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Kwizut 2015 kraakt hersenen al bij de start 

Redacteur: Nikki Barten
Fotografen: Marcel van de Kerkhof 
(Beek en Donk) en Joost Duppen 

Beek en Donk – Waar blijft de quiz 
nou? Dat zal menig teamlid gedacht 
hebben dinsdagavond na 18.30 uur. 
De lustrumeditie van Kwizut zat ook 
dit jaar weer vol verrassingen. Zo 
moest je onder andere bij de start al 
een opdracht doen alvorens je het be-
faamde spelboek meekreeg. 

Zenuwcentrum 
In Laarbeek waren dinsdagavond maar 
liefst 130 ‘zenuwcentra’ gevestigd. 
Sommige teams waren al dagen in de 
weer om tot een succesvol zenuwcen-
trum te komen. Internetkabels werden 
aangelegd, nieuwe stroomvoorzienin-
gen werden gemaakt en alles werd in 
huis gehaald om niet voor verrassingen 
te komen staan tijdens de quizavond. 
Vele teams verzamelden al ruim eerder 
dan 18.30 uur om hun tactiek door te 
nemen, samen nog wat te eten en zich 
in volle concentratie voor te bereiden 
op de quiz die komen ging. 

Start 
Niet bij het Ontmoetingscentrum, maar 
bij Sporthal D’n Ekker werden de 130 
teams opgewacht. Twee personen per 
team moesten uiterlijk om 18.15 uur 
bij dit grote gebouw zijn. Eenmaal bin-
nen kwamen de deelnemers het eerste 
obstakel al tegemoet. Een sporthal met 
schoenen betreden mag namelijk niet. 
Bijna 300 personen op sokken wacht-
ten vol ongeduld in de zaal. Hoe zou-
den we deze quiz op moeten halen? 
Dat was de vraag die bij iedereen door 
het hoofd speelde. Klokslag 18.30 uur 
bleek dat ieder team een eigen kist 
kreeg. Hier zat een slot bij, vergezeld 
van een paar moeilijke opdrachten. 
Als ‘moeilijk’ kunnen ze bestempeld 
worden, omdat maar weinig teams op 
eigen kracht het slot gekraakt kregen. 
Zelfs na wat tips was het voor som-
mige teams nog lastig om het open te 
krijgen. De spanning steeg. Wat zou 
het thuisfront denken? Schiet eens op, 
schiet eens op!

Cake bakken 
Eenmaal de quiz geopend, draaide bij 
de meeste locaties het kopieerapparaat 
op volle toeren. Categorieën werden 
toebedeeld en er werd gekeken naar 
wat er allemaal moest gebeuren. Al snel 
bleek dat de organisatie van Kwizut de 
deelnemers niet stil wilde laten zitten. 
Het boek zat vol doe-opdrachten. De 
meeste vrouwen gingen linea recta de 
keuken in. ‘Bak een taart in de vorm 
van het cijfer vijf en stop deze in de 
kist, die je vanavond inlevert.’ Teams 
die de gouden tip hadden ontvangen 

(zich binnen tien minuten hadden in-
geschreven) kregen ’s middags al een 
fragment in hun mailbox met de stem 
van Martine Bijl van het televisiepro-
gramma ‘Heel Holland Bakt’. Enigszins 
voorbereid dat ze vanavond iets zou-
den moeten gaan bakken. 

Buitenopdrachten
Zoals ieder jaar bestaat Kwizut niet al-
leen uit binnenopdrachten, maar moe-
ten deelnemers ook letterlijk ‘D’n hort 
op’. Heel moeilijk was het dit jaar qua 
route niet. Maar de opdrachten? De or-
ganisatie van Kwizut bedacht allemaal 
‘kleine’ doe-opdrachten, waarbij iets 
gemaakt moest worden. Uiteindelijk 
moest dit ook mee ingeleverd worden 
in de kist. Zo moest je een ei ‘leegbla-
zen’, zodat het heel, maar leeg werd 
ingeleverd. Ook moest er een fietsband 
kapot en in ringetjes geknipt worden, 
waar vervolgens een balletje van kon 
worden gemaakt. De Nederlandse vlag 
moest in een bepaald formaat in de 
kist, net zoals een boerenzakdoek. Ook 
moest er een blok gezaagd worden en 
de naam van ‘Kwizut’ geschilderd en al 
meegeleverd worden in de kist. 

Geheime opdracht
Terwijl de teamleden drukdoende 
waren met het maken van de doe-
opdrachten of de computervragen, 
moesten twee personen zich stipt om 
21.00 uur melden bij Sporthal D’n Ek-
ker. ‘Schuif eens op’, was de hint die de 
teams hadden gekregen. Wat hield dat 
in? Zo tactisch mogelijk probeerde ie-
der team twee van hun leden te sturen. 
Uiteindelijk moesten ze zo snel mogelijk 
een schuifpuzzel oplossen, waar ‘Kwi-
zut 5 jaar’ moest komen staan. De jury 
was streng. Een team dat valsspeelde 

door de schuifblokjes eraf te trekken 
en er goed op te zetten, werd naar be-
neden geroepen, aan de schandpaal 
genageld en vriendelijk verzocht de 
zaal te verlaten. Gediskwalificeerd voor 
deze opdracht. 

Kerkklok 
En of dat de deelnemers niet al ge-
noeg te doen hadden, werd er ook nog 
een teamlid om exact 23.00 uur bij de 
Beekse kerk verwacht. ‘Maak een foto 
van de kerkklok precies om 23.00 

uur’, luidde de opdracht. Helaas had 
hier – waarschijnlijk – enige sabotage 
plaatsgevonden. De kerkklok stond stil 
op 23.30 uur. Toch maakte de vele aan-
wezigen keurig om 23.00 uur de foto. 
Het licht van de kerk viel uit, waardoor 
de wijzers beter te zien waren, mede 
ook door de spot die op de kerk gericht 
stond. 

Inleveren
Teamleden die zich niet aan de doe-op-
drachten waagden, begaven zich veelal 
achter de computer. Door middel van 
diverse nieuwe, ludieke categorieën 
werden ook dit jaar weer de hersenen 
gekraakt. Zo ontfermden de teams zich 
onder andere over ‘Watskubeurt’, ‘Ko-
ninklijk’ en ‘Huisje Boompje Beestje’. 

Tevreden
De organisatie van Kwizut kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde lustrumedi-
tie. Voor de deelnemers is het nu nog 
even spannend. Over twee weken, op 
zaterdag 9 januari, vindt de bekendma-
kingsavond plaats. Dan wordt bekend 
welk team zich ‘het slimste team van 
Beek en Donk’ mag noemen. 

Bekijk alle foto’s van Kwizut op onze 
website: www.mooilaarbeek.nl en op 
pagina 18 en 24 van deze krant.
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 
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Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits & Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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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

(0492) - 66 60 00 (dag en nacht)
www.monutamagis.nl

Monuta Magis bestaat één jaar.
Bedankt voor uw vertrouwen.

Magis

KERKSTRAAT

De Kerkstraat is een van de oudste straatnamen van Aarle-Rixtel. De naam 
dateert uit de tijd dat de parochiekerk van Aarle nog op de Hoge Akkers 
stond. Bronnen duiden erop dat Aarle al vóór 1249 een kerk had. De kerk 
heeft naar alle waarschijnlijkheid van oorsprong de Romaanse bouwstijl ge-
had. Men eerde als patrones Onze Lieve Vrouw Presentatie. De kerk had 
verschillende ‘beneficiën’, dat zijn bronnen van inkomsten en gunsten. De 
inkomsten waren ook gekoppeld aan afzonderlijke altaren. In de 15e eeuw 
had de kerk vier altaren. Na 1648 werd hij door de protestanten geconfis-
ceerd. Ook de Lieshoutse en Beek en Donkse protestanten waren in Aarle 
‘gekerkt’. De kerk werd in de 17e eeuw nog omschreven als ‘een fraai 
geproportioneerde kerk’. Toen na de Franse tijd de katholieken de kerk 
weer in eigendom konden krijgen, zagen die ervan af. Ook de protestanten 
hadden geen interesse meer, aangezien de kerk in een slechte staat ver-
keerde. In 1846 werd de nieuwe parochiekerk aan de Dorpsstraat ingewijd 
en betrokken de protestanten hun nieuwe kerkje aan de Kouwenberg (het 
huidige Kouwenbergs kerkje). De oude kerk werd afgebroken. De Kerk-
straat heeft echter zijn naam behouden. In huize Zonnety (genoemd naar 
de grote zonnewijzer aan de zijgevel) woonde eind 18e eeuw dominee 
Stephanus Hanewinkel, vooral bekend van zijn boek ‘Reize door de Majo-
rij’, waarin hij o.a. een beschrijving geeft van het Brabantse land en waarin 
hij de merkwaardige gebruiken van de katholieken op de korrel neemt.
Opvallend is dat hij tijdens de Franse revolutie enige tijd onderdak ver-
schafte aan de bekende patriot  Herman Willem Daendels, de latere gou-
verneur-generaal van Nederlandse Indië. Ook fungeerde zijn woning enige 
tijd als hoofdkwartier van de Hannoverse generaal-majoor baron Ernst von 
Linsingen.
In 1819 werd de domineeswoning door de gemeente openbaar verkocht en 

kwam deze in  het bezit van Hendrik 
Petit,die hier zijn tweede Aarlese klok-
kengieterij vestigde (de eerste stond 
aan de Klokstraat). Aan de Kerkstraat 
staat ook nog steeds de ‘opvolger van 
de voormalige Nederhuizinghe’ van 
Huize Ter Smisse, waar de bekende 
Arnoldus Arlenius (Van Eijndhouts) 
werd geboren. Over de Kerkstraat valt 
overigens nog veel meer te vertellen, 
maar ik laat het hier maar bij.

Henk van Beek, Heemkundekring 
Barthold van Heessel

Dankbetuiging

Zo fijn. Zo overweldigend. Zo ontroerend…

is de enorme steun die wij als familie hebben gekregen na het 
plotselinge verlies van mijn allerliefste vrouw, onze geweldige 

moeder en trotse oma

Ans Vogels-Tillemans

Hartverwarmend waren de ontelbare mooie kaarten, bloemen, 
bezoekjes en telefoontjes. Indrukwekkend was de afscheidsdienst, 
waarbij zo velen aanwezig waren. Het doet ons ontzettend goed te 
weten dat “ons” Ans ook bij anderen zo geliefd was. Dat geeft ons 

veel troost.

Onze hartelijke dank voor alle lieve blijken van medeleven.

Toon Vogels, Simone en Leon, Marco en Baukje, Nora en Wilfried en 
kleinkinderen.

    Aarle-Rixtel, 23 december 2015

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Dankbetuiging

Wij danken u voor de geweldige blijken van
Medeleven bij het overlijden van

Marietje van de Kerkhof-Benders

Gerard van de Kerkhof
Kinderen en kleinkinderen

Beek en Donk, december 2015

Wist u dat wij ook 
uitvaartcatering verzorgen?

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
 

Zowel mogelijk in ons sfeervolle restaurant als op locatie!
 

Wij denken graag met u mee. Informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

Onze koffietafels richten we helemaal in naar uw wensen.
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk - In 1996 kon har-
monie Oefening en Uitspanning de 
sporthal aan de Pater Vogelsstraat 
voor één gulden overnemen. Een 
symbolisch bedrag waarmee ze de 
afgelopen negentien jaar muziek-
centrum ‘Het Anker’ onderhielden. 
Na verschillende verbeteringen aan-
gebracht te hebben, staat de vereni-
ging wederom voor grote uitgaven. 
Geld dat O&U niet meer heeft.

Kostbaar muziekcentrum
“Op dit moment gaat de meter weer 
harder lopen”, zegt Pierre Heesak-
kers, als hij de lampen van de grote 
zaal aanzet. De muziekman in hart 
en nieren is sinds anderhalf jaar voor-
zitter van harmonie O&U en maakt 

zich, samen met het bestuur, zorgen 
over de toekomst van ‘Het Anker’. 
“De afgelopen jaren hebben we veel 
in het gebouw geïnvesteerd”, vertelt 
Pierre; “maar er staan weer grote 
uitgaven op stapel. Dat kan onze 
vereniging niet meer opbrengen.” 
Het grootste probleem is de versle-
ten verwarmingsketel. “Een nieuwe 
ketel kost meer dan 40.000 euro en 
opknappen gaat echt niet meer”, 
aldus Pierre, terwijl ook de lucht in 
‘Het Anker’ een bijzonder aroma ver-
spreidt. “Deze lucht is niet alleen van 

het evenement ‘Sold out’ van vorige 
week”, grapt Pierre, “de atmosfeer 
is niet goed. Astmapatiënten merken 
dit onmiddellijk bij het betreden van 
het gebouw.” Opgelucht vertelt de 
voorzitter dat ‘Het Anker’ nog geen 
lekkage heeft: “Vernieuwing van het 

dak is binnen tien jaar nodig.” Verder 
heeft het gebouw overal enkel glas 
en na negentien jaar nog steeds de 
uitstraling van een sporthal.

Toekomstplannen
Pierre is trots op alle vrijwilligers van 
de vereniging die al negentien jaar 
‘de ballen in de lucht’ houden. “Het 
is aan de inzet van deze mensen te 
danken dat de harmonie zo goed 
draait.” De muziekvereniging krijgt 
subsidie van de gemeente Laarbeek, 
maar dat is lang niet voldoende om 
de harmonie en haar huisvestiging 
te bekostigen. “We zouden graag in 
‘Het Anker’ blijven”, vertelt Pierre, 
“maar dan hebben we financiële 
hulp nodig voor de grote kosten.” 
Er wordt over alternatieven nage-
dacht, bijvoorbeeld repeteren in het 
Ontmoetingscentrum, maar de har-
monie repeteert vier avonden in de 
week en opslagruimte voor instru-

menten is onvoldoende. De Leonar-
duskerk staat leeg, maar hier moeten 
ook kosten gemaakt worden om een 
harmonie te huisvesten. “Het maken 
van muziek met de orkesten blijft het 
belangrijkste, daar ligt onze passie”, 
besluit Pierre. “In mei 2016 vieren wij 
ons 125-jarig bestaan.” Al 125 jaar 
staat Harmonie O&U midden in de 
Beek en Donkse gemeenschap.  Ze 
hebben al op verschillende plaatsen 
hun repetitieruimte gehad. Hopelijk 
krijgt de bloeiende 125 jaar oude 
vereniging naast een geweldig feest 
ook uitsluitsel over hun huisvestiging 
en kunnen ze nog minstens 125 jaar 
de gemeenschap opvrolijken met 
hun prachtige muziek.

Kan Harmonie O&U in Muziekcentrum ‘Het Anker’ blijven?

We zouden graag in Het Anker 

blijven, maar dan hebben we 

wel fi nanciële hulp nodig voor 

de grote kosten

Voorzitter Pierre Heesakkers van Harmonie O&U in Muziekcentrum ‘t Anker

Piet van Thielplein 9  Beek en Donk  0492-461209www.juweliervandenheuvel.nl  
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Wenst u een 

gelukkig en 

gezond 2016

Een voorspoedig
&

gezond 2016

www.laagdrempeligadvies.nlwww.laagdrempeligadvies.nl

Carma Huidverzorging

wenst u een stralend 

2016

Molenstraat 25,  Lieshout  

0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl
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Agenda 
31 december 2015 -7 januari 2016

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aarle-Rixtel - Zoals gebruikelijk 
verzorgt het Harmonieorkest van 
Harmonie De Goede Hoop in Aar-
le-Rixtel een Nieuwjaarsconcert, 
op zondag 3 januari om 14.30 
uur, in MFC De Dreef in Aarle-
Rixtel.  Bijzonder bij dit optreden 
is het feit dat men erin geslaagd 
is om de Sloveense zangeres Kris-
tina Bitenc te contracteren. Deze 
jonge sopraan maakt op dit mo-
ment furore in West-Europa als 
vertolkster van rollen in opera’s 
zoals Penelope, Sneeuwwitje en 
Le pauvre matelot.  

In het voorjaar vertolkte ze de 
hoofdrol in de bekende opera Or-
pheus en Euridice van Gluck met 
het Orkest van het Oosten, waarbij 
ze lovende kritieken heeft gekre-
gen. Enkele jaren geleden heeft ze 
al eens een zeer succesvol optre-
den tijdens het Nieuwjaarsconcert 
verzorgd.  Het Harmonieorkest 
speelt voor de pauze een zeer ge-
varieerd programma met als ope-
ningsnummer de ouverture ‘Een 
Italiaanse in Algiers’ van Rossini, 
waarna Kristina Bitenc begeleid 
wordt bij ‘Het Maanlied’ van de 
componist Dvorák. Na de ‘Hounds 
of Spring’ van Alfred Reed door 
het Harmonieorkest, zingt Kristina 
Bitenc het bekende ‘Meine Lippen’ 
van Franz Lehár.  Het eerste deel 

van het programma wordt afge-
sloten met ‘Celtic Flutes’, waarbij 
de solopartijen gespeeld worden 
door Floortje Corbeij en Marieke 
van Dijk, twee fluitistes uit eigen 
gelederen. 

Nadat de slagwerkgroep na de 
pauze het programma heeft ge-
opend, wordt het tweede deel van 
het programma door het Harmo-
nieorkest gevuld met Spaans klin-
kende muziek.  Er wordt geopend 
met ‘Conga del Fuego Nuevo’, 
waarna Kristina Bitenc voor het 
voetlicht treedt met ‘Les Filles de 
Cadiz’. Na de ’Mask of Zorro’ door 
het Harmonieorkest, wordt Kris-
tina begeleid bij het vrolijke ‘Die 
Juliska aus Budapest’. Het concert 
wordt afgesloten met de ‘Tango 
Argentina’, een wervelende dans 
die velen bekend in de oren klinkt. 

Om er zeker van te zijn dat u het 
altijd drukbezochte concert kunt 
bijwonen, is het van belang om 
u tijdig van een toegangsbewijs à 
€8,00 te voorzien. U kunt hiervoor 
mailen naar secretaris@harmonie-dgh.nl 
of bellen naar tel. 06-51774142. 
Kaartjes zijn op 3 januari ook 
verkrijgbaar aan de zaal.                                 

