabeats vindt plaats op zaterdag 14 
en maandag 16 februari in de grote zaal 
van het Dorpshuis te Lieshout. Er zijn nog 
kaarten verkrijgbaar bij DIO Drogisterij 
Mark, maar ook online. Online kan je 
ook al kaarten bestellen voor de after 
party; ‘After Beats’, welke in Mariahout 

plaats gaat vinden en bedoeld is voor de 
Laarbeekse PLUS discogangers. 

Doe mee aan de posteractie en win vrij-
kaartjes. Posters zijn bij het verkoopadres 
gratis verkrijgbaar. Je maakt kans door 
deze goed zichtbaar op het voorraam te 
plakken. De eerste winnaar is bekend, 
Wesly Peters uit de Floreffestraat te 
Lieshout heeft zijn vrijkaarten inmiddels 
in ontvangst genomen. Kijk voor het 
programma en andere wetenswaardig-
heden op www.carnabeats.nl. 

Laarbeek/Landelijk – Op 15 februari is 
het wereld kinderkankerdag. ‘Taart voor 
KiKa’ is een in december 2014 gestarte 
actie, waarbij lampen in de vorm van een 
mooie taart worden aangeboden voor de 
helft van de winkelwaarde bij zowel par-
ticulieren als instellingen en bedrijven. 

De taart is ontworpen door de Aarle-
Rixtelse Sylvia Schepers. 50% van de 
opbrengst gaat direct naar KiKa t.b.v. het 
Prinses Maxima Medisch Centrum waar 
gewerkt wordt aan onderzoek, met als 
doel dat over 10 jaar het genezingsper-
centage van 75% naar 95% is gestegen. 
Daarnaast worden in het Prinses Maxima 
Centrum kinderen met deze verschrikke-
lijke ziekte behandeld.

Op www.taartvoorkika.nl wordt naast de 
reguliere verkoop van deze taartlampen 
ook de mogelijkheid gegeven om geld te 
doneren. Dit gedoneerde geld wordt door 
Taart voor KiKa aangewent om kinderen 
met kanker een taartlamp als symbolisch 
lichtpuntje in hun strijd tegen kanker te 
geven. Taart voor KiKa richt zich dus niet 
alleen op het ondersteunen van het on-
derzoek maar ook op het verrassen van 
kinderen die ongevraagd door deze ziekte 
getroffen zijn. Om dit te bereiken roepen 

zij scholen, verenigingen en iedereen die 
mee wil doen op om hen hierbij te hel-
pen en voor het einde van het jaar zoveel 
mogelijk kinderen met kanker een ‘licht-
puntje’ te hebben kunnen schenken. Je 
kan daarbij denken aan bijvoorbeeld het 
organiseren van een sponsorloop, een 
bingo avond, ophalen lege flessen en zo 
zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Taart voor KiKa heeft op haar site ook 
een feelgood story van Debbie Musman 
uit Aarle-Rixtel staan waarin ze vertelt 
over haar leven als kind met kanker en 
hoe ze nu, veertig jaar later, als moeder 
van 2 gezonde kinderen door het leven 
gaat. Debbie werkt nog wel steeds mee 
aan onderzoek maar is in principe kan-
kervrij. Dit kan nog niet gezegd worden 
van Lisanne Spaander, een meisje van 16 
waarbij 3 maanden geleden botkanker 

werd geconstateerd en die momenteel 
middenin een agressieve chemokuur zit. 
Lisanne heeft recent haar eigen liedje 
‘Vechtersbaas’ op de site geplaatst. In 
dit liedje verwoordt Lisanne haar gevoel 
in haar strijd tegen kanker. Lisanne heeft 
een paar weken geleden het eerste dona-
tie ‘lichtpuntje’ in de vorm van een ook 
naar haar vernoemde taart in ontvangst 
mogen nemen. De lach op haar gezicht 
was voor Taart voor KiKa een bevestiging 
dat het geven van een ‘lichtpuntje’ echt 
een hart onder de riem kan steken.

Helpt u ook mee om deze kinderen een 
hart onder de riem te steken of kent u een 
kindje met kanker die graag een ‘licht-
puntje’ zou ontvangen? Neem dan con-
tact met taart voor KiKa op via de website 
www.taartvoorkika.nl of via mail: info@
taartvoorkika.nl.
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Lieshout - Na een zeer spannende seizoensapo-
theose is ook het vaandelteam van Badminton 
Club Lieshout kampioen geworden. Nadat eerst 
het rechtstreekse duel met de runner-up uit Son 
en Breugel, BC Sarabee, met 5-3 was gewonnen 
won BCL-1/BouwCenter Swinkels ook de laat-
ste wedstrijd met 3-5, waardoor het team zich 
kampioen mag noemen van de 4de afdeling van 
de 2de klasse.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Scarabee-2: 
5-3
In de een-na-laatste wedstrijd van het seizoen 
speelde het jonge vaandelteam van Badminton 
Club Lieshout de belangrijkste wedstrijd van het 
seizoen. Tegen de nummer 2 in de rangschikking 
moest immers zeker niet verloren en liefst ge-
wonnen worden om bovenaan te blijven staan. 
De wedstrijd begon met een gewonnen heren-
dubbelpartij van Mark van Melick en Luc Musters 
en een verloren dubbelpartij van Nienke Houët 
en Boukje van der Werf. Nadat Mark van Melick 
in een zeer eenzijdige partij het tweede punt had 
binnengehaald leek er geen vuiltje aan de lucht. 
Nienke Houët kon echter haar singlepartij niet 

winnen. Ondanks goed spel, veel inzet én een 
bijna-gewonnen tweede set, verloor ze jammer-
lijk in de derde set. Ook Boukje van der Werf 
verloor haar singlepartij, waarna Luc Musters de 
zaak weer rechttrok. Hij won in een driesetter 
van Kay Sanders. In de laatste twee mixpartijen 
werd het uiteindelijke verschil gemaakt. Mark 
van Melick en Nienke Houët wonnen na twee 
spannende sets. Luc Musters en Boukje van der 
Werf maakten het nog spannender, maar won-
nen na drie sets alsnog deze laatste cruciale par-
tijen. 

BC’67-5 -  BCL-1/BouwCenter Swinkels: 3-5
In de laatste seizoenswedstrijd, uit in Veghel te-
gen het team van BC’67, moest het dan uitein-
delijk gebeuren: er moesten minimaal 4 punten 
worden binnengehaald om het kampioenschap 
binnen te kunnen halen. De wedstrijd begon 
echter slecht, door een snelle en duidelijke ver-
liespartij van Boukje van der Werf en Nienke 
Houët in de damesdubbelpartij. De Veghelse 
dames bleken behoorlijk sterker. Dat bleek ook 
in de dames-singlepartij van Nienke Houët. 
Nienke kwam er niet aan te pas en verloor in 

twee duidelijke sets. Ook Boukje van der Werf 
had het in haar singlepartij erg zwaar. Tegen de 
net 12 (!!) jaar geworden Amber Derksen kon 
Boukje, na drie spannende sets, niet winnen. 
Deze wedstrijd werd overigens ontsierd door en-
kele vervelende scheidsrechterlijke beslissingen 
die beide speelsters parten speelde. Bij de heren 
liep het anders. Mark van Melick en Luc Musters 
wonnen de mannendubbel met speels gemak 
in twee sets. Ook de singlepartij van Mark van 
Melick was eenzijdig. Mark won eenvoudig. Luc 
Musters moest iets meer aan de bak, maar ook 
hij kon uiteindelijk met duidelijke cijfers win-
nen. Omdat er nog één punt binnengehaald 
moest worden om kampioen te worden moest 
één van de afsluitende mixpartijen gewonnen 
worden. Dat gebeurde ook: sterker nog, BCL-
1/BouwCenter Swinkels won beide partijen, 
waardoor het team zich officieel kampioen van 
de 4de afdeling van de 2de klasse mag noemen. 
Uiteraard werd het team, direct na het behalen 
van de titel gefeliciteerd door de meegereisde 
fans en werd het kampioenschap gevierd met 
de consumptie van een zéér verdiende fles met 
zoete bubbels.

