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Sportcentrum Coach

Verspreiding in Laarbeek en 
Boerdonk

Oplage: 11.500

Voor Laarbekenaren
   Door Laarbekenaren

Nieuwjaarseditie

Het team van De MooiLaarbeekKrant wenst u allen een  
                   heel gezond en gelukkig 2015!

Kwizut 2014: Naaien, Loomen, � etsen, verkleden, googlen en gewoon slim zijn 
Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk – In de ban van Kwizut. 
Dat waren maandag ruim 3500 in-
woners van onze gemeente. Voor het 
vierde achtereenvolgende jaar stond 
het dorp op 29 december op zijn kop. 
145 teams losten van allerlei vragen 
op, verspreid over twaalf categorieën 
en van serieus tot enorm vreemd, las-
tig of lachwekkend. 

Start 
Gedwee staan niet-gemotoriseerde 
deelnemers te wachten op het felbe-
geerde quizboek.  Auto’s staan met 
ronkende motoren klaar. De stemming 
zit er goed in. Heel Laarbeek is pre-
sent. Een delegatie uit Aarle-Rixtel is 
vol goede moed. “In Aarle-Rixtel zit-
ten intelligente mensen”, zegt een vet 
knipogende chauffeur. Het Kwizut-
virus heeft ook Lieshout en Mariahout 
besmet. “Hopelijk doet mijn internet-
verbinding het, anders moet ik naar de 
concurrerende buurman.” Om half 7 
klinkt een knal. Vier minuten later is 
de weg bij het Ontmoetingscentrum 
verlaten. 

Bedachtzaam Beek
“Kom binnen in het Kwizuthol”, luidt 
de begroeting bij café Thuis. Schijnbaar 
ontspannen zit het team met bordjes 
per categorie te werken. Buiten bij 
de Kaak spelen bijzondere taferelen 
af. Rondom de schandpaal lijkt zich 

een inheemse dans te voltrekken. Een 
toevallig passerende wandelaar slaat 
de mensenmenigte gade. “Dagelijks 
loop ik over het Heuvelplein, zelden 
is het zo gezellig”, vertelt hij. Voor 
informatie krijgt de verslaggeefster 
een huwelijksaanzoek. “Ik doe alles 
om te winnen.” Al snel verdwijnt 
de casanova in de nacht. Vanuit de 

dennenboom: “Even het informatie-
bord appen. De oplossing zoeken ze 
maar uit. Koud!” Binnengedrongen in 
een huis aan het plein is het gesprek 
van De MooiLaarbeekKrant met va-
der met kind op arm van korte duur: 
“Stil, een hint van Omroep Kontakt!” 
CSI Beek en Donk gaat voor de Top 
10. “We zijn extra gemotiveerd omdat 

we ieder jaar gezakt zijn in de lijst.” 
De Biksbent verdiept zich in ‘Lexicon 
van het onbekende’. “Neem maar een 
chocolaatje”, krijgt de verslaggeefster 
te horen. Zonder van het boek op te 
kijken. Boeiende literatuur? 

Lees verder over Kwizut op pagina 3 
in deze krant. 

Opperste concentratie bij team CSI tijdens Kwizut
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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

“’t is nie anders,
  ’t moet zo zijn…”

                      Frans

Intens verdrietig heeft

Frans Meulensteen

ons allemaal los moeten laten.

* 3 november 1960                                   † 23 december 2014

 Zijn moeder 
 Lien Meulensteen-van der Aa

 Zijn vader:
 Jan Meulensteen †

 Zijn broers en zus, 
 schoonzussen en zwager
 Jan en Rianne
 Tonny en Leanda
 Petro en Marij
 Corina en Rien
 Paul en Ria

 Zijn neven en nichten

Het afscheid heeft plaatsgevonden op maandag  29 december.

Correspondentieadres: Kerkstraat 1   5735 BW   Aarle-Rixtel

Zij die er altijd voor ons was, 
is vredig in liefde heengegaan.

Mijn vrouw, ons mam en lieve oma is overleden 
in de leeftijd van 72 jaar.

Nelly van den Berg- Swinkels

Echtgenoot van

Cor van den Berg

 Mariahout: Mark en Mirjam
  Luuk, Tijn, Siem, Roos
 Aarle-Rixtel: Irene en Eric
  Daan, Mees, Guusje
 Beek en Donk: Hilde en Wiljan
  Vera, Peet, Bas
 Landhorst: Petra en Peter
  Noud, Saartje

30 december 2014
Rogier Monicxlaan 14
5741 ES Beek en Donk

Ons mam is thuis

De afscheidsdienst wordt gehouden op 3 januari om 10.30 uur 
in de Michaëlkerk, Kerkstraat 1 te Beek en Donk.

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

 Zoveel soorten van verdriet,
 ik noem ze niet.
 Maar een, het afstand doen en scheiden.
 En niet het snijden doet zo’n pijn
 maar het afgesneden zijn.
  M. Vasalis

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons 
achterlaat, laten wij u weten dat mijn lieve man, onze pap en 
opa is overleden

Piet Mertens
Onderscheiden met de Eremedaille verbonden aan de Orde 

Van Oranje-Nassau

* 23 februari 1935                                   † 28 december 2014

partner van 

Toos Claessens- Bruijnen

 Harriët en Alain
  Pim en Brechje
  Loeke
  Karlijn
 Henk en Marlène
 Rud
 Simone en Will
  Sharon
  Kim

Correspondentieadres:
Librije 31,
5961 VG Horst

U kunt afscheid nemen van Piet donderdag 1 januari tussen 
17.00 en 17.45 uur in rouwcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 
te Venray.
De afscheidsdienst vindt plaats vrijdag 2 januari om 14.00 uur in 
crematorium Boschhuizen.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

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

“Kwizut wel dat ik het niet zou halen!”
Aldus de eigenaar van de auto die tijdens Kwizut vast kwam te zitten in 
een zandbak van de speeltuin. Ondanks het niet eenvoudig was om de 
auto eruit te trekken, kon de eigenaar er wel de humor van inzien: “Het is 
in ieder geval een mooi verhaal!”.

Mooi Gespot
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Gastouder Reina
Ik heb nog plaats

Reina Verbakel
de Peppel 15
Beek en Donk

06-53761321

Vervolg voorpagina

Heel Beek en Donk in de ban van Kwizut 

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Slibberend naar de Beekse Akkers.  
Crisiscentrum Bambergen en Co. 
“Geen foto maken van ons gehei-
me memo bord!”, wordt geroepen. 
Net zoals op andere plaatsen over-
al turende mensen op laptoppen. 
MooiLaarbeekKranten bedekken 
de eettafel. De Stroizakken hebben 
de WC als ‘stille werkplek’. De rest 
werkt aan klaptafels: “Kwizut is kei-
skôn. Wij zijn bloedfanatiek.” Vorig 
jaar op de vingers getikt door de or-
ganisatie is volgens hen goed voor 
dit prachtige spel. 

Geheime opdracht
‘Loomen of naaien?’. Dat is de vraag. 
‘Stuur de sloome’, is de hint. Zijn de 
deelnemers in de zaal echt de sloom-
ste van hun team? Negen uur scherp 
toont de organisatie van Kwizut een 
Loom-filmpje. ”Met een vork! Zo 
had ik het niet geoefend!” Zakjes 
met benodigdheden worden uitge-
deeld. Serieuze gezichten en trillende 
handen. Zelden is het Loomen van 
een bandje mèt haakje zo serieus 
genomen. Gauw ontstaan er korte 
en lange zwart-witte slierten, met 
vork, vingers en mond! “Helaas, ik 
lig eruit. Ik heb twee zwarten stiekjes 
achter elkaar, dat mag niet”, vertelt 
een van de deelnemers teleurgesteld. 
Uitbundig wordt na afloop buiten 
verteld wat de resultaten van de ge-
heime opdracht zijn. De zaal stroomt 
leeg. 

Denkend Donk
De klok begint te tikken. In Donk 
is dat te merken. De naaimachine 
draait bij de Harries op volle toeren. 
Slabbetjes en poppen gescoord bij bu-
ren voor de foto-opdracht. ‘Discipline 
en rust’, is  volgens Alles Goewd, de 
winnaar van vorig jaar, dé manier 
om te winnen. Met militaire precisie 
wordt de foto-opdracht voorbereid. 
Hoeden en kledingstukken keurig 
gestapeld. “Kijk ons eens diep in de 
ogen.” Aan De Wingerd in Donk zit 
de hele kamer vol. De ‘mooie kijkers’ 
van De MooiLaarbeekKrant zijn ook 
een vraag. Helaas ken ik ineens geen 
enkele collega meer. Skypen met 

vakantiegangers in Nieuw-Zeeland 
bij FF denken. Helaas geen diepte 
interview. “We zijn bezig”, vertellen 
ze. Dekbedovertrekken worden weer 
opgevouwen aan de Burgemeester 
v/d Weidenlaan, met als argument: 
“Mooie bruine rokken voor de foto-
opdracht.” Het invullen van het ori-
ginele quizboek is begonnen. “Iedere 
vraag is moeilijk. Als je denkt dat hij 
makkelijk is, begin je aan jezelf te 
twijfelen”, legt één van de deelne-
mers uit. 

Inleveren
De klok slaat elf uur. Bij Café zaal van 
de Burgt druppelen de eerste deelne-
mers met de ingevulde formulieren 
binnen. Opgeluchte gezichten. De 
klus zit erop. De sponsorvragen wa-
ren moeilijk en sport was veel opzoe-
ken.  AED’s  waren lastig te vinden. 
Veel dames hebben de avond lek-
ker naaiend doorgebracht. Delegatie 
Mariahout heeft de internetverbin-
ding van de buren niet nodig gehad. 
Aarle-Rixtel was blij dat ze op deze 
hectische avond twee fietsen in Beek 
en Donk hadden staan. Of ze het in-
telligentste team van Laarbeek zijn, 
dat horen ze op 10 januari 2015. 

Klaar voor de start ...

Vrouwelijk Laarbeek kon aan de slag met de naaiopdracht

Het team ‘Witte wij veul’ werkt in opperste concentratie aan de quiz

BC Mixed liet het badmintonnen maandagavond even voor wat het was

Heel Beek en Donk Loomed!
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Woensdag 31 december 

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het ouderen-jongeren 
orkest OJO.
Intenties in deze viering voor: overleden ouders 
Van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits), Frans 
Vogels.

Donderdag 1 januari 2015

09.30 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Nell de Jong-Otten, 
Henk Swinkels, Toon van den Heuvel en overleden 
ouders, Christ van Denken en Annie van Lankveld.

Vrijdag 2 januari

13.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor 
50 jarig huwelijksjubileum van Ai en Ad van der 
Putten-Kerstjens

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 3 januari

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van december die staan opgeschreven in het inten-
tieboek Lourdesgrot, Pastoor van Eijndhoven, Pater 
Jan van Duijnhoven, André Leenders (mged).

Zondag 4 januari

Geen viering in de Michaëlkerk te Beek en Donk 
en in de O.L.Vrouw Presentatie te Aarle-Rixtel.

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

10.00 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering, voorganger Mgr Mutsaerts, 
m.m.v. alle parochiële koren, en alle Laarbeekse 
gilden.
Fusie zalige Pater Eustachius van Lieshout parochie, 
en installatie pastoor J. Verbraeken.
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Zus van de Meulengraaf-Heesakkers (mged), 
Lambertus en Gijsberta van Lierop-Martens en 
kinderen (fund), Jan de Koning (fund), Maria van 
de Ven en zoon Peter, Nico Schipperheijn.

Maandag 5 januari

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Dinsdag 6 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters
Eucharistieviering

Woensdag 7 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Donderdag 8 januari

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

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

Vrijdag 9 januari

17.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
31 december 2014 t/m 9 januari 2015

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

Kerstinzameling houdbare producten tijdens advent 2014

Fusieparochie aanschouwt het levenslicht

Nieuwjaarsconcert harmonie De Goede Hoop

Laarbeek - De door de pastoor ingestel-
de kerstinzameling voor de Laarbeekse 
mensen die niet terecht kunnen bij de 
Voedselbanken, is een zeer groot suc-
ces geworden. In totaal zijn zo’n 50 
gezinnen die het niet breed hebben, 
verrast met een prachtig kerstpakket.

De pastoor wil iedereen bedanken die 
hieraan een bijdrage heeft geleverd om 
zo ook iets te kunnen betekenen voor 
de minderbedeelden in de samenle-
ving. De spontane reactie van allerlei 
mensen heeft hem goed gedaan.

De pastoor en de medewerkers van de 
parochie wensen u allen een goed uit-
einde toe en een zalig nieuwjaar in hun 
nieuwe parochie van de Zalige pater 
Eustachius van Lieshout.

Laarbeek - Zoals u ongetwijfeld al heeft 
kunnen lezen, aanschouwt op  1 januari 
2015 de nieuwe fusieparochie Laarbeek 
het levenslicht. De nieuwe Laarbeek-
brede parochie krijgt de naam van de 
Zalige pater Eustachius van Lieshout. 

De kerkbesturen van de huidige paro-
chies Onze Lieve Vrouw te Aarle-Rixtel, 
R.K. Parochie te Beek en Donk, Heilige 
Servatius te Lieshout en Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes te Mariahout heb-
ben na moeizaam en langdurig overleg 
afgelopen november overeenstemming 
bereikt over de volledige samenvoeging 
van hun parochies. 

Het bisdom heeft conform het unanieme 
verzoek van de parochiebesturen van 24 
november 2014 hieropvolgend op 10 
december beslist tot deze fusie. 

Met ingang van de eerste dag van het 
nieuwe jaar maken de parochianen van 
de gemeente Laarbeek deel uit van de 
nieuwe parochie en kunnen ter kerke 
gaan in Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout. Ook treedt op 
deze datum een nieuw parochiebestuur 
aan bestaande uit de zeereerwaarde heer 
J. Verbraeken, pastoor; Mevrouw M. van 
Deursen, vicevoorzitter; de heer C. van 
der Meij, vicevoorzitter; mevrouw J. van 

Oosterwijk, penningmeester; de heer L. 
de Louw, secretaris ad-interim; mevrouw 
G. Aarts, lid; de heer H. van Eijndhoven, 
lid en de heer A. Maas, lid.

Administratief zijn nieuwe parochie en 
bestuur gevestigd op het adres Kerkstraat 
3, 5741 GK te Beek en Donk. Het pa-
rochiecentrum is telefonisch te bereiken 
via nummer 0492-461216. Op 4 januari 
2015 wordt pastor Jos Verbraeken door 
Mgr. Mutsaerts geïnstalleerd als pastoor 
van de nieuwe parochie. Deze plechtig-
heid vindt plaats om 10.00 uur in de kerk 
van de heilige Servatius te Lieshout.

Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede Hoop 
geeft op zondag 4 januari 2015 een 
nieuwjaarsconcert. Het concert wordt 
gehouden in De Dreef en begint om 
14.30 uur. Kaarten kosten €8,00 en zijn 
te koop bij leden van de harmonie, OJO, 
La Banda en bij de Boerenbond. Op de 
dag van het concert zijn de kaarten bij De 
Dreef zelf ook te koop.

Harmonie De Goede Hoop vierde in 2014 
haar 140-jarig bestaan en sloot het jaar 
af met een geslaagd Halloweenconcert. 
2015 opent de harmonie met een concert 
in De Dreef. Dit concert wordt geopend 
door ‘March’ van Dmitri Shostakovic, 
vervolgens wordt ‘Variationen’ van 
Rimski Korsakov ten gehore gebracht. De 

solopartij op hobo wordt uitgevoerd door 
orkestlid Sanne van Dijk die hiermee dit 
jaar haar d-examen heeft behaald. Het 
concert gaat verder met ‘Bells of Notre 
Dame’, muziek uit de film ‘De gebochelde 
van Notre Dame’, dit deel van het con-
cert wordt ondersteund door filmbeel-
den. Joost Swinkels uit Beek en Donk zal 
daarna als solist ‘Concert voor trombone 
en orkest’ van Rimsky Korsakov spelen. 
‘Bonaparte’ van Otto Schwarz is het laat-
ste stuk voor de pauze.

Na de pauze zal de slagwerkgroep van 
de harmonie spelen. Waarna het optre-
den vervolgt wordt met ‘Moulin Rouge’, 
muziek uit de gelijknamige film en dit 
wordt ook ondersteunt door filmbeelden.  

‘Misty’ dat door heel het orkest wordt ge-
speeld volgt. Hierna wordt het concert af-
gesloten met ‘Clocks’ van Guy Berryman 
en ‘Curtain up’ van Alfred Reed.

 Sanne van Dijk

In memoriam
Frans Meulensteen

Daags voor Kerstmis 2014 bereikte ons 
het droeve bericht dat Frans Meulensteen, 
een van onze jongste gildebroeders 
van het Gilde  Sint. Leonardus te Beek 
en donk, is overleden. Helaas heeft hij 
op 54-jarige leeftijd de strijd tegen een 
korte, maar heftige ongeneeslijke ziekte 
moeten verliezen. Maar een zoon, een 
broer, een familielid, een vriend, een 
gildebroeder op zo’n jonge leeftijd te 
moeten afgeven is een zwaar gelag. 
Maar Gods wegen zijn onvoorspelbaar 
en menselijkerwijs gesproken lag er nog 
een mooie toekomst voor hem in het 
verschiet. Dit heeft zo niet mogen zijn en 
zullen wij hierin moeten berusten.

Frans was een man die op zijn eigen 
manier op velerlei terreinen zich 
verdienstelijk maakte voor zijn familie, 
zijn vrienden, onze gemeenschap en 
voor onze vereniging. In 1988 is hij lid 
geworden van ons gilde. Al meteen 
na zijn aanmelding ontpopte Frans 
zich als een kundig vendelier. Met veel 
enthousiasme heeft hij talloze keren het 
vaandel gezwaaid voor God, Koning(in) 
en vaderland.  In 1989 schoot hij zich 
tot koning.  Hij heeft enkele jaren als 
bestuurslid gefunctioneerd, maar hij 
voelde zich beter thuis als gewone 
gildebroeder in het gilde, waarvan hij nu 
ruim 26 jaar lid was. Hij trad nooit op de 
voorgrond en iedereen kon een beroep 
op hem doen. 

In Frans verliezen wij een jonge en zeer 
gewaardeerde gildebroeder, die met veel 
gevoel voor tradities, voor eenvoud, voor 
saamhorigheid binnen onze groep, er op 
uit was om zich dienstbaar op te stellen 
voor ons gilde.  Met onvermoeibare 
inspanning heeft hij zich ingezet om zijn 
idealen te realiseren. Oprechtheid, sociale 
bewogenheid, broederschap en trouw 
stonden bij hem hoog in het vaandel 

geschreven, kortom, een gildebroeder 
uit het goede hout gesneden met een 
warm gevoel voor zijn familie, voor zijn 
vrienden en voor het gilde St. Leonardus.

Nu de dood ons heeft verrast en de 
banden zijn doorgesneden, nu zijn stem 
niet meer klinkt, nu hij niet meer vendelt 
en niet meer in ons midden is, voelen wij 
een leegte, die maar nauwelijks op te 
vullen is. Maar ons gezamenlijk verdriet 
heeft zich gevormd tot saamhorigheid, 
kracht en steun. Achter de tranen van 
verdriet schuilt de glimlach en de mooie 
herinnering aan Frans.

Op maandag 29 december na een 
plechtige viering bij het uitvaartcentrum 
De Groof is er van Frans met gilde-eer 
afscheid genomen. Rust zacht beste 
gildebroeder. Moge St. Leonardus, onze 
schutspatroon, jou genadig zijn.

Gildebroeders van het gilde St. 
Leonardus Beek en Donk
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Nog eventjes en er is weer een 
jaar voorbij. Een jaar waarin 
veel actuele items de revue 
gepasseerd zijn. Een jaar waarin 
ik als columnist met regelmaat 
met kritische blik ongezouten een 
onderwerp aangesneden heb. 
Eigenlijk is dat alleen al een rare 
uitdrukking. Iemand ongezouten 
iets zeggen betekent zoveel als 
uiterst openhartig zijn, zonder zich 
aan de eisen der wellevendheid te 
storen. In het latijn: zijn gevoelens 
niet cum grano salis uiten. Letterlijk 
vertaald kennen we dit als iets met 
een korreltje zout nemen. “Hé 
Skauwe, wa godde dizze week 
wèr op de korrel neme?”, heeft 
dan natuurlijk betrekking op een 
heel andere korrel. 
Zout is er in de hele wereld genoeg. 
Ga een eindje zwemmen in de zee 
dan proef je het zilte vocht op je 
lippen. Een lekkere malse vette 
nieuwe haring kan niet zonder. 
In de zee zit zoveel zout dat je 
ermee het hele aardoppervlak 
met een laag van 100 meter kunt 
bedekken. Dan nog wordt er in de 
winter gestrooid om de sneeuw te 
doen smelten. De zoutmoleculen 
verstoren de netjes gerangschikte 
watermoleculen waardoor het 
smeltpunt verlaagd wordt en het 
water sneller naar zijn vloeibare 
toestand zal doen terugkeren. 
In het dagelijkse taalgebruik 
wordt zout meestal aangeduid 
als keukenzout, natriumchloride 
of met de scheikundige formule 
NaCl. Zout wordt over de hele 
wereld gewonnen uit de zee, uit 
een meer, maar ook uit de bodem. 
Zeezout, keukenzout, steenzout uit 

de Himalaya. Niet voor niets ging 
Mozart naar Salzburg, de stad waar 
het zout uit de bergen gewonnen 
wordt, om zijn composities aan te 
zouten. Als toevoeging aan een 
tekst zorgt zout als een kruidige 
smaakversterker die de natuurlijke 
smaak van een op zichzelf flauwe 
tekst versterkt. Als schrijver van 
korte stukjes proza kun je echter 
het zout in de pap niet verdienen 
terwijl je het zo hard nodig hebt, 
want zout en brood maken de 
spieren groot.
Het is niet aan mij om op alle 
slakken zout te leggen, 
alhoewel, ’t is wel lekker om 
zout in een wond te wrijven 
om deze daarna weer schoon 
te likken. Maar waar gaat het 
om in het leven? Uiteindelijk 
draait het allemaal om 
vriendschap en een vriend 
ken je pas wanneer je 
er een zak zout mee 
gegeten hebt. Daarmee 
is de overeenkomst 
met zout beklonken, 
ook zout is een 
chemische verbinding 
bestaande uit positieve 
en negatieve ionen 
die door elektrostatische 
aantrekkingskracht bij elkaar 
passen. Anders sta je er maar 
als een zoutpilaar bij of krijg 
je de bijnaam van zoutzak. Niet 
voor niets wordt platonische liefde 
aangeduid als een gerecht 
zonder zout. Er moet een of 
ander vreemd geheim in zout 
verborgen liggen, het is zowel 
in onze tranen als in de zee.