Voorbespreking Algemeen Belang Laarbeek 
Laarbeek - ABL houdt zoals altijd een 
vooroverleg bestemd voor alle geïn-
teresseerde inwoners van Laarbeek, 
om zodoende hun commissieleden de 
juiste boodschap mee te geven, welke 
ze uitvoerig in de komende vergade-
ringen bespreken. 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 

punt, of meerdere punten voor deze 
commissievergaderingen samen met 
de fractieleden, hun wethouder, be-
stuur en ABL-leden willen bespreken, 
dan bent u van harte welkom op 
maandag 4 januari in de Kapelstraat 
34 tegenover de kerk te Donk. Aan-
vang 20.00 uur. Laat uw stem/mening 
tellen!  

De complete agendapunten kunt u 
vinden bij www.laarbeek.nl onder 
stukken van de Raadsvergadering. U 
bent van harte welkom; de koffie en 
thee staan klaar.

Donderdag 31 december

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. “de Ouwe Hap”.
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Van Rixtel, Bertus en Frits (sterfdag Frits Fund), 
Frans Vogels (sterfdag), Theo van Vijfeijken, 
Overleden ouders Van Heeswijck en Mieke.

Vrijdag 1 januari 2016

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intentie in deze viering: uit dankbaarheid

Zaterdag 2 januari 2016

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

15.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Doopviering Luuk Staal

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van 
de maand december die opgeschreven staan in 
het intentieboek van de Lourdesgrot, Martinus 
en Martina van den Heuvel-Schepers en overle-
den familieleden, Theo Vermeulen (mged)

Zondag 3 januari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Nelly van de Ven, 
Rietje Westerlaken, Maria van Vlerken (par).

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der 
Heijden, Jan de Koning

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Hary Gervais, 
Theo en Jet Vereijken-Swinkels, Christ van 
Denken en Annie van Lankveld, Gerta Thijssens.

Maandag 4 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 5 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 6 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Donderdag 7 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

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

‘Heer, waar laat U zich vinden?’

Sloveense zangeres Kristina Bitenc gecontracteerd

Nieuwjaarsconcert Harmonie De Goede Hoop
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Wat deed je eigenlijk voordat je 
wethouder was?
“Ik wilde altijd al in de 
jeugdzorg werken, maar 
ik had nog geen con-
creet plan. Na mijn 
studie ben ik 

begonnen in de reguliere jeugdzorg. 
Dat is met normaal begaafde jonge-
ren. Later ben ik in Boxtel met kinderen 
gaan werken met een licht verstande-
lijke beperking. Voordat ik wethouder 
werd, was ik teamcoach voor de me-
dewerkers in de kinder- en jeugdpsy-
chiatrie daar. Ik heb dus zowel 
direct als indirect in 
de jeugdzorg 
gewerkt.”

Nu ben je wethouder. Wie is de man 
achter wethouder Joan Briels?
“Ik ben een dorpsman. 
Dat maakt het wonen in Laarbeek ook 
zo prettig. Nadat ik gestudeerd heb in 
Maastricht, wilde ik absoluut niet blij-
ven hangen in zo’n grote stad. Mijn 
vrouw komt hier vandaan en zelf ben 
ik hier ook thuis. Dat komt door de 
Brabantse mentaliteit, maar ook om-
dat je in Laarbeek elkaar nog echt kent. 
Wat ook wel eens moeilijk is. Mensen 
die je slecht nieuws moet geven als 
wethouder, 

kom je ook gewoon als inwoner in de 
supermarkt tegen.”

Waarom ga je dan geen boodschap-
pen in Gemert doen?
“Ik wil ook middenin de samenleving 
staan en zien wat er in de gemeente 
leeft. Dat betekent wel dat je altijd 
bewust moet zijn van je rol als wet-
houder. Ik vind mijn werk ontzettend 
leuk en doe het iedere dag met veel 
plezier, maar het is ook fijn om ge-
woon mezelf te kunnen zijn. Ik ben 

naast wethouder ook een vader en 
een echtgenoot.”

Hoe maak jij je hoofd weer leeg?
“Ik ga vier à vijf keer in de week een 
ronde hardlopen. Ik heb lang gevoet-
bald, aan karate gedaan en getennist, 
maar dan ben je gebonden aan vaste 
avonden. Dat lukt me met deze baan 
niet. Lopen kan ik doen wanneer ik 
tijd heb en het heeft verschillende 
functies. Het is gezond, je maakt je 
hoofd leeg en je kan tegelijkertijd juist 
aan het denken worden gezet. Tijdens 
het lopen reflecteer ik bijvoorbeeld de 
vergaderingen die ik heb gehad.”

Ben je bang voor de reacties op deze 
rubriek?
“Ik ben niet bang, maar ik ben er wel 
mee bezig. Ik doe hieraan mee, om-
dat ik me niet alleen wil laten leiden 

door wat andere mensen van me 
vinden. Soms wil ik graag iets 

doen en moet ik de ruimte ne-
men om gewoon mezelf te 

kunnen zijn.”

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

Lang heeft Joan Briels getwijfeld 
toen De MooilaarbeekKrant vroeg 
of hij mee wilde werken aan deze 
rubriek. Joan is mede door zijn wet-
houderschap een bekend gezicht 
in de gemeente Laarbeek. Hoewel 
hij deze baan uiterst serieus neemt, 
durft hij toch de sprong in het die-
pe te wagen, met als argument: 
“Ik werk mee aan deze rubriek als 
mens, niet als wethouder.”

Joan Briels

Beek en Donk - WiSH-organisator Tim 
Klomp Bueters is genomineerd voor 
de ondernemersprijs ‘De Koploper van 
Peelland 2015’. Vanuit 36 kandidaten is 
hij na beoordeling door de jury overge-
bleven bij de laatste drie finalisten. Op 
14 januari vindt in De Cacaofabriek de 
bekendmaking plaats. 

Ondernemersprijs 
De Koploper van Peelland is een aan-
moedigingsprijs voor de jonge succesvol-
le ondernemer uit de Peelregio. Hiermee 
wordt aandacht geschonken aan onder-
nemen in de breedste zin van het woord 
en wordt de ondernemer die voorop-
loopt in zijn of haar vakgebied eens extra 
in de schijnwerpers gezet.

Finalisten
Na bestudering van de 36 genomineerde 
kandidaten heeft de jury de inschrijvin-
gen beoordeeld en is Tim als enige Laar-
beekse kandidaten bij de drie finalisten 
terechtgekomen. Tim is mede-organisa-
tor van het festival WiSH Outdoor en 
van het bedrijf Stagekings. 

Naast Tim behoren Ramona Poels van 
Konings Bruidsmode en Arjan Bevers van 
Avanti Kappers tot de laatste drie finalis-
ten. De jury heeft onlangs de drie finalis-
ten bezocht. Al snel werd duidelijk dat ze 
één gemene deler hebben; ze bieden alle 
drie een totaalbeleving. De genomineer-
den zijn mede daardoor een overduide-
lijke koploper in zijn of haar branche. 

Konings Bruidsmode van Ramona Poels 
is de grootste bruidsmodezaak van de 
wereld, Arjan Bevers is Hairdresser of 
the year en Tim Klomp Bueters organi-
seert het grootste evenement in de hele 
Peelregio - WiSH Outdoor met 60.000 
bezoekers. 

De uitreiking
Initiator en organisator JCI Peelland - 
een netwerkorganisatie bestaande uit 
jonge, ondernemende mensen die zich 
persoonlijk willen ontwikkelen – werkt 
samen met Ondernemers Café Helmond 
(OCH) om een weergaloze avond te 

houden op donderdag 14 januari in de 
culturele hotspot van de Peel; De Cacao-
fabriek.

De avond
Tijdens een dynamische avond worden 
de gasten ontvangen tussen 20.00 en 
20.30 uur in De Cacaofabriek (vrije 
inloop). Bij binnenkomst staan in de 
foyer verschillende innovaties uit de 
Peelregio opgesteld op een innovatie-
markt die de diversiteit van de regio 
benadrukt. De bezoekers kunnen zelfs 
een mobiele variant van Exit Room 
Deurne ervaren. 

Om 20.30 uur opent DJ Lorenzo (13 
jaar) de show waarna de tafelheer en –
dame van OCH de finalisten ontvangen 
op het podium. Na een interactieve en 
spetterende show zal de jury de win-
naar bekendmaken en zal Johan van den 
Bogaard van Deltaclip (winnaar editie 
2013) de prijs uitreiken. De avond wordt 
begeleid door DJ Missinglinx. Kortom 
alles wordt uit de kast gehaald om een 
weergaloze avond te organiseren waar 
de Peelregio trots op kan zijn!

Voor meer informatie: 
www.dekoplopervanpeelland.nl.

Tim Klomp Bueters

Mede-organisator WiSH-Outdoor als enige Laarbeekse kandidaat bij laatste 3 fi nalisten

Tim Klomp Bueters genomineerd voor ‘De Koploper van Peelland 2015’ 
Fotograaf: Joost Duppen
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...

de razende reporter

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

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

Muziekcentrum ‘t Anker
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Milanese Minestronesoep (fl inke pan)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 125 gr witte bonen

• 2 groentebouillon 

blokjes

• 2 teen knoflook

• 1 kleine ui

• 1 aardappel

• 1 kleine winterwortel

• 2 courgette

• 125 gr sperziebonen

• 2 st dunne prei

• Beetje peterselie, 

selderie en basilicum

• 1 tl gedroogde oregano 

• 1 tl gedroogde 

majoraan

• 0,5 st spitskool

• 3 vleestomaten

• 50 gr macaroni

• Parmezaanse kaas

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Zet 1,5 liter water op met de groenten 
bouillonblokjes. Doe de knoflookteentjes 
door de pers en snipper de ui en doe dit 
bij de bouillon. Breng aan de kook en laat 
10 min zachtjes koken. Schil de aardap-
pel en snijd met de  wortel, sperziebonen 
en courgette in gelijke blokjes van 1 tot 2 
cm en voeg aan de bouillon, laat alles 5 
min zachtjes koken en voeg dan de witte 
bonen, prei in ringen, de kruiden en peper 
en zout toe. Laat het 45 minuten zachtjes 
pruttelen op een laag vuur. Snipper de 
spitskool fijn, ontvel de tomaten en snijd 
in kleine blokjes. Voeg deze met de maca-
roni toe en laat nog 20 minuten zach-
tjes doorpruttelen. Eventueel wat water 
toevoegen als je de soep te dik vindt of 
een bouillonblokje extra voor de smaak. 
Vuur afzetten en de soep langzaam en 
helemaal af laten koelen en niet meer in 
roeren.  Wanneer je de soep gaat opdi-
enen langzaam tegen de kook aanbren-
gen met een beetje Parmezaanse kaas en 
wat verse peterselie. 

SudokuHard

4 2

9 6

3 7 9 4

8 4 5 2

5 9 1

7 9 5 3

1 2 6 8

7 2

1 9

Puzzle #131292

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

ALLEEN
AZIAAT
BRODEN
BUIZEN
CHROOM
CODEREN
DOKTER

DONKERE
EILANDEN
ERGENS
GEBOUWEN
GELUIDSMAN
GRANATEN
INKOPEN

KLEDING
KOPPEN
NAASTEN
NIMMER
OPMAKEN
ORGAAN
PLAATS

RISICO
RUZIE
SFEER
SQUASH
WADDEN
ZIELIG
ZOUT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

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

GELUIDSMAN EILANDEN GEBOUWEN
GRANATEN CODEREN DONKERE
INKOPEN KLEDING NAASTEN
OPMAKEN ALLEEN AZIAAT
BRODEN BUIZEN CHROOM
DOKTER ERGENS KOPPEN
NIMMER ORGAAN PLAATS
RISICO SQUASH WADDEN
ZIELIG RUZIE SFEER
ZOUT

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Noortje van 
Vijfeijken

Walter van Kessel

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Kwizut wel wir..

Fotograaf: Iris Savenije
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Daar sta je dan bij de Donkse 
kerktoren, naast Bertus en Betsy. 
“Hé Skauwe, doe je dit jaar al voor 
de derde keer mee?, vraagt Bertus 
me. Ik knik bevestigend en besef dan 
dat ik door hun lijstje met door elkaar 
gehusselde straatnamen helemaal 
in de war ben. “Ik moet snel naar 
de Beekse kerk want ik denk dat ik 
alles bijna goed heb”. Snel bestijg 
ik mijn stalen ros en spoed me naar 
de andere kant van het dorp. Ik rij 
altijd zo hard dat ik die bebouwde-
kom-borden nog nooit heb kunnen 
lezen. Aangekomen bij het Beekse 
heiligdom word ik bijna omver 
gevlogen door een rondvliegende 
drone. De eigenaar daarvan kan van 
dichtbij mooi zien dat de wijzers van 
de klok al lange tijd stilstaan. Bijna 
ben ik de eerste die de bewuste 
foto doorstuurt aan fotootje@
kwizut.nl. Met tipex heb ik snel mijn 
teamnummer erop gekalkt. Helaas, 
verkeerde mailadres. 
De avond begint zo veelbelovend. 
Team Skauwe is dit jaar met 50% 
uitgebreid, bijna, want we zijn net als 
vorig jaar weer met 2 personen. Ik zal 
u zeggen, dan kom je bijna handen, 
voeten, oren en ogen tekort. Als 
scherpzinnig natuurvorser lijkt het me 
goed om met de bomen te beginnen. 
Van de Oude Bemmerstraat waar 
de Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ 
staat, fiets ik naar de Karstraat 6 
en rust even uit bij de Salix alba 
sepulcralis ‘Chrysocoma’. Vervolgens 
bid ik een wees-ge-groetje bij de Acer 

pseudoplatanus op het Kerkhof bij de 
Oude Toren om tenslotte in Irisstraat 
bij ‘t Anker de tweede Acer te 
bewonderen, dit keer de Platanoides 
‘Royal Red’. Hoogste tijd voor de 
geheime opdracht. Net op tijd schuift 
mijn complete team Sporthal d’n 
Ekker binnen. Al snel staan we weer 
buiten want bijna heb ik de puzzel 
opgelost, blijk ik de vierkantjes aan 
het tellen te zijn, maar dat is een 
andere kwisvraag.
Dan maar een cake bakken. 
Binnenkort doe ik mee aan ‘Heel 
Beek bakt … en Donk ook’, dus 
een beetje oefenen kan zeker 
geen kwaad. Het meel zit 
binnen luttele seconden in mijn 
haren, op de keukendeurtjes 
en overal op de vloer. Bijna 
was het beslag in het van 
papier-maché gevormde 
cakeblik belandt, blijk ik 
het verkeerde nummer 
geboetseerd te hebben. 
De vraag over de band 
van vorig jaar kan ik bijna 
beantwoorden, was het niet 
dat ik toen alleen gekeken heb 
naar de donkerharige zangeres 
met een voorgevel waarvan 
je bijna hoogtevrees krijgt. En zo 
eindigt onze derde deelname aan 
kwizut in mineur, de vragenlijst 
heb ik bijna op tijd bij Dave 
ingeleverd. De flat van 198 
meter ben ik nog steeds aan het 
zoeken in Beek en Donk, ik denk 
dat hem bijna gevonden heb.

Kwizut bijna allemoal Volgens P. Skauwe
COLUMNSportief bezig zijn in de kerstvakantie

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

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

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Tok Tokkie…
wenst iedereen een gezond 

en gelukkig 2016.
Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk - De tijd tikt voorbij, 
terwijl de korte beentjes van de ene 
naar de andere kant van de zaal ren-
nen. Het scholenhandbaltoernooi 
in sporthal D’n Ekker zorgde vorige 
week woensdag opnieuw voor bewe-
ging in de kerstvakantie. Handbalver-
eniging BEDO heeft dit evenement 
voor de dertiende keer met succes 
georganiseerd. 
Gratis les voor alle leerlingen

Om het veld heen wordt tikkertje 
gespeeld, rondgerend en met bal-
len overgegooid. Op de tribune zit-
ten trotse ouders en grootouders. En 
in ieder meisjeshaar is een praktische 
knot of vlecht gefabriceerd. Ook dit 
jaar doen er weer bijna 250 leerlingen 
uit de groepen 6, 7 en 8 mee aan het 
toernooi. “We schrijven naar alle scho-
len in Laarbeek en Boerdonk en bieden 
hen aan een gratis handballes te geven 
aan hun leerlingen”, vertelt medeor-
ganisator Femke van Duijnhoven.

Prijzen
Dit jaar doen er in totaal 24 teams, 
verdeeld over zes poules, mee aan het 
toernooi. Iedere groep krijgt hun eigen 
prijsuitreiking begeleid door een wet-
houder. Wethouder Joan Briels en wet-

houder Frans van Zeeland zijn aanwe-
zig en bedanken de leerlingen voor de 
spannende wedstrijden. De winnaars 
van de groepen 6 en 7 mogen naar 
huis met een prachtige beker, maar 
voor de kampioenen uit groep acht 
ligt er meer in het verschiet. Zij maken 
kans om door te stromen naar het NK 
Scholenhandbal. Afgelopen zomer is 
groep 8 van De Raagten uit Beek en 
Donk vierde van Nederland geworden. 

Velden
De zaal in D’n Ekker is enorm groot als 
je korte beentjes hebt. Voor de leerlin-
gen uit groep 6 is de zaal daarom in 
drie veldjes verdeeld. De oudere kin-
deren moeten het met tweederde van 
de zaal doen, waardoor er een klein 

veldje overblijft. Met dat extra stukje 
is de handbalvereniging erg blij. “Hier 
kunnen de kinderen nu spelletjes op 
spelen. Voorheen verveelden zij zich 
tussen de wedstrijden door en gingen 
ze in de kleedkamers met de douches 
rommelen”, vertelt Femke. 