Constante factor
Het behaalde kampioenschap is écht een grote 
prestatie van het jonge team dat dit jaar voor 
het eerst in deze samenstelling aan de competi-
tie deelneemt. Eerder is het team al in verschil-
lende andere samenstellingen kampioen gewor-
den van respectievelijk de 5de, 4de, 3de en nu 
dus de 2de klasse. Enige constante factor is het 
team is Boukje van der Werf, die bij alle kam-
pioenschappen van de partij was. Door het be-
haalde kampioenschap stapt het team volgend 
jaar over naar de 1ste klasse. Vooraf mag het 

team zich echter nog meten de andere drie afde-
lingswinnaars van de 2de klasse: in die wedstrij-
den wordt dan bepaald welk team zich ‘Brabants 
Kampioen’ mag noemen. 

11.00 - 16.00 UUR

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

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

warmte
• Schilder
• Middenkader  

functionaris niv.4
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KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61
JULIANALAAN 2, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO
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Sportend Laarbeek
badminton Vaandelteam Badminton Club Lieshout óók kampioen

BCL-1/BouwCenter 
Swinkels met Boukje van der 
Werf, Nienke Houët, Mark 
van Melick en Luc Musters 
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Sportend Laarbeek
Bedo Dames 1 
bekert verder na 
zenuwslopende 
wedstrijd

Beek en Donk - Voor de dames van 
Bedo stond woensdag 21 januari de 
tweede bekerwedstrijd op het pro-
gramma. De eerste ronde hadden ze 
glansrijk overleefd, maar nu moest 
eerste klasser HMC Raamsdonkveer 
getrotseerd worden. Vol goede 
moed stapte iedereen het veld op en 
zodra het beginsignaal klonk was 
iedereen scherp. 

De eerste ballen vlogen er redelijk 
snel in, en verdedigend werd er goed 
gepraat. Het ging meteen al gelijk 
op. Zowel Bedo als HMC wisten wat 
gaten te vinden en waren zo meteen 
aan elkaar gewaagd. Bij Bedo werd 
aanvallend veel gevarieerd wat leid-
de tot leuke doelpunten van Esther, 
invalster Danique en Sanne voegde 
daar nog een leuk ’Staaltje’ aan toe 
vanuit de hoek. Ook de opbouwlijn 
had het vizier goed staan, waar-
door Suzan en Emma er een aantal 
strakke ballen ingooiden. Tegen het 
einde van de eerste helft verloren de 
dames de concentratie een beetje, 
waardoor een paar ballen verkeerd 
werden aangespeeld. HMC profi-
teerde hier meteen van en wist een 
paar keer achter elkaar het net van 
Bedo te vinden. De voorsprong die 
Bedo in het begin van de eerste helft 
had opgebouwd verloren ze hier-
door, en zo gingen Bedo en HMC 
met een 12-12 gelijkspel de rust in.

De tweede helft ging er op z’n 
zachts gezegd, best wel heftig aan 
toe. Mede door een aantal acties 
van Renate ging de stand aan de 
kant van Bedo weer wat omhoog. 
Maar HMC liet zich niet gek ma-
ken. De emoties liepen vervolgens 
hoog op. Nadat Kim Bremer voor 
de derde keer van het veld werd 
gestuurd, kon coach Matthieu van 
Bree zich niet bedwingen en floep-
ten er wat onhandige woorden uit. 

Dit resulteerde in nog een keer 2 mi-
nuten. Maar niet alleen bij Matthieu, 
ook bij de mensen op de bank en op 
de tribune was de adrenaline flink 
aanwezig. Er werd geschreeuwd, 
geroepen, en soms zelfs gegild. 
Gelukkig kon men de gemoederen 
bedaren. In een zinderende slotfase 
wist Bedo het hoofd koel te hou-
den en de minimale voorsprong te 
behouden: 26-25. Voor het eerst in 
de 30-jarige clubgeschiedenis weten 
de Bedo dames hiermee de 3e ronde 
van het bekertoernooi te bereiken.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Zij zijn 
altijd blij met nieuwe aanwas. Kijk 
voor meer informatie op www.hvbe-
do.nl, op hun Facebookpagina www.
facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.
nl. Je kunt ook op woensdagavond 
voorbijkomen in Sporthal D’n Ekker 
in Beek en Donk. Om 17.30 uur be-
gint de jongste jeugd met trainen. 
Bij interesse bestaat de mogelijkheid 
enkele keren gratis mee te trainen.

handbal

Kijk onder het genot van een hapje 

en drankje naar  enthousiaste 

modellen die je zowel de laatste 

sale-koopjes als de nieuwste 

voorjaarstrends laten zien.

GROOTMEESTERSSTR 7, GEMERT
HETWINKELTJEPLUS.NL

NIEUWSTR 34, GEMERT
HETWINKELTJEGEMERT.NL chaloshoes. nl

 Locatie en show - tijd:

‘T WINKELTJE 
 TREND 15 u

’T WINKELTJE 
 PLUS  14 u

DEZE DAG 20% EXTRA 
KASSAKORTING 
op SALE-artikelen!

gratis 
entree

ZA 31 JAN

SALE
MODESHOW

met een knipoog naar 

het voorjaar

wegens succes herhaald

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.com

Redacteur: 
Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Sporthal ‘d’n Ekker’ 
was zondag het toneel van een spor-
tieve strijd. 108 jeugdige badminton-
ners uit de regio namen deel aan een 
bondstoernooi georganiseerd door 
BC Mixed. 

Trotse voorzitter
Ton Slaets staat te genieten. Trots dat 
de club een bondstoernooi organiseert: 
361 wedstrijden op een dag. ‘Zijn’ ver-
eniging is een van de grootste uit de 
regio Helmond. 160 leden telt de club, 
waarvan 60 jeugdleden. Dit toernooi 
is speciaal voor deze doelgroep: Jeugd 
van 7 tot 17 jaar. Er wordt gespeeld 
op verschillende niveaus, zowel enkel 
als dubbel. “Badminton is een sociale, 
betaalbare sport, met over het alge-
meen weinig blessures”, vertelt Ton. 
“Jeugd die hier het toernooi speelt 
komt elkaar regelmatig tegen. Er ont-
staan vriendschappen en relaties. Zelfs 
badmintonhuwelijken”, voegt hij er 
lachend aan toe.