Zout Volgens P. Skauwe
COLUMNEchtpaar Van Kleef viert het diamanten huwelijk 

Bevrijdingsfeesten brengen Harrie en Jeanne bij elkaar 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - De tweede wereldoor-
log was net afgelopen. Tijdens de be-
vrijdingsfeesten in 1944 in Uden leer-
den Jeanne en Harrie elkaar kennen. Ze 
waren toen respectievelijk 18 en 20 jaar 
oud. Nadat ze enige tijd verkering had-
den gehad, raakte het uit. De vader van 
Jeanne vond dat niet zo erg, want hij 
vond zijn jongste dochter toch nog erg 
jong.

Oorlog 
“Maar het raakte gelukkig toch weer 
aan. We kunnen elkaar nog steeds niets 
missen”, vult Jeanne aan. De volgende 
beproeving stond voor de deur, want 
Harrie moest voor zijn dienstplicht naar 
Nederlands Indië. Hij werd daar verple-
ger voor het Rode Kruis. Na de tijd in het 
verre buitenland bleek Jeanne gewacht 
te hebben. Het was 10 jaar na de eerste 
ontmoeting, dat ze elkaar het ja-woord 
gaven, namelijk op 31 december 1954. 
In januari 1955 is het echtpaar ‘voor de 
kerk’ getrouwd. 

Druk
Jeanne en Harrie, allebei van boeren-
afkomst, gingen wonen in een nieuw 
gebouwd huis in Boekel. Er werden 4 

jongens gebo-
ren en later ook 
nog een meisje. 
“Dat hadden we 
toch niet willen 

missen”, vertelt Harrie glunderend. Van 
beroep was Harrie laborant-verpleger 
in Huize Padua, een psychiatrisch insti-
tuut. “Op een goede dag kwam mijn 
man thuis met de mededeling, dat we 
weer moesten gaan verhuizen. Hij kon 
promotie maken en hoofd worden van 
een nieuwe afdeling van het ziekenhuis 
in Beek en Donk”, vertelt Jeanne. Harrie 
vult aan: ”In die tijd was het de ge-
woonte, dat je dan ook in die plaats ging 
wonen.” Na de geboorte van 5 kinderen 
kwamen ze daarom in 1966 naar Beek 
en Donk. ‘Leefdael’ werd een begrip in 
Beek en Donk en het doel van de afde-
ling werd bereikt. “Het was namelijk in 
die tijd niet gebruikelijk, dat patiënten 
van een psychiatrisch ziekenhuis na hun 
ziekte geïntegreerd werden in de maat-
schappij. De meesten bleven gewoon in 
het ziekenhuis, hun leven lang”, vertelt 
Harrie. “Het project was erg succesvol 
en de afdeling voldeed prima. Steeds 
meer mensen werden opgenomen in 
Beek en Donk en we hadden zelfs en-
kele woningen, waar patiënten woon-
den.” Jeanne was als coupeuse veel ach-
ter de naaimachine te vinden, maar dat 
veranderde toen de kinderen kwamen: 
“Dat was te druk bij elkaar.”

Genieten
Harrie (bijna 88) is nu al 28 jaar gepen-
sioneerd en heeft met zijn grote hobby 
tennis moeten stoppen. Hij biljart nog 
wel veel; hij is zelfs lid van twéé biljart-
verenigingen. Jeanne (86 jaar) is veelal 
thuis doende met het huishouden en 

kijkt dan terug op haar tijd, waarin zij 
medeoprichtster was van de peuter-
speelzaal en ‘de podia onveilig maakte’ 
als één van de Can-Can-girls, die optra-
den op carnavalsavonden. Nu geniet het 
paar van de vijf kinderen en vier klein-
kinderen. In januari volgt een feest in 
de Brabantse Kluis om gezellig samen 
met bekenden het diamanten huwe-
lijksfeest te vieren. Hun huis hebben ze 
kunnen verbouwen, zodat ze niet meer 
naar boven hoeven om te slapen en te 
douchen. Samen hopen ze nog lang in 
goede gezondheid in hun huis aan de 
Koppelstraat te kunnen blijven wonen. 
“Want”, vult Jeanne aan, “pas sinds ik 
getrouwd ben, ben ik echt gaan leven.” 

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   

info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Specialisten in familierecht 

Wij wensen u een voorspoedig 2015

Kringloopwinkel open van 
ma. t/m zat. van 9.00 tot 16.00 uur 

De Leije 6, Gemert
Ophalen van goederen? 

Bel met 0492-368747

Wij wensen iedereen 
een gezond 2015 

J.Bruijnseels de Kringloopwinkel
Beek en Donk en Gemert
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:
Tonny van Alem

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Giedo van Stiphout

2. Pieter Smulders

3. Geri GijsbersPrijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Lekkere hapjes voor de feestdagen (10 per hapje)

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

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

Oud en nieuw

Sudoku

Puzzelpagina

Medium

5 8

5 9

7 9 6 4 1

9 6 4 1

7 8

3 8 1 2

1 5 9 4 7

2 7

3 6

Puzzle #189185

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Woordzoeker
BIJZONDER

FEEST

GELUKKIG

GEZELLIG

GEZELSCHAP

GEZOND

JANUARI

KAART

KLOK

LIEFDE

NIEUWJAAR

NIEUWJAARSDUIK

OLIEBOLLEN

OUDJAAR

PROOSTEN

RECEPTIE

SAMEN

SNEEUW

TERUGBLIK

TIJD

TWAALF

VOORNEMEN

VOORSPOEDIG

VUURWERK

WARMTE

WENSEN

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

NIEUWJAARSDUIK VOORSPOEDIG GEZELSCHAP
OLIEBOLLEN BIJZONDER NIEUWJAAR
TERUGBLIK VOORNEMEN GELUKKIG
GEZELLIG PROOSTEN RECEPTIE
VUURWERK JANUARI OUDJAAR
GEZOND LIEFDE SNEEUW
TWAALF WARMTE WENSEN
FEEST KAART SAMEN
KLOK TIJD

Varkensvlees van de Heyde Hoeve uit Nuenen, rundvlees van de familie Geerets (Stroj) uit Castenray, 
Boerderijkip, beschermde Noord-Hollandse streekkaas, Steenoven gebakken brood (100% natuurlijk), 
dagvers brood van Echte Bakker Vedder en fruit van Fruitboerderij Vink uit Kraggenburg. Het afgelopen 
jaar hebben wij verschillende stukjes geschreven over de Mooie en Gezonde 
artikelen van ’t Verswarenhuys. Maar het allerbelangrijkste is: een Mooi en 
Gezond nieuwjaar! ’t Verswarenhuys wenst u daarom een Mooi en Gezond 
2015 en ziet u in het nieuwe jaar weer graag terug in de winkel. ’t 
Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZOND Mooi en Gezond 2015

Lekkere hapjes voor de feestdagen (10 per hapje)Lekkere hapjes voor de feestdagen (10 per hapje)

Bladerdeeg gevulde met ham 
en tapenade
• 2 eieren
• ¼  bakje tomaten tapenade
• 10 groene olijven
• 75 gr ham 
• 65 gr geraspte kaas
• 10 plak bladerdeeg
• 1 eierdooier

Rolletje van parmaham 
gevuld:
• 5 plakken Parmaham
• 15 kleine blokjes fetakaas
• 25 gr rucola
• 10 zongedroogde 

tomaatjes
• 25 gr pijnboompitjes
• zwarte peper, olijfolie

Bladerdeeg gevulde met ham en tapenade
Kook de eieren in 10 minuten in kokend water. Giet ze af en laat ze 
schrikken. Laat ze 5 minuten in koud water liggen. Pel de eieren en hak 
ze in stukjes. Snijd de ham en olijven fijn Doe de eieren, tapenade, olij-
ven, ham en kaas in een kom en meng alles goed door elkaar. Verdeel 
de vulling over de bladerdeegplakken. Vouw het deeg dicht en sluit de 
randen goed  en leg op een bakplaat met een bakpapier. Bestrijk ze ver-
volgens met eierdooier en bak ze,in een oven (220˚ C) in ca. 15 minuten 
goudbruin en krokant.

Rolletje van parmaham gevuld:
Rooster de pijnboompitjes in een droge pan. Leg de Parmaham uit op 
een plank. Leg op iedere plak een beetje rucola naar links en rechts. 
Op de rucola enkele kleingesneden blokjes feta en 2 tomaatjes. Strooi 
er enkele pijnboompitjes, zwarte peper en een beetje olijfolie over. Rol 
de plakjes ham op en snijd precies doormidden. Zet koel weg voor het 
uitserveren. Zet met het snijvlak op een bord, zodat de rucola uitsteekt.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Mooi Dier Op zoek...

Pitta is 1 van de langzitters bij ons in de opvang. In 
het voorjaar van 2013 is ze als vondelinge zwanger 
binnengebracht en bevallen van een nestje kittens. 
Haar kinders vonden snel een thuis, maar helaas is 
Pitta dit grote geluk nog steeds niet overkomen. Het 
is een beetje een eigenzinnige dame. Ze vindt het 
heerlijk om geknuffeld te worden, maar soms heeft 
ze er genoeg van en wil ze wel eens een tik uitdelen. 
Met kleine kinderen is ze dan ook geen goede match. 
Maar voor kattenliefhebbers die de lichaamstaal van 
Pitta begrijpen, is Pitta een gezellig maatje. Ze vindt 
het leuk om in je buurt te zijn en volgt je graag door 
heel het  huis, om lekker vlakbij haar nieuwe baasje 
een dutje te doen. Met andere katten kan Pitta wel 
overweg, maar is ze de enigste poes in huis is dit voor 
haar ook prima. Wie start het nieuwe jaar met Pitta en 
gunt haar een geweldig poezenleven?

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

Naam:        Pitta
Leeftijd:     5 jaar
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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
• Paarden06 - 849 349 00

2014: Het jaar van de Ruit
Jaaroverzicht 

Al zolang het plan om een weg aan te leggen dwars door Laarbeek bedacht 
werd, houdt het de gemoederen flink bezig. NiksWeg en Platform Noord-
Oostcorridor zijn voorbeelden van burgers die de handen ineen sloegen te-
gen de zogenoemde Ruit. Dit jaar werd er door de Tweede Kamer in Den 
Haag een belangrijke beslissing gemaakt over de Ruit: de regering gaat niet 
mee betalen aan de aanleg van de weg. In ieder geval niet de 260 miljoen 
waarop de provincie gehoopt had. Ook de gemeentes zaten niet stil, zij keer-
de zich dit jaar ook tegen de Ruit. Een jaaroverzicht:

In Laarbeek - maar ook in de regio en zelfs landelijk - was ‘De Ruit’ een van de veelbesproken onderwerpen van 2014. Nog nooit was er lokaal en nationaal 
zoveel over deze weg te doen. De MooiLaarbeekKrant blikt nog een keer terug op dit veel bewogen Ruit-jaar. 

Eindhoven zegt Nee:
In april dit jaar kwam de Ruit weer echt in de media. 19 maart waren de ge-
meenteraadsverkiezingen geweest en Eindhoven kreeg een nieuw college van 
Burgemeesters en Wethouders. De nieuwe partijen hadden liever herstel aan 
de bestaande wegen, zij wilden niet meebetalen aan een nieuwe weg. Ook 
het nieuwe college van Helmond sprak tegen de Ruit. 

Brochure over De Ruit:
In De MooiLaarbeekKrant van 12 juni zat een brochure over de Ruit. Deze 
was namens de provincie via diverse weekbladen verspreid naar de inwoners. 
Er kwamen verbaasde reacties op, vooral omdat veel gemeentes hadden laten 
weten tegen de Ruit te zijn. Gedeputeerde van Heugten verklaarde alleen 
maar te willen informeren over de Ruit, omdat veel mensen het waarom van 
de Ruit niet wisten. 

Samenwerking tussen gemeenteraden:
In vijf gemeentes werd in oktober dezelfde motie over de Ruit besproken. 
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven hoopten met deze 
samenwerking dat ze sterker zouden staan tegenover de provincie. 
De motie zou in elke gemeente aangevuld kunnen worden met wensen vanuit 
de gemeente zelf. 

Voorkeursalternatief:
Begin oktober brengt de Provincie een voorkeursalternatief voor de Ruit naar 
buiten. Ze hebben hierin enkele aanpassingen gedaan op het oude plan en 
vragen de gemeentes om voor vijf november te reageren op het alternatief. 

Laarbeek zegt nee:
Op 29 oktober spreekt het college van Laarbeek zich unaniem uit tegen de 
Ruit. Volgens het college heeft het gepresenteerde voorkeursalternatief nog 
te veel nadelen. Het grootste nadeel van het voorkeursalternatief is volgens 
de gemeente dat er in het nieuwe plan langs het Wilhelminakanaal 35 pan-
den moeten worden gesloopt, terwijl er eerder sprake was van veertien. Ook 
Nuenen, Eindhoven en Helmond blijven tegen. 

Provincie zet voorkeursalternatief vast:
Op twaalf november brengt de provincie naar buiten dat ze het voorkeursa-
lternatief voor de Ruit vastleggen. Dit doen ze ondanks dat vele negatieve 
adviezen en een grote verdeeldheid over het nut van de Ruit. 

Tweede Kamer zegt nee:
Op 27 november wordt officieel duidelijk dat de Tweede Kamer niet meebe-
taalt aan de aanleg van de Ruit. In plaats van de 260 miljoen euro aan de Ruit 
te besteden, wil de kamer graag dat minister Schultz van Verkeer, het geld 
investeert in de verbreding van de A67 en A58. Hiermee is de Ruit echter nog 
niet van tafel: Gedeputeerde van Heugten moet nu via andere manieren het 
geld voor de Ruit binnen zien te krijgen. 

Hoe denken de Laarbekenaren over De Ruit?

De Ruit, hoe ging die ook alweer?

In Laarbeek zijn vele mensen dit jaar 
(en voorgaande jaren) bezig geweest 
met de Ruit, zowel voor- als tegen-
standers. Het was een bewogen jaar 
voor beide partijen, maar hoe zien zij 
de toekomst tegemoet? 

Pieter Verschuuren
Een morele overwinning, noemt Pieter 
Verschuuren de afwijzing van het Rijk 
tegenover de Ruit. Zelf is hij actief in het 
Platform Noord-OostCorridor en staat 
hij bekend als een felle tegenstander 
van de Ruit. “Zelf was ik het helemaal 
eens met de motie die werd ingediend 
in de Tweede Kamer, ik ben dan ook erg 
blij dat het geld nu naar de verbreding 
van de A67 en de A58 gaat”, vertelt 
Pieter. “Wel moeten we ons realiseren 
dat de Ruit nog steeds niet echt van 
tafel is. Begin januari stuurt de minister 
een brief naar buiten over hoe ze de 
motie gaat invullen en iedereen wacht 
daarop tot dat er verder actie wordt 
ondernomen. Als Platform plannen we 
nu strategisch de voorbereiding, we 
weten niet waarmee de Provincie ons 
gaat verrassen. We weten dat de pro-
vincie nog veel geld heeft liggen en het 
kan zijn dat ze dit nu in gaan zetten bij 
de Ruit. Maar een morele steun is deze 

stap zeker, de politiek in Den Haag 
heeft gekeken naar het milieu en de be-
langen van onze regio en dat hebben 
de belangengroeperingen maar mooi 
voor elkaar gekregen!”

Lokale politiek 
De Laarbeekse politiek was dit jaar 
eensgezind over de Ruit: zoals de pro-
vincie hem wil, zo willen wij hem niet. 
Daar was de coalitie het unaniem over 
eens. Toch strijkt het  tegen de stand-
punten in van een van de coalitiepartij-
en: het CDA. Hoe hebben zij afgelopen 
jaar beleefd? 

CDA Laarbeek
“Als CDA Laarbeek zijn wij inderdaad 
voorstander van de Ruit”, stelt Marcel 
van der Heijden, lijsttrekker CDA 
Laarbeek. “We vinden bereikbaarheid 
erg belangrijk en we zagen ook veel 
voordelen in de Ruit. Echter toen de 
provincie naar buiten kwam met het 
voorkeursalternatief waren wij ook niet 
tevreden, dat was niet de weg die we 
voor ogen hadden. We hebben als CDA 
Laarbeek een scherpe mening over de 
Ruit en binnen de coalitie moest er dan 
ook flink overlegd worden. Er moesten 
dingen aangepast worden en sommige 

dingen moesten zelfs drastisch gewij-
zigd worden. Onze insteek is altijd posi-
tief geweest naar de Ruit, maar we wil-
den wel dat de natuur en het landelijk 
gebied dat schade werd toegebracht, 
zou worden gecompenseerd. Mocht er 
opnieuw hierover gepraat worden dan 
staan we weer voorop, we staan hier 
met een positieve insteek in en willen 
er zoveel mogelijk voor Laarbeek uit-
halen. Voor ons is de weg belangrijk 
omdat het steeds drukker wordt in de 
Laarbeekse kernen, met de Ruit zouden 
we het sluipverkeer uit de kernen ha-
len. Rapporten zeggen ook dat het in 
de toekomst drukker op de wegen gaat 
worden, de Ruit zou ontlastend kunnen 
werken. Het kan bijna niet anders dan 
dat er een weg komt, de vraag is alleen 
nog hoe deze er komt.”

De verwachtingen zijn dat begin ja-
nuari Minister Schultz een brief naar 
buiten brengt, waarin ze uitlegt hoe ze 
de aangenomen motie gaat uitvoeren. 
Dan pas weten we hoe en waar welk 
geld heen gaat. Tot die tijd hebben 
alle partijen rondom de Ruit een korte 
adempauze. In 2015 gaat de strijd om 
de Ruit naar alle waarschijnlijkheid weer 
gewoon verder. 

Om het geheugen op te frissen legt 
De MooiLaarbeekKrant nog een keer 
uit hoe de Ruit er ook alweer uit 
kwam te zien. 

De Ruit is de algemene benaming van 
de rondweg rond de regio Eindhoven. 
Door een extra weg aan te leggen 
worden twee wegen met elkaar ver-
bonden en ontstaat er een ringweg 
rond Eindhoven in de vorm van een 
Ruit. 

De Ruit gaat over een nieuwe weg 
tussen Son en Breugel en Helmond. 
Langs het Wilhelminakanaal komen 
twee keer twee rijstroken te liggen 
waarmee automobilisten snel van 
Eindhoven naar Helmond kunnen. 
Deze weg gaat door de gemeentes 
Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen, 
Laarbeek en Helmond. In Aarle-Rixtel 
zal er ten hoogte van de Opstal een 
aquaduct worden gegraven onder het 
Wilhelminakanaal, de weg zal dan 
verder lopen aan de andere kant van 

het Wilhelminakanaal, waar nu het 
fietspad van Aarle-Rixtel naar Lieshout 
ligt. 

Naast deze nieuwe weg zal de N279 
tussen Helmond en Asten verbreed 
worden, deze is nu eenbaansweg 
maar zal dan worden verbreed naar 
tweebaansweg. Daarnaast worden de 
kruisingen ‘ongelijkvloers’ zodat je op 
een doorgaande weg niet meer voor 
een stoplicht komt te staan.

Redacteur: Louke Kreemers 

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Goede voornemens?
Begin het jaar met een nieuwe look!

Anti-aging Center
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Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel
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Algemeen Belang Laarbeek sluit bewogen 
politiek jaar tevreden af
Zo aan het einde van een ka-
lenderjaar is er meestal wel een 
moment te vinden om terug te 
blikken op het afgelopen jaar. Al-
gemeen Belang Laarbeek (ABL) 
heeft een bewogen jaar achter 
de rug. De verkiezingen in maart 
verliepen succesvol, het aantal 
stemmen groeide met 17%. He-
laas leidde dat net niet tot een 
extra zetel. De daaropvolgende 
coalitievorming zorgde her en der 
voor gefronste wenkbrauwen. 