Organisatie
De vrijwilligers van BEDO weten 
voortaan wel hoe je dit evenement 
moet organiseren. Dat gaat aardig op 
de automatische piloot. “Het wordt al-
leen steeds moeilijker om de vrijwillige 
handballessen op scholen te geven. 
Dit deden vaste mensen die nu klaar 
zijn met studeren. Dan ben je ineens 
een stuk minder flexibel”, legt Femke 
uit. Toch is het lesgeven ook dit jaar 
gelukt. Het organiseren van het scho-
lenhandbaltoernooi blijft mede door 
het lesgeven goed voor de bekendheid 
van de club. Veel nieuwe leden krijgen 
ze er echter niet van. “In groep 6 heb-

ben veel kinderen al een sport geko-
zen. Als je nieuwe leden wilt werven, 
zul je met de kinderen in groep 2 aan 
de slag moeten”, vertelt de organisa-
tor. 

Uitslagen
Poule A groep 6 gemengd
1 De Heindert gemengd
2 Bernadetteschool gemengd
3 De Muldershof meisjes

Poule B groep 7 gemengd
1 De Muldershof 2
2 De Muldershof 1
3 De sprankel (gedeelde plaats)
3 T Otterke (gedeelde plaats)

Poule C groep 7 jongens/gemengd
1 Bernadetteschool jongens
2 De Driehoek jongens 
3 De Raagten jongens
4 De Muldershof 3 gemengd

Poule D/E groep 7/8 meisjes
1 Bernadetteschool groep 8
2 Bernadetteschool groep 7
3 De Muldershof groep 8
4 D4 St. Nicolaas groep 7/8
5 De Heindert groep 7/8 
(gedeelde plaats)
5 De Raagten groep 7/8 
(gedeelde plaats)
7 De Driehoek groep 7/8
8 De Sprankel groep 8

Poule F groep 8 jongens
1 De Raagten
2 Bernadetteschool (gedeelde plaats)
2 De Muldershof (gedeelde plaats)
4 De Sprankel
5 De Heindert

Als je nieuwe leden wilt werven, 

zul je met de kinderen in groep 

2 aan de slag moeten

Fotograaf: Iris Savenije
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Jaaroverzicht 2015
JanuariDe eerste zondag van 2015 werd aangegrepen voor de 

plechtige installatie van de nieuwe ‘Zalige Pater Eustachius 

van Lieshout parochie’. Vanaf nu heeft de gemeente Laar-

beek 1 parochie. Deze staat onder leiding van pastoor 

Verbraeken. 

“Het is ongelooflijk dat de raad van Laarbeek een rap-

port dat gebaseerd is op halve waarheden, suggestieve ver-

draaiingen en leugens als zoete koek aanneemt.” Raadslid 

Theodoor Biemans was donderdag 26 februari – tijdens 

de raadsvergadering – onomstotelijk over zijn kijk op het 

intern feitenonderzoek naar ‘verboden handelingen’ van 

raads- en commissieleden. Hierbij maakte hij meteen be-

kend terug te treden als raadslid van Laarbeek.

Ineens was de negen jaar oude 

Jack Russell van baasje Arno van 

den Brandt spoorloos verdwenen 

om twintig dagen later (!) on-

der een betonvloer van een oude 

aardappelschuur in Rijkevoort 

bevrijd te worden. Een story met 

een happy end...

Begin april startte de gemeente in wijk De Voorbeemd met een af-

valproef. Door middel van gezamenlijke inzamelpunten en het schei-

den van de meeste soorten afval, was het doel om het restafval met 

minimaal 40% te reduceren. In januari 2016 gaat de gemeente over 

op een nieuw afvalinzamelingssysteem voor heel Laarbeek. Naar aan-

leiding van de proef in ‘De 

Voorbeemd’ is het vanaf dan in heel

Laarbeek de bedoeling om meer te 

scheiden middels PMD-zakken 

(Plastic, Metaal, Drankkarton).

De blauwe kraan bij de fabrieken van VTD (Van Thiels 

Draadindustrie, later Thibodraad) werd na een grondige 

restauratie teruggeplaatst in de buurt van zijn vroegere 

standplaats. De kraan is met zijn geschiedenis en uit-

straling kenmerkend voor Beek en Donk.

De gemeenteraad van Laarbeek wees burgemeester Hans Ub-

achs op donderdag 22 januari - tijdens een extra openbare 

raadsvergadering - ‘met pijn in hun 

hart’ de deur. “Ik was graag burge-

meester van Laarbeek gebleven om 

mee te werken aan een andere 

(bestuurs)cultuur, die gekenmerkt 

wordt door openheid, duidelijkheid 

en integriteit. Met pijn in het hart 

vertrek ik”, stelde de burgervader in 

een verklaring, die hij daags daarop

naar buiten bracht.  
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Jaaroverzicht 2015 Productie van Ria Tijssen
Foto’s gemaakt door diverse fotografen van 
De MooiLaarbeekKrant 

Bij het delven van een graf op de begraafplaats 

aan de Dokter Timmerslaan in Beek en Donk 

werd afgelopen week een brisantgranaat ont-

dekt. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie) werd opgeroepen om de granaat af 

te voeren en veilig te stellen. De granaat is 

tot ontploffing gebracht in Mariahout, nabij 

een zandweg door de bossen. Uiteindelijk bleek 

dat dit niet de juiste plek was, omdat daar 

olieleidingen in de grond zitten. Interim-bur-

gemeester Frans Ronnes betreurt de gang van 

zaken ten zeerste.

Marlies Luijben uit Aarle-Rixtel en 

Paul Boden (91) uit Helmond ga-

ven elkaar dinsdag 1 september in 

het intieme Kouwenbergs Kerkje in 

Aarle-Rixtel het ja-woord. Eerder 

dit jaar vroeg Marlies ‘haar Paul’ in 

een uitzending van het populaire tv-

programma ‘All you need is love’ ten 

huwelijk in het romantische Parijs.

De inhoud van een lang gesloten 

kist in de hal van kasteel Eyckenlust 

wordt overgedragen ‘in eeuwigdu-

rend bruikleen’ aan het BHIC (Bra-

bants Historisch Informatie Cen-

trum) in Den Bosch. In de kist zit 

archiefmateriaal van adellijke fami-

lie De Jong uit Beek en Donk. 

Een appartementencomplex met onderin commerciële ruimte voor 

bijvoorbeeld horeca en/of detailhandel met voor het gebouw een ver-

blijfsruimte, waarschijnlijk in de vorm van een groot terras. Dat 

komt op de plaats van het oude postkantoor op het Piet van Thiel-

plein. Dit werd medio oktober bekend tijdens een speciaal ingelaste 

persbijeenkomst vanuit de gemeente Laarbeek.

Uniek. Dat is het 100% slagingspercentage van het Commanderij 

College in Beek en Donk. Ludiek. Dat is de actie die daarop volgde 

van locatiedirecteur Peter Bakx. 

Hij beloofde bij 100% geslaagden 

in de vijver van de school te 

springen. Jawel, met pak en al.

In no-time is Multifunctioneel Centrum De Dreef omgetoverd tot een 

crisisnoodopvang, waar drie dagen lang 121 vluchtelingen verblijven. 

De Laarbeekse gemeenschap heeft grote betrokkenheid getoond in de 

komst van deze mensen. In een 

paar dagen tijd zijn ontzettend 

veel kleding, speelgoed, koffers, 

bankstellen en andere bruikbare 

producten verzameld. Tientallen 

vrijwilligers zijn in de weer om 

de vluchtelingen een veilig onder-

dak te bieden.

Juli
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Bezoek ook onze website:

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

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

Grootste kerstboom van Zuid-Nederland 

Aarle-Rixtel - De grootste kerstboom 
van het zuiden staat bij het Onze Lie-
ve Vrouwe gilde in Aarle-Rixtel.

De kerstboom is circa 25 meter hoog 
en staat op het gildeterrein, gelegen 
nabij het Hagelkuis in Aarle-Rixtel. Een 
lust voor het oog in het donker.

Bijzondere tentoonstelling van 2 tot en met 24 januari

Kunst Met Sju in ’t Oude Raadhuis

Beek en Donk - Kunst Met Sju  be-
staat uit Karin Snijders, Maria van der 
Velden en Stanny Roodselaar. Deze 3 
dames afkomstig uit Gemert, willen 
graag het publiek uitnodigen om een 
bijzondere tentoonstelling te bezoe-
ken. Van 2 tot en met 24 januari 2016 
is ‘t Oude Raadhuis op zaterdag en 
zondag open van 14.00 tot 17.00 uur.

De tentoonstelling wordt geopend 
met een performance ‘INTRINSIC’ op 
zondag 3 januari om 14.00 uur.  De 
performers zijn: Evy Jagers, Lisbet Bek-
kers, Janine Leenders, Ruud Manders 
en Fritz Hörter.

Karin Snijders maakt grafiek, met als 
belangrijkste onderwerp portretten. Ze 
gebruikt ambachtelijke druktechnie-
ken en streeft naar innovatie en ont-
wikkeling binnen de drukkunst. Naast 
grafiek maakt ze ook schilderijen die 
een duidelijk verwantschap met haar 
drukkunst tonen. 

Maria van der Velden voegt meerdere 
werkelijkheden samen tot een nieuw 
beeld. Het uitgangspunt is een foto 
uit de natuur. De ene keer plaatst ze 
meerdere foto’s bij elkaar of gebruikt 
onderdelen ervan, een andere keer 
combineert ze een foto met tekenen 
en/of schilderen. 

Het vrije ruimtelijk werk van Stanny 
Roodselaar is de basis voor haar pro-
ductvormgeving en dessinontwerp. 
Hierbij gebruikt zij verschillende ma-
terialen en technieken. Zij werkt in 
thema’s. Daarnaast maakt zij ook per-
formances. De producten van Stanny 
Roodselaar worden voornamelijk ge-
maakt van gerecycled materiaal en 
voorzien van handgetekende en ge-
schilderde dessins. 

Vanuit 3 verschillende disciplines toont 
KMS haar kunstobjecten. De werken 
verschillen in onderwerp, stijl en vi-
sie. Het grafisch karakter verbindt het 

werk met elkaar. Deze combinatie leidt 
tot een interessante verrassing, zowel 
voor KMS als voor de kijker. De expo-
sitie is gratis toegankelijk.

Voor de verloting hebben de drie da-
mes ieder een kunstwerk beschikbaar 
gesteld. Door mee te doen aan de ver-
loting kunt u een origineel kunstwerk 
winnen, en helpt u tegelijkertijd het 
Oude Raadhuis onderhouden (prijs 
per lot €2,00).
En wilt u deelnemen aan een rondlei-
ding of les op één van de zaterdagen 
tijdens hun tentoonstellingstijd? Geef 
u dan nu al op bij Stanny: stannyfritz@
hotmail.com

Voor een kleine impressie, ver-
wijst men naar de websites: 
www.mariavandervelden.nl & 
www.stannyroodselaar.nl & 
http://karinsnijders.exto.nl/exposities.
html en www.oudraadhuis.nl.

Bijzondere tentoonstelling van 2 tot en met 24 januari

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS 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:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

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

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

OPEN DAG
ZATERDAG 

30 JANUARI
09.30 - 14.00u

www.commanderijcollege.nl
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Voor wie het niet weet; in het Zwarte 
Woud wonen de Schwaben. De taal of 
beter gezegd,  het dialect dat ze hier 
spreken heet Schwäbisch. De Schwa-
ben staan in Duitsland bekend als een 
zeer zuinig volkje. Altijd maar werken 
en sparen. 

Maar klopt dit stereotype beeld wel? Ik 
woon nu bijna een jaar hier en ik kan 
zeggen: stiekem wel! Oké, natuurlijk 
ken ik niet alle Schwaben maar in mijn 
omgeving heb ik gemerkt dat men hier 
heel zuinig is. Als men uit eten gaat 
dan wordt een bedrag van bijvoorbeeld 
€29,90 genadig afgerond op €30. 
Staat er grof vuil aan de straat? Men 
schroomt hier niet te vragen of men de 
kastjes, stoelen en verdere troep van 
een ander mee mag nemen. Het zou 
immers zo maar kunnen dat je het kunt 
gebruiken!

Op zich is dat laatste voorbeeld natuur-
lijk niet slecht. Er worden vaak dingen 
weggegooid die op een of andere ma-
nier nog prima te gebruiken zijn. Dat 

geldt ook voor eten. Hier wordt zelden 
wat weggegooid. Ten tijde van carna-
val, hier wordt het Fasnet genoemd, 
wordt er een ware delicatesse geser-
veerd genaamd ‘Saure Kutteln’. Voor 
dit gerecht worden de ingewanden van 
een koe of varken zo lang gekookt in 
bouillon gemengd met azijn, wijn en 
specerijen totdat ze lekker zacht zijn. 
De prijs van Kutteln stijgen rond de 
carnavalstijd enorm en de Schwaben 
smullen ervan. 

Persoonlijk ben ik ook tegen het on-
nodig weggooien van etenswaar maar 
dit gaat me te ver! Een ander ‘kliekjes-
gerecht’ dat typisch is voor de Schwa-
ben kan ik overigens wel waarderen. 
Het heet ‘Flädlesuppe’. Alles wat je 
hiervoor nodig hebt zijn een bouillon, 
dat kan een runder-of groentebouillon 
zijn, overgebleven pannenkoeken en 
wat bieslook of peterselie. Men neme 
de overgebleven pannenkoeken, rolt 
ze op en snijdt ze in reepjes. Dan vul je 
een bord of kom met de warme bouil-
lon en verdeelt de reepjes pannenkoek 

hierover. Tot slot maak je het gerecht af 
door er wat fijn gesneden bieslook of 
peterselie over te strooien. 
Kijk, dat is nou eens een makkelijk en 
simpel gerecht! Het smaakt overigens 
goed en is dus typisch Schwäbisch. Zo 
komt de zuinigheid van de Schwaben 
zeker van pas.

Tot gauw maar weer!
Groetjes, Maren Vogels
Ik blog ook op http://schwabander.
wordpress.com

Luchtpost

Schwäbische kliekjes
Duitsland

Nico, Gijs en Tim Bolk
Gefeliciteerd

22 december 2015

Rob Sneijers, Antje van den Berg 
en zus Meike Sneijers

Karstraat 7 | Beek en Donk

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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:

Robbert van 
Lankveld  

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.

MOOI IN CONTACT
Hallo.. met Gerrit! Ik ben een leuke spon-
tane man van 68 en ik ben op zoek naar 
een aardige dame in de leeftijd tot en met 
74 jaar. Tel. 06-15507167 of 0492-831359

BEL DE SPECIALIST
Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, reno-
vatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

GEVONDEN

Voor al uw rioolontstoppingen
www.risero.nl  06-10025295

Losse sleutel gevonden voorbij Slagerij 
Brouwers in de Smalleweg in Beek en Donk. 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Fiets- of autosleutel gevonden op dinsdagoch-
tend 29 december in de Molenstraat (Aarle-
Rixtel). Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

Bril (bruinkleurig) in etui van Hans Anders 
gevonden op het Heuvelplein (Beek en 
Donk). Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

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

Gezocht! Ik zoek een model met een don-
kere huidskleur voor een gezichtsmassage 
op school (13 januari) info: 06-57206236

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: defecte dames-en herenfi etsen, 
ook opknappers zijn welkom, Mail naar 
giel.r@live.nl of bel 06-58842046

OVERIG
Laat uw kostbare herinneringen op VHS, 
VHS-C, HI8, DV video  bandjes digita-
liseren voordat het te laat is. Dit geldt ook 
voor super 8 fi lms. Alles wordt tegen een 
redelijke vergoeding op DVD gezet. Info: 
Jacques, tel. 0492-539280

TE HUUR
Te huur per 1 januari 2016: Bovenwoning 
met 2 slaapkamers, Kapelstraat 25 Beek en 
Donk. Huurprijs €710 per maand. Voorschot 
€200 per maand elektra, gas, water. Tel. 
06-51570662

Feest? En op zoek naar geluidsapparatu-
ur? Voor € 50 huurt u een complete set. 
Geïnteresseerd? 06-41538601 of mail 
dj.imm@live.nl

TE KOOP  
Nieuwe Dessotapijttegels in allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,50 per tegel. Duinweg 
17, Schijndel 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten. 

Te koop: droogbrandhout voor kachel- of 
open haard en vuurkorf. Tel. 06-43132610

UGG Herenpantoffel, z.g.a.n., nauwelijks 
gedragen. Lichtbruin, maat 42. Incl. doos, 
€45 (nieuw €109). Tel. 06-13002920

Te koop: 2 antieke bidstoeltjes á €15 per 
stuk. Tel. 0492-461773

Te koop: kleine pakjes hooi en bollen 
voordroog. Tel. 0492-381711

VERLOREN
Verloren op zaterdag 19 december. Kleine 
afstandsbediening van elektrische poort. 
Twee kleuren grijs. Waarschijnlijk omgeving 
Koppelstraat. Tel. 06-18763558

Huissleutels 1e of 2e Kerstdag verloren 
tussen De Els en Piet van Thielplein (Beek 
en Donk). Hangt een rood label aan. Tel. 
06-15507167

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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Wij wensen u een voorspoedig 

en gelukkig 2016

Graag tot ziens bij: 

Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26 | 5741 JK  Beek en Donk 

Tel.: (0492) 46 17 40

Wij wensen u fi jne feestdagen 
    en een mooi woonjaar!

www.wocom.nl

Een buitenzinnig 
goed 2016!

Susan Sneijers - 06 46052757

Wenst u prettige Kerstdagen en een gelukkig 2016

‘t Eigen Stekje
Home decoratie

& Flowers

Fijne Feestdagen en een 

fleurig en sierlijk 2016

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317

www.eigenstekje.nl

Deze foto is genomen op maandag 28 december.

Het lijkt wel lente!!

Ingezonden door: Piet Franke

Mooi Gespot
LEZERSPODIUM 

ABL: politieke uitdagingen van 2015 als basis voor 2016

Het einde van een jaar is een interes-
sant moment om eens terug te blikken 
op het afgelopen jaar en om vooruit 
te kijken naar het nieuwe jaar. Politiek 
gezien is er in 2015 in Laarbeek veel 
gebeurd. Het eerste deel van het kalen-
derjaar werd overschaduwd door de be-
stuurlijke crisis. Na een uitvoerig traject 
kunnen we wel stellen dat de rust we-
dergekeerd is. Dat is belangrijk en goed 
voor de onderlinge verstandhoudingen 
maar nog belangrijker is dit voor de in-
woners van Laarbeek. Zij verdienen een 
goed bestuur. 