Jeugdspelers
Om de organisatie vlot te laten verlo-
pen staan naast de tribunes ‘wachtban-
ken’. Voordat de partij begint wordt de 
jeugd verzocht om daar alvast plaats 
te nemen. De MooiLaarbeekKrant 
spreekt Lucas van Deursen (11), Nick 
Meulensteen (12) en Andrew Bots 
(9) die voor aanvang van hun wed-
strijd zitten te wachten. “Mama zat bij 

badminton”, zegt Lucas; “Twee jaar 
geleden ben ik er ook bij gegaan. Ik 
speel alleen, maar ook dubbel. Met 
jongens en met meisjes.” Lucas legt 
uit dat je bij het dubbelen wel goede 

afspraken moet maken. “Je gebruikt 
de woorden ‘los’ en ‘jij’ om te vertel-
len wie gaat slaan.” Andrew’s hele 
familie badmintont. “Mijn tante had 
mijn broers opgegeven maar ìk wilde 
graag gaan.” De trainsters Wendy en 
Monika doen het volgens de jongens 
goed. Ze zijn niet streng en organise-
ren leuke spelletjes. “Alleen als je je 
racket niet goed vasthoudt, dan moet 
je oppassen”, lachen de jongens. “Ze 
laten je dan vijf keer opdrukken en dat 
wil je ècht niet.”
 
Organiseren van een toernooi
Het toernooi verloopt geheel volgens 
schema. Ton Slaets is blij met de grote 
groep vrijwilligers die meehelpt. “We 
willen ons als club zo goed mogelijk 
presenteren”, legt hij uit. “Op tijd be-
ginnen en zorgen voor goede begelei-
ding en informatie.” Peter van Leuken 
weet precies waar Ton het over heeft. 
Hij zit in de organisatie. “Punten tel-
len, dat heb ik net gedaan. Eerst kij-
ken of de jeugd zich verzameld heeft 
op de ‘wachtbanken’ en daarna de 
puntentelling van de wedstrijd bijhou-
den”, legt Peter uit. “Ik ben overal 
inzetbaar.” Na afloop van het toer-
nooi zal er in de kantine de prijsuitrei-
king plaatsvinden. Individuele prijzen 
voor wedstrijdwinnaars, maar ook 
een wisselbeker voor de beste club. 
Badmintonnen is een sociale sport, 
winnen doe je ook samen.
Uitslagen

Er waren veel prijzen te winnen afge-
lopen zondag. De volgende badmin-
tonners van BC Mixed behaalden een 
podium plaats:

Categorie Plaats Naam
DDP 2 Cheyenne Bevers + 
   Neva  van  der Vorst 
DEP 1 Cheyenne Bevers
HDB 3 Joran Jansen +
  Nick Meulensteen
DEB 1 Robin Slaets
DDA 2 Annique Daans +
  Anke van Dijk
DEA 2 Anke van Dijk

Ruim 100 badmintonners gaan de strijd aan bij 
bondstoernooi BC Mixed 

Gedurende de hele dag werd er fanatiek gebadmintond 

Lucas van Deursen, Nick Meulensteen en Andrew Bots 
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Beek en Donk - Het vervolg van het 
bekertoernooi stond deze avond op het 
programma. Er lagen nog 4 tickets voor 
de kwartfinales klaar.

In het eerste duel stonden de A-klassers 
Vesters Hoveniers en Rijwielhandel van 
den Berg tegenover elkaar. Daar waar 
in de competitie van den Berg de be-
tere kaarten heeft, daar waren de rollen 
deze avond omgedraaid. Het aloude be-
kergevoel kende na een vliegende start 
voor de fietshandel een heuse wending 
in het voordeel van Vesters. Het span-
nende duel werd met nog een minuut 
op de klok beslist door T. van Mechelen, 
waardoor Vesters Hoveniers met 3-1 
won en naar de volgende bekerronde 
gaat. Het avontuur eindigt voor van den 
Berg al in een vroeg stadium. 
 
Datzelfde viel het geplaagde 
BrabantTent ten deel. DHVM, verleden 
week voor het eerst zegevierend dit sei-
zoen, trok de vorm door en scoorde er 
lustig op los. Doordat BrabantTent dat 
ook deed regen de doelpunten zich 
aaneen. J. van den Heuvel wist maar 
liefst 4 maal het speeltuig tegen de tou-
wen te jagen. De uitslag van 7-5 werd 
met gejubel ontvangen voor de jonge 
mannen van DHVM. Wederom moest 
BrabantTent een nederlaag slikken. 
DHVM gaat in de pot voor de kwart-
finale.  
 

Ook Puur Baden krijgt een plekje in 
die pot. Zij versloegen TraXX Party en 
Kartcentrum met 5-3 en revancheerden 
zich daarmee voor de vervelende wed-
strijd van de week ervoor. Gemakkelijk 
ging het allesbehalve. TraXX bood dap-
per weerstand en kon goed bijblijven. 
Helaas bleek de marge van twee doel-
punten niet meer te overbruggen en 
vond TraXX in deze eerste ronde zijn 
Waterloo.

De laatste 2e ronde partij was weder-
om een strijd tussen twee A-klassers. 
D3 Architecten/ café-zaal Dave van 
de Burgt, wat in de eerste ronde afre-
kende met FC Avondrood, behield zijn 
ongeslagen status in het bekertoernooi 
door af te rekenen met Sevenmiles/ 
café-zaal Dave van de Burgt. Nadat D3 
af leek te stevenen op een gemakkelijke 
zege, doordat het na een kwartier een 
5-0 voorsprong te pakken had, kwam 
Sevenmiles sterk terug. Bij 3-5 was 
de koek op en kreeg D3 het dappere 
Sevenmiles eindelijk op de knieën mid-
dels een 6e doelpunt. Daarmee is ook 
de laatste deelnemer voor de kwartfina-
les bekend, welke worden gespeeld op 
donderdagavond 5 maart.

Vesters Hoveniers 
schakelt 
Rijwielhandel van 
den Berg uit

zaalvoetbal

Flamingo’s wint na inhaalrace van ONA/
Astrantia

Mariahout - In de landelijke 
overgangsklasse A pakte het 
Mariahoutse Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten, be-
langrijke punten ten koste van 
ONA/Astrantia uit het Limburgse 
Middelaar. In sporthal De Klumper 
werd het 10-9.

Vooraf bezetten Flamingo’s en ONA/
Astrantia respectievelijk de 4e en 5e 
plaats op de ranglijst met slechts 
één punt verschil. Met deze weten-
schap begonnen beide ploegen met 
veel inzet aan het vier-punten-duel. 
Flamingo’s kende een goede start 
en nam door afstandstreffers van 
Neeltje Berkvens en Manon van 
Eijndhoven een 2-0 voorsprong. 
ONA/Astrantia scoorde vervolgens 
2-1 van grote afstand. Manon de 
Beer scoorde 3-1 uit een ‘wegtrek-
bal’. Na de 3-2 maakte Manon van 
Eijndhoven er, uit een mooie door-
loopbal,  4-2 van. Op dat moment 
had Flamingo’s afstand kunnen en 
moeten nemen van de tegenstan-
der. De verdediging gaf goed druk 
en de aanval creëerde veel kansen, 
maar overtuigde niet. De schoten 
waren goed, maar bleven veelal op 
de rand hangen. ONA/Astrantia 
tekende op slag van rust van grote 
afstand voor 4-3.