Voor ABL voelde de keuze voor 
de huidige coalitie goed. Met 
volle overtuiging is door de co-
alitie een robuust en uitdagend 
coalitieprogramma samengesteld 
waar we ons helemaal in konden 
vinden. Onze slogan voor de ver-
kiezingen was: “Samen een sterk 
Laarbeek”, dit komt helemaal te-
rug! Ondanks wat politiek gekra-
keel zijn de coalitie en het college 
voortvarend van start gegaan. 
Nu we een klein jaar verder zijn, 
kunnen we stellen dat de samen-
werking tussen de coalitiepartijen 
goed verloopt.

In de raadszaal en daarbuiten 
proberen we als ABL zoveel mo-
gelijk de belangen van alle bur-
gers van Laarbeek te vertegen-
woordigen. Hiervoor is veelvuldig 
contact met de burgers nodig. 
Om dit te bewerkstelligen probe-
ren we ons gezicht te laten zien 
bij diverse activiteiten en bijeen-
komsten die in Laarbeek worden 
georganiseerd. Daarnaast zijn er 
goede contacten met de diverse 
dorpsraden, buurtverenigingen 
en belangenverenigingen zoals 
het IVN. Ook het college draagt 

hier aan bij door maandelijks een 
‘spreekuur’ te houden waar bur-
gers met hun vragen terecht kun-
nen. Dit verlaagt een drempel. 
Ook financieel gezien gaat het 
goed met Laarbeek. Het solide fi-
nanciële beleid wordt voortgezet, 
wat geleid heeft tot een sluitende 
begroting voor de komende ja-
ren. We zullen er bijvoorbeeld op 
blijven letten dat de lasten voor 
de burger betaalbaar blijven. 

In 2015 wordt een groot deel van 
de politieke agenda weer bepaald 
door de zorgtransities. Vanaf 1 
januari worden gemeenten zelf 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de Wet jeugdzorg, Par-
ticipatiewet en Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). 
Ook dit traject, waarbij Laarbeek 
samenwerkt met diverse peel-
gemeenten, blijft onze aandacht 
houden. We willen ervoor zorg 

dragen dat deze overgangen zo 
zorgvuldig mogelijk verlopen, 
waarbij de burger centraal blijft 
staan. Ook gaat er in 2015 weer 
volop gebouwd worden, maar 
wel bouwen naar behoefte in alle 
kernen.

Al met al kunnen we stellen dat 
we de zaak goed op de rit heb-
ben en dat we klaar zijn voor 
2015. Mocht u vragen hebben, 
kijk dan op www.abllaarbeek.nl 
of kom langs op een van onze 
voorbesprekingen die in de diver-
se media worden aangekondigd. 
U bent van harte welkom! 

We wensen u allemaal een goed 
2015 toe!

Namens ABL, Monika Slaets-
Sonneveldt, Ron Verschuren en 
Jordy Brouwers
  

LEZERSPODIUM Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

ABL vergadert over zorg in 2015

Laarbeek - In de eerste week van het 
nieuwe jaar zijn de commissiever-
gaderingen gepland. Op dinsdag 6 
januari: Commissie Sociaal domein,  
woensdag 7 januari: Commissie 
Ruimtelijke ordening en donderdag 8 
januari: Commissie Algemene zaken.

Op maandag 5 januari gaat de PvdA 
deze vergaderingen voorbespreken. 
Het achterbanoverleg begint pas om 

20.30 uur. Dit in verband met de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te praten over onder-
werpen als zorg, jeugdhulp en be-
stemmingsplannen in Laarbeek. De 
voorbespreking vindt plaats in de 
Dreef te Aarle-Rixtel.

Laarbeek - Algemeen Belang Laarbeek 
houdt zoals altijd een vooroverleg be-
stemd voor alle geïnteresseerde inwo-
ners van Laarbeek, om zodoende onze 
raadsleden de juiste boodschap mee 
te geven. Een van de punten, welke 
uitvoerig in de komende commissie-
vergaderingen besproken wordt gaat 
over de veranderingen in de zorg in 
2015, waarover al veel Laarbeekse 
inwoners hun visie aan ons hebben 
medegedeeld. 

In de voorgaande raadscommissies van 
sociaal domein werd dit punt dan ook 

uitvoerig en met brede waardering be-
sproken. Mocht u, zoals velen voor u, 
ook over dit punt, of de andere punten 
van de commissie vergadering met de 
fractieleden, de wethouder, bestuur en 
ABL-leden van gedachte willen wis-
selen, dan bent u van harte welkom 
op maandag 5 januari, 20.30 uur aan 
de Kapelstraat 34, tegenover de kerk 
te Donk. Laat uw stem/mening tel-
len! De complete agendapunten kunt 
u vinden bij www.laarbeek.nl onder 
stukken van de commissievergaderin-
gen. Iedereen is van harte welkom; de 
koffie en thee staan klaar.
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Bouw en Metselwerken

Akkerstraat 8 Aarle-Rixtel 06-13953102 
info@hvdbouwenmetselwerken.nl

Bouw met ons mee aan 
een goed 2015!

Carma Huidverzorging
wenst iedereen een 
stralend 2015 toe

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

Traditionele herdertjestocht in winterse sfeer

“Dit is nu echt derde kerstdag”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Het had niet mooier 
kunnen zijn. De jaarlijkse traditionele 
herdertjestocht viel precies samen met 
de meest sneeuwrijke dag van het jaar. 
Deze wandeltocht, van het Onze Lieve 
Vrouweplein naar de schaapstal op 
Croy, was georganiseerd door folklo-
regroep ‘Dikkemik’.

Een mooie stoet kinderen, ouders en 
grootouders trok zaterdagavond tij-
dens een winterse sneeuwbui via het 
natuurpad van Strijp richting Croy. Vele 
kinderen, warm aangekleed met dikke 
jassen, sneeuwlaarzen en fleurige mut-
sen droegen lampionnen en kerstster-
ren. Ouders en grootouders trokken de 
sleetjes waar de allerkleinsten op zaten. 
Aan het begin en eind van de stoet 
liepen enkele leden van ‘Dikkemik’ 
die met enige regelmaat hun midwin-
terhoorns lieten galmen over de be-
sneeuwde velden. Zij volgden allemaal 

het licht van de grote kerstster van Ria 
Nooijen.

Tradities en rituelen 
“Ons doel is om oude tradities en ritu-
elen in ere te herstellen en in stand te 
houden”, aldus Theo Nooijen, lid van 
de Aarlese folkloregroep ‘Dikkemik’. 
“Zo organiseren wij een paasvuur met 
Pasen, het midwinterhoorn blazen op 
de kiosk tijdens de kortste dag van het 
jaar en nu dan deze herdertjestocht.”

Schaapstal 
Eenmaal aangekomen op Croy trekt het 
winterse gezelschap naar de schaapstal 
van Mathé Kamps en Godelieve van 
Tilborg. De kinderen nemen plaats op 
de banken die in een kring staan opge-
steld midden in de stal. Links en rechts 
van hen staan de merino schapen met 
hun jonge lammeren. Deze blaten er 
vrolijk op los. Aandachtig luisteren de 
kinderen naar het boeiend gebrachte 
kerstverhaal van Ria Nooijen. Daarna 

zingt jong en oud, deskundig begeleid 
door Ber Jacobs op accordeon, enkele 
kerstliedjes. Het kerstkindje, Valentijn 
van Mil, doet ondertussen een dutje in 
zijn houten kribje.

Enthousiast 
De aanwezige kinderen genieten zicht-
baar. “Ik vind het heel gezellig”, glun-
dert Yven Swinkels. “Vooral de optocht 
was erg mooi met al die lichtjes in de 
sneeuw.” Een trotse Janna van Mil (8) 
voegt toe: “Ik mocht samen met mijn 
vriendin helemaal voorop lopen. Ik vind 
het ook heel leuk dat mijn broertje hier 
kindje Jezus is en dat ik een lammetje 
mocht vasthouden.” Ook de ouders 
zijn enthousiast. Sabine-An Swinkels: 
“Er ligt sneeuw, je hoort het kerstver-
haal, we zingen kerstliedjes, een kopje 
warme chocolademelk of glühwein. En 
we zijn in een echte schapenstal. De 
kinderen vinden het prachtig. Ze mo-
gen de lammetjes vasthouden. Dit is 
echt derde kerstdag.”

Wenst u een 
gelukkig en gezond 

2015!
info@coverhoeven.nl

AED-kast in Lieshout vernield

Lieshout - In de morgen van 22 de-
cember werd vastgesteld dat de, bij de  
Supermarkt Jumbo aan de Dorpsstraat in 
Lieshout aan de buitenzijde van het pand 
geplaatste, AED-Alert kast met als inhoud 
een volledig automatische Defibrillator 
door vernieling is opengebroken.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn de ruim 
30 in Laarbeek aanwezige AED-Alert kas-
ten met een cijferslot beveiligd. In geval 
van nood wordt via de meldkamer 112 
aan de opgeroepen, getrainde vrijwilligers 
een cijfercode doorgegeven zodat zij di-
rect bij de Defibrillator kunnen, om die zo 
snel mogelijk aan te leveren op de plaats 
waar die op dat moment nodig is.

Het is buitengewoon te betreuren dat deze 
vernieling heeft plaats gevonden want 
daarmee wordt het risico op een calamiteit 

sterk verhoogd omdat voor een bepaalde 
periode de daarin aanwezige Defibrillator 
niet kan worden ingezet.

Voor de St. AED-Alert is dit ook een zware 
tegenvaller in financieel opzicht omdat de 
kosten van herstel (+/-  €800,00)  geheel 
voor rekening van de Stichting komen. 
Om de jaarlijkse begroting sluitend te 
kunnen krijgen, heeft het bestuur destijds 
moeten beslissen om niet tot verzekering 
van deze apparaten te moeten overgaan 
omdat de kosten daarvan te hoog zijn.

Het laat zich raden dat het bestuur van 
de Stichting AED-Alert Laarbeek een 
dringend beroep doet aan iedereen om 
de kasten en de daarin aanwezige AED-
Defibrillators ongemoeid te laten zodat 
wanneer nodig een snelle hulp kan wor-
den gegarandeerd.

De vernielde AED kast in Lieshout

Wij wensen 
iedereen een 
gelukkig en 
gezond 2015!

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.comwww.riotrainingen.nl    06-28893699

Wil je als ouder meer genieten van 
je kinderen, uit de strijd blijven en 

beter voor jezelf zorgen?

Gratis 
proeflessen 
MINDFUL 
OPVOEDEN in 
Eindhoven e.o.
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Burgemeester van der Weidenlaan 13a  Beek en Donk  T. 0492-451616

info@apotheekbeekendonk.nl  www.apotheekbeekendonk.nl

Apotheek Beek en Donk

wenst u een gelukkig

en gezond 2015 toe

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk

Wij wensen u 
een gelukkig en 

gezond 2015!
Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11

www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

Twaalf maanden Ga Toch Fietsen. 
Wind mee en wind tegen. Over-
wegend zon, met hier en daar een 
bui. Soms een open deur, maar als 
doel de eye-opener. Bekijk, beleef 
en zie. Het kan iedere dag, het kan 
ieder moment.

Met een knipoog naar onze regel-
maat. Regelmaat brengt ons kalm-
te en orde, maar laat de creatieve 
geest te ruste. Het sleurt ons mee 
in de waan van de dag. Gebouwd 
op structuur en controle. Risico 
mijdend. Terughoudend voor ver-
andering. Maar juist de zin van het 
ogenschijnlijk onbenullige maakt 
de dag de dag. Niet zo zeer op 
zoek naar vernieuwing of iets an-
ders, maar aandacht en focus voor 
dat wat er om je heen gebeurt. Ie-
dere dag een emmer koud water in 
je gezicht zou de mens goed doen. 
Even terug op aarde. Wakker wor-
den.

De feestdagen dragen ook daar 
aan bij. Ieder jaar weer het uit-
gelezen moment voor bezinning. 
Wat hebben we gedaan en wat is 
er allemaal gebeurd? Neem de tijd, 
denk daar gerust even over na. 
Deze schrijver was een jaar geleden 
bijvoorbeeld helemaal geen schrij-
ver. Laat staan fietser. Geïnspireerd 
door de titel van zijn maandelijkse 
column dat hij het in zijn hoofd 
haalde: ga toch fietsen! En twaalf 

maanden later al fietsend twaalf 
provinciehoofdsteden heeft aan-
gedaan. Twaalf steden en dertien 
columns verder vond deze schrijver 
het mooi geweest. Maar dan op-
recht, mooi geweest. Met zijn di-
gitale schrijfmachine trekt hij erop 
uit, het nieuwe jaar in.

Onder het genot van een glaasje 
champagne en een oliebol is er ook 
ieder jaar even tijd voor de glazen 
bol. Wat staat ons volgend jaar te 
gebeuren? Speculeren, voorne-
mens en doelstellingen. Voor de 
laatste keer mijn alles omvattende 
advies: ga toch fietsen! En dan is 
het zover. Aftellen. Maak er wat 
moois van! Gooi die emmer water 
eens in je gezicht. Vuurwerk! Maak 
de dag!

Terugkijken is één: de mooie mo-
menten bewaren als waardevolle 
herinnering. Vooruitkijken is twee: 
dromen, durven, doen. Droom van 
alles waar je hart van overloopt, 
durf te zijn wie je bent en doe wat 
je niet laten kunt. Maar het allerbe-
langrijkste, het heden is drie: begin 
vandaag, leef, maak de dag. Dan 
volgt 2015 vanzelf.

Al het beste! 

De MooiLaarbeekKrant bedankt 
Paul van den Berg voor zijn maan-
delijkse columns ‘Ga toch fietsen’.

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

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

Het maakt de dag

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Woods-Place’ in Mariahout
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
DeMooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek 
moet antwoord geven op deze vraag. 
Wat blijkt? De traditie is nog spring-
levend. 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 ‘Woods-
Place’ aan de Rooijseweg 29 in 
Mariahout.

Ontvangst
Een uit de kluiten gewassen herders-
hond laat bij aankomst, luid en met 
blikkerende tanden, merken dat hij hier 
waakt. Suzan opent de poort, die toe-
gang geeft tot de oprijlaan. Ze maant 
Alfie tot rust. “Hij doet echt niks”, be-
zweert Suzan. De MooiLaarbeekKrant 
is niet geheel overtuigd en ook Alfie 
heeft zo te zien nog bedenkingen.

De bewoners
Eenmaal veilig aangeland aan de 
keukentafel, meldt zich ook Wessel. 
Hij heeft zojuist zoontje Milan veilig 
in bed gestopt. Suzan van Deursen 
en haar vriend Wessel Kok, zijn twee 
drukbezette dertigers. In 2009 heb-
ben ze ‘Woods-Place’ gekocht. Suzan 
is op een professionele manier met de 
paardensport bezig. Zij leidt paarden 
volledig op voor de dressuur. Ze doet  
met haar paarden ook mee aan dres-
suurwedstrijden. Gevraagd naar haar 
sportieve niveau, antwoordt ze: “Leg 
dat maar eens uit aan een leek. Vooruit 
dan, één trapje lager dan Anky”, zegt 
ze uiteindelijk. Topsport, moet dus de 
conclusie zijn.

“Ik heb ook iets met paardenkrach-
ten”, zegt Wessel. Hij werkt in de 
autobranche, bij een BMW- en 
Minidealer. “Maar vanaf 1 januari 
2015, ben ik mijn eigen baas”, zo gaat 
hij enthousiast verder. “Ik ben druk be-
zig om een autobedrijf in Nijnsel op te 
starten. Mijn specialisme wordt de Fiat 
500, maar we gaan meerdere merken 
verkopen.”

Ideale locatie buitengebied
De bijgebouwen van de voormalige 
boerderij zijn helemaal aangepast aan 
het houden van paarden. De stal voor 
het jongvee is omgebouwd tot mo-
derne paardenstal. Hier staan de vier 
paarden van Suzan. De melkstal is om-
getoverd tot rijhal. Hier traint Suzan 
dagelijks met haar paarden. Hoewel 
het huis min of meer afgelegen staat, 
voelen ze zich niet eenzaam. Ze horen 
bij twee buurten, de Vossenberg en de 
Rooijseweg. Afgelopen zomer, keken 
ze met de hele buurt, zo’n man of der-
tig, naar het WK-voetbal. Dat was heel 
gezellig!  Suzan en Wessel zeggen dat 
ze zich hier goed ingeburgerd voelen.

Woods-Place
Als de naam ‘Woods-Place’ ter sprake 
komt, vertelt Wessel dat die naam 
alles te maken heeft met de familie 
Staadegaard. “Die familie emigreerde 
begin 20e eeuw naar de Verenigde 
Staten. In 1917 kwam de familie terug 
naar Nederland. Simon Staadegaard, 
kocht samen met zijn broer Dirk, een 
stuk hei. In 1931 bouwden zij dit huis. 
Simon begon een handel in land-
bouwmachines en Dirk bebouwde 
het land. De boerderij in Minnesota, 
waar Simon en Dirk opgegroeid wa-
ren, heette ‘Woods- Place’. Die naam 
hebben zij ook op dit huis gezet”, zo 
besluit Wessel zijn visie op ‘Woods-
Place’. (Wim Staadegaard, zoon van 
Simon,woonde hier van 1971 tot 
2008. Hij bevestigde desgevraagd dit 
verhaal.) 

Tot slot
Veilig bereikt De MooiLaarbeekKrant 
onder begeleiding van Wessel en een 
kwispelende Alfie de poort. Het ge-
heim van ‘Woods-Place’ is hiermee 
volledig  opgelost.

De bewoners van Woods-
Place Wessel, Suzan en Milan 

Driessen Interieur Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl 

Wenst u een kleurrijk 2015 !
Kom in onze winkel kijken naar de laatste

woontrends en nieuwe meubelen, gordijnen, 
raamdecoraties en prachtige woonaccessoires.
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Sarah Kl uijtmansBijna negentig procent van de 
gasten die hun vakantie bij mij 
doorbrengen, gaan enthousiast 
naar huis met een zelfgeschil-
derd vakantiesouvenir. Het gék-
ke is, dat de meesten beginnen 
met de voor mij herkenbare 
zin: “Ik kán niet schilderen!” 
Waarom ze dan tóch willen 
schilderen, blijft voor mij alsnog 
een raadsel (knipoog). In zo´n 
geval zet ik de cursist gewóón 
achter een schildersezel. Gaan-
deweg worden ze enthousiast, 
omdat ze verbaasd staan van 
hun eigen kunnen. Het eind-
resultaat is altijd verbluffend. 
Degene die mij het méést ver-
baasde was mijn eigen zus, die 
met enige regelmaat voor een 
korte break naar Lliber komt. 
Toen ze met jaloerse ogen door 
mijn atelier wandelde, vroeg ik 
haar of ze misschien wilde schil-
deren. “Ik kán niet schilderen”, 
zei ze. OK, dan doen we het 
niet. Want als je die zin maar 
genoeg blijft herhalen, dan ga 
je er vanzelf in geloven. Tóch? 
Om haar te tartten, zette ik een 
ezel in het zonnetje, plantte er 
een geprepareerd doek op, gaf 
haar een biertje en een penseel. 
Geen zwijn die je hier ziet. Geef 
het een kans. En daar zat ze … 
peentjes te zweten (Nou kon dat 
natuurlijk ook van de loeihete 
zon zijn). Het was nog geen tien 
minuten later toen ze over de 
ezel keek en met een schilders-
air enthousiast uitriep: “Ik weet 
al waar ik het neer ga hangen.” 
Zo! Is dát ff een ommekeer. “Ik 
laat het schilderij onthullen.” 
Zo! Is dat niet lichtelijk overdre-
ven? “Door een fanfare.” Zo! 
Sla je nou niet een beetje door? 
Ik moet toegeven dat zowel 
mijn zus als ikzelf verrast waren 
van de práchtige klaprozen die 
ze had gecreëerd. Blij als een 

kind danste ze om haar eerste 
werkstuk wat een paar dagen 
later op transport ging naar de 
Mortel (of all places). Tot mijn 
grote verbazing hield ze woord 
en nodigde Damesband-On-
vermeidelijk uit om haar vernis-
sage feestelijk te openen! Een 
geleende schildersezel onder-
steunde haar doekje van post-
zegelformaat. Na een paar vro-
lijk gespeelde nummertjes door 
de Mortelse dames vloeide de 
drank rijkelijk. Moest ook wel, 
want drank was er meer dan 
schilderijen… whaháááh! Toen 
het lullige doekje werd onthuld, 
kwam de onvermijdelijke vraag 
waar zich de expositieruimte 
bevond. En toen moest mijn 
zus vertellen dat dit haar enige 
exemplaar(tje) was, waar ze zó 
blij mee was. De damesband 
bedacht Poets-Wederpoets en 
liet het ludieke verhaal opne-
men op een Mortelse inter-
netsite inclusief foto´s. Ik zou 
me kapot geschaamd hebben, 
maar nee hoor, mijn zus was zo 
trots als een losgeslagen aap. 
Binnenkort komt ze weer naar 
Spanje. Zal mij benieuwen of ze 
het ooit nog zeggen zal: “Ik kán 
niet schilderen”. Ze heeft nu de 
smaak te pakken. Wil jij ook een 
keertje komen schilderen? Je 
bent van harte welkom in Lliber. 