Door alle bezuinigingen die de gemeen-
ten de afgelopen jaren hebben getrof-
fen zijn we genoodzaakt om anders te 
denken over de taak die we als gemeen-
te hebben. De zogenoemde kanteling, 
dus het anders leren denken, geldt niet 
alleen voor de inwoners maar ook voor 
de politiek en de gemeente. Er zijn zo-
veel veranderingen in bijvoorbeeld de 
zorg dat we door anders te denken en te 
handelen deze klappen moeten opvan-
gen. Het is niet meer zo dat de gemeen-
te op financieel gebied met alle oplos-
singen kan komen. Er zal eerst in de 
omgeving gekeken moeten worden of 

men zelf met oplossingen kan komen. 
Wat een nog belangrijker onderdeel van 
de gemeente is geworden, is op de juis-
te manier faciliteren. We zien dit in 2016 
terug in de nieuwe vorm van afvalver-
zameling. De gemeente zorgt dat deze 
nieuwe manier mogelijk is. Door op de 
juiste manier afval te scheiden kan men 
kosten besparen en zijn we duurzaam 
bezig. Ook is er door de samenwerking 
met de dorpsraden een plan opgezet om 
de overlast van de hondenpoep terug 
te brengen. Nog steeds overlast num-
mer 1! Ook hier wordt er gefaciliteerd 
door de gemeente, meer prullenbakken, 
handhaving enz., maar het opruimen 
zullen we uiteindelijk zelf moeten doen. 
De overlast zou in principe morgen al 
weg kunnen zijn. De verantwoordelijk-
heid ligt bij deze en veel zaken bij ons 
zelf. 

Voor de zorg betekenen de bezuinigin-
gen een grote druk op de schouders 
van onze vrijwilligers. We mogen ons 
als Laarbeek gelukkig prijzen met alle 
vrijwilligers die we op elk gebied terug 
zien. Niet alleen in de zorg maar ook 
bij verenigingen en wij koesteren deze 
mensen ook en zullen hier in 2016 niet 

op bezuinigen.
Met het aannemen van de kadernota 
in mei hebben we de kaders vastge-
steld voor de begroting voor 2016 die 
we in november jl. hebben besproken.  
Als ABL vinden we het noodzakelijk om 
aan een toekomstbestendig Laarbeek 
te werken welke we met trots aan onze 
kinderen kunnen overdragen. We zullen 
echter nooit uit het oog verliezen dat we 
Laarbeek in het rijtje van de laagste las-
ten in de regio willen houden.

Ook extra opgelegde taken maken het 
er niet gemakkelijk op. Hiervoor moeten 
en willen we samen werken met andere 
gemeenten zoals binnen Peel 6.1. Het 
plots afhaken van Helmond zorgt er-
voor dat het niet makkelijker wordt. Het 
jaar 2016 zal zeker op dit gebied weer 
uitdagend te worden. Voor ABL staat 
voorop dat onze inwoners niet de dupe 
worden en dat we financieel onze zaak-
jes op orde moeten houden. 

Tot slot vinden we dat in de eerste helft 
van 2016 er haast gemaakt moet wor-
den met het vaststellen van de kaders 
wat en hoe we Laarbeek toekomstbe-
stendig (duurzaam) willen maken en het 
daarbij betrekken van de burgers en be-
drijven. Zo denken wij dat er iets moois 
kan ontstaan!

Samenvattend zien we als ABL genoeg 
uitdagingen voor 2016, wij zijn er klaar 
voor!

Wij willen iedereen het allerbeste 
toewensen voor 2016!

Fractie Algemeen Belang Laarbeek
Monika Slaets - Sonneveldt, 
Ron Verschuren en 
Jordy Brouwers

Op de drempel van het 
nieuwe jaar danken wij u 
hartelijk voor het gestelde 

vertrouwen.

Wij wensen u een gelukkig 
nieuwjaar waarin wij 

hopen u nog vaak van dienst te 
mogen zijn.

Kapelstraat 25c - 5741 CB Beek en Donk
tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl
Crommenacker 4  Lieshout

www.atelier-xplore.nl 
Crommenacker 4  LieshoutCrommenacker 4  Lieshout

wenst iedereen een kleurrijk 2016!

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO
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IEDEREEN HOORT ERBIJ!

Joan
Erik

Rick

Ben

Jos

Veerle

JosJos

wensen alle Laarbeekers 
een gezond 2016 toe!

..

BenBen

LEZERSPODIUM
Iedereen hoort erbij… ook in 2016
Met dit motto wil Politieke Partij De 
Werkgroep 2015 uit- en 2016 inluiden. 
Bij de voorbereidingen van de diverse 
politieke thema’s is dit steeds de visie en 
het vertrekpunt van deze partij om daar-
mee in het belang van de Laarbeekse 
inwoners standpunten in te nemen. 
De Werkgroep hecht alle waarde aan 
zowel jongeren, ouderen, werkenden, 
niet werkenden, natuur, infrastructuur, 
dienstverleners, bedrijven en lokale on-
dernemers. Daar staan we voor zodat 
iedereen zich Thuis kan voelen in Laar-
beek... erbij kan blijven horen!

Dat vraagt van de fractie van De Werk-
groep om breed te kijken, belangen af te 
wegen. Dat is af en toe ook stoeien met 
dilemma’s. Voor De Werkgroep staat het 
algemeen belang van Laarbeek voorop. 
Argumenten die uit te leggen zijn en 
voor langere tijd mee kunnen. Duur-
zaam heet dat met een mooi woord. 
Niet om statisch te zijn maar om rust en 
duidelijkheid te bieden naar de toekomst 
toe. Weten wat we aan elkaar hebben. 

We doen dat op onze eigen manier. 
Door het gesprek aan te gaan op straat, 
maar ook de dialoog in de Raadszaal tij-
dens het debat. We doen dat op inhoud, 

niet vanuit de aanval. Gelijk hebben- en 
krijgen zijn twee verschillende dingen. 
We willen daarbij ook in de spiegel blij-
ven kijken. Voor onszelf. Wat kan an-
ders, wat kan beter. 

We stoppen als politieke partij veel tijd 
en werk in de echte inhoud van alle 
thema’s. Daardoor vergeten we ook 
wel eens de vlag  uit te hangen voor de 
stappen voorwaarts die we als partij en 
gemeente zetten. Voorbeelden hiervan 
zijn: Ontwikkeling bestemmingsplan-
nen, vlekkeloos verloop opvang vluchte-
lingen, aantrekken verkoop gronden ten 
bate van  woningbouw, ontwikkeling 
zorg- en welzijnsteam voor de zorg in de 
dorpen… dicht bij onze inwoners en een 
rijk verenigingsleven.

Gelukkig zijn er in Laarbeek genoeg suc-
cessen te vieren. En dat gunnen we ie-
dereen. Dat hoort bij politiek voeren; of 
te wel resultaten boeken en zien! Uitein-
delijk moeten we het samen doen. Dat 
er in Laarbeek ook wat te kiezen moet 
blijven is alleen maar goed. Dit om in ba-
lans te blijven en tevens ook elkaar op 
scherp te houden. 

We hadden het afgelopen jaar binnen de 

fractie de taken goed verdeeld, gezien 
ieders achtergrond en kwaliteiten. De 
fractie, bestaande uit Erik, Rick, Ben, Jos 
en Veerle hebben hun taken serieus op-
gepakt. We hebben ons gezicht in onze 
dorpen veelvuldig laten zien, ons oor te 
luister gehouden en argumenten kunnen 
gebruiken op grond van de visie van De 
Werkgroep. 

Dank ook aan Werkgroep-wethouder 
Briels en het bestuur van De Werkgroep. 
En bovenal:  De inbreng van de achter-
ban bij de voorbesprekingen.

De Werkgroep blijft zich ook in 2016 
inzetten voor alle inwoners, natuur-
vrienden, vrijwilligers, jeugd, ouderen, 
werkenden, werkzoekenden, dienstver-
leners, winkels en bedrijven. Bovenal 
op een manier zodat iedereen erbij kan 
blijven horen… Want mee kunnen doen 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
We wensen dit iedereen in Laarbeek toe. 
Hoor erbij! Een gezond en gelukkig 2016 
toegewenst!

Namens De Werkgroep, Joan, Erik, Rick, 
Ben, Jos en Veerle

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Thematische workshops
- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Alle overige bloemwerken
   op bestelling, gratis bezorgd.

Voorbespreking commissievergaderingen De Werkgroep
Laarbeek - Al in de eerste week van Ja-
nuari 2016 maakt bestuurlijk Laarbeek 
een frisse start met de commissieverga-
deringen.

Op de agenda van de commissie Soci-
aal Domein van 5 januari staat de stand 
van zaken met de WMO en uiteraard de 
voortgang van de transities peel 6.1.

Op de agenda van de commissie Ruim-
telijk Domein van 6 januari staan de 
volgende punten, de bouwplannen, 

bereikbaarheid Zuidoost Brabant, ont-
wikkelingen openbaar vervoer, bestem-
mingsplan Kom Beek en Donk.

De commissie Algemene Zaken gaat op 
7 januari over de gemeenschappelijke 
regeling OZOB, het programma Duur-
zaamheid, en over de intergemeentelijke 
en regionale samenwerking.
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
de verder inhoud van de aangegeven 
punten of heeft u er een mening over, 
kom dan met De Werkgroep in ge-

sprek. Dat kan op maandag 4 januari 
2016 om 20.15 uur tijdens de voorbe-
spreking in het dorpshuis van Lieshout. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aangeven hoe u erover denkt, dan 
kunt u contact opnemen met een van 
de commissie- of raadsleden. De mail-
adressen en contactgegevens vindt u op 
www.dewerkgroep.nl.

In gesprek met: Van der Vliet Bedrijfswagens
Eigenaar:  Harold van der Vliet
Locatie:  Haverkamp 12, Beek en Donk
Redacteur:  Martien van den Heuvel

Alle auto’s zoals de klant het wil

Voor Van der Vliet Bedrijfswagens aan de 
Haverkamp 12 in Beek en Donk was het een-
voudig. Als Marc Vogels van VTI Electro, ook 
uit Beek en Donk, voor zijn bedrijf een nieu-
we Mercedes Vito nodig heeft, dan komt die 
er ook. “En alles volledig naar wens van de 
klant,” aldus Harold van der Vliet

Bedrijfsprofiel:
Van der Vliet Bedrijfswagens is een jonge en 
dynamische onderneming en is gelegen aan de 
Haverkamp 12 op het industrieterrein Bemmer 
in Beek en Donk. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in de verkoop van gebruikte en nieuwe bedrijfs-
wagens. Daarnaast verzorgt het bedrijf een 
aantal belangrijke diensten zoals onderhoud, 
leasing, belettering en afhandeling van schade 
met vervangend vervoer en eigen bergings-
truck. “Van der Vliet Bedrijfswagens is een on-
afhankelijk autobedrijf en is niet gebonden aan 
een bepaald merk. Dat houdt in dat wij onze 
klanten een objectief advies kunnen geven bij 
de aanschaf van een nieuwe of gebruikte be-
drijfswagen. En dat alles tegen aantrekkelijke 
tarieven en met maximale bereikbaarheid en 
openheid naar de klant toe. De vele tevreden 
klanten uit Laarbeek en omgeving kunnen 
daarvan meespreken,” voegt Harold toe.

“Ik gaf de aanwijzingen en de auto volgde”
Voor Marc Vogels van VTI Electro uit Beek en 
Donk heeft Van der Vliet Bedrijfswagens een 
nieuwe Mercedes Vito geleverd. “Onze nieuwe 
Vito moest vooral comfortabel en betrouwbaar 
zijn. VTI Electro is sterk in toegangscontrole en 

leveren en monteren bedrijfsdeuren, slagbomen 
en de besturingen hiervan. Wij hebben ook een 
storingsdienst. En daarvoor zijn wij vaak on-
derweg in Nederland, België en Duitsland. Een 
degelijke auto is dus onontbeerlijk. De directe 
en korte lijnen bij Van der Vliet Bedrijfswagens 
in combinatie met de tomeloze service gaven 
de doorslag voor aanschaf binnen Laarbeek,” 
aldus Marc over Van der Vliet. Voor extra in-
formatie over VTI Electro kun je terecht op de 
website: www.vti-electro.nl. Je kunt ook altijd 
bellen met 0492 461522. Diezelfde tevreden-
heid gaat ook volledig op voor Marco Leenders 
van Leenders Bouwbedrijf uit Beek en Donk. 
Voor zijn bouwwerkzaamheden had Marc een 
Mercedes Sprinter nodig. “Van der Vliet heeft 
die volledig op maat gemaakt. Ik had voor ogen 
wat ik nodig had en hij voerde het uit. Het is nu 

een veelzijdige bedrijfswagen met extra lange 
open laadbak. Zo is de wagen multifunctioneel. 
Daarnaast waren de service en ervaring uit 
mijn eigen woonplaats een absoluut pluspunt,” 
vertelt Marco enthousiast. Voor extra infor-
matie over zijn bouwbedrijf: 0492 461615 of 
www.leendersbouwbedrijf.nl. 

Bij Van der Vliet Bedrijfswagens draait alles 
om de klant
“Bij Van der Vliet Bedrijfswagens draait alles om 
de klant. De klant heeft altijd de keuze om wel 
of geen garantie te nemen. Hij of zij kan ook 
kiezen om een afleverbeurt uit te laten voeren 
of juist niet. Daarnaast kunnen wij de volgende 
zaken regelen, reparatie en onderhoud van de 
bedrijfswagen. Spuiten van de wagen in de be-
drijfskleur, inclusief belettering. Bij een ongeval 

kunnen wij zorgen voor de schadeafhandeling. 
Daarnaast zorgen we voor financiering en lea-
sing. En we regelen desgewenst dus ook wat 
we voor VTI Electro hebben gedaan. We zor-
gen voor al het maatwerk met betrekking tot 
opbouw en aanpassingsmogelijkheden. En alles 
naar wens en specificatie van de klant. Want 
ons uitgangspunt is en zal altijd blijven: het af-
leveren van het juiste voertuig in de gewenste 
uitvoering. En de service en garantie worden al-
tijd tot in de puntjes geregeld”, besluit Harold.

Voor extra informatie over Van der 
Vliet Bedrijfswagens kun je terecht op 
www.vandervliet.biz. Voor een afspraak bel 
je met 0492 344672 of je stuurt een e-mail 
naar info@vandervliet.biz. 

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

IN GESPREK MET...  VAN DER VLIET BEDRIJFSWAGENS
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 december 2015.

Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Documentaire over de Zuid-Willemsvaart bij Omroep Brabant
• Vuurwerkregels
• Gevonden dieren per 1 januari naar Dierenambulance Helmond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

www.laarbeek.nl 

Het oud papier wordt tweewekelijks 
aan huis opgehaald.

Binnen de bebouwde kom
• Donk op dinsdag
• Lieshout en Mariahout op woensdag
• Beek op donderdag
• Aarle-Rixtel op vrijdag

1e woensdag van de maand

Buiten de bebouwde kom
• Lieshout en Mariahout op woensdag
• Aarle-Rixtel op vrijdag
• Beek en donk op zaterdag

Ophaaldata oud papier

Ophaaldata afval

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met donderdag:
9.00 – 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 – 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag: 13.00 - 17.00 uur
Donderdag: 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag en zaterdag gesloten

Milieustraat Laarbeek

Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

Nieuwe locaties voor driehoeksborden

Uitschrijving personen

Opvang (zwerf)dieren vanaf 1 januari door Dierenambulance Helmond

Beleidsregels Bijzondere bijstand en Parttime ondernemen

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek

LAARBEEK - Op vrijdag 1 januari 2016 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. 
Maandagochtend 4 januari is het gemeentehuis iets later geopend dan gewoonlijk: 
vanaf 10.30 uur kunt u hier terecht. Voor 10.30 uur zijn we niet bereikbaar.

Openingstijden Milieustraat
De milieustraat aan De Stater in Lieshout is op vrijdag 1 januari gesloten. Op donderdag 
31 december is de milieustraat iets eerder gesloten, namelijk om 15.00 uur.

Regelmatig verleent het college toestemming om op vooraf bepaalde plaatsen 
driehoeksborden te plaatsen, bijvoorbeeld ter aankondiging van een plaatselijk 
evenement.
Voor een betere zichtbaarheid en een groter bereik door de reclameborden die de 
organisatie veel gebruikt, heeft college op 15 december 2015 besloten enkele van de 
locaties waar driehoeksborden geplaatst mogen worden te wijzigen. De nieuwe lijst 
met locaties staat op de website van de gemeente www.laarbeek.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat vermelde persoon niet meer woont op 
het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Het betreft de volgende persoon:

Naam   Geboortedatum  Geboorteplaats
M.M.H. Gevers  25-03-1978  Lieshout
M.A.H.J. Zwaaneveldt 02-01-2005  Helmond
A.A.M.H. Zwaaneveldt 11-07-2009  Helmond
N.A.J. Zwaaneveldt  29-05-2013  Helmond  
P.J.A. van den Hove  20-07-1981  Helmond  

Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 
lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in 
Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hierbij? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit 
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via 
telefoonnummer 0492-469700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan t/m zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van 
Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de voorzieningen rechter 
verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een 
spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een dergelijk 
verzoek is griffi erecht verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de opvang van zwerfdieren in Laarbeek verzorgd door 
Stichting Dierenambulance Helmond. Vanaf deze datum kunt u bellen naar (0492) 
513 971 als u een zwerfdier heeft gevonden. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week bereikbaar. 

(Zwerf)dieren
Alle in de gemeente Laarbeek aangetroffen zwerfdieren (gezonde, gewonde, zieke 
dieren, dus ook pups en kittens) worden door Stichting Dierenambulance Helmond 
opgehaald, geplaatst, geregistreerd en verzorgd in hun opvang.
Als er twijfel bestaat of het om een zwerfdier gaat, wordt eerst geprobeerd de eigenaar 
van het gevonden dier te achterhalen. Zodra het dier in de dierenopvang in Helmond 
is geplaatst, worden er namelijk kosten bij de eigenaar in rekening gebracht.