Flamingo’s leek aanvankelijk in de 
tweede helft wat mat. Je zou ook 
kunnen zeggen dat ONA/Astrantia 
feller was. Dat betaalde zich uit. 
Binnen enkele minuten zetten de 
Limburgse vrouwen de achterstand 
om in een 4-6 voorsprong. Het werd 
ook nog 5-7 en 6-8. (Martje van den 
Broek en Gaby Habraken scoorden). 
Flamingo’s bleek over voldoende 
mentale veerkracht te beschikken. 
De ploeg van trainer/coach Eric van 
Veghel bleef georganiseerd spelen 

en dat betaalde zich positief uit. 
Anouk van Eijndhoven en Martje 
van den Broek brachten de stand op 
gelijke hoogte: 8-8. Een spannend 
slot brak aan, waarbij Flamingo’s de 
beste kansen kreeg. En toen Sanne 
Scheepers een minuut of zes voor 
tijd 9-8 aantekende, geloofde de 

thuisploeg weer in de overwinning. 
ONA/Astrantia wist de gelijkmaker 
af te dwingen; 9-9. In de daarop-
volgende aanval wachtte Flamingo’s 
geduldig een goede kans af. 
Aanvoerder Manon de Beer schoot 
53 seconden voor tijd de 10-9 bin-
nen. Zij was daarmee matchwinner. 

Manon de Beer werd matchwinner 
door het tiende doelpunt te scoren

korfbal

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Lieshout DU20 ten onder tegen 
Dunatos

Lieshout - Lieshout DU20 speelde za-
terdag 24 januari een thuiswedstrijd 
tegen Dunatos DU22. Van de tegen-
stander was bekend dat het een snel 
team was. 

Dat merkten de dames direct in het 
eerste kwart. Lieshout had het wat las-
tig in de aanval. De passes waren wat 
slapper en daardoor had Dunatos veel 
steels. De omschakeling in de verdedi-
ging was daarin wat te laat en zo kon 
Dunatos volop tot scoren komen. De 
achterstand aan het einde van de eer-
ste kwart was direct al groot.

De tweede kwart ging Lieshout vol 
goede moed het veld op. Ze creëerden 
meer kansen. De dames gingen meer 
inside, maar helaas werd hun inzet 
niet altijd beloond met een score. De 
scheidsrechters zagen gelukkig wel 
de fouten van de tegenstander waar-
door Lieshout toch op de vrijeworplijn 
kwam te staan. De verdediging was 
ook wat aangetrokken. 

In de rust werd er een nieuw plan op-
gezet. Er werd een andere vorm van 
verdediging neergezet: een zone. 
Deze verdediging is nooit echt geoe-
fend in de trainingen, maar was deze 

keer sterk neergezet door de dames. 
Dunatos had het er moeilijk mee en 
kon niet meer zo makkelijk inside gaan. 
Dunatos had nog wel goede schutters 
en met een zone verdediging komen 
er meerdere schoten van buiten af. 

Het laatste kwart was alles of niets, 
maar de achterstand was al aardig 
opgelopen. Met nog steeds een zone 
verdediging, maar ook een speelster 
die geblesseerd het veld af moest, ging 
deze kwart redelijk goed. Inside durf-
den ze ook steeds meer, maar jammer 
dat niet alles erin viel. Er werd 100% 
gegeven, maar toch verloren: 16-85.

De Lieshoutse dames toonden volop 
inzet, maar verloren de wedstrijd toch

basketbal

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

Verkoopmedewerkers Tuinmeubelen & Barbeques (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Vouwwagens & Voortenten (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Camper & Caravanaccessoires (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Kampeerartikelen (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoopmedewerker Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Werkplaatsmonteur (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Weekendhulp & Vakantiekrachten diverse afdelingen(m/v) 
Leeftijd: vanaf 16 jaar

Dit jaar bestaat De Wit Schijndel 67 jaar en de winkel en de webshop 
groeien fl ink. Vanaf maart 2015 beschikt De Wit Schijndel over een 
modern en eigentijds pand met 2600m2 meer winkelruimte.  
Wij zijn op zoek naar collega’s die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures
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Het talent van deze week, Luna Kuijten kan haar bon tot 
donderdag 5 februari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Luna Kuijten

Dit is Luna Kuijten uit Beek en Donk. Luna is 10 
jaar en danst hip hop bij dansschool Manders 
in Gemert. Vorig jaar is Luna naar de Europese 
Kampioenschappen geweest in Italië. Dit jaar mag 
Luna naar Polen om haar talent te laten zien!

D A N S E N

Beek en Donk/Kerkrade - Het stedenten-
nisteam van coaches Jorg Gussenhoven, 
Bowen Straatman en Peter van Andel 
heeft zondag een verdienstelijke 30-18 
overwinning uit tegen PTA Tennisschool 
uit Kerkrade/Heerlen behaald. Dit on-
danks dat er doorgeschoven moest wor-
den in alle categorieën bij de jongens 
door een blessure t/m 20 jaar. Daarnaast 
speelde wel ook mee dat PTA t/m 20 
geen meisjes hadden en bij meisjes t/m 
14 er eentje ontbrak.

Categorie tot en met 12 jaar
Vooral de categorie tot en met 12 jaar 
ging vlotjes. Ondanks een gekneusde 
vinger en een stroeve start( 0-3 achter-
stand) sloeg Tom Booy zijn tegenstander 
met ferme forehandslagen van de baan. 
Ook Timo Hocks moest even los komen 
in de eerste set. Hij won de eerste in een 
tiebreak (eerste tiebreak die STOB won 
in deze competitie!) en daarna vloog hij 
erover heen met 6-0. Ook de dubbel was 
een twee sets overwinning. Bij de meisjes 
liet Maud van Oosterwijk ook geen spaan 
heel van Kerkraadse Isa Bos. 6-1 en 6-1 
werd het. Helaas was de tweede speelster 
net voor de wedstrijd ziek, zodat zowel 
de singel als dubbel naar STOB toegin-
gen.

Categorie tot en met 14 jaar
Tot en met 14 jaar werd er flinke strijd 
geleverd. Zeker tussen Bas de Bont en de 

twaalfjarige Sil Hollemans(nr. 20 van NL 
t/m 12 jaar!). De eerste set ging in een 
tiebreak naar Bas. Hierin moest de Bont 
wel incasseren. Na 3-0 voor te hebben 
gestaan in het eindspel en 3-5 achter, 
trok hij met 7-5 het naar zich toe. Ook de 
tweede set was een waar gevecht. Je kon 
de ademhaling in de ijskoude hal duidelijk 
horen en de rally van meer dan 15 tot 20 
slagen waren daar debet aan. Toch was 
de Bont daar ook sterker. Roy Willemsen 
mocht invallen en hij deed dat met verve. 
In de singel kon hij nog net niet een vuist 
maken, maar in de dubbel samen met Bas 
de Bont liet hij op de juiste moment zijn 
fluwelen balbehandeling zien. Met een 
kortcross backhandslice-volley bracht hij 
in de tweede set de stand op 5-3. Ook 
het plan om de bal vaker bij de zwak-
kere van twee neer te leggen werd goed 
uitgevoerd en was de einduitslag 6-4 
6-3 terecht en zeer solide. Omdat er bij 
t/m 14 jaar maar een meisje was, mocht 
Myrne van Erp aan de bak tegen Britte 
de Bueyer. Er werden hier flinke klappen 
uitgedeeld aan beide kanten, maar de 
speelster van PTA was net iets sterker op 
de belangrijker momenten. 