En ben je ooit in de-Mortel? 
Ga vooral even naar mijn 
zus om haar klaprozen te 
bewonderen. Hoezo… ze 
kan niet schilderen. Het re-
sultaat is práchtig. 

Adios! Ik groet mijn zus én 
Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. Anne Wittebol-
Aarts. 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

SPANJE

Ik kán (niet) schilderen!

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

AANGEBODEN
Kunt u nog wat hulp in de huishouding ge-
bruiken? Allerlei werkzaamheden. Dan kan 
ik u helpen. Tel. 0499-423712   

Jonge poesjes gratis af te halen. Tel. 06-22849257

GETUIGEN GEZOCHT
BELONING voor diegene die als getuige wil be-
vestigen dat op woensdag 24 december op de 
Couwenberg te Aarle-Rixtel om 13.45 uur een 
vrachtwagen achteruit in reed op een zwarte 
personenwagen. Er is namelijk onenigheid 
over de schuldvraag. Tel. 0495-493291

GEVRAAGD
Gezocht: jong, mental coach (m), in een 
afrondende fase van je studie! Met gevoel 
voor humor en houdt van een laagdrem-
pelig aanpak. Info@laagdrempeligadvies.nl

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

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

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

Te koop gevraagd: handzaaimachine (Thilot) 
1-en ook meerrijer en rolschoffels. 06-27628220 

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

Weiland te huur gevraagd in directe om-
geving Laarbeek. Tel. 06-22849257

TE KOOP
Meubel-Stunter, Nu 30% korting op 
alle teakhouten meubelen!!! maatwerk 
zonder meerprijs!!! Ook zondags open. 
www.meubel-stunter.nl Eerschotsestraat 
72E Sint-Oedenrode 0413-472510

Winterbanden met velgen, 215/65 R16, Pirelli, 5 
moeren, z.g.a.n. Prijs n.o.t.k. Tel. 06-22478811

Te koop:  set van 4 winterbanden 165/70 
R14 met velg 4 gaats. Vraagprijs €200,00. 
Tel. 0499-422646

VERLOREN
Verloren: zilveren Joy de la Luz bedeltje (rond 
met opengewerkte hartjes erin). Omgeving 
bs. Het Klokhuis, tijdens de Kerstmarkt van 
17 dec. Gevonden? Tel. 0492-463928 
 

VERMIST
Kater ‘Frans’ is vermist sinds 14 december. 
Omgeving De Wingerd, Beek en Donk. Frans 
is zwart met wit, (wit befje, snorhaartjes en kin. 
Voetjes zijn wit). Dikke neus en knik aan het 
einde van zijn staart. Gezien? Tel. 06-48350266 

Poes Felix (roepnaam) is sinds 2e kerstdag 
vermist. Felix is grijs gestreept/cyprus met 
een wit befje en witte pootjes. Omgeving 
Kerkstraat/Heuvelplein, Beek en Donk. Tel. 
0492-462530 of 06-20988908

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Een 
familiebericht 

plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20
Wenst iedereen een voorspoedig 2015
betaalbare service voor MKB en particulier

Wenst u een voorspoedig nieuwjaar toe. Ook in 2015 staan we voor u klaar

Voor het nieuwe jaar…

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

 … een aandachtig, prachtig 2015!

Wenst u een gelukkig 
en gezond 2015 toe!

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.

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

Het nummer ‘We Are the 
Champions’ galmt door 
sporthal D’n Ekker tijdens 
de feestavond van Kwizut 
2013. Een gevoel van eufo-
rie straalt vanaf het podium 
naar de duizenden andere 
deelnemers. Op het po-
dium staat het team ‘Alles 
Goewd’. Zij mogen zich een 
jaar lang het slimste team 
van Beek en Donk noemen.

Team ‘Alles Goewd’  wint Kwizut 2013

Januari 

Het team van De MooiL-
aarbeekKrant verhuist deze 
week naar een nieuw bed-
rijfspand. Het kantoor aan 
het Heuvelplein 12 wordt 
verruild voor het pand van 
de voormalige lijstenmak-
erij aan het Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk.  

Nieuw kantoor MooiLaarbeek 

Januari en februari

In de eerste twee maanden van 
2014 zijn maar liefst drie voorz-
ieningenclusters geopend. In 
Lieshout opende het Dorpshuis 
en Kindcentrum De Sprankel. 
In Donk werd het vernieuwde 
Ontmoetingscentrum geopend 
en in Beek werd de nieuwe 
sporthal en het Command-
erij College geopend. Dit ge-
beurde met een verwonderlijke 
demonstratie van turner Yuri 
van Gelder. 

Drie voorzieningenclusters geopend 

Maart

Nog vier zusters woonden vorig jaar 
in ‘Huize Angela’, gelegen aan de 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel naast de kerk. 
Vanwege dit kleine aantal, gecombineerd 
met hoge leeftijd en kosten, verlieten zij 
op woensdag 12 maart de voormalige 
pastorie. De zusters Ursulinen verhuisden 
naar Grubbenvorst. Dit is, samen met 
Venray, de laatste Nederlandse verblijfp-
laats van deze Katholieke orde.

Zusters Ursulinen verlaten ‘Huize Angela’

Maart

Partij Nieuw Laarbeek (PNL), met negen zetels de grote winnaar van 
de Laarbeekse gemeenteraadsverkiezingen, is in de coalitievorming bu-
itenspel gezet. De vier andere partijen (De Werkgroep, ABL, CDA en 
PvdA) hebben besloten samen een coal-
itie te vormen. PNL ging bij deze verkiez-
ingen van 7 naar 9 zetels. Ook De Werk-
groep groeide met 1 zetel (van 4 naar 5). 
Het CDA was de grootste verliezer. Zij 
moesten 2 van de 3 zetels afstaan. 

Het nieuwe college bestaat uit de weth-
ouders Joan Briels (De Werkgroep), 
Tonny Meulensteen (CDA), Greet Buter 
(PvdA) en Frans van Zeeland (ABL).

Partij Nieuw Laarbeek buitenspel gezet 

April

Er vindt een drukbezochte manifestatie laats. Ruim 600 mensen proberen 
te lijsttrekkers ertoe te bewegen om opnieuw met 
alle partijen om tafel te gaan. Dit gebeurt niet. De 
coalitievorming wordt op dezelfde voet voortgezet.

Coalitievorming leidt tot manifestatie 

Mei

Op donderdag 1 mei was het zover: 
‘Koninklijke klokkengieterij Petit & Frit-
sen’, anno 1660, sloot de� nitief haar 
deuren in Aarle-Rixtel. De huidige di-
recteur Frank Fritsen (bijna 58) heeft 
geen opvolger. Het bedrijf gaat daarom 
verder met de eveneens ‘Koninklijke Eijs-
bouts’ te Asten. 

Klokkengieterij ‘Petit & Fritsen’  sluit de deuren

Juni - juli

Heel Laarbeek 
was in 2014 in 
de ban van het 

WK Voetbal 

Juni

In juni hield de gemeente 
Laarbeek weer Juni Water-
maand. Er vonden tientallen 
activiteiten plaats, allemaal 
watergerelateerd. 

Juni Watermaand bomvol activiteiten

Krant 2014 week 1
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Week 1 - 2015

September 

Tijdens een besloten raadsvergadering heb-
ben 14 van de 19 gemeenteraadsleden 
aangegeven geen vertrouwen meer te heb-
ben in het functioneren van burgemeester 
Hans Ubachs. Er is daardoor sprake van een 
verstoorde verhouding. In oktober wordt 
duidelijk dat er een onderzoek komt en dat 
Ubachs voorlopig uit functie wordt gezet.

Gemeenteraad zegt vertrouwen in 
burgemeester Ubachs op 

Oktober

De drie heemkundekringen van Laarbeek hielden een grandioos herd-
enkingsfeest rondom het thema ’70 jaar bevrijding in Laarbeek’. Om 
12.00 uur meldde zich een konvooi van antieke legervoertuigen bij de 
Laarbeekse gemeentegrens. Het konvooi rukt allereerst 
op naar het centrum van Maria-
hout. Vandaar voert de route 
naar Lieshout en Aarle-Rixtel 
om tenslotte te eindigen in Beek 
en Donk bij het oorlogsmonu-
ment. 

Laarbeek viert 70 jaar bevrijding 

Oktober

Een spectaculair 
halloweenconcert 
van Harmonie De 
Goede Hoop in 

de klokkengieterij

Juli

WiSH Outdoor 
2014 was 
wederom 

uitverkocht en nog 
groter, mooier en 
knallender dan 

voorgaande jaren

November

Enorm verrast, een tikkeltje bes-
cheiden, maar allemaal hartstikke 
trots: dat waren de kinderen die uit 
handen van burgemeester Frans 
Ronnes en de jeugdgemeenter-
aad een kinderlintje kregen. Daan 
Leenders van ’t Otterke werd 
als eerste in het zonnetje gezet. 
Daarna volgden vijf vrienden van 
De Muldershof en Jorg van der 
Sommen van De Sprankel.

Uitreiken Kinderlintjes 

Juli

De betrokkenheid in Beek en Donk is 
groot als de inwoners te horen krijgen dat 
de 6-jarige Jayden een ernstige vorm van 
kinderkanker heeft. Om zijn overleving-
skansen te vergroten, is behandeling in 
Amerika nodig.  In het afgelopen jaar zijn 
er diverse acties geweest om zoveel mo-
gelijk geld bijeen te sprokkelen. Dit heeft 
ertoe geleid dat Jayden op dit moment in 
Amerika is voor behandeling. 

Jayden uit Beek en Donk ernstig ziek 

Oktober

Frans Ronnes (CDA) is benoemd tot waarnemend 
burgemeester van Laarbeek. Commissaris van de Kon-
ing, Wim van de Donk, maakte bekend dat de taken 
van Hans Ubachs tijdelijk worden neergelegd. Ronnes 
is een aantal jaren wethouder geweest in Bernheze en 
van 2001 tot 2013 was hij burgemeester van de ge-
meente Haaren.

Frans Ronnes (CDA) waarnemend 
burgemeester van Laarbeek 

Januari – december 

De voorbereidingen voor 1 parochie in 
Laarbeek zijn in volle gang. De naam is 
bekend (Heilige Pater van Eustachius-
parochie), het logo is klaar en de organ-
isatiestructuur staat. Toch zijn er nog een 
paar open eindes. De belangrijkste vraag 
die rijst: Hoeveel kerken gaan er dicht en 
welke zijn dat? Er zijn diverse informa-
tieavonden gehouden voor de kerkgang-
ers. Vanaf 1 januari 2015 gaat alles lang-
zaamaan veranderen. 

Laarbeek werkt aan één parochie 

December 

De organisatie van WiSH Outdoor maakt bekend dat zij hun fes-
tival in Mexico neer gaan zetten. Deze tweede versie van WiSH 
Outdoor gaat plaatsvinden in het laatste weekend van mei 2015. 

WiSH Outdoor naar Mexico

Gemaakt door: Ria Tijssen 
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Het was weer fantastisch!

Als de Sint vanuit een zonnig Spanje terugdenkt 
aan de intocht in Beek en Donk kan hij dit alleen 
maar doen met een brede glimlach. In Neder-
land was een programma op tv dat heette ‘Het 
is hier fantastisch’, maar de ontvangst in Beek 
en Donk was in een woord GEWELDIG!

Ontzettend veel mensen waren afgekomen op 
de aankomst bij de boot, van jong tot oud, van 
Beek en Donk en heel ver daarbuiten, ja zelfs 
uit het buitenland heeft de Sint de Pieten horen 
zeggen.
Dat dit alles niet zomaar gerealiseerd kan wor-
den is voor iedereen wel duidelijk. De voorberei-
dingen kosten heel veel tijd. Maar het resultaat 
was er naar. Alles tot in de perfectie geregeld, 
een boot die precies op tijd aankwam, met op 
de boot fotograaf Marcel, Mario van Dinther 
van Omroep Kontakt  en een filmploeg, dans-

groep DeDe die vertederende optredens gaf, 
een luxe Oldtimer voor de rondrit, prachtige 
Sinterklaasliedjes, aandacht voor alle kinderen 
en tot slot een korte dansparty voor jong en oud 
op het Heuvelplein als afsluiting van de intocht.

Daarom wil de Sint graag iedereen, voor en ach-
ter de schermen, bedanken voor hun inzet en 
tijd. Ook al de sponsoren die het mogelijk heb-
ben gemaakt om alles te realiseren bedankt. De 
Werkgroep hoopt ook volgend jaar weer  een 
beroep op u te mogen doen.

Sint en al zijn Pieten hopen u volgend jaar weer 
te treffen bij de intocht in Beek en Donk en 
wensen iedereen een geweldig goed uiteinde 
en een prachtig begin van 2015. 

Werkgroep Sinterklaas Beek en Donk

‘’Vuurwerk op 12 uur!!’’
En dat klopte zeker.
BOEM!!
Iedereen werd bleker.
Vuurwerk is nu even niet illegaal.
Dat vieren we nu allemaal!
‘’Daar is een duizendklapper!’’
BOEM!!
Die vuurwerkmakers worden steeds knapper.

‘’Au!’’
Oeps, daar heeft iemand pijn.
Deze klapper was niet fijn.
Hopelijk is het snel klaar,
Want vuurwerk is toch ook wel een beetje 
raar…

Teun Senders, (nu nog) 10 jaar oud.

LEZERSPODIUM

GEDICHT

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Winnaar Fiets Facebookactie De Concurrent
Advertorial

Lieshout - Team de Concurrent feliciteert 
Maartje Brutsaert met het winnen van haar 
nieuwe fiets. Zij is de gelukkige winnares van de 
Facebookactie van De Concurrent uit Lieshout. 
Veel goede kilometers gewenst!

Tentoonstelling Fotoclub Objectief 
goed verlopen

Beek en Donk - De jaarlijkse tentoonstelling van 
Fotoclub Objectief, traditioneel altijd beginnend 
op tweede kerstdag, is weer achter de rug. Zoals 
alle voorgaande jaren was er weer veel belang-
stelling. Zelfs het slechte weer op de dag na 
Kerstmis hield een aantal belangstellenden niet 
tegen. 

In de drie dagen dat de expositie open was, zijn 
er 229 mensen komen kijken naar al het moois 
dat aan de muren van het Oude Raadhuis hing. 
Regelmatig leidt een foto tot een boeiend en ge-
zellig gesprek. En af en toe ook tot een aanmelding 
als dit van de fotoclub, of voor de fotografiecursus 
die door de fotoclub jaarlijks wordt georganiseerd. 
Ook komend voorjaar gaat er weer een van start. 

De foto’s gaven een goede indruk van de diver-
siteit in de vereniging: kwalitatief goede tot zeer 
goede foto’s met een breed scala aan onderwer-
pen. Op de zolder was ook nog een diashow van 
de verschillende themagroepen te zien: natuur 
en landschap, macrofotografie en portretten. De 

show was nog aangevuld met een serie van het 
Belgische plaatsje Doel, waar vrijwel geen mensen 
meer wonen als gevolg van uitbreidingsplannen 
van de Antwerpse havens. En op zolder hing ook 
de ‘rode draad’, drie reeksen foto’s waarbij de ma-
kers een foto toevoegen op basis van hun associ-
atie bij de voorgaande foto in de reeks. Dit levert 
telkens weer verrassende resultaten op.

Het is ook traditie dat er een loterij is. De bezoe-
kers geven aan welke foto’s zij de mooiste vin-
den. De gelukkige krijgt de foto die hij of zij als 
mooiste heeft opgegeven. De winnaar dit jaar is: 
P. Bekkers, Margrietstraat 48 te Beek en Donk. 

Belangstelling om lid te worden? Kom vrijblijvend 
een keer naar de clubavond, die iedere derde dins-
dagavond plaatsvindt in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk, of downloadt het aanmeldings-
formulier van de website: www.fcobjectief.nl on-
der het kopje contact. Voor de cursus kunt u zich 
opgeven bij de secretaris: 
secretaris@fcobjectief.nl.

De winnende foto

Luikse Markt ATTC’77
Aarle-Rixtel – Tafeltennisvereniging ATTC’77 
houdt op 4 januari 2015 van 11.00 tot 15.00 
uur een Luikse markt in de gymzaal aan de Jan 
van Rixtelstraat. 

Leden van de vereniging verkopen op deze 
markt tweedehands spullen. De entree van de 
markt is €1,00. Kinderen tot en met zestien jaar 
mogen gratis naar binnen.

De Martien Coppensstraat is nog maar enkele jaren oud. Toen op de hoek van de Molenstraat 
en de Grotenhof een nieuw appartementencomplex verrees, kwam men op het idee om het 
stukje straat tot aan de Adriaan Boutlaan een nieuwe naam te geven. Dit voorkwam tevens dat 
de al bestaande woningen hernummerd moesten worden. Het stukje straat dat de naam Martien 
Coppensstraat ging dragen is maar kort, maar dat doet niets af aan de indrukwekkende carrière 
van de Lieshoutse fotograaf. In 2008 verscheen het boek ‘Martien Coppens, van dorpsjongen 
tot stadsmens’ uitgegeven door zijn zoon Joep in samenwerking van Els Coppens-van de Rijt (de 
vrouw van Joep) en Ton Thelen. In dit boek wordt heel uitvoerig het leven en werken van Martien 
Coppens besproken. Zeer de moeite waard om eens ter hand te nemen. 
Martien werd geboren in Lieshout aan de Heuvel op 18 maart 1908. In dit huis woont nu de fa-
milie Relou. Later verhuisde de familie naar het café aan de overkant. Martien was toen drie jaar 
oud. Vader Grard was klompenmaker, organist in de kerk en caféhouder. Martien bezocht na de 
lagere school de Latijnse school in Gemert waar hij in aanraking kwam met klasgenoten die foto’s 
maakten en ontwikkelden. Dat interesseerde Martien zeer en vanaf die tijd legde hij zich toe op 
fotografie. Met een paar Lieshoutse jongens samen kocht hij een fotocamera en ging daarmee 
aan het experimenteren. Nadat hij de Latijnse school vaarwel zei, volgde Martien in Helmond de 
HBS. Hij werd lid van een fototijdschrift en stuurde foto’s in. Daardoor ging de bal aan het rollen. 
Heel bijzonder voor die tijd was dat Martien, als dorpsjongen, voor fotograaf ging studeren in 
München. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Na zijn opleiding trad hij als beroepsfotograaf in 
dienst in Middelburg. Wat dan volgt is een indrukwekkende carrière. Hij opent zijn eigen zaak aan 
de Emmasingel in Eindhoven. Hij verovert Brabant en Nederland. Tot op zeer hoge leeftijd blijft 
hij fotograferen. Hij sterft op 17 juni 1986, 78 jaar oud. Meer dan 60 fotoboeken verschenen van 
zijn hand. Voorwaar, een Lieshoutenaar die zijn straatnaam meer dan waardig is. 

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

* Bron: Martien Coppens, monografie over de eerste veertig levensjaren van de fotograaf. Van 
dorpsjongen tot stadsmens.  

MARTIEN COPPENSSTRAAT 
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*  Aanbiedingen geldig van 
29 t/m 31 december.

*  Uit onze koeling  ** Uit onze diepvries

Jonagold appelen*

Rundstoofvleespakket*

Luxe 
maaltijdsalade*

Gehaktballetjes*

Ca. 300 g

Roomboter appelfl appen*

440 g

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Noten- of 
wereldmix

Champagne Zalmrolletjes 
met roomkaas*

Breekbrood Garnalen-
kroketten**

Kruidenboter*

KNALKNALKNAL
VOORDEEL

Appelbeignets Oliebollen naturel Gevulde oliebollen

VOORDEEL
29 T/M 31 DECEMBER

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

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

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

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Meerderheid inwoners 
steekt geen vuurwerk af

Redacteur: Danny van Gend

Laarbeek - 80% van de inwoners van Laarbeek 
steekt vanavond geen vuurwerk af. Ondanks 
dit hoge percentage is slechts de helft van de 
mensen tegen een totaalverbod wat betreft het 
afsteken van vuurwerk. Dit blijkt uit de onder-
zoeksresultaten van TipMooiLaarbeek.nl.

Duur
Het overgrote deel van de inwoners (80%) weet 
al zeker dat zij dit jaar geen vuurwerk af gaan 
steken. Mensen zien het veelal als weggegooid 
geld. Behalve de prijs spelen ook milieuvervui-
ling, bange dieren en de angst voor vuurwerk rol 
in deze beslissing. 

Hoort erbij
De grote groep die wel vuurwerk afsteekt doet 
dit, omdat dit traditie is met oudjaar. Ook zijn er 
ouders die met hun kinderen een beetje vuur-
werk af gaan steken. 

Niet afschaffen
Toch willen de inwoners van Laarbeek niet dat 
het vuurwerk afsteken afgeschaft wordt. Onder 
de voorstanders van het vuurwerkverbod bestaat 
de grootste groep uit dierenliefhebbers. De helft 
van de ondervraagden heeft geen probleem met 
vuurwerk, mits het veilig wordt afgestoken en 
de rommel wordt opgeruimd. Maike Verhagen, 
medewerkster bij dierenkliniek Laarbeek hoopt 
ook niet dat het afsteken van vuurwerk wordt 
verboden. “De dieren hebben er last van, maar 
het is maar één avond per jaar. Het is ook traditie 
en het zou zonde zijn als dat weg zou gaan.”