Verwilderde katten
Verwilderde katten zijn, als ze ouder zijn dan 4 maanden, moeilijk tam te maken. In 

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden worden opgenomen 
in het Gemeenteblad Laarbeek. Dit zijn voorschriften die op iedereen van 
toepassing zijn. Deze worden regelmatig aangepast en opnieuw vastgesteld door 
de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 22 december 2015 het 
volgende besloten en in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:
• Instemmen met het intrekken en opnieuw vaststellen van de Beleidsregels 

Bijzondere Bijstand 2015 (verzamelbesluit). Deze nadere regels treden 
met terugwerkende kracht, één dag na de offi ciële bekendmaking op 31 
december 2015, per 1 januari 2015 in werking. 

• Vaststellen van de Beleidsregels Parttime ondernemen 2015. Deze nadere 
regels treden één dag na de offi ciële bekendmaking op 31 december 2015,
per 1 januari 2016 in werking. 

De Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 (verzamelbesluit) en de Beleidsregels 
Parttime ondernemen 2015 zijn openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter 
inzage, na afspraak, in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Voor meer 
informatie over de genoemde beleidsregels kunt u contact opnemen met Peel 6.1 via 
telefoonnummer 14 0492. De beleidsregels zijn ook terug te vinden op de website 
www.laarbeek.nl en www.peel6-1.nl. 

Op maandagvond 4 januari 2016 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het 
gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Het gemeentebestuur 

wenst u een 

goed 2016

het contract met de Dierenambulance is daarom opgenomen dat verwilderde katten, 
als zij overlast bezorgen, worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en dan 
worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke omgeving.

Huisdier aanschaffen?
Overweegt u een huisdier aan te schaffen? Op de website 
www.dierenambulancehelmond.nl vindt u verschillende dieren die op zoek zijn 
naar een baasje.

Buitengebied

Binnengebied
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 december 2015. www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Korenmijt 12  Beek en Donk  huisvesting planologie 22-12-2015
  arbeidsmigranten 
Albert Botslaan 18-20  Lieshout  plaatsen van 2 bouwen  23-12-2015
  dakkapellen

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

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

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

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• basisschool Bernadette voor het houden van een carnavalsoptocht met de 

kinderen van de Bernadetteschool in Mariahout op vrijdag 5 februari 2016 
van 10.30 – 11.30 uur (verzonden 23 december 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• buurtvereniging Plan West voor het wekelijks organiseren van een kienspel 

in zaal ‘De Koekoek’ in Lieshout in de periode van 1 januari 2016 tot en met 
31 december 2016 (verzonden 28 december 2015).

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

Rectifi catie
• In de MooiLaarbeekKrant van 24 december 2015 stond vermeld dat de 

burgemeester voornemens is vergunning te verlenen voor de 
carnavalsoptocht in Beek en Donk op zondag 15 februari 2015 van 14.45 
tot ± 17.00 uur. De datum is verkeerd vermeld. Dit moet zijn: zondag 7 
februari 2016 van 14.45 – 17.00 uur.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Klapekster
Als afsluiting van het jaar dit keer een foto die ik niet in ons mooie Laarbeek gemaakt heb, maar één die voor mij wel een klapper is om het jaar mee te eindigen. Ik kreeg twee weken geleden een mail van een bevriende fotograaf 
uit de Kempen met de vraag of ik een klapekster wilde fotograferen. Deze kans liet ik natuurlijk niet voorbijgaan. Daarom toog ik vorig week op een vroege zondagmorgen richting Reusel. De klapekster vangt levende prooien 
zoals hagedissen, veldmuizen, kleine vogels en grote insecten. Daarnaast heeft hij de gewoonte gevangen prooien (soms nauwelijks dood) als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad. Hij komt in Nederland 
niet meer voor als broedvogel, maar in de winter komen er nog wel klapeksters uit het Noorden om hier te overwinteren.Afi jn, Frans, de bevriende fotograaf, bracht me via bospaadjes tot aan de Belgische grens alwaar hij me 
installeerde in een soort overdekt schuttersputje waar ik gebogen op een plankje kon zitten. Hij gaf me uitleg waar ik de vogel kon verwachten, wenste me veel succes en ging naar de koffi e! Ik heb uren gebogen in dat schut-
tersputje gezeten, maar het waren wel uren waarvan ik volop genoten heb. De schuwe vogel liet zich regelmatig zien en hij had mij totaal niet in de gaten dus ik heb er een hele serie unieke foto´s van kunnen maken. Dankzij 
die oude Frans, bevriend natuurkenner en fotograaf heb ik ook buiten ons Mooie Laarbeek geweldig van de natuur kunnen genieten!

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

Locatie:
Reusel 
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Kerstboom eruit.. Kamerplant erin!!

Biezenweg 2a, 
Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Vuurwerk
Bij de Biezen 

kan je kiezen...!
Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 

van € 3,50

nu

€1.99

Dypsis Lutescens
Mooie fris groene 
kamerplant, 
110 cm hoog 
in 21 cm pot.
van € 18,95

nu

€9.99*

Nu op alle woonaccessoires in onze 
PTMD floorshop

Binnen potterie... Bij de Biezen kan je kiezen!

nu

20%
korting

Dracaena 
Marginata
Sterke kamerplant, 
110 cm hoog met 
3-stammen in 21 cm pot.
van € 14,95van € 14,95

nu

€8.99

Phebodium “Ijzervaren”
Ijzersterke en 
trendy varen, 
25 cm hoog
in 12 cm pot
€ 2,99 per stuk

Zondag gesloten

20% korting

1 + 1 
GRATIS

Ficus mix
Keuze uit 2 sterke ficus 
soorten Lyrata en 
Cyathiatpula. 110 cm hoog 
in 21 cm pot
van € 16,95

nu

€9.99

Dypsis Lutescens
Mooie fris groene 

*exclusief
decoratiepot

Phalaenopsis
Vlinder orchidee
super kwaliteit met 
4-bloemstelen!
50 cm hoog in 12 cm pot
van € 14,95

nu

€7.99

Phalaenopsis

super kwaliteit met 

50 cm hoog in 12 cm pot

Extra openingstijden vuurwerk

dinsdag 29 december
09:00 - 20:00 uur

woensdag 30 december
09:00 - 20:00 uur

donderdag 31 december
09:00 - 17:00 uur

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 30 december 
2015 t/m  5 januari 2016

Phebodium “Ijzervaren”
Ijzersterke en 
trendy varen, 

€ 2,99 per stuk

1 + 1
GRATIS

Cyathiatpula. 110 cm hoog 

3-stammen in 21 cm pot.

LEZERSPODIUM
Een gedachte rond Nieuwjaar
Wat is een nieuw jaar anders dan een 
afgesproken tijdsindeling een, inmid-
dels mondiale, regeling van de jaar-
getijden die ons hele leven bepalen in 
lief , leed en lijden. Vele jaren vormen 
samen een tijdsgewricht en bepalen 
het gezicht van een levensfase die ie-
der mens op zijn manier zal ervaren.

Dat ervaren is ook een tijd gegeven 
omdat mensen nu eenmaal niet eeu-
wig leven. Sinds 1575 wordt in Ne-
derland nieuwjaarsdag gevierd op 
1 januari, vóór die tijd was het een 
allegaartje van data waarop een jaar 
begon. Dat nieuwe jaar werd oudtijds 
al ingezet met zang, dans, vreugde-
vuren, goed eten en drinken en dat 
alles met veel lawaai om de geesten 
te verjagen of gunstig te stemmen. 

Dat jaarlijks knallen deed eeuwen-
lang het kwaad verjagen, maar in 
onze dagen is dat vaak omgekeerd. 

De tijd heeft ons geleerd dat mensen 
veel dingen uit het verleden bewaren 
die later de haren te berge doen rij-
zen en men wijst dan naar traditie. 
Kapitalen worden in de lucht gebla-
zen terwijl tegelijk wordt belet goede 
bedoelde zorg voor anderen als tradi-
tie te aanvaarden.

Ik kijk naar buiten naar het weer dat 
helemaal niet klopt met de wintertijd. 
De zon is zijn ronde weer gestart en 
tart alle menselijk ervaren van jaren.

De mens is als het weer, veranderlijk 
maar zelden voorspeld. Het hier en 
nu zegt keer op keer welke regel er 
geldt.

Met het invoeren van het begrip 
beschaving voor ingetogenheid en 
preutsheid kreeg de tijd meer grip 
op de zaak. Het Nieuwjaars zingen 
langs de deuren kwam in gebruik, 

verwerd tot bedelarij en uiteindelijk 
tot de nieuwjaarswens van de kran-
tenbezorger. In mijn jeugd was het 
gebruikelijk dat de kleinere kinderen 
meestal zodra ze naar lagere school 
gingen en zolang ze daar op zaten, 
op nieuwjaarsmorgen een nieuw-
jaarswens uitspraken. 

Ik heb een tijdeigen Nieuwjaars versje 
geschreven:

Al vele jaren wensen wij: nog vele 
jaren. 
Maar God beware dat al de voorbije 
jaren die vele jaren waren.
Moge het U niet overkomen dat die 
vele jaren nu echt zijn gekomen,
zodat U nog lang kunt dromen van: 
nog vele jaren.

Louis Barten 

Teugelders en Stoudt maken studio-opnames

Beek en Donk - Stoudt, de nieuwste, 
volgens eigen zeggen gezelligste, en 
in elk geval jongste kapel van Beek 

en Donk is maandag 28 december 
een Gemerste studio ingedoken. Hier 
werden opnames gemaakt voor het 

Laarbeeks Liedjesfestival, waar zij 
samen met de Teugelders aan deel-
nemen.

De Teugelders en Stoudt maken er 
werk van dit jaar. De studio is door 
de Teugelders ingehuurd en daar 
worden per instrument opnames ge-
maakt, welke vervolgens  in elkaar 
gemixt worden. Voor de jonge leden 
van de Beek en Donkse blaaskapel 
een geheel nieuwe ervaring. Met 
wat gezonde spanning verliepen de 
opnames echter voorspoedig. Op 31 
december werd het zanggedeelte op-
genomen.

Het eindresultaat zal uiteraard via 
www.teugelders.nl en tijdens het 
Liedjesfestival te horen zijn.

Maandag tot en met vrijdag  

koopavond tot 20.00 uur! 
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout – Pastoor van Eijndhoven bouw-
de in 1933 een kerk in de snel groeiende 
gemeenschap Mariahout. Begin jaren ’30 
was er al een basisschool in het kleine dorp. 
Van Eijndhoven wilde graag een klooster in 
zijn kerkdorp. Met de komst van de Zusters 
van Barmhartigheid in 1947 ging zijn wens 
in vervulling. De orde, die oorspronkelijk 
uit Ronse in België komt, werd gesticht 
door Modestus Stephanus Glorieux. Zusters 
werkten voornamelijk in de psychiatrie. In 
Mariahout zouden zij een belangrijke rol 
gaan spelen in het onderwijs.

Geschiedenis
Pastoor van Eijndhoven heeft veel moei-
te moeten doen om de zusters van 
Barmhartigheid naar Mariahout te krijgen. 
Op 8 september 1947 werden moeder 
overste Demetria en de zusters Rodriquez, 
Vedasta en Eleutheria feestelijk binnenge-
haald; later kwam zuster Lubina de groep 
versterken. Een klooster was er nog niet en 
daarom vonden de zusters twee jaar hun on-
derdak op de bovenverdieping van de pas-
torie. Intussen werd het klooster Mariënhof 
gebouwd. Naast het klooster verschijnt ge-
lijktijdig een drieklassige meisjesschool, de 
Sint Bernadetteschool. In 1949 kunnen de 
zusters het klooster betrekken en kan ook 
gestart worden met apart onderwijs voor 
meisjes in Mariahout. De zusters spelen 
hierin een belangrijke rol. In 1951 wordt 
door de congregatie een drieklassige kleu-
terschool gebouwd. Tegenwoordig is in dit 
gebouw onder andere peuterspeelzaal ‘Het 
Kneuterke’ gevestigd. In het klooster wonen 
steeds andere zusters, die naast het verzor-
gen van onderwijs ook zorgen voor opvang 
van zieken en ouderen of mensen die 
tijdelijk onderdak nodig hebben. De 
ouders van Guus Meeuwis verbleven 
tijdelijk in het klooster omdat hun wo-
ning nog niet gereed was. Guus werd 
daarom in klooster Mariënhof gebo-
ren. Vanaf 1964 vormen zuster Erna, 
Wilfrida en Egberta lange tijd de vaste 
bewoners. Zuster Wilfrida woont er nog 
steeds.

Zuster Wilfrida
In het klooster aan de Mariastraat ontmoet De 
MooiLaarbeekKrant zuster Wilfrida, die mid-
den in het leven staat. Geboren in 1935 was 
zij jarenlang de juf die kleuters van Mariahout 
liet kennismaken met school. In 1985 nam 
zij de directie van de Bernadetteschool over 
van zuster Egberta. In 1992 wordt Wilfrida 
provinciaal overste van de congregatie. Haar 
woonplaats blijft Mariahout. Tegenwoordig 
deelt zij het klooster met zuster Marianne. 
Zuster Wilfrida herinnert zich nog goed hoe 
de zusters mensen uit de gemeenschap in 
het klooster opvingen. “Sommigen werden 
mee ingezet op de basisschool”, vertelt de 
zuster, “ze deden allerlei klusjes en kwamen 
zo onder de mensen.” De zuster toont een 
lijst waarop belangrijke feiten over het kloos-
ter staan. “Geheel in de gedachte van onze 
idealen werden er vele mensen opgevan-
gen.” De MooiLaarbeekKrant ziet op de lijst 
dat Bisschop Bekkers net voor zijn dood in 
het klooster verbleef. Zuster Wilfrida toont 
zijn rouwkaart; “In 1966 veel te jong ge-
storven, 58 jaar.” In de hoogtijdagen van de 
congregatie waren 750 zusters actief. Op dit 
moment leven er nog 39 zusters. “De idea-
len die onze orde heeft zijn van deze tijd”, 
legt de zuster uit, “wij leiden een duurzaam 
leven. We eten bijvoorbeeld een keer in de 
week vegetarisch. We bekommeren ons over 
anderen.” Taken in bijvoorbeeld zorg en on-
derwijs liggen niet meer bij religieuzen en in 
kloosters wonen tegenwoordig ook leken. 
“Wij zijn nog steeds bezig met het welzijn 
van anderen”, lacht zuster Wilfrida, die haar 
idealen en die van haar orde goed weet te 
vertalen naar waarden van nu.

Kleuterklas Zr. Eleutheria 1949

Zuster Wilfrida

Inzegening Mariënhof 1949

Zuster Wilfrida

zUsTerS Van bArMhaRtIghEiD iN mArIahOuTzUsTerS Van bArMhaRtIghEiD iN mArIahOuTzUsTerS Van bArMhaRtIghEiD iN mArIahOuT

  

  

  

  

  

4 STUKS

  

2.49
  DI-DO

0.89
  DI-DO

12.99
  0.75 l

Ca.3.59
DI-DO

4.79/kg

CA. 750 G

2.99
  DI-DO

4x 110 G

0.49
  DI-DO

PER STUK

1.19
  DI-DO

500 G

1.49
  DI-DO

2.5 KG 2.5 KG

1.49
  DI-DO

Naturel

2.82/kg

1.69
Met krenten

2.98/kg

1.79
Appelbeignets

5.25/kg

1.89

2 STUKS

www.aldi.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN MET 
OUD EN NIEUW OP WWW.ALDI.NL

Roomboter appelfl appen

Varkensrollade*

Baguettes

Magere slagersvinken*

Komkommer

Jonagold appelen

Snoeptomaatjes

Goudreinet appelen

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*Uit de koeling.

Kleuterklas Zr. Vedasta 1950
Kleuterklas Zr. Wilfrida

gen van onderwijs ook zorgen voor opvang 

Mariahout
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Wenst u een 
gelukkig 

nieuwjaar   

Samen op weg naar een succesvol 2016!

Wenst u een gezond & 
glanzend 2016

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

Donderdag 31 december 2015

Fotograaf: Joost Duppen
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Bedrijf:            Savant Zorg
In gesprek met: Manon van de Sande & Joost   
           Droog, wijkverpleegkundigen   
           te Laarbeek

Locatie:            Zonnetij, Aarle-Rixtel
Redacteur:        Mariëlle de Beer

In het centrale hart van Zonnetij in Aarle-Rixtel 
houdt het wijkteam van Savant Zorg kantoor. 
Ik word gastvrij ontvangen door Manon van de 
Sande en Joost Droog, beiden wijkverpleegkun-
dige in Laarbeek. Zoals algemeen bekend, moe-
ten mensen tegenwoordig steeds langer thuis 
blijven wonen en wordt hun zelfredzaamheid 
steeds belangrijker. Hoe Savant op deze ont-
wikkeling inspeelt en welke rol Manon en Joost 
daarbij spelen, leggen ze me enthousiast uit tij-
dens het drinken van een heerlijke kop koffie.

Manon, waarvoor kun je terecht bij Savant 
Zorg?
“Nou, eigenlijk voor alles; van steunkousen tot 
bijna 24-uurs zorg”, begint Manon. “Savant 
biedt allerlei mogelijkheden om langer thuis 
te kunnen blijven wonen. Je kunt terecht voor 
hulpmiddelen, maaltijden aan huis, hulp bij het 
huishouden, behandeling en begeleiding en 
verzorging en verpleging. We bieden passende 
zorg waarbij het uitgangspunt altijd is te kijken 
naar wat iemand allemaal nog zelf kan. Om 
dit in kaart te brengen, gaan Joost en ik kos-
teloos op huisbezoek bij mensen in Laarbeek, 
zodat we direct in samenspraak kunnen be-
oordelen aan welke zorg behoefte bestaat en 
op welke manier we hierin kunnen faciliteren.” 
Joost vult aan: “Een goed voorbeeld hiervan 
is onze ‘zelfredzaamheid box’. Dit is een box 
vol hulpmiddelen die mensen zelf kosteloos 
kunnen uitproberen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan steunkousen, grijpstokken en aankleedhul-
pen. Het is heel laagdrempelig, je hoeft er de 
deur niet voor uit en doordat je het rustig kunt 

uitproberen, kies je wat het beste bij jou past; 
zorg op maat dus!”