Categorie tot en met 16 jaar
Bij de categorie tot en met 16 waren de 
jongens in de dubbel bijna uit op een 
verrassing. Joey Kleingeld en Thom van 
Erp verloren de eerste set nipt met 6-4. 
Om vervolgens de tweede set een climax 

te verliezen. De tiebreak viel helaas niet 
hun kant uit. Bij de meisjes vlogen Roos 
Kruisbrink en Giulia Hens uit de start-
blokken. Allebei wonnen ze na veel strijd 
de eerste set. In het tweede bedrijf kon 
Giulia het zelfde plaatje neerleggen en 
won ze haar wedstrijd. Ook de dubbel bij 
de meisjes was het vechten voor elk punt 
en uiteindelijk mochten Loes Vermeulen 
en Roos Kruisbrink de punten delen.

Categorie tot en met 20 jaar
De jongens t/m 20 jaar konden geen 
eer behalen. Zij kregen twee 3-spelers 
tegen. Het verschil was hier te groot. 
Hoofdcoach Jorg Gussenhoven vond dat 
het qua mogelijkheden een mooie uitslag 
was. ”Hiermee doen we weer een beetje 
bovenin mee in de eerste divisie. De ver-
schillen zijn dit jaar erg klein. Wij staan 
met 25 punten gemiddeld dicht tegen 
de koplopers aan die respectievelijk 27, 
8 en 26,3 staan. Wel moet Maascourt 
uit Venray tegen onze tegenstander van 
vandaag een zeperd behalen om voor 
ons nog zicht te houden op de play-off 
van het kampioenschap. Over twee we-
ken zullen we het weten.”

Al met al gaat het team met deze 
overwinning verder naar de volgende 
ontmoeting tegen het regioteam uit 
Berlicum/Rosmalen op 8 februari thuis 
in D’n ouwe Toren. Start om 13.00 uur. 
Komt dat zien!

Stedentennis Oost-Brabant veegt 
vloer aan met PTA Nieuwenhagen

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

’t Slotje boekt zege op Tonido

tennis

Beek en Donk - De jeugd van ten-
nisvereniging ’t Slotje  speelde zon-
dag 18 januari voor het Winter Jeugd 
Circuit in Asten tegen Tonido (Baarlo). 
Ditmaal tegen de ontvangende ver-
eniging ’t Root uit Asten.

In de categorie t/m 9 jaar gingen de 
wedstrijden gelijk op. Maar uiteinde-
lijk toch een kleine overwinning voor 
Tonido. In totaal 6 winstpartijen voor 
Tonido, 3 gelijkspel en 3 winstpartijen 
voor ’t Slotje. In de categorie t/m 11 
jaar waren de spelers goed aan el-
kaar gewaagd. Toch slaagde ‘t Slotje 

er met 5 winstpartijen en 1 gelijk spel 
in om de meeste punten naar zich toe 
te trekken. In de categorie t/m 13 jaar 
wist ‘t Slotje alle wedstrijden over-
tuigend te winnen. Ook invaller Rico 
Megens liet zich daarbij van zijn beste 
kant zien: zijn enkelpartij won hij met 
maar liefst 10-2. In de categorie t/m 
15 jaar hebben de meisjes alle partijen 
gewonnen, de jongens hebben 1 enkel 
gewonnen en 1 verloren en ook in de 
dubbel was de tegenstander te sterk. 
In totaal heeft ’t Slotje gewonnen van 
Tonido. De volgende en tevens laatste 
wedstrijd is op 15 maart tegen Carolus.

Robin en Demi Bardoel op ‘Agrion’s Warren’ en ‘Kyra’

Diploma-regen bij Zwemvereniging 
Beek en Donk

Beek en Donk - Het was afgelopen zon-
dag een druilerige dag. Zelfs binnen 
in het zwembad bij zwemvereniging 
Beek en Donk regende het. Diploma’s 
welteverstaan. Felbegeerde, zeer ver-
diende zwemdiploma’s. 

Elke donderdagavond wordt er on-
der leiding van een enthousiast team 
van trainers en assistent-trainers door 
alle jeugdleden van zwemvereniging 
Beek en Donk flink geoefend, met als 
uiteindelijk doel het behalen van een 
zwemdiploma. Voor de allerjongste 
begint dit met het kikker, dolfijn en 
goudvis-diploma, op weg naar het 
zwemdiploma A. Een ander is met het 
behalen van zijn diploma B al een heel 
eind op weg om zijn zwem ABC com-
pleet te krijgen. Weer anderen heb-
ben de smaak te pakken en gaan na 
het behalen van het zwem ABC door 
voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 
en zelfs nog verder met snorkelen of 
survival. 

Afgelopen zondag was het weer zo-
ver. Onder het kritische oog van 4 
examinatoren en zelfs een rapporteur 
van het NPZ/NRZ werd er weer afge-
zwommen voor diverse diploma’s. Dit 
onder grote belangstelling van vele 
vaders en moeders, opa’s en oma’s, 
broertjes, zusjes en andere genodig-
den. Trots kan de zwemvereniging dan 
ook mededelen dat alle 35 kandidaten 
zijn geslaagd!. 

De geslaagden:
Zwemdiploma A: Faylin van Diermen, 
Janne Donkers, Senna Murray en 
Caithlyn Verbrugge.

Zwemdiploma B: Lois van den 
Akker, Djeb van Diermen, Ramadan 
Ismaïl Ahmed, Keylie van der Linden, 
Tycho Murray, Dineke Penninx, Anne 
Verbakel, Senne de Vries, Miquèl 
Werdens en Anouk Zwenger.

Zwemdiploma C: Nina van den 
Bogaard, Guus van Ham, Thomas 
Kamperman, Jar Minten, Grad van 
Oorschot, Marius Penninx en Thomas 
Spierings. 

Zwemvaardigheid 1: Jaremy Aarts, 
Karsten Broeders en Mirte Hocks.

Zwemvaardigheid 2: Daniëlle Jespers, 
Evelien Vaessen en Jasmijn Verhagen.

Snorkelen 1: Sanne van Gelder, Thijs 
Jansen, Rens Kluijtmans, Amy Ruis en 
Niels van Schaijk.

Survival 2: Tijmen Habraken, Valery 
Jurgens en Lisa van Melis.

Alle kandidaten van harte gefe-
liciteerd en nog veel zwemple-
zier gewenst! Kijk voor meer fo-
to’s van de diploma-uitreiking op  
www.zwemverenigingbeekendonk.nl.