Centraal punt
Zou vuurwerk op één centraal punt afgescho-
ten moeten worden? Daarover zijn de menin-
gen verdeeld. Iets minder dan de helft (48%) 
vindt het een centrale plek een goed idee. Zij 
denken dat je met een centraal punt meer vei-
ligheid hebt en dat je door één plek een mooi-
ere vuurwerkshow hebt. Een iets minder groot 

percentage (40%) is hier tegen. De jeugd zou 
zelf moeten weten waar zij vuurwerk afschieten. 
Maike Verhagen ziet wel iets in een centrale af-
steekplek. “Voor de dieren zou het beter zijn, 
want die hebben dan geen last meer voor vuur-
werk, daarnaast zou het ook veiliger zijn.”

Normale verkopen
Maarten van den Heuvel, eigenaar van tuin-
centrum De Biezen, vindt de percentages niet 
zorgwekkend. “Het lage percentage zegt mij 
eigenlijk niets. Ik denk dat het percentage de 
andere jaren ook zo laag ligt, want ik merk geen 
verschillen in de voorverkoop ten opzichte van 
andere jaren.” Bang voor een lagere omzet is hij 
ook niet. “Zelfs met de vernieuwde wetgeving 
ben ik niet bang dat de omzet daalt. Overdag 
mag niet meer afgestoken worden, maar het 
vuurwerk dat dan wordt afgestoken heeft maar 
een kleine winstmarge, het siervuurwerk – dat 
voor een hoge omzet zorgt - verkopen we toch 
wel. Persoonlijk vind ik het verbod niet eens erg, 
voor kinderen is het veiliger, want ze steken min-
der vuurwerk af. Daarnaast is het echte mooie 
toch alleen maar na zes uur als het donker is, 
overdag heb je alleen maar knallen.”

Traditie
Ondanks de verstrengde wetgeving is Maarten 
niet bang voor een verbod. “Ik denk niet dat er 
een verder verbod komt.” Wel maakt Maarten 
zich zorgen over de tolerantie van mensen. “De 
mensen ergeren zich steeds sneller en som-
mige mensen willen helemaal geen vuurwerk. 
Vuurwerk is maar één avond per jaar, gun de 
mensen die het wel leuk vinden dan dat plezier-
tje. Daarnaast is het traditie, het is leuk op het 
einde van het jaar één keer  knallen. We moeten 
wel opletten dat het zo min mogelijk overlast 
veroorzaakt en ik denk dat het al een goede stap 
is om overdag niets meer af te steken. Nieuwjaar 
voor mij is ’s avonds siervuurwerk.”
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Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

ViERBINDEN is op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers die kunnen 
zorgen voor het klein onderhoud in hun 
accommodaties.

Van 2 t/m 7 februari 2015 is de collecte-
week van de Hersenstichting. De organ-
isatoren zijn alweer druk in de weer om 
alles in goede banen te leiden. Maar om 
dat te kunnen realiseren, zijn zij dringend 
op zoek naar nieuwe collectanten.

Hersenstichting 
De Hersenstichting zet alles op alles om 
hersenen gezond te houden, hersenaan-
doeningen te genezen en patiëntenzorg 
te verbeteren. Om dit te bereiken laat de 
Hersenstichting onderzoek doen, geeft 
voorlichting en voert vernieuwende 
projecten uit.

Gezonde hersenen zijn van levensbe-
lang, maar vrijwel iedereen krijgt ooit 
in zijn leven te maken met een herse-
naandoening. Per jaar komen er 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen in Nederland 
kampen met blijvende ernstige gevol-
gen. Ook familie en vrienden worden 
hierdoor getroffen. Dat moet stoppen.

De Hersenstichting Nederland doet 
onderzoek naar de oorzaak en 

De Hersenstichting zoekt collectanten

Gevraagd

Bibliotheek de Lage Beemden is op zoek 
naar een enthousiaste actieve vrijwil-
liger voor hun locatie in het dorpshuis 
in Lieshout op woensdagavond.

Gevraagd

Evelien is op zoek naar iemand die 
haar op dinsdagavond kan brengen en 
halen naar/van haar toneelactiviteiten 
in Helmond

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

behandeling van hersenaandoeningen, 
geeft voorlichting aan de bevolking en 
bevordert de samenwerking tussen 
verschillende organisaties die zich 
bezighouden met hersenonderzoek. 
Zo wordt er onder andere onderzoek 
gedaan naar aandoeningen als ADHD, 
Alzheimer, dementie, epilepsie en vele 
andere.

Collecte 
In de eerste week van februari 2015 staan 
de collectanten van de Hersenstichting 
weer paraat. Het zijn vrijwilligers uit de 
buurt die een uurtje of twee of meer vrij 
willen maken voor een goed doel. In 
Laarbeek wordt het collecteren in goede 
banen geleid door drie organisatoren die 
zich inzetten voor de dorpskernen.

Mariahout en Lieshout 
Maar zoals ieder goed doel is de 
Hersenstichting Nederland ook afhan-
kelijk van gemotiveerde vrijwilligers die 
zich belangeloos inzetten voor anderen. 
Momenteel wordt er door een tekort aan 
collectanten spijtig genoeg nog niet in 
heel Laarbeek gecollecteerd en daarom 

zijn de organisatoren op zoek naar 
collectanten. Tevens zijn ze op zoek naar 
een nieuwe collega die de coördinatie 
van de collecte in Mariahout voor zijn of 
haar rekening wil nemen en naar een 
opvolger voor de coördinatie in Lieshout.

Meer informatie 
Daarom wordt iedereen die zich 
geroepen voelt om het team te 
versterken, opgeroepen contact op te 
nemen met een van de drie organ-
isatoren (voor Aarle-Rixtel: Hanny 
Schooneveld - 0492-382141, voor Beek 
en Donk en Mariahout: Maria Hendrix - 
0492-466089 en voor Lieshout: Claartje 
Thijssen - 0499-422275).

Als u niet zelf op pad gaat met een 
collectebus, laat het dan niet na om gul 
te geven aan een van de collectanten of 
te doneren op NL 18 INGB 0000 000 860  
t.n.v. Hersenstichting Nederland. En 
bezoek de website www.hersensticht-
ing.nl voor meer informatie en/of voor 
doneren via sms. 

Wegzwijmelen bij de Sixties in het Dorpshuis

Fototentoonstelling - ‘Wie kent ze nog?’

Lieshout - Wat kun je beter doen op 
de kortste dag van het jaar in de don-
kere dagen voor Kerstmis dan genieten 
van de Sixties? Niets dus. Op zondag-
middag 21 december traden The Time 
Travellers uit Tilburg op bij Ons Tejater 
in Lieshout. Toen het eerste paar op de 
vloer was, volgden er snel meer en bij 
tijd en wijle was de vloer vol met dan-
sers. 

The Time Travellers speelden de ster-
ren van de hemel. Drie gitaristen en 
een drummer. Jeffrey Willems, Ward 
Willems, Peter van Amelsfoort en Arie 
van Kleef. Zingen deden ze allemaal. 
Succesnummers van The Rolling Stones, 
The Beatlles, The Eagles, The Birds en 
nog veel meer volgden elkaar in vlot 
tempo op. Af en toe een pauze, zoals 
dat vroeger ook was. 

Rock and Roll, Beat, Soul, Blues. Ze wa-
ren van alle markten thuis. Honderd jaar 
muzikale ervaring stond er in de aankon-
diging en daaraan bestond geen enkele 
twijfel. Ook de twist bracht de beentjes 
van de vloer. Niet meer in petticoat en 
hoog getoupeerd geblondeerd haar, 
maar 50 tinten grijs. Iedereen genoot op 
zijn manier. Was het niet op de vloer dan 
gezellig luisterend aan de kant.  

Wat was er in de zestiger jaren veel 
mooie muziek en wat speelden en 

zongen deze vier mannen voortreffelijk. 
Aan veel liedjes hadden de bezoekers 
nog persoonlijke herinneringen. Bij de 
schuifelnummers moest het licht wat 
gedimd worden. Veel te snel was het 
17.00 uur en gelukkig gaven de mannen 
een royale toegift. Maar aan alles komt 
een eind. Volgende week weer zouden 
de bezoekers vroeger gezegd hebben 
bij het naar huis gaan. Volgende week 
is wel wat snel, maar deze Sixties muziek 
mag zeker nog eens terugkomen in Ons 
Tejater. 

Beek en Donk - Heemkundekring ‘De 
Lange Vonder’ opent het nieuwe jaar 
ook nu weer met de traditionele foto-
tentoonstelling, waarbij de hulp van de 
bezoekers wordt ingeroepen.

In het archief van Heemkundekring De 
Lange Vonder bevinden zich nog vele 
foto’s waarvan namen van personen, 
locaties, jaartallen en andere gegevens 
ontbreken. De vrijwilligers hopen deze 
gegevens met de hulp van de bezoekers 
te kunnen achterhalen. Een flink aantal 
foto’s zal op borden en in mapjes te be-
zichtigen zijn. Alle personen op de foto’s 
zijn genummerd, zodat deze gemakke-
lijk zijn aan te duiden.

Lijkt het u leuk om oude en minder oude 
foto’s te kijken en tegelijkertijd te helpen 
met het achterhalen van namen en an-
dere ontbrekende  gegevens? Kom dan 

naar de Heemkamer aan de Parklaan 
in Beek en Donk. Iedereen die een bin-
ding heeft met Beek en Donk, en die 
de heemkundekring  wil helpen, is van 

harte welkom. Openingstijden: zondag 
4 januari 2015 van 11.00 tot 17.00 uur 
en donderdag 8 januari 2015 van 20.00 
tot 22.00 uur. De toegang is gratis.

The Time Travellers in het Dorpshuis

Succesvolle � essenactie Yammas 
Mariahout

Mariahout - Onder mooie winterse 
omstandigheden vond zaterdag 27 
december de jaarlijkse flessenactie 
plaats van Yammas. De sneeuw weer-
hield de jeugdige leden niet om in 
actie te komen voor het goede doel: 
Make a Wish Nederland.  Voor het 
grootste deel van de jeugd was de 
verse sneeuw enkel een pretvergroter. 
Naast het ophalen van heel veel fles-
sen werden er ook heel veel sneeuw-
ballen gegooid. 

In de middag werden er in het buiten-
gebied flessen opgehaald onder be-
geleiding van vrijwilligers en ouders. 
Vanaf 18.00 uur trokken ze de kom in 
om minstens zo veel flessen op te gaan 
halen. De stemming zat er goed in en 

dansend en zingend op de muziek 
ging de jeugd door de straten. Daar 
waar de flessen niet al buiten aan de 
deur stonden, belde de jeugd aan en 
heel vaak bleken de flessen binnen al 
klaar te staan. Wat mooi om te zien 
dat de actie zo leeft binnen Mariahout. 

De opbrengst van deze flessenactie is 
nog niet bekend, maar de verwachting 
is groot, gezien de enorme hoeveel-
heid flessen en kratten die zijn opge-
haald. Yammas bedankt alle inwoners 
van Mariahout voor hun gulle donatie 
in welke vorm dan ook. Ook alle vrij-
willigers en ouders die hebben meege-
holpen enorm bedankt! De organisatie 
wenst iedereen een spetterend 2015!

De jeugd van Yammas wist veel flessen te verzamelen

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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In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. 
Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijs-

winnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria 

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria Antwoord week 51:  (Fietsenstalling) Bavaria 

Winnaar week 51: 
Christel Verkuijlen-van Sleuwen

Welzijnswerk 

Alle inwoners van Laarbeek die 
graag hulp hebben met het op orde 
krijgen van hun (financiële) admi-
nistratie of (diep) in de schulden 
dreigen te raken, kunnen terecht 
bij welzijnsinstelling ViERBINDEN. 
Medewerkster Monica Vervaart 
werkt samen met de LEV-groep en 
acht vrijwilligers om mensen op een 
goede manier (preventief) op weg 
te helpen. 

Thuisadministratie 
“Soms kunnen mensen met hun 
administratie door de bomen het 
bos niet meer vinden. Wij helpen ze 
dan om dit weer op orde te krijgen. 
Samen zorgen we ervoor dat alles 
bijgewerkt is en dat de mensen we-
ten hoe ze dit moeten doen, zodat 
ze dit in de toekomst zelf kunnen”, 
legt Monica uit. Iedere Laarbeke-
naar komt voor dit ‘hulptraject’ in 
aanmerking. “We krijgen aanvragen 
vanuit alle lagen van de bevolking. 
We willen ook juist dat het heel laag-
drempelig is.”

Schulden 
Maar dat is nog maar de ene kant 
van de hulp. “De andere hulp geven 
wij aan mensen die al wat schulden 
hebben. Dit is nog niet altijd proble-
matisch, maar vaak zien deze men-
sen niet meer in hoe zij dit op orde 
moeten krijgen”, legt Monica uit. Ze 
vervolgt: “Onze vrijwilligers maken 

in deze situaties alles op orde. Dan 
blijkt vanzelf hoe groot de schulden 
zijn. Als dit ‘lichte problematiek’ is, 
pakken wij vanuit ViERBINDEN – in 
samenwerking met de LEV-groep – 
de casus op. Wanneer grote schul-
den tevoorschijn komen, sturen we 
de desbetreffende persoon door naar 
de budgetwinkel in Helmond, waar 
hij of zij verder geholpen wordt.”

Vrijwilligers
Zoals al eerder vermeld werken 
ViERBINDEN en de LEV-groep sa-
men met acht vrijwilligers, om alle 
hulpvragen in te kunnen willigen. 
De groep vrijwilligers bestaat uit 
personen van ervaringsdeskundigen 
tot mensen met een financiële ach-
tergrond.  Voor het project krijgen 
zij de mogelijkheid om een 2-daagse 
cursus te volgen. “Hier krijgen ze 
bijvoorbeeld uitleg over coaching, 
budgettering en de valkuilen van dit 
vrijwilligerswerk”, legt Monica uit. 

Een helpende hand bieden 
Henk Beekmans is één van de acht 
vrijwilligers. In zijn loopbaan werkte 
hij altijd als registeraccount. Het 
traject vanuit ViERBINDEN loopt 
nu ongeveer een jaar. Henk is er al 
vanaf het begin bij betrokken. “Ik 
bied mensen graag een helpende 
hand. De kennis en ervaring die ik 
heb, komt goed van pas. Het leuke is 
dat je op veel verschillende plekken 

komt. Daarnaast is het ook dankbaar 
werk.” 

Henk heeft continue ongeveer 12 
personen die hij helpt. Sommige 
hulptrajecten zijn na een paar be-
zoeken klaar, bij andere personen 

blijft Henk met regelmaat over de 
vloer komen, totdat dit niet meer 
nodig is. Monica: “Onze vrijwilligers 
verzorgen het uitvoerende deel. Dat 
doen zij erg goed, daar zijn wij als 
ViERBINDEN trots op.”

Interesse?
Wilt u een aanvraag indienen bij 
ViERBINDEN? Dit kan door een 
e-mail te sturen naar mvervaart@
vierbinden.nl of te bellen naar 0492-
328800.

Hulp met de � nanciën voor alle Laarbekenaren 

ViERBINDEN.NL

74-jarige Hans Dulfer blijft swingen

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

Aarle-Rixtel - Het concert dat Hans 
Dulfer samen met de talentvolle 
Bossche pianist Nick van der Schoot, 
bassist Eric Barkman en drummer Gijs 
Dijkhuizen zaterdag verzorgde, liet 
zaal Van Bracht op zijn grondvesten 
schudden. Het laatste jazzconcert van 
2014 van de Wim Beeren Jazz society 
vond op die avond plaats. Jos Beeren 
trad op als gastsolist evenals Hans 
Dulfer op de tenorsaxofoon.

Hans Dulfer steekt met zijn virtuositeit 
de anderen aan en zo stuwen zij elkaar 
tot grote hoogten. Het enthousiasme 
en de passie voor muziek, spatten van 
het podium af. De 74-jarige Dulfer 
swingt nog altijd de pan uit, en nodigt 
het publiek uit om vooral niet te blij-
ven zitten, maar gebruik te maken van 
de vloer om te dansen.

Zaal van Bracht was tot de laatste 
hoekjes gevuld met jazzliefhebbers, die 
ondanks het slechte weer, de weg naar 
Aarle-Rixtel hadden gevonden. In de 
pauze kreeg De MooiLaarbeekKrant 
de gelegenheid om even met Hans 
Dulfer te praten. 

De muzikant vertelt dat het voor hem 
zeker nog een uitdaging is om ook in 
zo’n kleine zaal op te treden. Hans 
stond ook op podia als dat van North 
Sea jazz. “Elk optreden blijft een uit-
daging. Ik wil de bezoekers namelijk 
mooi laten vinden wat ik speel. Ik 
speel nooit wat zij willen, maar altijd 
wat ik leuk vind om te spelen. Dit soort 
gelegenheden geeft mij meer kans op 
interactie met het publiek, en dat is 
mijn inzet”, vertelt hij. 

De doorgewinterde muzikant heeft 
een heel bekende dochter: Candy 
Dulfer. “Ik heb veel opgetreden met 
haar. We doen dat nog wel eens, maar 

niet vaak meer. Candy heeft haar ei-
gen band en ik ook. Als we met elkaar 
optreden, betekent het voor een van 
de bands dat zij niets te doen heb-
ben”, legt Hans uit. Hij vervolgt: “Ook 
is het wel eens zo, dat mensen die ons 
samen vragen - omdat we vader en 
dochter zijn - denken twee bekenden 
muzikanten op het podium te hebben 
voor één prijs.” 

Terwijl Hans Dulfer weer de zaal in-
gaat, vraagt De MooiLaarbeekKrant 
Jos Beeren naar de haalbaarheid van 
dit soort concerten en wat de rest van 
het jaar op het programma staat. Jos: 
“De stichting kan deze evenementen 
draaien, als we uit de kosten komen. 
Dat lukt nog steeds, door de entree die 
geheven wordt en de sponsoring die 
we ontvangen. Wij plannen niet lan-
ger dan maximaal 3 maanden vooruit, 
om de leukste acts binnen te kunnen 
halen. Wij gaan nooit over een nacht 
ijs en willen kwaliteit.”

Monica Vervaart en vrijwilliger Henk Beekmans 
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Puttertjes
Pas gaf ik het hier al aan: ik zit de sneeuw 
uit de lucht te kijken. Nou, ik heb mijn 
zin gekregen afgelopen weekend! Er 
was volop sneeuw, dus ik ben � ink op 
pad geweest. Je komt dan gewoon tijd 
tekort, want wat ga je nu fotograferen? 
Landschappen of dorpsgezichten in 
de sneeuw of toch maar gaan voor 
de dieren? Ik had besloten voor van 
alles wat te gaan en voor je het weet 
heb je weer een geheugenkaartje 
volgeschoten. 

Een van de vogels die ik gefotografeerd 
heb, is een van de kleurrijkste die je in 
Nederland in de natuur tegenkomt: 
het puttertje. De naam ‘putter’ heeft 
de soort gekregen doordat het vroeger 
vaak in kooien werd gehouden, waarin 
de vogel zelf een vingerhoed met 
water omhoog moest trekken (putten) 
om te kunnen drinken. Putters zie je 
vaak in kleine groepen, bijvoorbeeld 
in elzenbomen (zoals op de foto) om 
de voedselrijke zaadjes uit de proppen 
te pikken. Jawel, het was afgelopen 
weekend weer genieten van onze 
Mooie Laarbeekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Het doel van de Participatiewet is 
om mensen met een beperking meer 
kansen te bieden op de arbeidsmarkt. 
Mensen die niet voor langere tijd 
arbeidsongeschikt zijn, zullen aan het 
werk moeten bij gewone werkgevers. 
Mensen zullen daarbij eventueel 
ondersteund worden door gemeenten 
vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning.

Mensen die voor 1 januari 2015 in de 
Wajong zitten, blijven in de Wajong. 
Wel worden zij allen herkeurd. Vanaf 
1 januari 2015 zal de nieuwe instroom 
Wajongers met de Participatiewet te 
maken krijgen.

Ook de sociale werkvoorziening zal 
verdwijnen. Vanaf 1 januari 2015 
worden in dat kader geen nieuwe 
mensen aangenomen. Voor de 
mensen die op 1 januari 2015 al in 
de sociale werkvoorziening werken 
verandert er niets. Voor hen zal een 
reguliere uitstroom gelden, het liefst 
naar reguliere werkplekken.

Ook de Wet Werk en Bijstand zal 
per 1 januari 2015 opgaan in de 
Participatiewet.
Wilt u meer weten over dit 
onderwerp?

Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl.

Invoering Participatiewet per 
1 januari 2015

De Kneutervergadering bij de 
Heikneuters

Mariahout - De jaarlijkse Heikneu-
tervergadering, van carnavalsvereni-
ging De Heikneuters, werd op zater-
dag 27 december gehouden, ditmaal 
bij ex-Prins Patrick. Dit is ook door 
de jaren heen een traditie geworden, 
om de nieuwe prins op de hoogte te 
brengen van het wel en wee van de 
Betonnen Heikneuter.