Joost, hoe organiseert Savant de zorg in Laarbeek 
precies met jullie als wijkverpleegkundigen? 
“Manon en ik zijn als het ware zorgcoördinatoren 
voor Laarbeek, wij zijn het eerste aanspreekpunt. 
Dat betekent dat mensen altijd kunnen rekenen 
op een vertrouwd gezicht. Manon in Aarle-Rixtel 
en Lieshout, ikzelf in Beek en Donk en Mariahout. 
Wij zijn bevoegd om zelf te indiceren. Hierdoor 
kan zorg direct ingezet worden en kunnen we 
heel nauwkeurig tijd inzetten naar behoefte.” 
Manon vult aan: “We werken in kleine, betrok-
ken wijkteams die bestaan uit ervaren verzorgen-
den en verpleegkundigen, een mix van jong en 
oud. Onze teams zijn zelfsturend, waardoor de 
lijntjes onderling zeer kort zijn en elk teamlid el-
kaar door en door kent. Dat zorgt ervoor dat we 
hele betrokken mensen in dienst hebben die met 
veel aandacht zorg verlenen. Zorgvragers kun-
nen bijvoorbeeld wenstijden aangeven waarop 
ze onze mensen het liefst zien komen en onze 
teams proberen dan onderling zoveel mogelijk 
aan die wensen tegemoet te komen.”

Hebben jullie voor elke zorgvraag een pas-
send antwoord?
“Als we op huisbezoek gaan en een situatie 
aantreffen die vraagt om meer speciale zorg, 
dan schakelen wij een apart team in dat is 
toegespitst op complexere zorg. In dit spe-
cialistenteam zit ook een casemanager van 
Savant Zorg. De casemanager kunnen we zelf 
inschakelen voor cliënten met geheugenpro-
blemen. Hij of zij ondersteunt cliënt en familie 
dan bij het kiezen van een juiste dagbeste-
ding of woonsituatie. Wij als wijkverpleeg-
kundigen indiceren deze specialist, zodat de 
juiste persoon betrokken is bij de cliënt. Het 
antwoord is dus ‘JA’, want op deze manier 
bieden we ook in complexere situaties zorg 
op maat”, vertelt Joost. 

Tot slot: waarom kiezen voor Savant?
“Dit moet je eigenlijk aan onze cliënten vra-
gen”, lachen Joost en Manon. “Maar de uit-
slag van onze cliëntenraadpleging 2015 laat 
zien dat onze zorg bijzonder goed gewaar-
deerd wordt en daar zijn we onze cliënten 
erg dankbaar voor! Onze medewerkers sco-
ren maar liefst een 8,8 en Savant algemeen 
scoort een 8,5. Laten deze cijfers het ant-
woord op je vraag zijn.”

Heb jij als inwoner van Laarbeek vragen 
over zorg of welzijn of wil je meteen zorg 
aanvragen bij Manon of Joost? Dat kan! 
Zij komen kosteloos en geheel vrijblijvend 
bij je op huisbezoek. Bel hiervoor het cen-
trale nummer 0492-572000 of ga naar 
zorgcentrale@savant-zorg.nl en een afspraak 
is zo geregeld! 

Manon en Joost ontmoeten je graag!

Joost Droog en Manon van de Sande.

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

OP DE KOFFIE BIJ...  SAVANT ZORG

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘De Teunisbloem’ Lieshout 
Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Jac Babin 

Wie doet dat nog, zijn huis een 
naam geven? Dat vroeg De 
MooiLaarbeekKrant zich af. Een fikse 
wandeling door MooiLaarbeek moet 
antwoord geven op deze vraag. Wat 
blijkt? De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi en door-
dacht, tenminste als er even wordt 
doorgevraagd. Nieuwsgierig als al-
tijd, belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘De Teunisbloem’, 
Revershof 63 in Lieshout.

Weliswaar niet met grote uitbun-
dige letters, maar het staat erop ‘De 
Teunisbloem’. Het is een allervriende-
lijkste dame die open doet. Zij nodigt de 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
uit om binnen te komen. Binnen een 
mum van tijd staan er koffie en koe-
ken op tafel en er ontspint zich een 
interessant gesprek.

De bewoonster
Annie Jongerius-Teunis woont alleen 
in dit rustieke huis. Haar man Ton is 
32 jaar geleden overleden. Annie is 74 
jaar. Zij is in de oorlogsjaren, min of 
meer toevallig, in Eindhoven geboren. 
Toevallig, omdat haar ouders econo-
mische vluchtelingen waren, die zich 
in het Belgische Merksem hadden ge-
vestigd. Toen Annie geboren zou wor-
den, waren de bombardementen op 
Antwerpen op zijn hevigst. Moeder 
reisde in allerijl naar haar schoonou-
ders in Eindhoven. Daar werd Annie 
geboren. Het duurde nog een hele 

tijd voor het gezin herenigd kon wor-
den. Annie bleef tot haar 21ste in 
België wonen. “Het was een tijd van 
armoede”, zegt ze, “want mijn va-
der raakte werkloos”. Later is Annie 
toch weer in Eindhoven terechtgeko-
men als leerling-verpleegster in het 
Binnenziekenhuis. De periode van ar-
moede in België heeft grote impact ge-
had op haar verdere leven. Ongelijke 
kansen voor kinderen, veroorzaakt 
door armoede, net zoals in haar ei-
gen jeugd, zorgde ervoor dat ze zich 
jarenlang vol idealisme ging inzetten 
voor De Wereldwinkel. “En voor de 
rest?”, vraagt De MooiLaarbeekKrant. 
“Ik voel me geen Belg, maar ook geen 
Nederlander”, lacht ze. 

Huizen in Lieshout
Toen Annie haar man Ton leerde ken-
nen, was er een groot tekort aan hui-
zen in Nederland. Via een speciale 
constructie konden ze, na een tip van 
een collega van Ton, een huis bemach-
tigen in de Balduinstraat in Lieshout. 
Later hebben ze ook nog gewoond 
in de Burgemeester Mostermanslaan, 
in de Roeklaan en ook nog 4 jaar in 
Parijs. “En vanaf 2002 woon ik hier 
in de Teunisbloem”, zo besluit Annie 
haar zwerftocht door Lieshout.

De Teunisbloem
Na dit uitvoerige levensverhaal vindt de 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
de tijd rijp om de finalevraag op ta-
fel te leggen: “Annie, waarom staat 
er Teunisbloem op dit huis?” “Het 
is misschien wel een beetje ijdelheid 
van me”, glimlacht Annie, “maar 

er is meer”, zegt ze geheimzinnig ... 
“Mijn meisjesnaam is Teunis. Toen het 
bouwen van dit huis af was, voelde ik 
dat als een overgang naar een andere 
levensfase. Ik begon me steeds meer 
Teunis te voelen. Dat gevoel heb ik 
tot uitdrukking gebracht door mijn 
meisjesnaam aan dit huis te verbin-
den. “Bovendien”, zo gaat Annie met 
veel gevoel voor symboliek verder, 
“is de Teunisbloem een geneeskrach-
tige plant die tegen heel veel kwalen 
helpt. Het is een nachtplant, die ’s 
avonds  heel langzaam en mysteri-
eus opengaat. De Teunisbloem heeft 
een heel aangename geur. Als De 
MooiLaarbeekKrant vraagt of er ook 
eigenschappen van de Teunisbloem  
op haar van toepassing zijn, ant-
woordt ze gevat: “Haha, sommige 
wel, maar ik ben geen nachtvlinder 
hoor, als je dat soms bedoelt!”

LEZERSPODIUM
Wat was het weer mooi!

Als ik nu in Spanje terugdenk aan 
de mooie tijd in Nederland, vanaf de 
aankomst in Meppel tot het vertrek 
vanuit Aarle-Rixtel, dan kijk ik, en al 
mijn Pieten, terug op een mooie tijd.

Wat was het mooi en spannend voor 
de kinderen. We kregen van alles aan-
geboden door de kinderen. Van heel 
mooie tekeningen en werkstukken tot 
zelfs lekker gemaakte beker cappuc-
cino van Raff.

Ook Americo is niets tekort gekomen. 
Lekkere wortels, brood en bakjes wa-
ter.
Als ik aan Beek en Donk denk, dan 
komt meteen de grote mensenmassa 
bij de boot en langs de route van de 
intocht, de bezoeken aan de feestmid-
dag van de VVOG, de bezoeken aan 
de scholen naar boven. Wat had ik 
een lekker uiltje geknapt op Kindcen-
trum De Raagten! Goed dat de kinde-
ren mij wakker kwamen maken.

Wat ik van de kinderen te horen kreeg 
is dat ze zo lang moesten wachten 
voor de boot bij Piet Heijl aanmeerde. 
Er waren al een paar Pieten vooruitge-
stuurd, maar dan nog, wachten duurt 
lang! Ook vonden ze het jammer dat 
er niet veel Pieten tussen de mensen-
massa kwamen om de kinderen een 
handje en een snoepje te geven voor 
het officiële gedeelte. De werkgroep 
probeert dit volgend jaar nog beter te 
regelen hebben ze mij verteld, al zal 
dit niet meevallen om iedereen van 

de 1500 a 2000 mensen een handje 
te geven.
Ook het optreden van de dansgroep 
DéDé was weer vertederend, wat 
hadden zij hard geoefend en waren 
ze met veel meer kinderen dan vo-
rig jaar aanwezig. Bedankt allemaal!! 
Daarna ging het met de Oldtimer van 
Henk Kusters door het dorp en werd 
de intocht afgesloten met het dansen 
van de Pieten, met al de kinderen die 
aanwezig waren, en afgesloten met de 
traditionele Pietendans en polonaise 
op het Heuvelplein! Jammer dat het 
op het laatste stuk van de rondrit een 
beetje begon te regenen, ook al von-
den de kinderen dat geen enkel pro-
bleem. Het was weer te mooi om waar 
te zijn en zeker voor herhaling vatbaar.

Dat het organiseren van dit feest al-
leen mogelijk is met veel medewerkers 
voor en achter de schermen. Ook een 
heel groot woord van dank aan alle 
sponsoren die het mogelijk hebben 
gemaakt, ook financieel, om dit te 
realiseren. De inwoners van Beek en 
Donk verwachten veel van de Werk-
groep en zij proberen om de hoge 
verwachtingen waar te maken. Dank, 
dank, dank namens mij, de Pieten en 
al de kinderen uit Beek en Donk en ver 
daarbuiten vanuit een zonnig Spanje! 
Zonder uw hulp was dit niet mogelijk 
geweest. Verder wensen wij iedereen 
en die u lief is, een voorspoedig en 
vooral gezond 2016 toe!!

Sinterklaas
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

Kluisridders
Arrangement

Mooi UIT in Laarbeek

CARNAVAL 2016

Beek en Donk – Als echte inwoner van 
Ganzendonck wil je tijdens carnaval na-
tuurlijk ook laten zien dat je trots bent op 
je dorp. Een mogelijkheid om dat te doen 
is de Teugeldersvlag. Vanaf nu is er weer 
een nieuwe voorraad en kan deze worden 
aangeschaft voor slechts €20.

Tijdens het jaarlijkse carnavalsfeest is op veel 
plaatsen de rood/zwarte Teugelders vlag al 
te zien. Het lijkt de Teugelders fantast-isch 
wanneer op nog veel meer plekken de vlag 
in top komt te hangen rond de feestelijke 
dagen van carnaval. Zolang de voorraad 
strekt is de vlag te verkrijgen bij Drogiste-
rij Ceelen aan het Heuvelplein in Beek en 
Donk.

Fleur Ganzendonck op met een Teugeldersvlag

Mariahout - De Hoge Raad van CV de 
Heikneuters houdt op dinsdagmiddag met 
carnaval samen met de jeugdcommissie 
een geweldige middag. Er is aan alles ge-
dacht voor jong en oud.

Deze middag wordt het spectaculaire 
bierfiets kampioenschap gereden waar 
u ook aan mee kunt doen. Na 3 jaar ka-
tapult te hebben geschoten en bierpul te 
hebben geschoven was het weer eens tijd 
voor verandering. Carnaval nieuwe stijl en 
de Hoge Raad die haar 1ste lustrum viert 
pakken dan ook groots uit! Er gestreden 
deze middag vanaf 13.00 uur. Welke ploeg 
wordt kampioen bierfietsen? Natuurlijk is 

Prins Hein met zijn Prinses Gerdi, adjudant 
Wim en Hofdame Neeltje en heel hun ge-
volg aanwezig. Maar ook jeugdprins Sem, 
jeugdprinses Evy, Adjudant Sam en natuur-
lijk hun Nar Marlou en heel hun gevolg zijn 
bij deze middag aanwezig Zij openen dan 
ook de middag, zodat er volop spel en ple-
zier is samen met een DJ en de Grottendor-
fer blaaskapel en veel jeugdactiviteiten.

Voor het bierfiets kampioenschap is de mi-
nimumleeftijd vanaf groep 8. Wilt u mee 
fietsen, maak dan een ploeg van 4 perso-
nen en geef je tijdig op, want vol is vol. 
Als er kinderen zijn vanaf groep 8 die een 
ploeg willen maken, dat kan, maar daar 
bestaat een ploeg uit 2 kinderen en 2 vol-
wassenen en natuurlijk gaat er dan geen 
bier in het glas van de kinderen maar drank 
zonder alcohol. De jeugdcommissie en de 
Hoge Raad nodigen u dan ook van harte 
uit en hopen er een echt dorpsfeest van te 
kunnen maken. Samen met u, dus twijfel 
niet en schrijf je in met een ploeg voor de 
bierfiets kampioenschappen. De ploeg be-
staat uit 4 personen en de inschrijfkosten 
zijn €5,00 per ploeg. Inschrijven kan bij 
Gerrie van den Broek of Mari van de Rijt 
voor 1 februari 2016.

Voor de jeugd zijn de overige activiteiten 
gratis, waaronder een clown, grime, pul-
lenschuiven, enz. Natuurlijk is voor de kin-
deren de alom bekende strippenkaart hier 
ook geldig. Jeugdprins Sem neemt samen 
met zijn prinses en heel hun gevolg rond de 
klok van 15.00 uur afscheid van jeugdcar-
naval 2016, maar voor dat dat gaat gebeu-
ren tonen de beide dansgardes van CV de 
Heikneuters hun ware kunsten.

Dus beste Heikneuters en Heikneuterine-
kes, maar ook andere belangstellenden op 
dinsdag 9 februari 2016 vanaf 13.00 uur 
Café/zaal de Pelgrim in Mariahout. Daar 
moet je bij zijn. 

Fietstumerinbal bij de Heikneuters

Aarle-Rixtel – Kaarten voor de Ganzegat-
se seniorenmiddag zijn vanaf 5 januari te 
koop mij snoeperij Jantje in de kerkstraat 
te Aarle-Rixtel. De kaarten kosten €6,50 
per stuk, dit is inclusief een kopje koffie 
of thee. 

Er zijn optredens van Gans Anders, de Bier-
mannen, Boy Jansen en De Velt Op. Ook 
de dansmariekes zetten natuurlijk hun beste 
beentjes voor en prins Sjonnie zal met zijn hele 
gevolg aanwezig zijn. De muzikale omlijsting 
is in handen van Ganzegats Hofkapel. De mid-
dag wordt gehouden op zaterdag 23 januari.

Start kaartverkoop Ganzegatse seniorenmiddag 

Schenk statiegeldfl essen aan jeugd CV ‘De Raopers’
Lieshout – Heeft de decembermaand ge-
zorgd voor veel lege statiegeldflessen? En 
wilt u zeker uw bijdrage leveren aan de 
activiteiten van de jeugdcommissie van 
Carnavalsvereniging ‘De Raopers’ in Lies-
hout? Bewaar de flessen dan voor de fles-
senactie.

Zaterdag 2 januari wordt een actieve dag. 
Vanaf 10.00 uur gaan leden van carnavals-
vereniging ‘De Raopers’ lege statiegeldfles-
sen ophalen in heel Lieshout. Van deur tot 
deur. De jeugdleden krijgen daarbij hulp 
van Prins Maarten en zijn gevolg. En de 
dansmariekes zetten bij deze actie ook hun 
beste beentje voor. 

Kortom: begin 2016 opgeruimd en noteer 
de flessenactie op 2 januari alvast in uw 
agenda of op uw nieuwe kalender. 

Archieffoto Ganzendonckse seniorenmiddag 2014

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Mooi UIT in Laarbeek

CARNAVAL 2016

Lieshout - Als het aanstaande boerenbruidspaar, 
Raymundus van den Elsen en Antonia van der Aa, 
slagen voor de beproevingen die de boerenbrui-
loftorganisatie op donderdag 14  januari, in ver-
zorgingshuis Franciscushof in Lieshout, voor hen 
in petto heeft, kunnen zij elkaar daar de trouwbe-
lofte doen. Zij worden hierbij ondersteunt door 
hun getuigen Ceesje en Marianneke Boekweit.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt de 
boer toch echt uit Handel en niet uit de andere 
regioplaats die om begrijpelijke redenen hier niet 
nog eens wordt herhaald.

In aanloop naar de bruiloft is de verloving van het 
boerenpaar in deze doorgaans kille en donkere 
periode van het jaar een gezellige en interactieve 
avond voor de bewoners van het verzorgingshuis 
en omwonenden.  

De voltrekking van het onecht huwelijk is op 
maandag 8 februari in residentie ‘Het Raopers-
huis’ aan de Grotenhof in Raopersgat. Deze ce-
remonie is openbaar en voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Om 12.15 uur staat de petazzie gereed. 
De trouwerij begint om 13.00 uur. Na de carnava-
leske inzegening en de receptie is het boerenbal.