De geslaagden met zwemdiploma B

zwemmen
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 31 januari 
11.00 Sparta’25 D1 - SJVV D1
10.00 Rhode E5 - Sparta’25 E4

Zondag 1 februari 
14.30 Prinses Irene 1 - Sparta’25 1
13.30 Someren 3 - Sparta’25 2
12.00 Blauw Geel’38/JUMBO 6 - 
          Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 6 - DVG 4
12.00 Sparta’25 7 - Boskant 3
11.00 Bruheze 4 - Sparta’25 8
11.00 RKPVV 5 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Prinses Irene VR2

ASV’33
Jeugd zaterdag 31 januari
14.30 ASV’33 A1 – MULO A3
14.30 ASV’33 A2 – Mierlo-Hout A3 
14.30 Mierlo-Hout B3 – ASV’33 B2
15.00 Constantia MB1 – ASV’33 MB1
13.00 MULO C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – Mierlo-Hout C3
12.30 ASV’33 D1G – Boekel Sport D2
10.45 Mierlo-Hout D5 – ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1 – Mierlo-Hout E3
10.15 UDI’19 E2 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3G – Mierlo-Hout E7
10.30 ASV’33 E4 – ONDO E3
09.30 Mierlo-Hout E8 – ASV’33 E5G
10.30 Avanti’31 F3 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – ONDO F2
09.30 Mierlo-Hout F3 – ASV’33 F3
09.30 Mierlo-Hout F5 – ASV’33 F4
09.30 Mierlo-Hout F6 – ASV’33 F5G

Senioren zondag 1 februari
13.00 Stiphout Vooruit 1 – ASV’33 1
11.00 Stiphout Vooruit 2 – ASV’33 2
11.00 Mifano 3 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – SC Helmondia 4
10.00 Gemert 11 – ASV’33 5

VV Mariahout
Zaterdag 31 januari
12.45 Rhode C3 - Mariahout C1

Zondag 1 februari
10.00 Schijndel/De Wit 5 - Mariahout 4
10.00 Nijnsel /TVE Reclame Vr3 -
          Mariahout Vr1
10.30 Mariahout 5 - Boekel sport 6
11.00 Mariahout 6 - Rhode 8

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 21, 24 en 25 januari
MW1 – Corridor MW1 5 – 2
Corridor R1 – R1  1 – 7  
Kv Rooi – PupF1 7 – 8 
Kv Rooi – PupE3 5 – 6 
PupE2 – Blauw Wit (Ha) 15 – 6 
AspB1 – MOSA ’14  5 – 6 
Sen 1 – ONA/Astrantia 1 10 – 9 

Programma zaterdag 31 januari
Sporthal Lieshout
13.00 PupF1 – Be Quick 
13.55 JunA1 – Fortuna ‘68
Sporthal Heeswijk Dinther
10.15 Korloo – Asp C1
Sporthal Someren
11.00 SVSH – PupE1
Sporthal Erp 
13.15 De Korfrakkers – PupD1
14.15 De Korfrakkers – PupD2

Programma zondag 1 februari
Sporthal Veghel
9.30 SCMH 2 – Sen 2
Sporthal Schijndel 
14.50 Celeritas (S) 1 – Sen 1 

Programma woensdag 4 februari 
Sporthal Bakel
20.30 MW2 – SCMH M1
Sporthal Veghel
20.00 R1 – Korloo R1
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - 
Saturnus/Hendriks Coppelmans H2    3-1 
(25-21, 25-16, 25-15, 23-25)

Next/Bedovo D1 - Apollo D1    4-0 
(25-15, 25-12, 25-09, 25-20)
Bedovo MB1 - Were-Di MB1    4-0 
(25-23, 25-14, 25-21, 25-16)
Slagerij Brouwers – MKG    3–0 
(25-22, 25-23, 25-18)
Bedovo HR2 - Bijvelds.com    0 – 3 
(24-25, 14-25, 10-25)
Sportshop Laarbeek - Dientje/Unibouw    1 – 2 
(19-25, 25-20, 18-25)

Programma zaterdag 13 januari
De Rusheuvel, Oss
14.00 Ovoco MB1 - Bedovo MB1
’t Hout, Helmond
17.00 DKJO H1 – Café Thuis/Bedovo H1

handbal

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

Aspiranten zaterdag 24 januari
De Bengele
10.45 Meisjes C-jeugd Ospel/Merefeldia 
C2- KPJ Beek en Donk C1 
 
Aspiranten zondag 1 februari
De Dioscuren
09.00 Gemengde D-jeugd Zephyr D1 - 
          KPJ Beek en Donk D1
D’n Ekker 
10.00 Gemengde D-jeugd 
          KPJ Beek en Donk D2 - Flyers, the D1 
 
Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - 
Olympia’89  Gemert 2 7-21
Heren Erp 2 - KPJ Beek en Donk 
Bakel 30-32

Bedo
Uitslagen
Apollo DA1 – Dames A-jeugd  22-6
Wittenhorst HA1 – Heren A-jeugd  4-42
Dames Recreanten – M.H.V. ‘81  12-10
Dames 1 – HMC DS2  26-25 (Beker)
Heren 1 – Habo ’95 HS2  34-18

Programma zaterdag 31 januari
Hal Naestenbest, Best
18.30 Aristos DS2 – Dames 1 

Programma zondag 1 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10.50 Dames A-jeugd – Internos DA1
De Drie Eiken, Bergeijk 
11.15 Bergeijk HS2 – Heren 2 
D’n Ekker, Beek en Donk
12.00 Heren A-jeugd – Gemini HA1 
Sporthal Strijp, Eindhoven
13.15 PSV HS3 – Heren 1  
Driedorp, Wagenberg
13.30 Mixed-Up HS1 – Heren 3 
Kijk voor eventuele wijzigingen op 
www.hvbedo.nl

basketbal

BasketbalClub Lieshout 
Uitslagen 24 – 25 januari 
DS 1 – Tracks Parkstad 49 – 33
HS 1 – Tracks Parkstad  73 – 59
HS 2 – Tenderfeet 45 – 88
DU 20 – Dunatos U22 16 – 85
JU 18 – Gennep Cougars 54 – 52
Black Shots – JU 14 53 – 40
MU 12 – BC Waldric 27 – 53
GU10 – Almonte 38 – 12

biljarten

Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 23 januari
Dennis van Dommelen – Niels Schoonings  1-3
Koen Rooijakkers – Jan van Grinsven  3-0
Geert-Jan Otten – Arie van de Burgt  1-3
Stand per 23 januari
1. Dave van de Burgt  12-28

2. Niels Schoonings  12-26
3. Dennis van Dommelen  14-24
4. Marcel Bekkers  11-21
5. Philip Oosthoek  12-19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 26 januari
Antoon Wagemans - Antoon van Osch  0-2
Hans de Jager - Jaspert Swinkels  0-2
Theo Verheijen - Rinie van de Elsen  1-1
Tonnie Raaijmakers - Henk Meerwijk  0-2
Bennie Beerens - Leo Migchels  0-2
Joop Kerkhof - Albert Kluijtmans  0-2
Frits Poulisse - Pieter Rooijackers  2-0
Antoon Rooijakkers - Martien Swinkels 2-0
Harrie Bouwmans - Wim Swinkels  0-2
Cor Verschuren - Jan Hesselmans  2-0
Harrie van Kleef - Antoon Rooijakkers  2-0
Henk Mastbroek - Henk van den Bergh 1-1
Hans van der Ligt - Henk Verhappen  0-2
Hans Wagelmans - Herman van de Boom 2-0
Henk van de Vegt - Guus van de Elsen  2-0
Jan Verbakel - Leo van Griensven 2-0
  
 
Uitslagen dinsdag 27 januari 
Evert Baring – Fons van der Linden  0-2
Bert van Wanrooij - Frits Tak  0-2
Piet van Zeeland - Hans Heldoorn  0-2
Hans de Jager - Cor Oppers  0-2
Tonnie Raaijmakers - Fons v d Linden  0-2
Theo Verheijen - Jan van Hout  0-2
Theo van Rossum - Piet Goossens  0-2
Hendrik Korsten - Bert van de Vorst  0-2
Willie Vorstenbosch - Jan van Dijk  0-2
Theo van Hoogstraten - Theo Spierings 0-2
Harrie Bouwmans - Frits Wilbers  0-2
Huub Biemans - Marinus Steegs  0-2
Antoon Smits - Harrie Poulisse  0-2
Ad de Koning - Tonny de Louw  2-0
Henk Mastbroek - Ad Barten  0-2
Lambert van Bree - Gerrit van Osch  0-2
Tonny de Louw - Henk Jansen  0-2
Ad de Koning - Henk van den Bergh 2-0