Deze kneutergroep werd opgericht op 
12 december 2003 door ex-prins Henk 
Schepers. De kneutergroep bestaat uit 
allemaal ex-prinsen van de afgelopen 
11 jaar. Om klokslag 21.00 uur werd 
deze ludieke vergadering geopend 
door toezichthouder Wim Hagelaars. 
Samen met ex-prins Patrick en voor-
zitter van de Kneutergroep Twan van 
der Linden werd het regelement tot in 
de puntjes en komma’s  toe doorgeno-
men. Prins Ludwig moest naderhand 
alle Prinsen op volgorde zetten met 
geboortedatums erbij, wat niet mee 

viel, maar wat hij uiteindelijk toch voor 
elkaar kreeg. De kascontrole verliep 
moeizaam, doordat de belastingdienst 
een envelop in de bus had gegooid en 
nog nooit belasting had ontvangen 
over het spaargeld.  Ze hadden er wel 
3 eurocent bij gedaan met het script: 
‘Leuker kunnen we het niet maken, 
maar makkelijker ook niet’. Toen al-
les onder controle was, werd het glas 
geheven op het 11-jarig bestaan van 
deze Kneutergroep. 

Ook moest Prins Ludwig een 
Kneuterke maken, eerst alles op papier 
uittekenen en daarna moest hij het 
Kneuterke gaan maken. Deze kneuter 
wordt vrijdag om 20.30 uur bij Prins 
Ludwig en Prinses Anne-Marie tijdens 
het kneuterplaatsen onthult in samen-
werking met Kapelleke Moj – Zat. Tot 
in de vroege uurtjes werd er nog lang 
nagepraat over toch wel weer een fan-
tastische avond. 

Voorbespreking commissieverga-
deringen De Werkgroep
Laarbeek - De commissievergaderin-
gen vinden op 6,7 en 8 januari plaats 
ter voorbereiding op de raadsverga-
dering van 28 januari 2015.

Op de agenda’s van deze vergade-
ringen onder andere; sociaal domein; 
stand van zaken Transities peel 6.1; 
Verordening tegenprestatie; gemeen-
schappelijke regeling met Helmond op 
de terreinen van zorg en inkomen.

Ruimtelijk Domein; hernieuwde 
vaststelling bestemmingsplan Kom 
Lieshout; bestemmingsplan Kom Aarle 
Rixtel; krediet bouwrijp maken fase 1 
d’n Hoge Suute Mariahout.
Algemene Zaken; stand van zaken 
Dimpact; stand van zaken bouwclaims 
en stand van zaken intergemeentelijke 
en regionale Samenwerking.

Mooie agenda’s om de besluitvor-
ming voor 2015 mee te beginnen. 
De Werkgroep wil daar graag samen 

met u over praten. Dat kan tijdens de 
voorbespreking op 5  januari  2015 
in De Dreef  In Aarle Rixtel. De kof-
fie staat om 20.15 uur klaar. Dus wilt 
u meepraten met de gemeentepolitiek 
kom naar de voorbespreking en laat 
ook daar uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt, 
dan kunt u contact opnemen met  een 
van de commissie of raadsleden u kunt 
de mailadressen en contactgegevens 
vinden op www.dewerkgroep.nl  of 
bel met Ben Swinkels, fractievoorzitter 
De Werkgroep: via tel. 0499- 422017 
of mail info@dewerkgroep.nl. De 
Werkgroep hoort graag van u.

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

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

auto 
onderdelen

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%



Woensdag 31 december 2014 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Happen en stappen, ofwel een 
heerlijke familiewandeling op 1ste 
kerstdag. Lekker van het ene naar 
het andere adres wandelen. Dan 
weer wat eten en kijken naar zo’n 
mooie regenboog. Toch iets anders 
als sneeuw. 

Ingezonden door: Mari van de Rijt

Een familiemomentje bij de 
familie Raijmakers Bertie Spierings zond een foto in 

van Yindi en Jaylee die aan het 
genieten zijn op de slee

Een bijzondere tuin.
Ingestuurd door Hans Wondergem 

Familie van Schijndel kwam deze 
week thuis van een heerlijke 
vakantie in de sneeuw 

Daan Cornelissen voor de eerste 
keer in de sneeuw. Lekker spelen 
bij opa en oma!

Ingezonden door: Yvonne Penninx

Winterse sferen in de Beekse Akkers
Ingezonden door Judith de Vrees 

Gabriela Kniest maakte deze foto 
op De Vlier in Beek en Donk 

Familie Driessens en familie Van 
de Gender. Traditiegetrouw ieder 
jaar samen op de foto op tweede 
kerstdag 

Een mooi winters landschap. 

Ingezonden door: Johan en Rianne 
Brugmans

Wat een sneeuwpret hebben we 
gehad de afgelopen dagen! Een 
ritje naar de supermarkt werd een 
stuk leuker op de slee!
Groetjes, Madelief, Jonas, Arjan en 
Anneke Buikema 

Een mooi winters plaatje in 
Laarbeek! Groet, Ilse Sewalt 

Bram – het zoontje van Mark en 
Karina uit Mariahout – ziet voor de 
eerste keer sneeuw. Meteen op de 
slee een rondje door het dorp! 

‘Onherkenbaar Laarbeek’. Ted 
Vlemmings uit Aarle-Rixtel maakte 
deze mooie foto in zijn eigen 
achtertuin 

Martien van Wanrooij maakte deze 
foto maandagmorgen. Het is de 
boom voor de Leonarduskerk in 
Donk. 

Deze mooie slee had opa Dorus 
vorig jaar al gemaakt, maar dit jaar 
was er pas sneeuw en konden Tijn 
en Lukas er heerlijk van genieten! 
“Heel erg bedankt opa!” 

Bart en Suus Krause hebben de 
Amerikaanse zon (Key West, 
Florida) weer ingeruild voor de kou 
en sneeuw in ons mooie Laarbeek. 
“Jeetje, wat is het goed koud hier!”, 
vertellen de twee. “Een verschilletje 
van ongeveer 31 graden ten 
opzichte van gisterenavond (van 
+28 naar -3). Maar wel een onwijs 
lekkere vakantie gehad!

Bij familie Konings uit Lieshout 
verwelkomde Koning(s) Winter 
iedereen

Jelle en Stijn van Geffen uit Beek 
en Donk maakten wel een heel 
bijzondere sneeuwcreatie: “Onze 
sneeuwpop staat op z’n kop!!”

Jan van Bakel fotografeerde een besneeuwd Kasteel Croy en Strijp in 
Aarle-Rixtel 

Patrick Brouwers maakte deze 
mooiste winterfoto op zaterdag 
27 december bij de brug van de 
Deense Hoek in Lieshout

Arjan Slagter uit Beek en Donk 
legde het besneeuwde Berkendijkje 
prachtig vast op foto 

Eva Duijmelinck (Maria), Teus van 
der Aa (Jozef) en Suze Derksen 
(Jezus)  tijdens de gezinsviering in 
de Sint Servaas kerk in Lieshout op 
kerstavond. 

De koeien bij familie Kanters in 
Mariahout in de wei. “Hoe prachtig 
kan ons eigen Mariahout zijn!”

Ingezonden door Anneke Kanters  

Hond Beau is ingegraven en 
fungeert als sneeuwpop. 

Ingezonden door: Cristel Kuijpers

Rens is trots op de sneeuwpop die 
hij met grote broer Pim en papa 
maakte op 3e kerstdag.

Sneeuw- en kerstpret in Laarbeek! 

Winterfoto’s van Marcel vd Kerkhof 
uit Beek en Donk 
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•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

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

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Mooi UIT in Laarbeek

Kindcentrum De Sprankel en 

de Mariabasisschool Lieshout wensen u 

sfeervolle kerstdagen 

en een sprankelend 2015!

Schilderijen en keramische werken in ‘t Oude Raadhuis

Beek en Donk - Het trio Yozay (José Kreveld-
Soons), Henk ter Hart en Peter Hoeben expo-
seren met een mix van keramische werken en 
schilderijen in ‘t Oude Raadhuis van 3 januari 
tot en met 25 januari 2015. 

Yozay
De keramische werken zijn gemaakt door Yozay. 
Haar werken zullen onder andere mensfiguren, 
schalen en vazen zijn. Al ruim 50 jaar is Yozay 
een creatieve duizendpoot.  Diverse technieken 

wil zij beheersen, maar met haar 
handen in de klei 

zitten is 

toch het liefste wat ze doet. De klei kneden tot 
krachtige beelden en fraaie vormen is iedere 
keer weer een uitdaging, daarna glazuren, ra-
kustoken of patineren om zo tot een verrassend 
resultaat te komen. 

Henk ter Hart
Henk schildert al jaren stillevens en portretten 
met olieverf op paneel en linnen. Uitgangspunten 
zijn de alledaagse dingen zoals eenvoudig aar-
dewerk, fruitcomposities, meubilair en glaswerk. 
De techniek die Henk hanteert is die van een 
eeuwenoude ambachtelijke methode. Hij laat 
zich inspireren door hedendaagse realisten en 
oude meesters.

Peter Hoeben
In het werk van Peter zal je meestal iets ontdek-
ken wat te maken heeft met de natuur, waarbij 
hij op eigen wijze kleur en vorm aan de schilde-
rijen wil geven door gebruik van diverse technie-
ken. Aard van zijn werk is het impressionistisch 
weergeven van landschappen, natuurelemen-
ten, menselijke figuren en portretten.

Kijk voor meer informatie over de kunstenaars 
en hun werken op www.yozay.nl, www.peter-
hoeben.nl of bel met Henk ter Hart, tel. 0492-
512620. ’t Oude Raadhuis is iedere zaterdag en 
zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Kijk 
ook op www.oudraadhuis.nl. 

Lieshout - Ons Tejater start 2015 met cabaret: 
Arie Koomen en Edo Brunner brengen hun voor-
stelling ‘Pompen’. Na het succesvolle program-
ma ‘E&A is toch voordeliger!’ kon een opvolger 
natuurlijk niet uitblijven. ‘Pompen’ is een caba-
retprogramma dat zich afspeelt in en om een 
benzinestation. Het laatste pompstation in het 
universum.

Arie en Edo zijn de uitvinders van het stand-
upcomedycabaret en beheersen dat als geen 
ander. Natuurlijk met de hoge grapdichtheid die 
u van de heren gewend bent. Visuele humor, 
absurdistische crosstalks, stand-up en misschien 
zelfs een ontroerend lied. Een avond lachen om 
twee mannen die keihard kunnen 
zijn maar ook best gevoelige 
kanten hebben. In 

Nederland Cabaretland is het een verademing 
om tussen alle solisten weer eens een goed op 
elkaar ingespeeld duo de zaal op zijn kop te zien 
zetten. Dankzij ‘Pompen’ zal tanken nooit meer 
hetzelfde zijn. Dit programma is getest op ko-
nijntjes: die moesten lachen!

Arie Koomen speelde bij de Lama’s en was de 
helft van het duo Arie & Silvester. Edo Brunner 
is ook acteur (o.a. Hamlet bij Toneelgroep 
Oostpool) en bekend van televisie (o.a. SpangaS, 
Moordvrouwen). Zaterdag 10 januari 2015 in de 
theaterzaal van het Dorpshuis. Aanvang 20.30 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis. 
Reserveren kan via www.vierbinden.nl/onstejater
of tel. 0499-422878 (maandag t/m donderdag 

na 13.00 uur en vrijdagavond na 
18.00 uur. 

Cabaretvoorstelling ‘Pompen’ in Ons Tejater

Spiritueel tintje bij expositie 
cursisten Gallery Berkendijkje
Beek en Donk - De expositie van de cursisten 
van Gallery Berkendijkje is te bezichtigen van 4 
tot en met 25 januari. 

In januari is Truus Kuijten tijdens de expositie 
aanwezig op 4, 18 en 25 januari tussen 13.00 
en 17.00 uur. Zij gaat handlezen. Marinka van 
de Laar schrijft met engelen en is aanwezig op 
11 en 18 januari, steeds van 13.00 tot 17.00 uur. 

Riet van de Akker wordt via was-tekeningen ge-
inspireerd. Riet is aanwezig op 11 en 18 januari, 
ook van 13.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom om de expositie alsook 
deze dames te ontmoeten. Gallery Berkendijkje 
is aan het Berkendijkje 8 in Beek en Donk. En 
voor iedereen, namens Gallery Berkendijkje, een 
zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2015.

Advertorial
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Lang opblijven, dat was ons levensdoel 
toen we jong waren. Daar haalden we ons 
vertrouwen uit, ons zelfrespect, ons suc-
ces. Elke minuut, elke seconde, elke mi-
croseconde leidde tot de zoete smaak der 
overwinning. Zeuren, zeveren, acteren, 
alles was geoorloofd om maar niet die 
duivelse trap op te hoeven naar die el-
lendige slaapkamer met dat gevreesde 
apparaat: je bed! Nee, dat was taboe, 
gewoonweg verboden gebied. Zaak was 
om te rekken, tijd te winnen, op te blij-
ven, zodat jij (voorzien van bijpassende 
wallen) de dag erna op het schoolplein 
tegen je kameraden kon pochen met: 
‘Gisteren ging ik om half 9 naar bed. Een 
half uur tijd gerekt’, waarna je triomfan-
telijk, je handen in de hoogte, je rondje 
slalomde om je klasgenoten heen. Je was 
de koning van de klok, je voelde macht, 
je had ten slotte je ouders verslagen en 
zodoende pas je dekbed over je heen 
geslagen wanneer jij dat wilde. Wat een 
heerlijk gevoel om deze tak van sport tot 
in de � nesse te beheersen. De discipline 
die het vergt om het zo geraf� neerd mo-
gelijk uit te voeren: je beker warme melk 
net wat trager opdrinken dan je normaal 
je ranja naar binnen patst; zowel pa als 
ma het vuur aan de schenen leggen over 
5 minuten langer bankzittijd, totdat het 
er 10 waren geworden; angst ‘faken’ 
over dat bloeddorstige monster onder je 
bed (tegenwoordig zou je de horrorclown 
kunnen gebruiken); de pot van genot 
intensief gebruiken (tegenwoordig nog 
idealer, want je kunt je tablet met wi�  
meenemen), het poetsen van je tanden in 
versnellingstand 0,04 uitvoeren …. Het is 
niet zomaar dat je die after-bedtijd-tijd 
krijgt. Je moet een heel arsenaal aan trucs 
en trics jezelf eigen maken. Hard werken 
en dat op jonge leeftijd, laat op de avond.
Maar, eens per jaar wordt die tijd je wel 
gegeven. Zodra de scheurkalender 31 
december aangeeft weet je al: ‘Vanavond 
mag ik tot na 12 uur opblijven’. De gehele 
dag voel je jezelf euforisch en uitgelaten. 

Je mag de wisseling van de dag meema-
ken, zonder dat je ellenlang de oren van 
je ouders’ kop moet zeuren voor die paar 
schamele extra minuten beneden. Al die 
uitgespaarde energie kun je nu steken in 
het open houden van je ogen en het aan 
blijven wakkeren van het ‘opblijfvuur’. 
Ontspannen plof je rond negenen op de 
bank, nadat je � ink heb gespeeld met je 
sinterklaasgiften. ‘Ben je al moe?’, hoor 
je jouw vader met een lichte spot in de 
stem vragen. Je schiet in de defensieve 
modus en je antwoordt, net iets te snel 
en te luid: ‘Nee, kijk maar’, waarna je 
dit illustreert met ogen, die je oogkassen 
nog net niet uitploppen. 
‘Hier jongen, een lekker beker warme 
melk’, en je moeder geeft een � inke mok 
warme choco aan je, waarop een enorme 
toef slagroom drijft. ‘Lekker, dankjewel’, 
je avond kan nu al niet meer stuk. 
Opgewonden houd je het geërfde uur-
werk wat aan de muur tergend langzaam 
de secondes wegtikt in de gaten. Kwart 
over tien, je ziet op de televisie nog snel 
een conference van André van Duin aan 
je voorbij gaan. Je voelt je oogleden 
zwaarder worden. Open, dicht, open 
dicht. Papa kijkt je nog even met een 
grijns aan en je hoort het hem nog net 
zeggen: ‘Tsja jongen, je moet maar graag 
op willen blijven!’, waarna je het opgeeft 
en je jezelf tegen je moeders 
schouder overgeeft 
aan de zand- in-de-
ogen strooiende 
Klaas Vaak. Tijd 
om te dromen, te 
dromen van het 
nieuwe jaar. 
Fijne jaar-
wisseling!  

Mees 
Joost 
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Een aandeel in elkaarGLITTER, GLAMOUR, DISCIPLINE EN TEAMWORK BIJ ROLLERCLUB ‘DE OUDE MOLEN’
In het weekend van 13 december presenteerde Roller-
club ‘De Oude Molen’ haar kerstrollershow. Het was een 
sprankelende show, getiteld ‘The American Dream’. Er 
is hard gewerkt, om deze droom tot een succes te ma-
ken. Ook Rabobank Peel Noord had hierin een aandeel. 
Marion van Lieshout (PR) en Yvonne van Zutven (train-
ster) gunnen De MooiLaarbeekKrant een kijkje achter 
de schermen. 

Ontvangst
Terwijl Marion en Yvonne  koffie inschenken, vertellen ze 
dat ze met volle teugen hebben genoten van het succes 
van de kerstrollershow. “Maar we staan ondertussen weer 
met beide voetjes op de grond”, lachen ze. “Zo’n ‘American 
Dream’, duurt maar even.” Na de glitter en de glamour volgt 
het afschminken, het afbreken van het decor, het opbergen 
van de kostuums en… het nadenken over de volgende 
Kerstrollershow”, vertellen de twee. 

RC ‘De Oude Molen’, een gezellige club
De Beek en Donkse rolschaatsclub is opgericht in 1957 en 
telt 57 rijdende leden, uit Laarbeek en wijde omgeving. “In 
het verleden waren er wèl jongens “, zegt Marion met enige 
spijt in haar stem. Het jongste rijdende lid is vier jaar en het 
oudste vijfendertig. “Onze gezellige vereniging drijft op de 
inzet van veel vrijwilligers”, zegt Yvonne. “Als er een show is, 
proberen we er met zijn allen iets moois van te maken”, gaat 
Marion verder. “Maar als het een wedstrijd is, proberen we 
met zijn allen natuurlijk te winnen”, lacht trainster Yvonne. 
Birgit van Berlo werd in 2014 Nederlands Kampioen, jeugd 
figuren. Jeugdteam 1 werd  in 2013 Nederlands Kampioen 
Showrijden. En in  2000 was er zelfs een Europees kampi-
oenschap te vieren.

Een prachtige sport
“Een show is het resultaat van jaren opleiden en uren trai-
nen. Sommigen trainen voor een show of wedstrijd wel vier 
keer per week”, zegt Yvonne. “Het technisch schaatsen dien 
je vóór je tiende onder de knie te hebben. Naast doorzet-
tingsvermogen dien je te beschikken over een flinke portie 
lef en durf. Je moet kunnen samenwerken in een team. Je 
bent sportief en feliciteert je tegenstander, ook als je te-
leurgesteld bent. Ook daar besteden we tijdens trainingen 
aandacht aan, want het zijn vaardigheden die ook in het 
verdere leven van pas komen.” Zo  heeft RC ‘De Oude Molen’ 
ook haar aandeel in onze maatschappij.

Skate Swing en vlooienmarkt
Dat zijn activiteiten die de clubkas spekken. Marion vertelt, 
dat er op zondag 4  januari  een grote vlooienmarkt wordt 
gehouden. En van augustus/september tot en met mei, is 
er maandelijks de Skate Swing, een rollerdisco voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd. “Je kunt bij ons ook een leuk 
kinderfeest vieren. Kijk maar op de website”, zegt Marion 
uitnodigend. Dolblij zijn ze met de manier waarop Rabo-
bank Peel Noord hun club en shows ondersteunt. “Dat is 
een partner waarmee we al jarenlang een fijne samenwer-
king hebben.”

Oproep
“Nieuwe leden, jongens en meisjes tussen 4 en 10 jaar, zijn 
altijd welkom”, zeggen de dames terwijl zij zich voor de foto 
tooien met een kleurige boa. “Ook zoeken we vrijwilligers op 
allerlei gebieden. Het zou leuk zijn als daar iemand bij zit, die 
mooie grote decors kan schilderen.” Voor informatie en aan-
meldingen: www.rcdeoudemolen.nl

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

Een aantal leden van rolschaatsclub tijdens 
de kerstshow op 13 en 14 december in actiede kerstshow op 13 en 14 december in actie

Trainster Yvonne van Zutphen (l) en Marion van Lieshout (r)

“Een show is het resultaat van jaren opleiden 
en uren trainen. Soms wel vier keer per week”

“In 2001 werden we zelfs met onze 
showgroep Europees Kampioen”

Traditioneel carbidschiet-evenement gaat niet door 
Laarbeek – Het was een pijnlijke 
keuze voor de organisatie, maar er 
zat niets anders op: Carbid Club 
Laarbeek maakte deze week be-
kend dat hun evenement – het 
carbidschieten op oudejaarsdag 
– afgelast is. Een klacht van een 
buurtbewoner zorgde ervoor dat de 
vergunning – grotendeels – inge-
trokken werd. 

“We balen ontzettend”, ver-
telt een aangeslagen Goord van 
Asten, voorzitter van Carbid Club 
Laarbeek. “Er is welgeteld één 
klacht geweest van één buurtbe-
woner en die heeft ertoe geleid dat 
onze vergunning grotendeels is in-
getrokken.”

Proces 
De carbidclub schiet al zeven op-
eenvolgende jaren traditiegetrouw 
het oude jaar uit op terrein Laag 
Strijp in Aarle-Rixtel. Het evene-
ment groeit ieder jaar en is populair 
onder alle lagen van de bevolking. 
Het trekt zowel lokaal als regionaal 
vele bezoekers. De klacht van de 
buurtbewoner was bij de vereniging 
bekend. “We zijn hier als club ook 
serieus mee omgegaan”, vertelt 
Van Asten. “We zijn zelfs met de 
burgemeester om tafel gegaan om 
tot een oplossing te komen. Maar 
al snel bleek dat de buurtbewoner 
niet tot een oplossing wilde komen. 
Het proces heeft maanden geduurd 
en we betreuren het dan ook enorm 
dat we nu pas via deze weg aan 
de inwoners moeten laten weten 
dat dit evenement geen doorgang 
vindt.” Carbid Club Laarbeek stelt 
zelf dat ze vele oplossingen aange-
dragen hebben. “Maar uiteindelijk 
is de windrichting niet te koop. Dit 
is volledig bepalend voor het ver-
plaatsen van de knallen”, legt Van 
Asten uit. 

Vergunningaanvraag
Toen er geen oplossing acceptabel 
bleek te zijn, schakelde de gemeen-
te Laarbeek een extern persoon in. 
“Dit zette de deur voor ons weer op 
een kier”, vertelt de voorzitter. “Het 
resulteerde zelfs tot het verkrijgen 
van een vergunning. Alleen voldeed 
deze niet aan de wensen die wij als 
club hadden. Door de tijdsdruk – in 
verband met feest- en sluitingsda-
gen van de gemeente – heeft onze 
club daarom besloten het evene-
ment af te lassen. 

Toekomst
Carbid Club Laarbeek is ontzettend 
teleurgesteld over hetgeen zich nu 
voorgevallen heeft. Toch kijkt de 

vereniging positief naar de toe-
komst. Van Asten: “We gaan het 
nieuwe jaar in met het afstemmen 
van een goed plan voor 2015, zo-
dat we volgend jaar weer knallend 
het jaar af kunnen sluiten. Carbid 
Club Laarbeek staat ervoor dat als 
je iets doet, het goed doet en an-
ders niet. Ofwel: het moet knallend 
zijn. Wij zijn niet tevreden met één 
‘poefje’. Laten we afsluiten met 
een goed voornemen en aansluiten 
bij de woorden van koning Willem 
Alexander: ‘Nederlanders moeten 
toleranter worden naar elkaar!’ En 
vanuit onze carbidclub wensen we 
hierbij dan toch iedereen een hele 
fijne jaarwisseling en een gezond en 
gelukkig 2015 toe!”
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Mooie gesprekken door het lezen van je hand

‘2015 wordt een energiek jaar’
Lieshout bruist tijdens de kerstfair. In het sfeervol aangeklede Bavaria Brouwerij Café schuiven wij aan bij Truus Kuijten. In opdracht van De MooiLaarbeekKrant leest 
zij bij vier willekeurige inwoners van Laarbeek de hand. Het is géén toekomstvoorspelling. Truus observeert handen van mensen. Mooie gesprekken volgen en een 
kijkje in andermans ziel.

Theo Gevers - Mariahout
Theo Gevers uit Mariahout heeft net met het Sint Servatiusgilde de kerstfair in 
Lieshout geopend. De mannen genieten nu aan de bar van een drankje. Theo 
schuift bij ons aan. Het vastpakken van een hand geeft Truus al een indicatie wat 
voor persoon Theo is. Volgens Truus is Theo ‘recht voor zijn raap’ en daarmee 
kan hij anderen soms kwetsen. In zijn hoofd heeft hij zijn plannen al gemaakt. 
Hij kan een tikkeltje geërgerd zijn als anderen niet doen wat hij bedacht heeft. 
“Da klopt”, beaamt Theo. Hij knikt ook instemmend als Truus aangeeft dat hij 
nog leuke dingen mee wil maken. Theo heeft een sterke invloed op anderen en is 
praktisch ingesteld. Hij is graag onder de mensen. Dat hij een workaholic is klinkt 
hem niet onbekend in de oren. “Door hard te werken ben ik er gekomen.” Hij 
heeft een sterk plichtsgevoel. Theo heeft volgens Truus nog genoeg energie en 
kan nog heel veel genieten van het leven.

Antoinette van de Laar – Lieshout 
Antoinette van de Laar uit Lieshout wil ook wel naar haar hand laten kijken. Als 
Truus vraagt of ze vaak klust, moet ze hard lachen. “Ik probeer alles, maar mijn 
man heeft me er regelmatig vanaf gehaald.” Toch geeft Antoinette toe dat ze 
eerder praktisch is dan theoretisch. Ook ziet Truus dat ze zorgzaam is zonder 
dat ze zichzelf tekort doet. Ze was vroeger meer ingetogen. Gaat nu haar eigen 
gang. “Ik ben wel in voor veranderingen, maar het moet wel goed gebeuren”, 
geeft Antoinette toe. Ze is een volhouder, rechtlijnig en taakgericht. Ze houdt 
van structuur. Antoinette kan zich verplaatsen in een ander. “Dat is waar”, zegt 
Antoinette, “ik zet me in de schoenen van een ander persoon.” Deze hulpvaar-
digheid siert haar. Ze is behulpzaam en krijgt energie door anderen te helpen. “Als 
ik anderen

Femke van de Kimmenade – Aarle-Rixtel 
“Een open boek”, zo omschrijft Truus Kuijten Femke van de Kimmenade uit Aarle-
Rixtel. “Te open ooit.” grinnikt Femke. Nu ze wat ouder is, denkt ze wat langer 
over dingen na. “Ik ben nu zelfstandiger en minder makkelijker te beïnvloeden. Ik 
heb mijn eigen mening.” Dat ze ‘den aard’ moet hebben, herkent Femke ook. Als 
Truus vraagt of Femke als kind roekeloos was, vertelt Femke: “Ons moeder zei da 
pas nog, da ik zo ondernemend was.” Femke wil anderen graag vooruit helpen. 
Als ze iets bedenkt dan kan ze dat in praktijk brengen. Ze werkt haar plannen ook 
af. Heeft ambitie genoeg. Als er ruzie is, kan zij bemiddelen. Zorgt er wel voor dat 
dingen gaan zoals zij graag heeft. Femke geniet van mooie dingen. Gaat graag op 
vakantie. Het huis in het buitenland is er nooit van gekomen. Maar wie weet … 

Leonie Brouwers – Beek en Donk 
“Een stabiel persoon”, zegt Truus na het geven van een stevige, maar niet te 
stevige hand. Leonie Brouwers uit Beek en Donk. Volgens Truus weet Leonie van 
aanpakken en heeft ze graag de touwtjes in handen. Het is moeilijk om dingen 
aan anderen over te laten. Leonie heeft hard gewerkt om verder te komen in het 
leven. Heeft meer vertrouwen in zichzelf gekregen en is door wijze ervaringen en 
levenslessen rijker geworden. Anderen kunnen bij haar hun verhaal kwijt. Ze kan 
emoties opnemen en laten gaan. Bezorgdheid over haar kinderen herkent Leonie. 
“Soms is loslaten moeilijk.” Haar werk doet ze met hart en ziel. Ze is een ster in 
haar werk. Kan goed uitleggen en heeft een bijna fotografisch geheugen. Dat 
Leonie van mooie, maar niet te overdreven dingen, houdt, kan Truus goed zien. 
Leonie heeft veel inzet voor anderen, maar mag meer aan zichzelf denken. In het 
nieuwe jaar heeft ze energie genoeg om nieuwe dingen te ondernemen.

Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Orchideestraat 3 | Beek en Donk

jansenautobedrijf.nl

  wij wensen heel Laarbeek een

SPETTEREND
NiEuwjaaR

Wilhelminastraat 30  Mariahout  0499 - 427 900  www.aquados.nl

Wij wensen iedereen 

een gelukkig 2015 

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den BerghHeuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel.: (0492) 46 17 40

Wenst iedereen een gelukkig en gezond 2015!

Wie weet waar dit was? 
  
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via prijs-
vraag@mooilaarbeek.nl . Wie weet 
is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

Op de foto van vorige week kwa-
men veel reacties binnen. Een aantal 
antwoorden:

Het hagelkruis staat op een wegkruising bij de hoge akkers in Aarle-Rixtel. 
Walter Beekmans uit Aarle-Rixtel

 
Dit is het hagelkruis in Aarle-Rixtel aan de Hagelkruisweg (in de velden net buiten 
Aarle-Rixtel staat het waarschijnlijk oudste bewaard gebleven hagelkruis van Neder-
land).
Met vriendelijke groeten, Lidwien van den Eijnde

In de velden net buiten Aarle-Rixtel staat het oudst bewaard gebleven hagelkruis van 
Nederland. Het is moeilijk de exacte betekenis van een hagelkruis te vinden. Je kunt 
lezen dat men in de heidense tijd grote vrees had voor kruispunten. Hier konden na-
melijk wel eens slechte geesten huizen. Het christendom zou deze angsten in hebben 
willen kapselen door op die plaatsen hagelkruizen te zetten.
Buiten de bescherming tegen boze invloeden boden zij ook bescherming tegen on-
weer en hagelschade. Je kunt ook lezen dat er processies halt hielden en dat er bij 
deze kruizen brood uitgedeeld werd aan de minderbedeelden. Op veel plaatsen in 
ons land moeten ze gestaan hebben.
Rond 1800 verdwenen vele kruizen toen elk uiterlijk teken van godsdienstigheid 
werd verboden. Hier en daar zijn ze nog te ontdekken, al zijn het vaak exemplaren 
die in de loop van de eeuwen de oude hebben vervangen. Het hardstenen kruis 
in Aarle-Rixtel is wel een oorspronkelijk exemplaar. Dit Hagelkruis is een zeer oud 
natuurstenen kruisbeeld, het toont een primitief aandoende Christusfiguur, voorzien 
van de letters INRI. Dit kruisbeeld is voor het eerst vermeld in 1419 met de tekst: ter 
plaatse geheten dat Haghelcruys. In 1910 werd er, ter bescherming, een hek omheen 
geplaatst. Dit is het enige nog overgebleven stenen hagelkruis in Nederland, een 
uniek monument dus!
Mvg Jeroen Willemse

Het hagel kruis in Aarle-Rixtel richting de Laarbrug was in mijn jeugd iets vreemds. 
Groetjes Carel Kuijten (woonde  er 200 mtr er vandaan. Is ook al eens een keer 
vernield).

De afbeelding betreft het overbekende hagel-
kruis dat staat in de velden, op een kruispunt 
van zandwegen, net buiten Aarle-Rixtel, aan de 
Hagelkruisweg. Het is waarschijnlijk het oudste 
bewaarde hagelkruis van Nederland en dateert 
van rond 1400. Dit soort kruisbeelden werd des-
tijds onder andere geplaatst voor bescherming 
van de landbouwgewassen tegen onweer en 
hagelschade. 
Jan van de Vossenberg

Historische beelden

Wie weet waar dit was?

35-jarige jubilea bij Bavaria Brandweer

Lieshout - Het jaar 2014 heeft voor de 
Bavaria Brandweer in het teken ge-
staan van het 35-jarig jubileum. Toen 
in de zomer van de jaren ’70 er een 
aantal kleine incidenten plaatsvond 
op het terrein van de Lieshoutse brou-
wer, vond Tijn Swinkels het hoog tijd 
om een eigen brandweer op te rich-
ten. En zo geschiedde. Op 26 januari 
1979 zag de bedrijfsbrandweer het 
levenslicht. 

Een eigen brandweer is erg belangrijk 
voor Bavaria, niemand kent het terrein 
beter dan de ruim twintig heren die 
naast hun baan bij de brouwer, actief 
zijn als vrijwilliger bij de Bavaria brand-
weer. Het korps is altijd een hecht team 
geweest. Niet voor niets dat niet alleen 
de brandweer van Bavaria haar 35-ja-
rig jubileum viert, maar ook de drie he-
ren Piet Daniëls, Maarten Hendriks en 
Harrie van den Vossenberg. Met hen 
blikken ze terug op de afgelopen 35 
jaar.  

Maarten Hendriks: “Het korps heeft 
altijd een belangrijke rol gespeeld in 
de visie van de directie op de veilig-
heid van medewerkers en omgeving. 
De kwaliteit van de bedrijfsbrandweer 
is van grote invloed op de continuïteit 
van het bedrijf. De familie Swinkels 
zegt niet zonder reden dat zij het 
bedrijf in bruikleen heeft van haar 
kinderen en kleinkinderen”. Een be-
drijfsbrandweer oprichten is één, maar 
kwaliteit garanderen is een tweede. De 
bedrijfsbrandweer van Bavaria is hier 

met vlag en wimpel voor geslaagd. 
Eerder dit jaar tekende zij namelijk 
een convenant met Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost. In de overeenkomst 
staat vermeld dat de bedrijfsbrand-
weer van Bavaria verantwoordelijk is 
voor de eerste inzet bij calamiteiten op 
het bedrijventerrein. “Dat spreekt een 
groot vertrouwen uit”, aldus Maarten. 

Vijfendertig jaar na de oprichting 
wordt er nog steeds iedere woensdag-
avond vrijwillig getraind door de vrij-
willigers om de veiligheid op het ter-
rein van Bavaria te waarborgen. “Voor 
ons is woensdagavond vaste prik, dan 
trainen we om de veiligheid op ons 
terrein te optimaliseren. We willen 
perse voldoen aan de kwaliteitseisen 
die de wet aan de brandweer stelt”  
aldus Harrie van den Vossenberg. 
Piet Daniëls vult met een glimlach 
aan: “Thuis moeten ze er natuurlijk 
ook achter staan. Als thuis de pieper 
afgaat, zet mijn vrouw de deuren en 
poort open. Je bent brandweerman en 
dat betekent 24 uur per dag, 7 dagen 
per week beschikbaar zijn”. 

Iets waar de heren met veel plezier 
aan terugdenken is de organisatie 
van wedstrijden op haar eigen terrein. 
De wedstrijden onderstrepen de rela-
tie met de omliggende brandweren. 
Het is altijd een groot spektakel waar 
de bevriende korpsen na al die jaren 
nog steeds graag aan deelnemen. Er 
hebben maar liefst dertig wedstrijden 
plaatsgevonden op het terrein. En daar 
plakken de jubilarissen er graag nog 
een hoop aan vast! 

Vlnr: Piet Daniëls, Harrie van den Vossenberg en Maarten Hendriks

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl
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Programma / Uitslagen

korfbal

Flamingo’s
Programma zaterdag 3 januari
Sporthal Sint-Oedenrode
09.30 Odisco – PupE2

Woensdag 7 januari
Sporthal Bakel
20.30 MW2 – Kv Rooi MW1 
Sporthal Veghel
21.15 R1 – Emos R1

biljarten

Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen 19 december 
Marcel Bekkers - Dave vd Burgt 3-0
Dennis v. Dommelen – Arie vd Burgt 3-1
Mark vd Burgt – Niels Schoonings        1-3

Stand per 19 december 
1. Dave vd Burgt                10 22
2. Marcel Bekker                  9 18
3. Niels Schoonings              8 17
4. Philip Oosthoek               9 16
5. Arie vd Burgt                   9 16

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 22 december 
Leo van Griensven - Guus van de Elsen  2-0
Tonny de Louw - Henk Mastbroek  2-0
Herman van de Boom - Henk van de Vegt  2-0
Jan Verbakel - Hans Wagelmans  2-0
Lou Muller - Jan van Neerven  0-2
Jan Hesselmans - Antoon Maas  2-0
Antoon Rooijakkers - Cor Verschuren  0-2
Jan Neerven - Harrie Bouwmans  2-0
Willie Vorstenbosch - Frits Poulisse  2-0
Tonnie Raaijmakers - Antoon van Osch  1-1

Hans Heldoorn - Henk Meerwijk  0-2
Evert Baring - Bert van Wanrooij  2-0
Jaspert Swinkels - Rinie van de Elsen  0-2
Cor Oppers - Antoon van Osch 0-2

Uitslagen dinsdag 23 december 
Gerrit van Osch - Henk Janssen 0-2 
Hans van der Ligt - Herman van de Boom  2-0
Ad de Koning - Ad Barten  0-2
Lambert van Bree - Henk van den Bergh 0-2
Marinus Steegs - Cor van den Berg  0-2
Lou Muller - Antoon Maas  0-2
Harrie van Kleef - Martien Swinkels  0-2
Theo van Hoogstraten - Pieter Rooijackers 
  0-2
Theo Spierings - Theo van Rossum  0-2
Leo Migchels - Jan van Dijk  0-2
Piet Goossens - Mari Verbakel  2-0
Theo van Rossum - Hendrik Korsten  2-0
Evert Baring - Jan van Hout  0-2
Tonnie Raaijmakers - Antoon Wagemans  1-1
Fons van der Linden - Cor Oppers  0-2
Piet van Zeeland - Bert van Wanrooij 2-0

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 23 december
1-0 Aloys Wijffelaars - Jef Verhagen  
½-½ Willy Constant - André Bergman  
1-0 Zjon v.d. Laar - Frans v. Hoof  
0-1 Chris v. Laarhoven - Albert v. Empel  
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Hein v. Bree

Programma 6 januari
Harrie v.d. Laar - Hans Claas  
Zjon v.d. Laar - Hein v. Bree  
Erick Robbescheuten - Chris v. Laarhoven
Frans v. Hoof - André Bergman  
Aloys Wijffelaars - Johnny v.d. Laarschot 
Thijs Knaapen - Albert v. Empel

tennis Winter Jeugd Circuit in Asten

Beek en Donk - De jeugd van ’t Slotje 
heeft op zondag 21 december ge-
speeld tegen Deurne.  Dit was de der-
de ronde van het Winter Jeugd Circuit 
in Asten. Per leeftijdscategorie t/m 9 
jaar, 11 jaar, 13 jaar en 15 jaar wordt 
tegen elkaar enkel en dubbel wed-
strijden gespeeld. Net als de 2 voor-
gaande rondes heeft ’t Slotje ook de 
derde ronde gewonnen met in totaal 
55 tegen 50,4 punten.

In de categorie t/m 9 jaar speelden 
Fleur Kool, Gijs Brugmans en Jasper 
van Cleef. Helaas was Simon van de 
Avoird ziek geworden en kon daardoor 
niet meedoen. Fleur en Jasper hebben 
allebei 1 enkelpartij gewonnen en 1 
verloren. Gijs heeft zijn beide enkel-
partij verloren. Van de 4 dubbelpar-
tijen hebben ze er 1 gewonnen en 3 
verloren. In totaal hebben ze verloren 
met 7,2 – 16,2 punten.

Bij de jeugd t/m 11 jaar was ’t Slotje 
sterker. Nienke van de Rijdt, Swen 
van Steenbergen, Wouter de Jong en 
Teun Jongmans wonnen de dubbels. 
Bij de enkelpartijen heeft Teun gelijk 
gespeeld, Swen en Wouter verloren en 
Nienke gewonnen. In totaal won deze 
categorie met 14 – 11,8 punten.

Bij de jeugd t/m 13 jaar was ’t Slotje 
duidelijk te sterk voor Deurne. 

Tom Booy, Timo Hocks, Maud van 
Oosterwijk en Kim van de Broek speel-
den de wedstrijden in deze categorie. 
Zij hebben allemaal de enkelpartijen 
overtuigend gewonnen. Ook de jon-
gensdubbel is gewonnen, echter de 
meisjesdubbel ging meer gelijk op en 
eindigde in een gelijkspel. In totaal 
hebben ze met 25,8 – 3,8 punten ge-
wonnen.

Als laatste hebben Roy Willemsen, 
Thijs van Wanrooij, Linda van Dijk en 
Vera Verbakel gespeeld. Deurne was 

hier het sterkst. Alleen Roy heeft zijn 
enkelpartij gewonnen, Thijs, Linda en 
Vera hebben de enkel verloren. Bij de 
dubbelpartijen hebben zowel de jon-
gens als meisjesdubbel verloren. In to-
taal verloren met 8 – 18,6 punten.

Er is hard gestreden en alle jeugdleden 
van ’t Slotje hebben fijn gespeeld. Als 
eindresultaat hebben ze gewonnen 
met 55 punten tegen 50,4 punten 
voor Deurne.

Jeugdleden van ‘t Slotje bij het Winter Jeugd Circuit

hardlopen Kevin van Schijndel 2e in drukke 
Kerstloop 

Lieshout - Het mooie weer had vele 
lopers naar Gemert getrokken, die zo 
met de kerstdagen ook wel een paar 
calorieën kwijt wilden. Onder hen 11 
leden van Runnersclub Lieshout. Start 
en finish waren voor het kasteel, ver-
der was het 2,5 kilometer lange par-
cours afwisselend met zandpaden, 
klinkerweg en fietspaden. De trimmers 
konden kiezen voor 1, 2, 3 of 4 ronden.

Kevin van Schijndel gebruikt de win-
terstop bij het voetballen om wat extra 
wedstrijden te  lopen. Hij liep een on-
gelooflijk snelle wedstrijd en finishte in 
een persoonlijk record van 38:03, wat 
goed was voor een 2e plaats. Herman 
Segers liep ontspannen naar 42:38. 
Evert Brouwers had halfweg nog een 
flinke versnelling in huis 43:10. Mies 
van Berlo kon het tempo van Evert 
niet volgen en finishte in 43:56. Bram 
Rijkers miste duidelijk de concurrentie 

van zijn broer en liep ontspannen naar 
48:13. Ook Ronny van Lieshout ge-
bruikte de Kerstdagen om weer eens 
een wedstrijd te lopen en deed dit 
niet onverdienstelijk in 48:58. Geert 
Welten scherpte zijn persoonlijk record 
in Gemert weer aan 49:21. Marjan 
van den Tillaar kon zich onderweg 
even optrekken aan haar zoon Kevin, 
die ze hoogstwaarschijnlijk in een flits 
voorbij zag komen. Een sprintje naar 
de finish bracht haar op een tijd van 
50:21. Wilma de Jong is weer hersteld 
van haar blessure en stond samen met 
haar Willem aan de start. Willem ging 
net iets te snel voor haar, maar toch een 
mooie tijd voor Wilma in 51:49. Zoals 
elk jaar was ook Gerard Vorstenbosch 
weer van de partij in Gemert en ook 
nu weer een mooie tijd van 51:51. Elly 
Faber kan het hardlopen niet missen, 
geteisterd door allerlei problemen liep 
zij rustig haar rondjes om te finishen in 

iets meer dan 53 minuten. Wendy Vane 
koos voor drie rondjes en was super-blij 
met haar tijd van 40:36.

De koppelcross met Aan De Wielen die 
voor 28 december op het programma 
stond werd door de slechte weersom-
standigheden afgelast.

De deelnemers namens Runnersclub Lieshout. Niet op 
de foto: Marjan van den Tillaar en Kevin van Schijndel

Sportend Laarbeek

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

Hans Vogels, 06-33207267
www.laagdrempeligadvies.nl

‘Kies voor jezelf’
Kies voor jezelf en blijf niet zitten 
met je vragen. Meld je aan voor 

een persoonlijke laagdrempelige 
coaching die je naar je luistert, je 
steun geeft en misschien wel de 
gouden tip heeft voor je. Het gaat 

om jouw toekomst, toch?

Docent muziek
cursus muziek op schoot

Judith de VreesJudith de Vrees

www.hoelahoep.info
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Auto- en Motorrijschool 
de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Wenst u een voorspoedig en
veilig 2015
toe!

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een 

gezond en gelukkig 2015!

Namens alle medewerkers van het 

Medisch Centrum Beek en Donk

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

WENST U EEN cUlINAIR 
EN GEzOND 2015

voetbal Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Sparta’25 groot succes

Beek en Donk - Zoals elk jaar hield 
Sparta’25 op 27 en 28 december voor 
alle jeugdelftallen het kerstzaalvoet-
baltoernooi. 

Wat is er nou leuker om lekker te 
voetballen als het buiten steeds witter 
wordt van de eerste sneeuw in 2014. 
Het enthousiasme was dan ook groot. 
Natuurlijk moet een toernooi leiden 
tot een winnend team per leeftijdsca-
tegorie, maar zeker nu was meedoen 
belangrijker dan winnen. Het meest 
hilarisch is altijd het leiderstoernooi. 
“Het is maar goed dat ze leider zijn en 
zelf niet meer voetballen”, aldus een 
wijs jeugdspelertje. Het was weer een 
zeer geslaagde activiteit van de jeugd-
commissie van Sparta’25. 

Harjan de Wit nieuwe 
hoofdtrainer Sparta’25

Beek en Donk - Na de mededeling 
van huidig hoofdtrainer Stef Sijbers 
dat hij volgend jaar Venray gaat trai-
nen, moest Sparta op zoek naar een 
nieuwe trainer voor het aankomende 
seizoen. 

Uit de lijst met mogelijke opvolgers 
is uiteindelijk Harjan de Wit gekozen 
als nieuwe trainer voor het seizoen 
2015-2016. Als speler is Harjan onder 
andere actief geweest in de jeugdop-
leidingen van EVV Eindhoven en PSV 
en als contractspeler bij RFC Antwerp 
en Club Brugge. Hij is hoofdtrainer 
geweest in de jeugdopleidingen van 
EVV Eindhoven en RKC Waalwijk. 
Ook bij RKSV Schijndel is Harjan 
hoofdtrainer geweest. Zijn huidige 
vereniging is SV Someren. Sparta 

hoopt met Harjan een trainer in huis 
te hebben gehaald die het goede spel 
onder de huidige trainer een goed 
vervolg kan geven. 

Nieuwjaarsreceptie Sparta’25
Beek en Donk - De jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie bij Sparta’25 is op don-
derdag 1 januari 2015. Het clubge-
bouw is open vanaf 13.00 uur. 

Sparta’25 nodigt iedereen uit om sa-
men, met voorzitter Brechje Biemans, 

terug te blikken op 2014 maar vooral 
om het glas te heffen op een gezond 
en sportief 2015! 

Voor meer informatie, nieuws en de 
verenigingsagenda kijk op 
www.sparta’25.nl. 

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

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

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

Wenst 
iedereen een 
Sportief en 

gelukkig 
2015 toe!
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badminton Nieuwjaarsborrel bij Badminton 

Club Lieshout 

Lieshout - De eerste speelavond van 
Badminton Club Lieshout van 2015 
staat ingepland op woensdag 7 ja-
nuari. Op die avond vieren de bad-
mintonners om 19.30 uur de aanvang 
van het nieuwe jaar met een heuse 
Nieuwjaarsborrel. Voor deze ‘borrel’ 
zijn álle jeugd- én seniorleden wel-
kom en zal de vrijwilliger van het jaar 
bekend gemaakt worden. 

Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar trappen de Lieshoutse 
badmintonners het nieuwe jaar weer 
af met een ‘Nieuwjaarsborrel’. Tijdens 
deze borrel kunnen de sporters elkaar 
de beste wensen voor het nieuwe 
jaar overbrengen. Zoals ieder jaar 
wordt deze borrel gehouden vooraf-
gaand (voor de senioren) en na afloop 
(voor de jeugd) van de eerste speel-
avond van het nieuwe jaar. Voor de 
senioren en junioren is dat op 7 janu-
ari 2015. Belangrijk onderdeel van de 
Nieuwjaarsborrel is de bekendmaking 

van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’. 
Vrijwilligers zijn immers de drijvende 
krachten van een vereniging. Ook 
van Badminton Club Lieshout, Het be-
stuur vindt het zeer belangrijk om de 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Één vrijwilliger wordt jaarlijks nog eens 
extra in het zonnetje gezet: hij of zij 
wordt dan benoemd tot  ‘Vrijwilliger 
van het Jaar’ en mag aansluiten bij de 
groep vrijwilligers die deze eer al eens 
eerder heeft gekregen bestaande uit 
onder andere Jolanda Steegs, Albert 
van Gend, Hennie en Mariannne 
Arends, Karin van den Biggelaar, Frans 
van Geesink, Niels en Derek Dirven, 
Jan Legters, Tim van Bommel en Frans 
van Waardenburg. Na afloop van de 
borrel wordt er (door de senioren) niet 
meer getraind, maar alleen wat vrij ge-
speeld. Op de tweede speelavond van 
het nieuwe jaar wordt er wél getraind 
en wordt er gestart met de nieuwe 
‘beginnerstraining’.

Kersttoernooi
Het Frans Biemans kersttoernooi was 
ook dit jaar weer een een leuke en 
gezellige afsluiter van het badminton-
jaar 2014. Zowel bij de jeugd als bij 
de senioren werd volop gestreden om 
kerstlekkernijen, die door Kerstman 
Frans persoonlijk werden uitgereikt. 
Na afloop verraste Frans alle leden, zo-
wel jeugd als senioren, met een heus 
kerstmutsje.

Ook zin om eens te badminton-
nen? Kom dan naar Badminton Club 
Lieshout! Vanaf de eerste officiële 
trainingsavond in 2015, dat is op 14 
januari 2015, gaat Badminton Club 
Lieshout, óók bij de senioren, iedere 
week van 20.00 tot 20.30 uur een 
speciale beginnerstraining aanbieden. 
Woensdag 31 december is er geen 
speelavond.

Ook de senioren hebben dit jaar een gezellig kersttoernooi afgewerkt. Onder leiding van 
Kerstman Frans Biemans (midden) werd het jaarlijkse ‘kerstballentoernooi’ afgewerkt 

BC Mixed brengt bezoekt aan 
Oliebollentoernooi 

Beek en Donk – Traditioneel wordt 
midden in de kerstvakantie het 
Oliebollentoernooi van badminton-
vereniging Phoenix uit Helmond ge-
houden. Een gezellig toernooi waar 
de jeugd de hele dag kan badminton-
nen. Vanuit Badmintonclub Mixed de-
den deze keer 7 jeugdleden mee. 

Vanwege de winterse omstandigheden 
begon het toernooi wat later dan ge-
pland. En aantal deelnemers was later 
en enkelen moesten vanwege het weer 
helaas afzeggen. Dat mocht de pret 
niet drukken. De organisatie had wat 
aanpassingen gedaan in het program-
ma en de wedstrijden verliepen soepel. 
De opgelopen achterstand werd gedu-
rende de dag ingelopen. De jeugd van 
Mixed speelde goed en de meegereis-
de toeschouwers hebben zich dan ook 
prima vermaakt. Het toernooi doet zijn 
naam eer aan, want gedurende de dag 

kan iedereen gratis oliebollen eten. En 
daar werd volop gebruik van gemaakt. 
Tijdens de prijsuitreiking vielen uitein-
delijk twee koppels van Mixed in de 
prijzen. Olaf van Gelder en Lucas van 
Deursen wonnen de derde prijs in het 
Herendubbel C-klasse. Anne Slaets en 
Eefje van Bommel wonnen de tweede 
prijs in het Damesdubbel A-klasse. De 
dag eindigde zoals hij begon: met veel 
sneeuw.

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 2 januari is de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie voor de seniorenle-
den van BC Mixed. De receptie begint 
om 22.30 uur in de kantine. Van te 
voren kan er gewoon worden gebad-
mintond en ook voor de jeugdleden is 
het een normale trainingsavond. Voor 
meer informatie en foto’s kijk je op 
www.bcmixed.nl of volg je BC Mixed 
op Facebook en Twitter.   

De 7 jeugdleden van Mixed, welke aanwezig waren op het Oliebollentoernooi in Helmond

Potter blijft magisch

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

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

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00

 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond

jmagis@monuta.nl

www.monutamagis.nl

 
Ook als u niet bij ons bent 

verzekerd, sta ik voor u klaar.  

Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00

 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond

jmagis@monuta.nl

www.monutamagis.nl

 
Ook als u niet bij ons bent 

verzekerd, sta ik voor u klaar.  

 Monuta Magis, gastvrij, 

 sociaal en vriendelijk.

 Wij zijn er voor u. Voor, 

 tijdens en na de uitvaart.

Papenhoef 21, Lieshout, www.triafietsen.nl

WENST U EEN FIJN NIEUWJAAR

WAARDEBON
25% KORTING OP HET ARBEID IN ONZE 

WERKPLAATS!

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKELTEL. 06 - 203 80 151

WENST U EEN STEENGOED NIEUWJAAR!

handboogschieten Eindejaarverschieting bij 
Krijgsman Soranus

Lieshout - Traditiegetrouw wordt op 
zaterdag tussen Kerst en Nieuwjaar 
bij Krijgsman Soranus het jaar afge-
sloten met de zogenaamde eindejaar-
verschieting.

Voorafgaand aan de verschieting werd 
eerst aandacht besteed aan de presta-
ties van de jeugd tijdens de indoorwed-
strijden, welke de afgelopen maanden 
plaats hebben gevonden. Ter herinne-
ring hieraan ontvingen alle aanwezige 
jeugdige deelnemers een diploma met 
daarop  onder andere het geschoten 
gemiddelde tijdens deze wedstrijden 
vermeld. Ook Stephan Wijffelaars, be-
geleider en trainer van de jeugd, werd 
door voorzitter Ad Endevoets bedankt 
voor zijn inspanningen welke hij het 
afgelopen jaar voor de jeugd had ge-
daan. Als blijk van waardering ontving 
hij een enveloppe met inhoud. 

Hierna werd begonnen aan het doel 
van de avond, namelijk de einde-
jaarverschieting. In afwijking van de 
normale wedstrijden werd er ditmaal 
geschoten op een drietal zogenaam-
de ‘geluksblazoenen’, gemaakt door 
de jeugdleden onder leiding van hun 
trainer. Elk blazoen was voorzien van 
in de Kerst en Nieuwjaarssfeer toe-
passelijke zaken met onder meer een 

opgetuigde kerstboom, oliebollen en 
vuurwerk. Daarin waren per blazoen 
10 letters getekend. De bedoeling was 
om iedere keer zoveel mogelijk let-
ters te raken. Na iedere ronde werden 
door loting de waarden van de letters 
bepaald wat er op neer kwam dat je 
geluk moest hebben met het loten om 
punten te kunnen behalen. Iedereen 
mocht per ronde 15 pijlen schieten 
(5x per blazoen). Er werden in totaal 2 
rondes geschoten.

Resultaten
Jan Daniëls 96; Maarten v.d. Elsen 84; 
Arjan v.d. Heuvel 71; Ad Endevoets 
71; Theo v.d. Laar 58; Rik v.d. Westerlo 
46; Rita Endevoets 45; Willem Bekx 
43; Dion Thielen 43; Alex v.d. Ven 40; 
Stephan Wijffelaars 37; Paul v.d. Broek 
35;
Toos wagelmans 34; Jim Daniëls 32; 
Noa Relou 26; Ziggy Daniëls 1; Toos 
v.d. Graef -14.

Fotograaf: Theo v.d. Laar

Staand vlnr: Alex v.d. Ven, Ziggy Daniëls en Dion Thielen. Zitten vlnr: Jim 
Daniëls en Noa Relou. James Stam en Jeffrey v.d. Post ontbreken op de foto

Tablestars toernooi bij ATTC’77

Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereniging 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel hield maan-
dag 29 december een tafeltennistoer-
nooitje voor leerlingen uit groep 5 t/m 
8. De gekozen dag was niet optimaal 
omdat er ook een zaalvoetbaltoernooi 
was voor de E-tjes en de F-jes. Maar 
om 10.00 uur stonden toch 12 leerlin-
gen klaar in de gymzaal aan de Jan van 
Rixtelstraat.

Onder leiding van Wilma van Beek en 
Johan Heurter werd begonnen met de 
warming-up door rond de tafel te spe-
len. Hierbij moeten alle kinderen zich 
opstellen in een rij, om de beurt de bal 
terug slaan, een ronde rennen en weer 
achteraan sluiten voor de volgende bal. 
Bij drie fouten ben je af en uiteindelijk 
blijft er één winnaar over. 

Na de warming-up werden er nog wat 
vaardigheidsoefeningen gedaan om 
vervolgens te starten met het toernooi. 
Hierbij hielpen de oudere jeugdleden 
Bart Willems, Dennis van der Putten, 
Harm Steenbakkers, Rens van Schaik en 
Sander Bevers mee, voornamelijk met 
tellen want dat is soms best moeilijk. 

De meiden evenals de jongens wer-
den in een zeskamp ingedeeld om te 

strijden voor beste basisschoolleerling 
2014 van Aarle-Rixtel. Bij de jongens 
werd de poule gewonnen door Michiel 
van Schaik en bij de meiden won Fleur 
van de Broek. Omdat er tijd over was, 
werden nog kruisfinales gespeeld. Zo 
ontstond de volgende ranglijst:

1. Michiel van Schaik, 2. Jega van Rhee, 
3. Fleur v.d. Broek, 4. Emma Sanders, 
5. Jasper van Veenendaal, 6. Lotte 
v.d. Poel, 7. Colin Leenders, 8. Amber 
Duijmelinck, 9. Yven Swinkels, 10. Iris 
Sanders, 11. Max Hermans, 12. Noor 
Hendriks

Rond 13.00 uur was de prijsuitreiking, 
waarbij alle kinderen een diploma ont-
vingen en de winnaars een beker. Lijkt 
het je leuk om ook eens te komen ta-
feltennissen, dan is dat altijd mogelijk. 
Op maandag- en woensdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur is er training voor 
de jeugd. Volwassenen kunnen op 
maandag- of donderdagavond vanaf 
20.00 uur terecht of op vrijdagochtend 
vanaf 9.00 uur. Voor meer informatie 
wordt er verwezen naar de geheel ver-
nieuwde website van ATTC’77: 
www.attc77.nl.

De kinderen die deelnamen 
aan ‘Tablestars’ toernooi

tafeltennis ‘t Otterke wint spannende 
tafeltennisstrijd

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Basisschool ‘t Otterke 
uit Beek en Donk is maandag de win-
naar geworden van een spannend ta-
feltennistoernooi voor basisscholen. 
Traditioneel was de organisatie in han-
den van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk.

In totaal tientallen leerlingen van De 
Raagten, De Muldershof, ‘t Otterke en 
Het Klokhuis werkten in de tafelten-
nishal aan de Otterweg hun wedstrij-
den af. De fanatieke leerlingen namen 
ook met veel plezier deel aan een zoge-
noemde rond de tafelwedstrijd, waarbij 
iedereen nóg meer punten kon verdie-
nen voor hun school. Uiteindelijk was ‘t 
Otterke de basisschool die zich de win-
naar van het toernooi mocht noemen. 
Dat was niet voor het eerst, want ook 
in 2012 en 2013 ging deze school er 
met de gewilde wisselbeker vandoor.

Voorbereiding
Aan het toernooi ging een uitgebreide 

voorbereiding vooraf. Zo bezochten 
leerlingen van de scholen eerder deze 
maand ook al de tafeltennishal. Daar 
trainden ze voor het prestigieuze toer-
nooi, waarbij plezier in de sport het 
voornaamste doel is.

Meer info
De jeugd en senioren van TTV Een 

en Twintig trainen op maandag- en 
donderdagavond in de tafeltennishal. 
Iedereen die interesse heeft om eens 
te komen kijken of spelen is welkom. 
Kijk voor meer informatie op www.tt-
veenentwintig.nl. Volg de vereniging 
op Twitter en Facebook en zoek op 
TTVEenenTwintig.

Basisschool ‘t Otterke won het tafeltennistoernooi voor basisscholen 

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl   
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Woensdag 31 december 
Oud & Nieuw bij Café Thuis
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Nieuwjaarsparty
22.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Oud & Nieuw feest
0.30 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Donderdag 1 januari 
Verkiezing Blauwwitter 2014
13.00 uur, Kantine ELI, Lieshout

Nieuwjaarsconcert O&U
13.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Vrijdag 2 januari 
Laarbeeks Scholenhandbaltoernooi
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Flessenactie jeugdcarnaval de Raopers
10.00 uur, Lieshout

Zaterdag 3 januari 
Expositie Trio t/m 25 jan.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Nieuwjaarsbijeenkomst Gilde Sint 
Leonardus
19.00 uur, Schietterrein Zwinkelweg 6, 
Beek en Donk

1-jarig jubileum Café Thuis!
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 4 januari 
Mountainbike veldtoertocht
8.30 uur, Sportpark de Hut, Aarle-Rixtel

Viering oprichting Zalige pater 
Eustachius van Lieshout parochie en 
installatie pastoor J. Verbraeken
10.00 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

Fototentoonstelling ‘Wie kent ze nog?’
11.00 uur, Heemkamer Parklaan 5, 
Beek en Donk

Beeldenexpositie cursisten 2014
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Uitgebreide collectie
14.00 uur, Heemkamer, Bosscheweg 
14a, Aarle-Rixtel

Nieuwjaarsconcert Harmonie De Goede 
Hoop
14.30 uur, MFC De Dreef, Aarle-Rixtel

Maandag 5 januari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Laarbeek
19.00 uur, Gemeentehuis van Laarbeek

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

Vrijdag 9 januari 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 10 januari 
Raopers glossy uitlopen
10.00 uur, Lieshout

Feestavond Kwizut
19.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Cabaretvoorstelling ‘Pompen’ Arie 
Koomen & Edo Brunner
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 11 januari 
Beeldenexpositie cursisten 2014
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Voorverkoop Ganzekwekavonden
11.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Jeugdreceptie Teugelders
13.11 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

IVN wandeling ‘t Gerecht, Boerdonkse 
Kampen
14.00 uur, einde Schaapsdijk, ingang ‘t 
Gerecht, Mariahout

Prinsenreceptie Teugelders
14.30 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Maandag 12 januari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Woensdag 14 januari 
Eerste Beginnerstraining Badminton 
Club Lieshout
20.00 uur, Sporthal ‘De Klumper’, 
Papenhoef, Lieshout

/RotaryGBL

/RotaryGBLOok op uw evenement?
www.sound-light.nl

‘Yes!’, het opschrijven van de categorieen is bij team ‘Van Alles Wa’ in ieder geval gelukt Het team ‘Ff denken’  volop bezig met Kwizut