Boerenbruidspaar Raopersgat gaat verloven

Vlnr: Marianneke, Ceesje, Raymundus en Antonia

Beek en Donk - De Teugelders van Ganzendonck 
bieden hun Hoogheden op zondag 10 januari in 
Café/Zaal van de Burgt een receptie aan. Om 
13.11 uur bijten Jeugdprins Luukske XXX (Dennis 
Bankers) en Jeugdprinses Britt (Beckers) de spits 
af met de jeugdreceptie. Daarna volgt om 14.30 
uur de receptie voor Prins Luuk XLIV en Prinses 
Annet.

Beide prinselijke paren staat een onvergetelijke 
middag te wachten. Familie, vrienden, kennissen 
en overige Ganzendonckers die het carnaval een 
warm hart toedragen komen hen op deze middag 
feliciteren. Ook bevriende carnavalsverenigingen 
uit Laarbeek en omgeving geven acte de présence. 
Hun felicitaties gaan gepaard met de nodige car-
navaleske humor en optredens van dansmariekes. 

Wellicht grijpen de 4 Laarbeekse Prinsen op deze 
middag hun kans waar om hun lied voor het Laar-
beeks Liedjesfestival ook in Ganzendonck live ten 
gehore te brengen.

Boerenbruidspaar in ondertrouw
Boerin Goen (Lonneke van Kaathoven) en boer 
Tontje (John Rooijackers) komen ook zeker hun fe-
licitaties overbrengen. Daarnaast gaan ze op deze 
middag officieel in ondertrouw. Na het aantekenen 
bij Prins Luuk XLIV hebben ze opnieuw een horde 
achter zich gelaten op hun weg naar de boeren-
bruiloft op carnavalsdinsdag. 

De Teugelders van Ganzendonck nodigen belang-
stellenden van harte uit om de Prinselijke paren te 
komen feliciteren.

Boerenbruidspaar gaat in ondertrouw
Prinsenreceptie in 
Ganzendonck

Vlnr: jeugdprins Luukske XXX (Dennis Bankers), Prins Luuk XLIV (Erik van Haperen) en jeugdprinses Britt Beckers

Voormalige prinsen Ganzegat te gast bij toekomstig voormalig kastelein
Oud-prinsen van Ganzegat bijeen in Van Bracht

Aarle-Rixtel – Verschillende voormalig prinsen 
van Ganzegat waren zaterdagmiddag 19 decem-
ber bijeen in Café van Bracht. Doel van deze mid-
dag was om met elkaar te bespreken hoe ze in 
de toekomst als voormalig prinsen van Ganzegat 
naar buiten toe kunnen presenteren.

Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om weer eens gezellig met elkaar te kletsen over 
de mooie periode van het prins zijn, onder het ge-
not van hapje en een drankje. Enkele oud-prinsen 
hadden zich spontaan aangemeld om rondom 
Prinsjesdag in september een activiteit te gaan or-
ganiseren.

Fotograaf: Joost Duppen
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MooiBoerdonk
Agrarisch Boerdonk steunt Vrouwen van Nu 

Boerdonk – Vrouwen van Nu hebben op dinsdag 
15 december het verenigingsjaar 2015 afgesloten 
met een gezellige kerstviering. Deze werd gestart 
met een mooie viering in de kerk, voorgegaan 

door pastoor Rombauts en muzikaal ondersteund 
door het Vrouwen van Nu gelegenheidskoor on-
der leiding van Gaby en Ronald Kuijpers. 

Daarna was het tijd voor een wandeling in kersts-
feer door Boerdonk die de dames langs een aantal 
gezellig ingerichte posten leidden, onder andere 
de Corneliuskapel en Het Mirakel. Na deze tocht 
werd de avond afgesloten in Den Hazenpot met 
een loterij. Dit jaar was een groot deel van de prij-
zen geschonken door Agrarisch Boerdonk, waar-
door vele gelukkige prijswinnaars met een lekker 
‘agrarisch’ pakket naar huis gingen.

Vrouwen van Nu Boerdonk dankt Agrarisch Boer-
donk heel hartelijk voor deze prijzen. Rest hen 
nog om iedereen fijne feestdagen toe te wensen 
en alle goeds voor 2016. 

6 Avonden toneelgenot in Boerdonk

Toneelvereniging Gèr Gespeuld start 
kaartverkoop 

Boerdonk - Als men de oliebollenlucht weer 
kwijt is en de champagnesmaak ook weer is 
weggespoeld met gewoon koffie, is het tijd om 
de goede voornemens tot uitvoer te brengen.  

Mogelijk is een van de voornemens om de din-
gen die je moet doen meteen te gaan doen en 
niet te laten liggen tot het laatste nippertje. Dan 
kunt u bij deze meteen aan de slag wat Toneel-
vereniging Gèr Gespeuld Boerdonk betreft. Zij 
starten de kaartverkoop voor hun nieuwe to-
neelvoorstelling ‘Blauw bloed, sigaren en zeebe-
nen’ van Carl Slotboom op zaterdag 2 januari. 
De speeldata zijn: 4, 5, 6, 9, 11 en 12 maart en 

uiteraard is de plaats van handeling weer thea-
ter Den Hazenpot te Boerdonk. Kaartjes à €5,00 
zijn uitsluitend in de voorverkoop te verkrijgen 
bij Peter en Arna Vogels, Coxsebaan 5, Boer-
donk, tel. 0492-366516. 

De klucht Blauw bloed, sigaren en zeebenen 
gaat over een gevarieerd gezelschap dat een 
cruise gaat maken. De familie Bruinsma, oud-
bekenden in Boerdonk, gaat ook mee en die 
familie zorgt uiteraard weer voor de nodige on-
verwachte momenten. Zij nodigen u van harte 
uit hen te vergezellen op 1 van de 6 avonden. 

Onderonsje Boerdonk over Poolse arbeiders 

Nieuwjaarsbijeenkomst in Den Hazenpot

Boerdonk – In Den Hazenpot is op maandag 4 ja-
nuari van 10.00 tot 11.30 uur weer een Onder-
onsje. Deze keer komt mevrouw Justyna van Uden 
vertellen over haar werk. Zij geeft les aan Poolse 
mensen die in Nederland wonen. 

Ook is zij tolk voor zowel Poolse als Nederlandse 
mensen. Omdat de cursussen die ze geeft altijd in 
Den Hazenpot plaats vinden en omdat ze in Boer-
donk woont wil ze graag met de bezoekers van het 

onderonsje in gesprek gaan. Zij legt uit waarom zo-
veel Poolse mensen in Nederland komen werken. 
Justyna van Uden is ook benieuwd hoe inwoners 
van Boerdonk denken over de Poolse mensen.

Tijdens het Onderonsje is er ook gelegenheid voor 
de bezoekers om, onder het genot van een kop 
koffie, elkaar de beste wensen voor 2016 over te 
brengen. Na afloop is er gelegenheid om samen 
een warme maaltijd te gebruiken. 

Boerdonk - Stichting gemeenschapshuis Den Ha-
zenpot nodigt u uit voor een gezellige nieuwjaars-
bijeenkomst op zaterdagavond 2 januari van 20.00 
tot 22.30 uur.

Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een toost 
uit te brengen op 2016. Er is gezellige muziek en een 
optreden van de showdansgroep de Zandhaasjes.

DeMooiKrant 
Nederland

Wij zijn op zoek naar redactionele en commerciële 
krachten in de regio: Mierlo-Geldrop

Interesse?

Bel voor meer informatie naar: 0413-479322 
of mail naar info@demooikrant.nl

Heuvel 17 5492 AC Sint-Oedenrode 
Telefoon: 0413 - 47 93 22
Email: info@demooikrant.nl
www.demooikrant.nl

DeMooiKrant 
Nederland

Wij zijn op zoek naar redactionele en commerciële 
krachten in de regio: Mierlo-Geldrop

Interesse?

Bel voor meer informatie naar: 0413-479322 
of mail naar info@demooikrant.nl

Heuvel 17 5492 AC Sint-Oedenrode 
Telefoon: 0413 - 47 93 22
Email: info@demooikrant.nl
www.demooikrant.nl

Wij zijn op zoek naar 
redactionele en commerciële

krachten in de regio: 
Mierlo-Geldrop

Interesse?

Bel voor meer informatie naar: 0413-479322
of mail naar info@demooikrant.nl

Heuvel 17 5492 AC Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 47 93 22
Email: info@demooikrant.nl www.demooikrant.nl

Je gaat het in 2016
echt doen: Afvallen! 

Om te voorkomen dat het (weer) bij een goed 
voornemen blijft: Aerde Schoonheidsinstituut 
helpt echt om jouw doelen te bereiken. 

Bijvoorbeeld met:

PowerSlim
In 30 dagen slanker, fi tter
en zelfverzekerder!
Met persoonlijke begeleiding 
en een professioneel dieet bereik en houd jij 
jouw ideale gewicht. 

Schrijf je in voor de gratis informatieavond op 
11 januari (aanvang 20.00 uur in ons 
Schoonheidsinstituut) via info@aerde.com.

Ultrashape
UltraShape is een 
innovatief systeem dat
is ontwikkeld door 
plastisch chirurgen.
Bij de behandeling wordt 
vetweefsel met ultrasone 
geluidsgolven vernietigd. 
Jouw lichaamseigen 
systeem start direct na
de behandeling met
het afvoeren van het 
resterende “afval 
materiaal”. Resultaat gegarandeerd!
Meer informatie? Je bent van harte welkom in 
ons Schoonheidsinstituut!

Aerde Schoonheidsinstituut – Oude Bakelsedijk 14 – 5421 WP Gemert
Tel. 0492 36 55 99 – www.aerde.com – info@aerde.com

Aerde Adv Voornemens GN_125x188 mm_v1.indd   1 29/12/15   16:43
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Dag 365, het slot van alweer een 
kalenderjaar. Voorheen een dag 
waarop je jezelf menig maal een 
hoedje schrok zodra er weer een 
vuurwerk plots ontplofte. Tegen-
woordig is dit een stukje minder tot 
vreugde van menig levend wezen, 
waaronder mezelf. De argwanende 
blik die je jezelf opspeldt terwijl er 
weer rugzakken vol met explosief 
materiaal voorbij wandelen, is bijna 
voltooid verleden tijd. Net zoals op 
oudejaarsdag alle ervaringen van 
het jaar goodbye gezwaaid worden 
gevolgd door een stortvloed aan go-
ede voornemens. Ook bij de leerling. 
Een greep uit de voornemens die 
basisscholieren inspireren om hun 
lerende leven te beteren (en die, 
zoals de klassieker ‘ik ga meer 
sporten’ wel eens een vroege dood 
sterven):

- Op tijd met me huiswerk beginnen.
- Me handschrift netter schrijven.
- Me netjes gedragen.
- Me laatje goed bijhouden.
- Minder kletsen met me buurman.
- Me tafels eindelijk eens in me  
hoofd stampen
- Me Engelse woordjes en me topo  
leren.

U leest, allemaal goede bedoelingen 
die onze kinderen tijdens de jaarwis-
seling uitspreken onderwijl het ster-
retje ontstekend met de laatste siga-
ret die papa rookt, voordat hij voor 
het 11e jaar op rij poogt te gaan 
stoppen. Op naar het nieuwe jaar, 
dat wordt me jaar, euhm, mijn jaar! 

Mees Joost 

Me jaar

materiaal voorbij wandelen, is bijna 
voltooid verleden tijd. Net zoals op 
oudejaarsdag alle ervaringen van 
het jaar goodbye gezwaaid worden 

ede voornemens. Ook bij de leerling. 
Een greep uit de voornemens die 
basisscholieren inspireren om hun 
lerende leven te beteren (en die, 
zoals de klassieker ‘ik ga meer 
sporten’ wel eens een vroege dood 

COLUMN

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

grieks restaurant
aphroditi
wij wensen iedereen een 
gelukkig en smaakvol 

nieuwjaar!
ook in 2016 staan we graag 

weer voor u klaar.

Fa. H. Lentjes
Erkend Dakdekkersbedrijf

Lood- en zinkwerken

Onderhoud, repareren, vernieuwen

Vanaf 1970 als gespecialiseerd bedrijf werkzaam.

Torenakkerweg 2-2a - Aarle-Rixtel 06-51916964

Allen een Voorspoedig en 

Gezond 2016!!

Beek en Donk   

0492-462911

www.dejong-rijschool.nl

info@dejong-rijschool.nl

Wenst u een voorspoedig 

en veilig 2016 toe!

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Kaartavonden bij KBO Mariahout
Mariahout – De KBO Mariahout 
houdt op donderdag 7 en 21 
januari kaartavonden. 

Er zijn mooie pakketten levensmid-
delen te winnen. Men kan op deze 
avonden rikken en jokeren. De 
kaartavonden worden gehouden 
in de Pelgrim en de zaal is geopend 

vanaf 19.00 uur. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur. De kosten voor 
deelname bedragen €3,00 per 
persoon.  

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek
Laarbeek - In de eerste week van 
het nieuwe jaar staan de commis-
sievergaderingen op de politieke 
agenda.

Maandag 4 januari komt PvdA 
Laarbeek al om 18.00 uur  bijeen 
om deze vergaderingen voor te 
bereiden. Dit in verband met de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Laarbeek die om 19.00 
uur plaatsvindt in het gemeente-

huis. Ook de locatie is anders dan 
normaal. U bent van harte wel-
kom in het Ontmoetingscentrum 
in Beek een Donk. Zij wensen alle 
lezers van De MooiLaarbeekKrant 
een voorspoedig en gezond 2016!

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Color Fun! 2016: nog meer fun én nog kleurrijker! 

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Eerste Pinksterdag 
2016 (zondag 16 mei) is nu al uit-
geroepen tot de meest kleurrijke 
dag van Laarbeek. De tweede edi-
tie van Color Fun! vindt dan plaats. 
De basis is vorig jaar neergezet, de 
organisatie belooft dit jaar een nog 
kleurrijkere editie met héél veel fun. 
Hierbij komt een speciale area voor 
kinderen en een kortere, meer sfeer-
volle route, die vaker gelopen kan 
worden. 

Veranderingen
“Ook volgend jaar hebben we weer 
een middag- en avondprogramma. 
Het middagprogramma wordt iets 
aangepast”, vertelt woordvoerster 
Ria Tijssen. “Er komt dit jaar één 
route van 3,5 kilometer. Het grote 
verschil met vorig jaar is dat de deel-
nemers zelf kiezen hoeveel rondjes 
zij lopen. Dit kan zowel weer wande-
lend als hardlopend. Door de route 
korter te maken, kunnen we meer 
sfeer creëren onderweg. We gaan 
voor meer interactie zorgen op de 
route.”

Kinderen
Deelnemers betaalden vorig jaar 15 
euro om mee te doen, ook kinde-
ren. “Dat doen we dit jaar anders”, 
vertelt Ria. “Kinderen tot en met 12 
jaar kunnen zich aanmelden onder 
begeleiding van ten minste één vol-
wassene. Het inschrijfgeld voor een 
kind kost 7.50 euro. We hopen hier-
mee dat er meer kinderen mee gaan 
doen.”

Kinderarea
Niet alleen het inschrijfgeld voor kin-
deren wordt verlaagd, er komt ook 
een kinderarea op het terrein. Ria legt 
uit: “Vorig jaar zagen we dat kinderen 
het met name leuk vonden om met de 
poeders te spelen. Er komt een speci-
ale kinderarea, waar kinderen zich he-
lemaal onder kunnen smeren met het 
kleurenstof. Daarnaast zijn er nog veel 
meer leuke dingen voor hen te beleven. 
Dit om het evenement ook voor hen 
een stuk aantrekkelijker te maken.” 

Goede doelen
Nog een opmerkelijke verandering is de 
bestemming van een gedeelte van het 
inschrijfgeld. Vorig jaar konden deelne-
mers zelf kiezen naar welke vereniging 
of stichting vijf euro van hun inschrijf-
geld zou gaan. Dit jaar is gekozen voor 
twee lokale goede doelen. Het ene doel 
is Tienerwerk Laarbeek, die zich onder 
andere met ‘Expeditie Laarbeek’ inzet-
ten voor gezond sporten en bewegen 
voor jeugd en voor team Frans, een 

Laarbeeks team dat deelneemt aan de 
Alpe D’HuZes. 

Ondernemersclub Vier 
Om Color Fun! dit jaar verder te be-
werkstelligen is een samenwerking 
aangegaan met Ondernemersclub 
Vier. Deze ondernemersclub onder-
steunt het evenement. Zij willen laten 
zien dat zij betrokken zijn in de samen-
leving. Ondernemersclub Vier doneert 
onder andere een bedrag aan Color 
Fun! en probeert de organisatie te 
helpen met het leveren van diensten, 
sponsoren en helpende handjes tijdens 
het evenement. 

Inschrijven 
Wil jij je graag (weer) inschrijven voor 
Color Fun!? Nog even geduld! Ria: 
“De inschrijvingen gaan open meteen 
na carnaval. Volg ons op Facebook op 
via onze website www.colorfunlaar-
beek.nl om helemaal up-to-date te 
blijven. Wij hebben er zin in, hopelijk 
jullie ook!” 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

NCB-LAAN 52A   VEGHEL

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

FILMS
5,50

VROEGE VOGEL

FILMS TOT 

12.00 UUR
EX. 3D EN LANGE FILMS TOESLAGEN

Fotograaf:Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Sportend Laarbeek
voetbal Huldiging jubilarissen tijdens nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie bij ASV ‘33
Aarle-Rixtel – In de kantine van 
ASV’33 is er op zondag 3 januari weer 
de gelegenheid elkaar het beste te 
wensen voor het nieuwe jaar. Vanaf 
14.00 uur kan men samen met het be-
stuur en andere leden het glas heffen 
op een gelukkig en sportief 2016.

Nieuw is dat de tijdens de nieuwjaars-
receptie de jubilarissen gehuldigd wor-
den. De volgende jubilarissen zullen 
gehuldigd worden:

25 jaar lidmaatschap
Mart van Vlerken, Erik Lentjes, Alex 
Raymakers, Mark van Wetten, Henry 
Swinkels, Willian Vlemmings, Jean-
Carl Otten, Marnic van Rosmalen, 
Mark Migchels, Niels Leenders, Joris 
van Brug en Martijn van Vijfeijken

40 jaar lidmaatschap
Maarten Raaijmakers, Peter Brouwers, 
Luc Grasveld en Henny Kuijpers

50 jaar lidmaatschap
Sjef Gruyters, Wim Aarts, Cor Aarts, 
Hans Beekmans, Theo van den Boog-
aard, Karel van der Heijden en Wim 
Wich

60 jaar lidmaatschap
Paul Kweens, Toon Dries-
sen, Wim van Elten en 
Joop Martens

Wandeltocht RKVV ELI verzet
Lieshout – Voor alle leden van voet-
balclub RKVV ELI en leden van de 
Supportersclub ELI: De wandeltocht 

van 17 januari is verzet naar zondag 
10 januari. De aanvang is 14.00 uur. 

Lieshout - In de ELI-kantine vindt 
op Nieuwjaarsdag, 1 januari, zoals 
gebruikelijk de nieuwjaarsreceptie 
plaats. Vanaf 12.00 uur is ieder-
een welkom om met het bestuur 
en andere leden terug te kijken op 
het afgelopen jaar en vooral om 
een toast uit te brengen op een 
gezond en sportief 2016. 

Bij dit begin van het nieuwe jaar 
worden de jubilarissen gehuldigd. 
Dit keer zijn dat in totaal 11 ELI-
leden. 

25 jaar lid
Wilco Migchels en Barry Spierings

40 jaar lid
Bart-Jan van der Aa, Alexander Be-

vers, Toon Donkers, Dorus Jonkers 
en Henk Verkuijlen

50 jaar lid
Peter van de Berg, Henny Schee-
pers en Jozef Verhoeven

60 jaar lid
Guus van de Biggelaar

Hierna zal Hans van Schaik, de 
nieuwe voorzitter van de suppor-
tersclub ELI, ook de Blauwwitter 
2015 bekend maken. Welke man 
of vrouw heeft zich in het afge-
lopen jaar het meest ingezet voor 
ELI of de supportersclub en is tot 
nieuwe Blauwwitter verkozen. 

badminton Bekendmaking ‘vrijwilliger van het jaar’

Nieuwjaarsborrel bij Badminton 
Club Lieshout Lieshout - De eerste speelavond 

van Badminton Club Lieshout van 
2016 staat ingepland op woens-
dag 6 januari. Op die avond vie-
ren de badmintonners om 19.30 
uur de aanvang van het nieuwe 
jaar met een heuse Nieuwjaars-
borrel. Op deze ‘borrel’ zijn alle 
jeugd- én seniorleden welkom en 
zal rond 19.45 uur de ‘vrijwilliger 
van het jaar’ bekendgemaakt wor-
den. 

Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar trappen de Lieshoutse 
badmintonners het nieuwe jaar 
weer af met een ‘Nieuwjaarsbor-
rel’. Tijdens deze borrel kunnen de 
sporters elkaar de beste wensen 
voor het nieuwe jaar overbrengen. 
Zoals ieder jaar wordt deze ‘bor-
rel’ gehouden voorafgaand (voor 
de senioren) en na afloop (voor de 
jeugd) van de eerste speelavond 
van het nieuwe jaar. Voor de seni-
oren en junioren is dat op 6 januari 
2015. 

Vrijwilliger van het Jaar
Belangrijk onderdeel van de 
‘Nieuwjaarsborrel’ is de bekend-
making van de ‘Vrijwilliger van het 
Jaar’. Vrijwilligers zijn immers de 
drijvende krachten van een vereni-
ging: zo ook van Badminton Club 
Lieshout, Het bestuur vindt het 
zeer belangrijk om de vrijwilligers 
te koesteren en soms ook 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. De 
groep bestaant uit onder andere 
Jolanda Steegs, Albert van Gend, 
Hennie en Mariannne Arends, Ka-
rin van den Biggelaar, Frans van 
Geesink, Niels en Derek Dirven, 
Jan Legters, Tim van Bommel, 
Frans van Waardenburg en Jos 
Kluijtmans. Zij zetten zich immers 
allemaal al jaren voor Badminton 
Club Lieshout in en zijn daarom 
eens extra in het zonnetje gezet. 

Beginnerstraining
Na afloop van de borrel wordt er 
(door de senioren) niet meer ge-
traind, maar alleen ‘vrij gespeeld’. 
Op de tweede speelavond van het 
nieuwe jaar, dat is op woensdag 
13 januari 2016 wordt er wél ge-
traind en wordt er opnieuw gestart 
met de ‘beginnerstraining’. Tijdens 
deze trainingen zal de nadruk wor-
den gelegd op de grondbeginselen 
van het badmintonspel. Aan de 
orde komen bijvoorbeeld de grip 
(hoe houd ik mijn racket vast?), de 
opstelling op het veld (waar moet 
ik gaan staan?) het spel, (hoe moet 

ik lopen?), de lijnen (wat is in? wat 
is uit?), de service (in welk vak?, 
waar moet ik gaan staan?, hoe 
moet ik opslaan?), de verschillende 
slagen en technieken en vele an-
dere basiszaken. Met deze nieuwe 
‘service’ wil Badminton Club Lies-
hout startende badmintonners de 
kans geven om op een efficiënte, 
leuke, gezellige en ook snelle ma-
nier de grondbeginselen van het 
badmintonspel aan te leren. Indien 
je mee wil doen aan deze nieuwe 
beginnerstraining zorg dan dat 
je om klokslag 20:00 uur present 
bent in sporthal ‘De Klumper’ aan 
de Papenhoef in Lieshout. Onze 

trainer, Theo de Jong, staat dan 
klaar om je op te vangen en te in-
troduceren in het badmintonspel.

Programma
Woensdag 6 jan.  
19.30 uur: Nieuwjaarsborrel jeugd 
én senioren 
19.45 uur: Bekendmaking van de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’
20.00 uur: Vrij spelen voor de se-
nioren
Woensdag 13 jan. 
Normale speelavond met om 
20.00 uur ‘beginnerstraining’

Trainer Theo de Jong (rechts) verzorgt voor Badminton Club Lieshout de 
beginnerstrainingen en trainingen voor de senioren. Ook begeleidt hij de competitieteams

Voetbalclub huldigt jubilarissen 

Nieuwjaarsreceptie bij RKVV ELI 

-50%-50%-50%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN

TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

50% KORTING OP ALLE 
DOE-HET-ZELF ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgietersmaterialen, 
verf en aanverwante artikelen, diverse hang- en sluit-
werk, ijzerwaren en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
LUCHTHAVENVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl



Donderdag 31 december 201526 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

Met Suzanne én je partner
bijkomen in het nieuwe jaar

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

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 
wij voor de afvoer van bouwafval, puin, 
hout, grond en groenafval.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 

badminton Badmintonclub Mixed blikt terug

Jaar 2015 in teken van vernieuwing

De beste wensen voor 2016 van het bestuur!

Beek en Donk – Badmintonclub 
Mixed kan terugkijken op een 
mooi jaar. Naast de sportieve 
hoogtepunten zijn er ook weer 
veel mooie evenementen georga-
niseerd. In vele opzichten heeft er 
ook vernieuwing plaats gevonden 
bij de vereniging. En dat is belang-
rijk. Jarenlange tradities blijven, 
maar die gaan hand in hand met 
nieuwe ontwikkelingen. Zo blijft 
de vereniging zich in allerlei op-
zichten ontwikkelen.

Meteen al aan het begin van het 
jaar organiseerde BC Mixed voor 
het eerst in lange tijd een jeugd-
toernooi. Mede ingegeven door 
de flinke toename van het aantal 
jeugdleden bij de vereniging. Dat 
er behoefte is aan een dergelijk 
toernooi bleek wel uit de massale 
deelname. Ruim 100 jeugdbadmin-
tonners uit de hele regio streden 
om de prijzen. Het was een groot 

succes en in januari 2016 wordt de 
tweede editie georganiseerd. Na 
de traditionele kaderavond voor 
alle vrijwilligers en de feestavond 
begin april naderde het einde van 
het competitieseizoen. Dit jaar ein-
digde dat met een unicum. Maar 
liefst drie seniorenteams werden 
op dezelfde avond kampioen. Kort 
daarna won bekerteam 4 ook nog 
de finale van de bekerwedstrij-
den. Niet nieuw maar wel op een 
nieuwe locatie werd dit jaar weer 
het jeugdkamp georganiseerd. On-
der leiding van Spongebob en zijn 
vrienden genoten ruim 50 kinderen 
en 20 begeleiders van een gewel-
dig weekend. 

Op de afsluitingsavond nam de 
kantinebeheerder Hans Gerrits 
afscheid. De nieuwe beheerders 
Hans van Gend en Bart van de Rijt 
hebben ook voor BC Mixed in-
middels de nodige vernieuwingen 

gerealiseerd. Zo hangen er in de 
kantine mooie tv-schermen waar-
op de vereniging actueel nieuws, 
foto’s en activiteiten kan laten zien. 
Daarnaast is het assortiment flink 
uitgebreid, is de kantine heringe-
richt en heeft ook de zaal een flinke 
opknapbeurt gekregen.
De start van het nieuwe seizoen 
ging gepaard met de komst van een 
nieuwe trainer voor de senioren. 
Naast de trainingen op de vrijdag-
avond is hij ook als coach aanwezig 
bij competitiewedstrijden. Vernieu-
wend voor BC Mixed en zeer goed 
ontvangen door de teams. Ook op 
het gebied van communicatie is er 
dit jaar veel vernieuwing geweest. 
De website heeft een compleet 
nieuw en modern design gekregen. 
Social media zijn geïntegreerd in 
de site en een prachtige fotoslider 
siert de homepage. Ook het club-
blad, wat al bijna 35 jaar een vaste 
waarde is binnen BC Mixed en zo’n 
8 keer per jaar verschijnt, gaat met 
z’n tijd mee. Leden die dat willen 
krijgen het blad tegenwoordig di-
gitaal toegestuurd. Uiteraard is de 
gedrukte versie ook nog beschik-
baar. Bovendien is het clubblad 
voor niet-leden ook te lezen op de 
website. 

Het jaar 2016 staat voor de deur, 
ook voor BC Mixed. De vereni-
ging wens iedereen een gezond en 
sportief nieuwjaar toe. En ook in 
2016 kun je voor alle info, laatste 
nieuws en foto’s terecht op www.
bcmixed.nl en volg je BC Mixed op 
Facebook, twitter en Instagram.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Huldiging jubilarissen op zondag 3 januari

Mixtoernooi met brunch en nieuwjaarsreceptie VV 
Mariahout

Mariahout - Bij VV Mariahout 
vindt zondag 3 januari het jaar-
lijkse mixtoernooi plaats. Vanaf 
12.00 uur spelen senioren en spe-
lers van de A-jeugd ,gemengd, een 
7-tegen-7 toernooi op sportpark 
de Heibunders. De spelers genie-
ten na dit toernooi nog van een 
heerlijke brunch. 

Om 15.00 uur begint de traditio-
nele nieuwjaarsreceptie waar alle 
leden van VV Mariahout welkom 
zijn.  Ook wordt er tijdens de recep-
tie bekend gemaakt wie er Mariaan 
en supporter van het jaar 2015 is 
geworden. Tijdens de receptie heb-
ben ze ook nog enkele jubilarissen 
die ze in het zonnetje zetten. Zij 
worden hieronder opgesomd. 

25 jaar lid
Art van Heeswijk, Mark van Hoof, 
Han Leenders, Rob Vermeulen en 
Jacqueline Nijland-vd Heuvel

40 jaar lid
Toon de Groot, Grard van Hoof, 
Jorlan van Hoof, Frank Maas en 
Piet van den Heuvel

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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 Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Op zoek naar een nieuw bed? Omdat je niet meer lekker ligt, 
je matras ouder is dan 8-10 jaar of je wilt je slaapkamer 
opnieuw inrichten? Auping helpt je graag bij het kiezen van 

15%
op het Aupingassortiment*
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De opruiming is gestart. Verkozen tot de gezelligste winkel van helmond. Wij wensen een stijlvol 2016 en bedankt voor uw gezelligheid in 2015

Lounge “VOLARE”
Zoals afgebeeld in
luxe stof Maison / 

Moreno
€1.899,-

€1699,-
2,5-zits Capri met 

ottomane in stof vanaf 
INTRODUCTIEPRIJS 

€ 1499,- 

€1299,-
(afgebeeld in stof 

Volterra)

Met Gratis verlichting
Bij aankoop v.a. 400,- aan H&H en Xooon meubelen ontvangt u 

10% over uw aankoopwaarde cadeau om te besteden aan 
verlichtingsproducten uit de Youniq collectie.

	 Zondag	
	 geopend	

Engelseweg 212
Tel 0492-475624 
www.stijlenco.nl 

Openingstijden:
ma. 13.00-18.00 
di. t/m do. 9.30-18.00 
vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00
zo. 12.00-17.00 

	 Zondag
	 geopend

Badmintonclub Mixed blikt terug

Jaar 2015 in teken van vernieuwing
11 Leden van Runnersclub Lieshout in actie
Drukke Kerstloop in Gemert

Lieshout - Elk jaar weer trekken veel lo-
pers naar Gemert, die zo met de Kerst-
dagen wel een paar calorieën kwijt wil-
len. Onder de 330 deelnemers ook 11 
leden van Runnersclub Lieshout. Start 
en finish waren voor het kasteel, verder 
was het 2,5 kilometer lange parcours 
afwisselend met zandpaden, klinkerweg 
en fietspaden. De trimmers konden kie-
zen voor 1, 2, 3 of 4 ronden.

Er waren alleen prijzen voor de lang-
ste afstand, de 10 kilometer. Helaas 
was dat dit jaar niet voor een RCL-er 
weggelegd, al kwam Anne Smeets 
Jonkers daar nog het dichtste bij met 
een mooie 4e plaats in 46:38. Elly 
Faber liep mooi haar eigen tempo en 
finishte in dezelfde tijd als vorig jaar, 
53:58. Wilma de Jong had een paar 
seconden meer nodig en eindigde 

in een tijd van 54:19. Annemieke de 
Jong zien we steeds vaker aan de start 
van een wedstrijd, de trail-lady finish-
te in een mooie tijd van 56:27. Karin 
Streeder liep 3 ronden, zij legde de 7,5 
kilometer af in 41:40, goed voor een 
mooie 3e plaats. Helaas geen podium 
voor de kortere afstanden. Pech was er 
voor Mireille de Ridder, door een bles-
sure kon zij slechts een rondje lopen in 

18:45. Bij de heren was Evert Brouwers 
de snelste RCL-er op de 10 kilometer 
met een tijd van 43:41, op enige af-
stand gevolgd door Mies van Berlo in 
een tijd van 46:30. Twan Sterken Liep 
ook in Gemert weer een sterke wed-
strijd en finishte in 49:52. Joan van 
Wetten maakte ook de 4 ronden, al 
ging het laatste rondje wat moeilijker 
toch een mooie tijd 57:12.

hardlopen

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

Paul Smulders

AFLOSSEN KLEINE REST-
HYPOTHEEK VOORDELIG?
Veel ouderen onder ons bezitten ener-
zijds een eigen woning met een kleine 
(rest) hypotheek en hebben anderzijds 
wat spaargeld op de bank. Gezien de op 
dit moment zeer lage rente op dit spaar-
geld ten opzichte van de hogere hypo-
theekrente komt regelmatig de vraag 
voorbij of het voordelig is de hypotheek 
af te lossen met dat spaargeld. Daarbij 
speelt tevens dat er al vanaf 2005 een 
wet bestaat op grond waarvan belas-
tingbetalers met een lage of geen hypo-
theek geen fiscale bijtelling meer krijgen 
voor het eigenwoningforfait. Hierdoor 
kan het voordelig zijn de hypotheek 
volledig af te lossen. Dit kan uiteraard 
alleen maar als u voldoende spaargeld 
heeft. De lage rente die u over uw 
spaargeld ontvangt na aftrek van de 
rendementsheffing van 1,2% (box 3) is 
meestal minder dan de hypotheekrente 
die u aan de bank betaalt, rekening 
houdend met het fiscale voordeel.
Stel u heeft een woning met een WOZ-
waarde van € 250.000, een resthypo-
theek van € 30.000 tegen 4% rente, 
€ 80.000 spaargeld dat 0,7% rente 
oplevert en u valt in de tweede belas-
tingschijf voor AOW-gerechtigden met 
een tarief van 24,10%. Door aflossing 
van de hypotheek betaalt u € 1.200 per 
jaar minder hypotheekrente en betaalt 
u € 360 minder box 3 belasting over uw 
spaar-geld. Daar tegenover ontvangt u 
€ 210 minder rente op uw spaargeld. 
Per saldo is uw jaarlijkse voordeel door 
de aflossing dus € 1.350!

Wij adviseren u wel u vooraf goed te 
laten inlichten over de consequenties, 
omdat het effect in elke persoonlijke 
situatie weer anders is.

Frank van Esch erelid VV Mariahout
Mariahout - Tijdens de vrijwilli-
gersavond op vrijdag 13 decem-
ber is Frank van Esch gekozen tot 
erelid van VV Mariahout. 

Via deze weg wil de club Frank 
nogmaals van harte feliciteren met 
deze welverdiende en mooie titel. 
Geniet ervan Frank, het is meer 
dan verdiend!

Frank van Esch (r) met zijn vrouw en 2 dochters
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Kijk voor foto’s van evenementen op 
www.mooilaarbeek.nl

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

sound-light.nl

Donderdag 31 december
Oud en Nieuw Bij-Ons
22.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsconcert O&U
13.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zaterdag 2 januari
Flessenactie Raopers jeugdcarnaval
10.00 uur, Lieshout

Expositie Kunst
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

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

Zondag 3 januari
Veldtoertocht Aan de Wielen
8.30 uur, Sportpark de Hut, 
Aarle-Rixtel

Maandag 4 januari
Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk

Dinsdag 5 januari
Nieuwjaarsinloop Seniorenvereniging/
KBO Lieshout
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 8 januari
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zondag 10 januari
Presentatieviering communicanten 
Beek en Donk
11.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Jeugdreceptie Ganzendonck
13.11 uur, Café/Zaal Dave van de 
Burgt, Beek en Donk
 
Prinsreceptie Ganzendonck
14.30 uur, Café/zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Donderdag 14 januari
Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal de Pelgrim, Mariahout