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 21 januari 
Lijn A
1. Helma en Joke      63,99%
2. Henny en Jan       60,71%
3. Riet en Cor       60,42%
    Mien en Jeu 60,42%
5. José en Jan 57,86%

Lijn B
1. Jo en Riet 61,20%
2. Pieta en Theo 58,07%
3. Wil en Berdy 57,81%
4. Nelly en Annie 56,77%
5. Toos en Jannie 56,25%
De volgende zitting is op woensdag 4 
februari in café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 15 januari
1.Marie Louise en Kori      63,50%
2.Jo en Mari                        59,00%
3.Nellie en Theo                 57,50%
4.Jan en Nellie                    57,00%
5.Toon en Roos                  56,00%

Uitslagen 22 januari
1. Ans en Jan                       64,58%
2. Nellie en Theo                58,00%
2. Marie Louise en Kori     58,00% 
4. Dora en Corry                 54,58%
5. Marianne en Leni           52,08%

De volgende zitting is op donderdag 
29 januari, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 27 januari 
1. Helma en Annie    76,25%
2. Cor en Nelly    60,00%
    Diny en Jos     60,00%
4. Francien en Jos    53,33%
    RJo en Riet    53,33%

De volgende zitting is op dinsdag 4 
februari, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.  

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag dinsdag 27 januari
1. Mien en Jos                       67,58 %

2. Ria en Gidi                          64,00 %
3. Mari en Arno                     60,60 %
4. Cellie en Hans                   57,34 %
5. Wil en Emmy                     55,81 %

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 27 januari
Harrie v.d. Laar - Hans Claas ½-½      
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree  1-0 
Johnny v.d. Laarschot - Aloys Wijffelaars  1-0
Albert v. Empel - Thijs Knaapen ½-½ 
Jef Verhagen - Erick Robbescheuten  1-0

Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant ½-½
Frans v. Hoof - Chris v. Laarhoven 0-1 
  
Programma 3 februari
Kwartfinale Bekercompetitie
Zjon v.d. Laar - André Bergman
Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars
Jef Verhagen - Hans Claas
Frans v. Hoof - Thijs Knaapen

2e Deel Competitie:
Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot  
Erick Robbescheuten - Dirk-Jan Gloudemans 
Willy Constant - Chris v. Laarhoven

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

Beek en Donk – In het afgelopen 
seizoen heeft Boksschool Laarbeek 
mooie wedstrijden en een eigen gala 
gehouden. Nu is het tijd om de eigen 
sporters en pupillen in het zonnetje te 
zetten. Op 14 maart worden de club-
kampioenschappen gehouden. 

Er zijn in totaal twaalf kick(boks)wed-
strijden. De allerkleinste komen dan 
ook daadwerkelijk in de ring. Er wordt 
voor de genodigden een hapje en een 

drankje geserveerd. Iedereen die iets 
met de club te maken heeft, is welkom. 
De aanvang is 18.00 uur en de boks-
school is gelegen aan de Otterweg 29 
in Beek en Donk . 

Clubkampioen-
schappen boksen 
bij Boksschool 
Laarbeek

boksen

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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Lieshout - Het was volle bak op 23 
januari in manege D’n Perdenbak in 
Lieshout. De eerste pony dressuur 
wedstrijd van dit jaar zat met 25 jon-
ge ruiters uit Laarbeek en omgeving 
bom vol. 

Door de bevroren buitenbak, werd er 
in kleine groepjes binnen losgereden. 
In de kantine was er gelukkig warme 
chocomelk en daar kon iedereen weer 
bijkomen van de kou buiten. Annie 
van Lankveld had extra prijzen ge-
schonken voor de laatste combinatie 
en zij kunnen bij haar een liksteen 
voor de pony ophalen. 

Uit Laarbeek reden mee in de catego-
rie CDE, klasse B, Anne van Schijndel. 
Zij werd met haar pony ‘Evy’ 1e met 
214 punten. Suze van de Hurk en 
‘Hattrick Primadonna’ werden 4e met 
186 punten, Robin Bardoel werd met 
‘Agrion’s Warren’ 5e met 186 punten, 
Michelle van de Heuvel met ‘Juweeltje 
Combino’ 7e met 183 punten en Demi 
Bardoel eindigde met ‘Kyra’ op een 11e 
plaats met 175 punten. In de 2e proef 
werd Suze van de Hurk met ‘Hattrick 
Primadonna’ 1e met 196 punten, 
Robin Bardoel met ‘Adrion’s Warren’ 
2e en kreeg 192 punten. Demi Bardoel 
werd 4e met 180 punten.

In de categorie CDE, klasse L2 
startte Sylvia van de Hurk met 
‘Jessie’ en werd 2e met 190 pun-
ten. In de 2e proef eindigde 
Sylvia en ‘Jessie’ met 181 punten. 

Programma
Op zondag 8 februari is er een vlooi-
enmarkt, gevolgd door een paarden 
dressuur op 13 februari en een pony 
dressuur op 27 februari. Kijk voor 
meer info op
www.stichtingderaam.nl. 

Beek en Donk - Dat de vaandelteams 
van Bedovo boven in de competi-
tie meedraaien mag geen verrassing 
meer heten, maar afgelopen week lie-
ten de Beek en Donkse volleyballers 
zich vereniging breed van hun beste 
kant zien.

Al is de afstand tot Next/Bedovo D1 
voor de nummer 3 in hun competitie 
al lang niet meer te overbruggen, het 
partijtje tegen een hoge middenmoter 
blijft altijd spannend. Desondanks was 
deze spanning zaterdag gauw uit de 
lucht. Apollo D1 kon niet lang bijblij-
ven en in een snelle pot ging Bedovo 
opnieuw met de volle 5 punten aan de 
haal. 

Bij de heren is de strijd in de bovenst\
regionen weliswaar nog spannend, 
maar zaterdag waren ook zij duidelijk 
de bovenliggende partij. Café Thuis/

Bedovo H1 won hun eerste 3 sets 
overtuigend, maar daarna lieten zij de 
alertheid even zakken en zagen zij hoe 
Saturnus H1 alsnog met één puntje 
huiswaarts keerde. 3-1.

De meiden van Bedovo speelden een 
streekderby tegen het Gemertse Were-
Di. Na een serie verliezen en de daarop 
volgende intensieve trainingen, was 
Bedovo MB1 er klaar voor. Zelfs daar 
waar soms pittige strijd geleverd moest 
worden, wist het team mede door een 
sterk spelende Inge Brouwer de wed-
strijd te bepalen. De volle 5 punten 
werden in Beek en Donk gehouden.

De heren recreanten waren in punten-
aantallen wellicht minder succesvol, 
maar gezien hetgeen zij voor de kiezen 
kregen, zei dat weinig over hun spel. 
Na Bedovo HR2 speelde Sportshop 
Laarbeek/Bedovo HR1 deze week 

tegen de gedoodverfde winnaar. In 
3 sets wisten zij hun resultaat te eve-
naren door knap een punt te pakken. 
Helaas kwamen zij er, zoals ieder an-
der in de competitie, niet toe om de 
spreekwoordelijke reus te verslaan.

Bedovo HR2 zou het op papier een 
weekje minder zwaar moeten hebben. 
Met een sterk uitgedunde selectie en 
3 licht geblesseerde spelers, beschikten 
zij echter niet om al de gewenste mid-
delen om ook deze wedstrijd tot een 
goed einde te brengen. De fantasie 
opstelling die noodgedwongen werd 
gekozen, resulteerde in een begrijpelijk 
3-0 verlies. Tijd voor herstel om ook dit 
resultaat weer recht te zetten.

Dan resten de resultaten van de da-
mes recreanten. Na de blamage van 
hun vorige wedstrijd stelde Bedovo 
DR1 orde op zaken. Een valse start 
die al gauw resulteerde in een 5-10 
achterstand werd tijdig omgebogen. 
Vervolgens lieten de dames zich van 
hun meer overtuigende kant zien en 
werden 3 punten aan hun setsaldo 
toegevoegd.

Volle bak in manege D’n Perdenbak

Succesvol Bedovo deelt de lakens uit

Robin en Demi Bardoel op 
‘Agrion’s Warren’ en ‘Kyra’

paardensport

volleybal

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

TTV Een en Twintig 
aan aftrap voor-
jaarscompetitie

Clubkampioenschappen bij ATTC’77

Beek en Donk - Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig staat aan de aftrap van 
de voorjaarscompetitie. Zowel de seni-
oren- als de juniorenteams spelen deze 
week hun eerste wedstrijd in de reeks 
van wedstrijden, die eind april hopelijk 
opnieuw kampioenen oplevert.

Het tweede seniorenteam komt van-
avond al in actie. In de eigen tafelten-
nishal is Unicum uit Geldrop de tegen-
stander in de derde klasse. Het derde 
team verwelkomt een tafel verderop, 
met pinchhitter Ad Coolen, het eerste 
team van Valkenswaard. Ook het vierde 
team speelt een thuiswedstrijd en begint 
om 19.30 uur tegen MTTV uit Mierlo. 
Het vijfde team komt ook vanavond in 
actie, om 20.00 uur uit tegen Stiphout. 
Het eerste team heeft nog een paar da-
gen rust tot het moment dat zaterdag-
middag om 14.00 uur de competitie 
begint in een duel met TIOS uit Tilburg.

Jeugd
Ook voor de jeugd van TTV Een en 
Twintig start deze week de voorjaars-
competitie. Zowel het eerste als het 
tweede team speelt een thuiswedstrijd. 
Sint-Michielsgestel en Valkenswaard zijn 
vanaf 12.45 uur de tegenstanders in de 
tafeltennishal.

Iedereen is welkom
De competitiewedstrijden zijn voor ieder-
een gratis te bezoeken. Heb je ook inte-
resse in de snelste balsport ter wereld? Je 
bent van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie over TTV Een en Twintig op  
www.ttveenentwintig.nl of volg de ver-
eniging op Twitter en Facebook.

Aarle-Rixtel – Bij tafeltennisvereniging 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel stond alles af-
gelopen weekend in het teken van de 
clubkampioenschappen. Door zowel de 
jeugd als de senioren werd gestreden 
om deze felbegeerde titel.

Op de vrijdagavond waren het de se-
nioren die aan de bak moesten. De 24 
deelnemers, mannen en vrouwen, wer-
den verdeeld over acht driekampen. De 
nummers 1 gingen naar de A-poule, de 
nummers 2 naar de B-poule en de num-
mers 3 naar de C-poule. Zo kon iedereen 
op het passende niveau spelen en kam-
pioen worden.

De A-poule werd gevormd door de com-
petitiespelers uit de eerste drie teams. De 
drie heren van het eerste team steken 
met kop en schouders boven de rest uit, 
maar lieten de clubgenoten spelen, zodat 
leuke wedstrijden te zien waren. William 
Vlamings won uiteindelijk de finale van 
Jean Paul Kanters met 11-5 in de beslis-
sende vijfde game.

In de B-poule volgden spelers van het 
vierde en vijfde team, alsmede de jeugd-
spelers Bart Willems en Dennis van der 
Putten. De jeugdspelers kwamen nog 
wat ervaring te kort, maar ze maakten 
het de anderen af en toe al knap lastig. 
In de kruisfinales namen de jongere se-
nioren Vincent Braak en Bram Biemans 
het op tegen de ervaren rotten Johan 
Heurter en Wilma van Beek en niet 

onverdienstelijk. Bram won nipt van 
Wilma en Vincent scoorde 3-0 tegen 
Johan. Hij won later ook de finale van 
Bram.

In de C-poule kwamen Tessa van den 
Boogaard en Stephan Vergroesen van 
het zesde herenteam uit samen met zes 
niet-competitiespelers. Met name Henk 
Berkers en Cor van de Ven deden het erg 
goed, maar strandden in de kruisfinale. 
Stephan en Tessa speelden een span-
nende finale,  die door Tessa gewonnen 
werd.

Zondag was het de beurt aan de jeugd. 
De jeugdgroep is helaas niet al te groot. 
Daarbij was er een aantal leden verhin-
derd zodat slechts acht deelnemers om 
10.00 uur aanwezig waren. De deelne-
mers werden in een achtkamp ingedeeld 
zodat iedereen lekker veel wedstrijdjes 
kon spelen. Ondanks het grote leeftijd- 
en niveauverschil, waren er veel leuke 
wedstrijden. De strijd om de titel ging 
uiteindelijk tussen de spelers van het eer-
ste jeugdteam. Alleen Juul Verbeeten kon 
het hen een beetje lastig maken. Werner 
Doensen werd eerste, Bart Willems 
tweede en Dennis van der Putten derde.

De clubkampioenschappen waren een 
goede voorbereiding op de nieuwe 
competitie, die komend weekend weer 
begint. Op www.attc77.nl is de indeling 
te vinden, evenals informatie over de  
vereniging.

tafeltennis

Vlnr: William Vlamings, Tessa van den Boogaard en Vincent Braak
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Donderdag 29 januari 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte Zonnetij, 
Aarle-Rixtel

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

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

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

Crazy Thuiswives
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

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

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

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

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

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

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

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

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

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

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

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

Expositie Tilburgse Joffers t/m 22 feb.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

Ouders langs de zijlijn: Positief of 
Negatief?
19.30 uur, Kantine Sparta’25, 
Beek en Donk

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

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

Donderdag 5 februari 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 6 februari 
Latin Grooves #3
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 7 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

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

Zondag 8 februari 
Laarbeeks Basisscholen Basketbal 
Toernooi
9.00 uur, Sporthal de Klumper, Lieshout

Vlooienmarkt Lieshout
12.00 uur, D’n Perdenbak, Lieshout

Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

IVN wandeling Het Hof van Lieshout
14.00 uur, Vertrek bij boerderij het 
Hof 1, Lieshout

Maandag 9 februari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 11 februari 
‘T OPkikkertje (bezoek door prins 
Luuk)
10.00 -17.00 uur, Beek en Donk

Donderdag 12 februari 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Vrijdag 13 februari 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

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

Zaterdag 14 februari 
Valentijnsontbijt
9.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL


