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Beek en Donk – Voetbalvereniging 
Sparta’25 uit Beek en Donk hield 
maandag een interactieve en wetens-
waardige thema-avond voor haar 
kaderleden, ouders van jeugdspe-
lers en bestuursleden van de andere 
Laarbeekse voetbalverenigingen. 

Gastsprekers Art Langeler (Hoofd 
Jeugdopleiding PSV) en Rick de 
Rooij (Hoofd Jeugdopleiding onder-
bouw Helmond Sport) deelden hun 
ervaringen met de aanwezigen en 
voorzagen hen van advies.  

Boeiend
Waar het thema betrekking had 
op ‘Ouders langs de zijlijn, positief 

of negatief’, werd er ook veel ge-
sproken over voetbaltechnische 
zaken en verschillende situaties 
waar amateurclubs en de vrijwil-
ligers mee te maken krijgen. Het 
publiek kon vragen stellen aan de 
gastsprekers en daar werd gretig 
gebruik van gemaakt, waardoor de 
avond een half uur langer duurde 
dan gepland.

Plezier 
Rick de Rooij vertelt: “De nadruk 
leggen op plezier, dat is het be-
langrijkst voor jonge kinderen. 
Ieder kind heeft onvoorwaarde-
lijk geloof en steun nodig van 
zijn of haar ouders. Vaak vinden 
de ouders een verlies van 7-0 er-
ger dan het kind zelf. Die heeft 
misschien wel heel veel plezier 
gehad, ook al is de wedstrijd 
verloren. Als ouder zijnde is het 
belangrijk om je kind eerst te 
bevragen, voordat je oordeelt.” 
Volgens Rick ligt de kracht bij 
het stellen van de juiste vragen. 
“Kinderen vertellen namelijk 
meer dan je beseft. Vaak hoor 
je: ‘Wat heb je gemaakt?’, ‘Heb 
je gescoord?’. In plaats daarvan 
kun je beter open vragen stel-
len, waarop je kunt doorvragen: 
‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Heb je 
het leuk gehad vandaag?’ Het is 
beter om de inspanning te waar-
deren in plaats van het resultaat 
en om te oordelen over de ont-
wikkeling in plaats van over de 
handelingen.”

Lees verder op pagina 3 in deze 
krant. 
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Gemeente Laarbeek wil in 2016 titel ‘dementievriendelijke gemeente’  verwerven 

347 inwoners uit Laarbeek lijden aan dementie

 Er was veel animo voor de thema-avond ‘Dementievriendelijk Laarbeek’ 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
wil in 2016 de status van demen-
tievriendelijke gemeente verwer-
ven. Een eerste aanzet werd vo-
rige week woensdag gegeven in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. Welzijnsinstelling ViERBINDEN 
organiseerde deze avond, met als the-
ma ‘Dementievriendelijk Laarbeek’. 

Door middel van een filmpje en ver-
klaringen van ervaringsdeskundigen 
kregen ongeveer 75 bezoekers een 
duidelijk beeld van het verschijnsel 
dementie en de ziekte van Alzheimer. 
Niet alleen de bekende verschijnselen 
van vergeetachtigheid kwamen voor 
het voetlicht, ook de minder bekende 
kanten als plotselinge woedeaanval-
len, opstandigheid en agressief gedrag 
kwamen aan de orde in de inleiding 
van de avond. 

Indrukwekkend 
Duidelijk en aangrijpend was het in-
terview met Astrid Meijer, die vertel-
de hoe de ziekte van Alzheimer zich 
openbaarde bij haar vader. Ze kwam 
terecht bij Henrie Bouwmans, die haar 
als dorpsondersteuner aan de hand 
nam om haar wegwijs te maken in 
het woud van ondersteunende instan-
ties. In het eerste deel van de avond 
werd de ziekte dementie verduidelijkt 
met kengetallen. Zij gaven aan dat de 
problemen voor de afnemende groep 
mantelzorgers steeds groter worden. 
Mantelzorgers zijn immers voor een 
groot gedeelte werkende mensen, die 
te maken krijgen met een toenemend 
aantal patiënten.

‘Pittbull-houding’ 
Het tweede deel van de avond be-
stond uit een inventarisatie van pro-
blemen. Een groot probleem, dat door 
velen werd aangedragen, is het eerste 

gesprek. Dit voert men tegenwoordig 
met het loket Peel 6.1, dat een ingang 
moet bieden voor zes gebieden in de 
Peelregio, waaronder de gemeente 
Laarbeek. Het aangegeven telefoon-
nummer, dat na een lange en emotio-
nele afweging moet worden gebeld, is 
duidelijk overbelast en men voelt zich 
dan snel weer overbodig èn een num-
mertje. In één van de groepen vertelt 
Teunie, hoe zij werd geconfronteerd 
met het probleem dementie: “Ik kwam 
zoals zo vaak bij mijn moeder op be-
zoek en ik zag dat het huis niet schoon 
was.” Na de indicatie begon het 

gevecht met de instanties. “Je moet 
een pitbull-houding hebben”, riep één 
van de aanwezigen uit. Ook de kwali-
teit van de gesprekken met hulpverle-
ners blijkt nogal te verschillen. 

Toekomstbeeld 
Dré de Kort, casemanager van Savant, 
heeft ervoor gezorgd dat Bladel een 
dementievriendelijke gemeente werd. 
Hij is als begeleider bij het proces in 
Laarbeek betrokken en vatte aan het 
einde van de avond alles nog eens sa-
men. Belangrijk wordt gevonden één 
aanspreekpunt voor mensen die hulp 

willen, misschien zelfs een landelijk 
alarmnummer. Extra kennis en aan-
dacht voor het probleem bij winkeliers, 
verenigingen, etc. is nodig. Daarnaast 
een stappenplan, dat bekend is bij alle 
inwoners. Samen met de aandacht 
voor jong-dementen worden deze 
punten genoemd als idealen, voordat 
Laarbeek dementievriendelijker wordt. 
Sommige bezoekers van de avond vre-
zen dat er met de inzichten en plannen 
van deze avond niets wordt gedaan. 
Laten we hopen, dat deze bezoekers 
geen gelijk krijgen. Het woord is nu 
aan de dorpsondersteuner.

Kletsavonden in Laarbeek

Witte gij’t nog? 

Carnabeats

Pag.  7

Pag.  9

Pag. 3&5

Interessante thema-avond bij Sparta’25 over coaching

“Spreek elkaar aan op gedrag langs de lijn”
De aanwezigen luisterden boeiend naar wat de sprekers te vertellen hadden 
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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

Alles waar je echt van houdt,
zal je warmte blijven geven.

ook al is het niet gebleven, 
Het blijft altijd een deel van jou, 

een stukje van je leven

Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de moeilijke strijd die 
hij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede 
dat van ons is heengegaan

Michaelplein 21
5741 JR Beek en Donk

Het afscheid heeft, overeenkomstig de wens van Hans, in besloten kring 
plaatsgevonden.  

* Aarle-Rixtel, 17 juni 1946 † Helmond, 28 januari 2015

Hans Biemans

Riet Biemans-Janssen

lieve zorgzame man van

Ik zal hem vreselijk gaan missen.

Riet Biemans-Janssen
Familie Biemans
Familie Janssen

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het 
was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is 
overleden onze lieve moeder en oma

Sjaan van der Aa-van den Tillaar
echtgenote van

Jan van der Aa † 

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

 Lieshout: Hans en Marjon
     Sylvie en Remco
     Nicole
 Lieshout: Anja en Raymond
     Carlijn en Jeroen
     Guus
 Eersel: Ad

31 januari 2015
Correspondentieadres:
Ribbiusstraat 16, 5737 BC Lieshout

De Eucharistieviering wordt gehouden op vrijdag 6 februari      
om 11.00 uur in de parochiekerk St. Servatius aan de 
Burgemeester van den Heuvelstraat te Lieshout, waarna om 
13.30 uur de crematieplechtigheid volgt in de aula van 
crematorium Berkendonk aan de Meanderlaan 1 te Helmond.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Het verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam.
Als je dan toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de rust is gegeven.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is van ons heengegaan mijn dierbare man, 
onze lieve vader, schoonvader en opa 

Toon Oosthoek
echtgenoot van

Clara Oosthoek-van Neerven

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

 Beek en Donk: Clara Oosthoek-van Neerven
 Beek en Donk: Helma en Peter
  Marlou - Stefan
  Danique
 Beek en Donk: Marc en Marij
  Danny
  Wendy

31 januari 2015
Beverstraat 71, 5741 KW Beek en Donk

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 6 februari om 
11.00 uur in de aula van de De Groof uitvaartcentrum, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, gevolgd door de begrafenis       
op de parochiebegraafplaats H. Leonardus, Kapelstraat te      
Beek en Donk.

U kunt afscheid nemen van Toon in De Groof uitvaartcentrum, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op donderdag 5 februari van 
18.30 tot 19.30 uur.

Samenkomst voor de afscheidsdienst in het uitvaartcentrum, 
waar tevens gelegenheid is om schriftelijk te condoleren

Iedereen die zich betrokken voelt bij het overlijden van Toon is 
van harte welkom.

  to-the-point
     rouwverwerking/ life-coaching     

Rouwen is zwaar, rouwen kost tijd
              Kom je er zelf niet uit? Blijft het je leven beheersen? 
              Ik kan je hiermee helpen. Neem contact op voor een            

                         vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek

Ronald Meijer, life-coach  tel: 0651212176  www.life-coach-to-the-point.nl

Soms is er zoveel wat we 
voelen

maar zo weinig wat we kunnen
zeggen …

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar 
voor zijn toewijding, zorg en liefde,

delen wij u mede dat ons pap en opa is 
overleden in de leeftijd van 90 jaar

Sjef van Heugten
erelid van Harmonie Sint Caecilia Lieshout

weduwnaar sinds 2003 van

Jo Jansen

Anne-Marie en Henk
   Jochem en Inge
   Marjolein en Paul

31 januari 2015

We hebben afscheid van ons pap, opa 
genomen op donderdag 5 februari 2015.

Correspondentieadres: 
Hemelrijk 55, 5737 HG  Lieshout
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Graag willen wij iedereen bedanken voor  het bezoek, 
de bloemen, de  kaarten en de grote belangstelling in de kerk

 na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Nelly van den Berg – Swinkels
Het is goed te weten dat velen met ons hebben meegeleefd.

Cor van den Berg 
 kinderen en kleinkinderen

Beek en Donk

Dankbetuiging

Drentenaar verrast bezoekers Sauwelavond

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

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

Beek en Donk - De 47e Sauwelavond 
van de Teugelders van Ganzendonck 
begint traditiegetrouw met het optre-
den van de dansmariekes, die Prins 
Luuk de XLIII (Rob van Doore) met zijn 
gevolg naar het podium begeleiden en 
de ‘boot’ inhelpen. Het is het begin van 
een gezellige, informele avond met een 
hoogstaand programma, bestaande uit 
zeer goede kletsers en ludieke (muziek)
groepen. 

De campingbeheerder 
Kletser Berry Knapen opent als Harrie de 
campingbeheerder de avond en krijgt 
de lachers meteen op zijn hand met wat 
snelle grappen, waarin de mensen op de 
eerste rij het doelwit zijn. Hij prijst zijn 
camping met veel enthousiasme aan met 
alle ‘luxe’ die daarbij hoort. Tandpasta 
hoef je zelf niet mee te nemen: “Er zit 
nog zat in de wasbak!”, aldus ‘Harrie’. 
“Ik verhuur ok cerevéns, en dan komme 
ze klaage de dur niks binnen stu. Dé 
klopt… tis nu stacerevén.” De schoon-
maak is in goede handen bij het Poolse 
poetsbedrijf dat jaarlijks langskomt.  Met 
de woorden: “Afijn ge moet mar us 
langskomme”, nodigt hij het publiek uit. 

Striepke veur 
Het cabaret van Striepke veur staat als 
tweede op de bühne. Zij brengen een 

eerbetoon aan hullieje Willie (van der 
Kuylen) omdat er voor hem geen musical 
gemaakt is, zoals voor Berrie van Aerle. 

Het absolute toppunt 
Dan volgt de verrassing van de avond: 
de Drentse Koop Drost als Boer Harms. 
Hij neemt de Laarbeekse politiek met het 
publiek door. Zo praat hij over het win-
terklaarmaken van de tuin van zijn vriend 
Hans Ubachs, die niet aanwezig kan zijn 
omdat hij een ander ‘klusje’ heeft. Later 
komt hij daarop nog terug en geeft hij 
aan dat een dagje Sinterklaas Ubachs 
voor de rest van het jaar de zwarte piet 
heeft gemaakt.  Om het ook nog even 
te hebben over die andere gewezen 
wethouder Theodoor Biemans. “Koning 
Biemans van PNL, weten jullie waar dat 
voor staat? Provoceren, naaien en lek-
ken”, aldus boer Harms, die met Biemans 
nog wel eens een boompje wil opzetten. 
Harms is op zoek naar vervanging voor 
zijn kwijtgeraakte bijenvolk, dat hij in 
het wespennest van Beek en Donk ook 
niet zal vinden. Harms zegt dat je voor 
gaatjes in de oren van je dochtertje van 
een half jaar oud naar Deurne moet, om-
dat die juwelier tenminste ‘zuiver’ schiet. 
Met allerlei subtiele verwijzingen naar de 
politiek lokaal en landelijk weet hij het 
publiek doorlopend in een lachstand te 
houden. 

Ex-drugskoerier Joepie S
Harry Hens als ex-drugskoerier Joepie 

S komt binnen met de mededeling dat 
hij wel iets anders wil drinken als water. 
De ober is hem niet snel genoeg. “Matje 
deez tent is nie van jou anders waar de 
wel vlugger.” De gele Lieshoutse rakker 
die hem gebracht wordt door een leuke 
jongedame zorgt voor hilariteit, omdat 
Harry haar wel ‘mondeling’ wil bedan-
ken. Iets drinken bij barjuffrouw Ine le-
vert wat mooie woordspelingen op met 
‘Geef mij maar een Hero-Ine’ en ‘Voor 
mijne maat een Coca-Ine’. Hij wil ook wel 
wat overheidsgeld, omdat toch iedereen 
op de overheid scheldt, waarmee hij dan 
een speedboot koopt om de sfeer op te 

snuiven.  Hilarische woordspelingen vol-
gen elkaar snel op en zorgen dat het pu-
bliek niet meer bijkomt van het lachen. 

Social Media 
De groep ‘Jeroens Clan’ gaat in op 
de actualiteit van Facebook, Twitter 
en alle andere snelle veranderingen. 
Tussendoor nemen ze nog een loopje 
met het fenomeen lokale radio. Frank 
Schreien sluit de rij en krijgt de lachers 
vooral op zijn hand met de vele, zoals 
hij zelf al aankondigt, vrouwonvriende-
lijke grappen. Zijn vrouw is zo ‘lilluk’ dat 
hij GHB in zijn eigen drankje deed bij de 

eerste ontmoeting. Vrouwen met over-
gewicht moeten het nogal ontgelden. 
Met zijn definitie van homo’s als kring-
spiermusketiers en call-girls als hoeren 
met beltegoed sluit hij zijn praatje af. 

De Teugelders van Ganzendonck kun-
nen terugkijken op een zeer geslaagde 
avond, volgens adjudant Ronnie Tijssen 
één van de sterkste ooit. 

“Matje deez tent is nie van jou anders waar de wel vlugger” Frank Schrijen

Boer Harms kwam helemaal vanuit Drenthe, maar was goed op de hoogte van de lokale politiek

Iedereen die met het overlijden van mijn echtgenoot 

Ir. L.G.F.M. (Loek)  Swinkels
op welke manier dan ook hartelijkheid, vriendschap en medeleven heeft 

getoond, willen we van harte dank zeggen. Het was een moeilijke, maar in 
empathie rijke en warme tijd van toch moeten loslaten. Zo velen hebben ertoe 

bijgedragen om voor Loek een waardig afscheid met gilde eer te creëren en 
tevens aan ons gezin oprecht aandacht geschonken. 

Het zal ons allen in deze eerste tijd van schrijnend gemis troost en steun zijn!  

Christine Swinkels -Lutz en familie

Dankbetuiging

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van oprichter en erelid van 
onze rijvereniging 

Bart Coppelmans
Wij, bestuur en leden van PSV St. Bernadette, zullen Bart bijzonder missen en 
zijn hem dankbaar voor het vele dat hij voor onze vereniging heeft betekend. 

Wij wensen Corry, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het 
dragen van dit grote verlies.

Namens bestuur en leden van PSV St. Bernadette Mariahout

Steunbetuiging

STEUN

Vervolg voorpagina

Boeiende thema-avond bij Sparta’25 over coaching 
Gastspreker Art Langeler: “Bij PSV 
worden met regelmaat ouderavon-
den gehouden en ook avonden 
samen met alle begeleiders. Het is 
belangrijk dat de ander zegt wat jij 
denkt.” De trainers bij PSV heb-
ben volgens hem dan ook dezelfde 
uitgangspunten. “Bij PSV wordt er 
gewerkt met processen en niet met 
producten. We leiden spelers op voor 
het eerste elftal en verkopen ze aan 
het buitenland. Voor de jeugdoplei-
ding van PSV is dat het bestaans-
recht.” Over de aanpak van coa-
ching is Langeler duidelijk: “Je moet 
niet coachen op resultaat. Coachen is 
aanwijzingen geven op technisch ge-
bied. Je leert door ervaring.” Waarop 
De Rooij aanvult: “Fouten maken is 
prima!”

Aanmoedigen vs coachen 
Veel ouders staan langs de zijlijn om 
hun kind(eren) aan te moedigen. Dit 
kan op verschillende manieren. Het 
aanmoedigen op zich is prima, maar 
wanneer je gaat coachen, is dit fout. 
Langeler geeft aan dat een ouder 
vertrouwen moet hebben in de or-
ganisatie en begeleiding. Zij zijn ten-
slotte de ‘professional’. “Je vertelt 
een chirurg immers ook niet hoe het 
moet?

Daarnaast is het voor een kind ver-
warrend als mensen langs de zijlijn 
iets anders roepen dan dat de coach 
aangeeft. Normen en waarden zijn 
belangrijk. In en langs het veld mag 

je elkaar aanspreken op wat goed en 
fout is.”

“Vaak vinden de ouders 
een verlies van 7-0 erger 

dan het kind zelf “

Wisselbeleid 
Technisch jeugdcoördinator van 
Sparta’25, Ton Hendriks, vraagt de 
gastsprekers hoe om te gaan met wis-
selbeleid. Langeler: “Voor mij is er 
een grens tussen prestatie- en recre-
atievoetbal. Al het recreatievoetbal 
komt voor mij onder de topklasse. Ik 
zou iedereen dan ook evenveel laten 

spelen, mits ze bijvoorbeeld veel min-
der trainen.” Géry Snijders, commis-
sie voetbalzaken Sparta’25, is het niet 
eens met Langeler voor wat betreft het 
recreatievoetbal. “Wij willen als club 
met onze teams zo goed mogelijk pres-
teren. Ieder team moet evenveel aan-
dacht krijgen, van de A1 tot de F7.” 

Conclusie 
De avond verdiende meer publiek, dan 
dat er nu aanwezig was (zo’n 100 per-
sonen). Met name ouders van kinderen 
ontbraken. Toch hebben de aanwezi-
gen zeker voldoende opgestoken om 
de verkregen kennis in de praktijk te 
brengen en waar nodig anderen aan te 
spreken op hun ‘gedrag langs de lijn’.

Gerhard Vermaeten(r) van RKVV ELI in gesprek met gastspreker Ard Langeler(l)
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Kienavond met de KBO

Viering Lourdesgrot MariahoutSuccesvol seminar ‘Toekomst kerkgebouwen in de Peel’

Lieshout – de Seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt vrijdag 6 febru-
ari weer de bekende en gezellige kie-
navond.

Als u er nog nooit geweest bent, pro-
beer het eens, het bevalt zeker. Kom 
naar het Dorpshuis en schuif gezellig 
aan samen met al die anderen aan 

een van de lange tafels. Kom kienen 
en win een van de prachtige prijzen 
en misschien wel het bedrag dat in de 
jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis 
is open om 19.00 uur en het kienen 
begint om 20.00 uur. Na het kienen is 
er traditiegetrouw de loterij. De KBO 
nodigt iedereen van harte uit om eens 
mee te doen. 

Mariahout – De kerk in Mariahout viert 
woensdag 11 februari de feestdag van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In 
Mariahout bij de Lourdesgrot wordt 
jaarlijks aandacht aan dit feest gegeven. 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de 
Heilige Bernadette zijn ieder op een bij-
zondere manier met Lourdes en ook met 
Mariahout verbonden. 

Op 14-jarige leeftijd, tussen 11 febru-
ari en 16 juli 1858, kreeg Bernadette 
Soubirous 18 keer een visioen van een in 
het wit geklede dame. Deze verschijning 
maakte zich bekend als ‘Immaculada 
Councepcion’, dat kon niemand anders 
dan Maria zijn, de moeder van Jezus. 
Met haar bewering dat ze Maria had 
gezien, stuitte Bernadette Soubirous op 
de nodige twijfel. In 1862 kregen haar 
verschijningen toch een kerkelijke erken-
ning van de bisschop van Tarbes. Vanaf 
dat moment groeide Lourdes uit tot de 
grootste bedevaartplaats ter wereld. 

Op talloze plaatsen, ook in Mariahout 
(1935), werd de grot nagebouwd.

Met het samengaan van alle 
Laarbeekparochies als ‘Parochie Zalige 
pater Eustachius van Lieshout’, gaat 
in Mariahout de Mariatraditie rond 
kerk en Lourdesgrot door.  De vaste 
Mariavieringen in Mariahout zijn: 11 fe-
bruari feestdag van O.L.Vr. van Lourdes, 
2 mei opening meimaand,15 augustus 
Maria Tenhemelopneming (viering met 
Lichtprocessie). 

Woensdag 11 februari 2015 om 19.00 
uur is er een speciale gebedsviering in 
de kerk, waarna de kerkgangers geza-
menlijk naar de grot gaan om aan Maria 
een kaarsenhulde te brengen. De viering 
wordt voorgegaan door lectoren. Samen 
met het oMase-koor worden er vanaf 
18.45 uur Marialiederen gezongen. U 
wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Helmond/Laarbeek - Het seminar 
‘Toekomst kerkgebouwen in de Peel’ 
werd gehouden op 30 januari door het 
Peelnetwerk. De Initiatief Stuurgroep 
Herbestemming Leonarduskerk maak-
te ook deel uit van de organisatie. Er 
was veel belangstelling: ruim honderd 
mensen waren in de Leonarduskerk in 
Helmond, hét perfecte decor voor deze 
interessante ochtend. Deze kerk is in 
2007 herbestemd tot gezondheidscen-
trum en daarmee een mooi voorbeeld 
van herbestemming.
 
Doel van het seminar was om partijen 
bij elkaar te brengen, de krachten te 
bundelen en samen na te denken over 
de toekomst van kerkgebouwen in de 
Peel. Vorige week kon men al in de 
MooiLaarbeekKrant lezen over de her-
bestemming voor de Leonarduskerk op 
Donk. Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, 
van de leerstoel Cultuur in Brabant aan 
de Universiteit van Tilburg, hield een in-
teressante inleiding. Volgens hem is het 
een uitdaging om niet alleen kerkge-
bouwen overeind te houden, maar ook 
aan een jongere generatie door te ge-
ven wat de bezieling was van deze plek-
ken. Ook bracht  hij in ervoor te zorgen 
dat de nieuwe functies van de kerk in 
het verlengde liggen van het gedach-
tengoed van de oorspronkelijke functie.

Er vond een levendige discussie plaats 
over de dilemma’s waar parochiebestu-
ren, dorpsraden en gemeenten tegen 
aan lopen. Zo werd aangegeven dat het 
wenselijk is de tijd te hebben het her-
bestemmen van kerken gefaseerd uit te 
voeren. Het is van belang geen over-
haaste beslissingen te nemen. Hierbij 
werd wel de kanttekening geplaatst 
dat je moet zorgen dat dit niet leidt tot 
verloedering van de leegstaande kerk. 
Ondernemers vertelden over hun er-
varingen met het herbestemmen van 
kerken. Zo gaf Stephan Van de Ven, 
directeur van Bouwbedrijf van de Ven, 
het advies om een top tien op te stellen 
van kerken met de hoogste maatschap-
pelijke waarden in de Peel. Deze lijst kan 
in ieder geval leiden tot bewustwording 
en discussie. 

De aanwezigen gingen in groepen uit-
een om met elkaar te praten over de 
situatie van kerken en de mogelijke 
oplossingen in de toekomst. Centraal 
stond de vraag hoe ze er gezamenlijk 
voor kunnen zorgen dat vrijkomende 
kerkgebouwen weer een waardevolle 
functie krijgen voor gebruikers en hun 
omgeving. Een van de uitkomsten was 
dat het belangrijks is dat ook de jongere 
generatie zich betrokken voelt bij de 
kerk, oftewel dat ze zich de kerk toe-
eigenen.

Er was veel kennis, ervaring en enthou-
siasme aanwezig in de zaal. Belangrijk 
is om de krachten te bundelen in De 
Peel de komende tijd. Vandaar dat het 
Peelnetwerk een community wil opbou-
wen. Een onderdeel van deze community 
is de LinkedIn groep ‘Kerken in de Peel’: 
http://linkd.in/1HbJfdl. Een digitaal plat-
form voor iedereen die hulp, tips of ideeën 
over het herbestemmen van kerken in de 
Peel aanbiedt of juist vraagt om deze infor-
matie. Ook is het een platform om mensen 
met elkaar (en elkaars netwerk) in contact 
te brengen. Het is wel aan de aanwezigen 
zélf om deze community te bouwen.

Op de website van het Peelnetwerk 
vindt u meer informatie over het project 
‘Toekomst kerkgebouwen in de Peel’, met 
daarin ook een film met goede voorbeel-
den van herbestemmingen van een aantal 
kerken in de Peel, en een link naar de com-
munity ‘Kerken in de Peel’ op LinkedIn: 
www.peelnetwerk.nl/projecten/toekomst-
kerkgebouwen-26
                    
Het seminar werd georganiseerd door 
het Peelnetwerk in samenwerking 
met de VKKNB, de provinciale werk-
groep vrijkomende kerkgebouwen, SAS, 
InitiatiefStuurgroep Herbestemming 
Leonarduskerk, Groeps Care bv, wijkraad 
Heusden, gemeente Laarbeek en de pro-
vincie Noord-Brabant.

Archieffoto van een eerder gehouden viering

Zaterdag 7 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Voor alle intenties 
van januari die staan opgeschreven in het inten-
tieboek Lourdesgrot, Marinus Beniers (mged), 
Pauline van den Elzen (mged), Bert Schevers 
(mged), Johannes en Henrika van den Heuvel-van 
der Aa, Hein en Miet Vogels-van den Heuvel en 
hun kinderen en familie, André Leenders (mged), 
Norbertus Daniëls en Antonius Daniëls en echt-
genote, Ans van Hoof-Zomers en Linda van Hoof 
(mged), Overleden ouders van der Aa-Saris, Zuster 
Adeltruda, Martien Roijackers (verj).
 
Zondag 8 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Ton Verbakel 
(par.),
Wim Strik, Henk van den Berkmortel  (verj./ par.), 
Overleden ouders Vereijken–Verhagen (jrgt), 
Overleden ouders Jan en Truus van Dijk–de Vries 
(verj. moeder), Ben Sibon (KBO), 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Marietje van 
Kaathoven-van Bakel (mged), Toon van Osch 
(mged), Jan Gilsing (buurt Achterbos), Truus 

Merks-van Hoof, Martien Poels (mged), Anna en 
Marinus Daniëls-van den Baar (Trouwdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-van 
Dinther, Frans en Mina van der Horst-Huijbers 
(sterfdag), Marinus en Miet Leenders-van Boxmeer 
Aska de dochter en overleden familieleden, Betsie 
Lammers-Swinkels en echtgenoot Henk, Willie van 
Vijfeijken, Miet van de Laar-Verhagen, Maria de 
Kort, Jan van Laarhoven.

Maandag 9 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 10 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 11 februari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

19.00 Mariahout O.L.Vrouw van Lourdes 
Gebedsviering voorgegaan door lectoren. 

Het oMase-koor zingt samen met de kerkgangers 
Marialiederen. Op het einde van de viering gaan 
wij gezamenlijk naar de grot om aan Maria een 
kaarsenhulde te brengen. 
Intenties in deze viering voor: Leden en overleden 
van de broe-derschap van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes, voor de overleden vrijwilligers van onze 
parochie.

Donderdag 12 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 13 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
7 t/m 13 februari 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Redacteur: Marie-Christine van    
    Lieshout
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel  

Mariahout - Hagelstenen vallen afge-
lopen zaterdag als confetti uit de lucht. 
Het uitverkochte buurthuis is gelukkig 
aangenaam warm. Carnavalsvereniging 
de Heikneuters hield hun jaarlijkse 
kletsavond. Vanavond vindt de laat-
ste in een reeks van drie plaats. Een 
avond voor Mariahoutenaren, door 
Mariahoutenaren. 

Jeugdig publiek
Tonpraatster Bertha van de Meuleperd 
valt het op. Er is veel jeugd aanwezig. 
Voor haar een reden om dit volluk eens 
lekker te plagen. Vooral Royke (van Dijk) 
moet het de rest van de klets ontgelden. 
Terwijl ze publiekelijk haar huwelijksle-
ven behandelt, krijgt de Grottendorfer 

Blaaskapel er regelmatig van langs. Na 
een prachtige show van de dansmarie-
kes kan Mariahout aan de bak.

Prins Ludwig
Vreugde en verdriet zijn emoties die 
dicht bij elkaar liggen. Eerder die avond 
bedankt prins Ludwig iedereen voor de 
steun na het overlijden van zijn moeder. 
Zijn vriendengroep laat hem kort daarna 
lachen met een film waarin Ludwig, die 
bij DHL werkt, in Mariahout pakketjes 
gaat bezorgen. De droge humor en het 
acteertalent van de plaatselijke midden-
stand maakt het tot een komisch ge-
heel.  Daarna nemen Jan Egelmeers en 
Wim Hagelaars als ‘Werus wa Anders’ 
de prins ‘kunstig’ op de korrel.

Frisse dames
In een schitterend decor maken de 
dames van ‘WaNaw’ zwaaiend met 

wc-borstels hun opwachting. Het fleu-
rige geheel speelt zich af in de toilet-
ten waar ‘De raad van Elf’ er weer een 
zooitje van gemaakt heeft. Met vaart 
en goede zang wordt de act van Albert 
van de Bogaard, Mari van Eijndhoven 
en Gerry van de Broek ingeleid. Staande 
bij het urinoir tapten ze de ene mop na 
de andere, waarbij ze hun echtgenotes 
niet spaarden.
 
Actualiteit
Voor de frietkraam van ‘Kiek ons’ wor-
den naast de gevechten met de kilo’s 
- “Ik was me tegenwoordig met afwas-
middel. Verwijdert alle vet” - ook de 
perikelen in de gemeente besproken. 
Via een ‘patatje oorlog’ belandt friet-
bakker Twan van de Linden regelrecht 
in een ludieke anekdote: “Ik was friet 
aan het bakken voor de gemeente, gaat 
de burgemeester opeens alles uitdelen. 
Ik zeg tegen hem. Je bent toch zeker 
sinterklaas niet. Je kunt de boom in!” 

Cloons
De cloons van Erp goochelen met het 
publiek. Ze gaan geruisloos over van 
praten in zingen en krijgen de jeugd met 
hun trucs op de stoelen. Luid wordt er 
meegezongen op de melodie ‘Jeanny’ 
van Falco: “Ludwig en Anne-Marie.” De 
zaal staat op z’n kop. Tonprater Lodewijk 
van Avezaath sluit het geheel af. Voor 
het jeugdige publiek wil hij nog wel een 
sprookje vertellen: “Weeuwsnitje en de 
Deven Zwergen.”

Stokje overnemen
Nadat de carnavalsvereniging ‘Abraham’ 
voorzitter John Brugmans in het zonnetje 
heeft gezet, is de kleurrijke Mariahoutse 
bonte avond ten einde. Tafels gaan aan 
de kant voor de afterparty. Gerry van 
de Broek gaf aan te stoppen. Hopelijk 
neemt de jeugd dit stokje van hem over. 
Talent genoeg in Mariahout!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Witlof       500 gram     0.79
Pruimen    500 gram     1.49

Knolselderij  per stuk       0.99
Elstar    per kilo       0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Slamix

1 + 1 gratis

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Daphne van Leuken

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in 
ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Piet van 
de Ven. Piet woont in de Smalleweg 
in Beek en Donk. Vol trots vertelt hij 
over zijn prachtige verzameling tafel-
belletjes.

Emotioneel
Het ontvangst is emotioneel. “Mijn 
vrouw is twee jaar geleden overle-
den”, zegt Piet. “Het is in feite haar 
verzameling waar we het nu over 
hebben.” Tussen de talloze tafelbel-
letjes op het glazen theekastje, staat 
heel toepasselijk een foto van zijn 
vrouw. Piet is 77 jaar. “Zijn werkzame 
leven bestond uit ‘Twaalf ambach-
ten, dertien ongelukken’”, zegt hij 
met een knipoog. “Twaalf jaar lang 
wachten of er nog een boot komt, 
als brugwachter in Beek en Donk of 
Helmond.” Helemaal niks voor Piet 
die ook in de bouw werkte en ge-
wend was om ‘aan te pakken’.

Tafelbelletjes
Als tijdens een diner iemand het 
woord wil voeren, kan hij met zijn 
theelepeltje tegen zijn kopje tikken 
om aandacht te vragen. Vroeger 
stond daarvoor een tafelbelletje op 
tafel. Die belletjes werden in de loop 
van de tijd sierraadjes. Ze werden 
gemaakt van porselein, koper, zilver, 
goud, kristal, noem maar op. Het 
werden gewilde verzamelaarsobjec-
ten. De toeristenindustrie speelde 
daar handig op in, door tafelbelletjes 
in de markt te zetten als souvenir.

De verzameling
En zoals elke verzameling, be-
gon ook deze verzameling met 
één belletje.”Een vriendin van mijn 
vrouw, die al twaalf jaren in Amerika 
woonde, bracht dit belletje mee, toen 
ze op bezoek was in Nederland”, 
vertelt Piet en hij toont een piepklein 
porseleinen belletje met een bloem-
pje en een roosje erop. “Daarna wa-
ren we verkocht”, zegt hij lachend. 
“We zochten op vlooienmarkten, 
we spoorden vrienden en kennissen 
aan om een belletje voor ons mee te 
brengen en we gingen zelf op vakan-
tie naar Oostenrijk, Italië en Spanje.” 
De verzameling bestaat nu uit 480 
belletjes.

Pronkstukjes
Met vaste hand tovert Piet nu het ene 
belletje na het andere tevoorschijn. 
“Kijk dit belletje kochten we op de 
poolcirkel bij de Noordkaap. Met mijn 
zoon en enkele bekenden reden we 
9000 km in vier weken. En dit belletje 
komt uit China. Bracht een zwager 
voor me mee. De versieringen zijn 
er met een pincetje opgeplakt. Mijn 
zwager was zelf in die fabriek. En dit 
belletje kocht ik in Frankrijk.” Het 
belletje vertoont de beeltenis van een 
stralende Lady Diana met naast zich 
een wat dom kijkende Prins Charles. 
Piet is een enthousiaste verteller.

Tot slot
Piet zegt dat hij trots is, dat De 
MooiLaarbeekKrant aandacht be-
steedt aan de verzameling van zijn 
overleden vrouw. Piet brak echter 
afgelopen juli zijn heup. Hij is daar-
door niet meer zo mobiel om vlooi-
enmarkten te bezoeken. Toch zou hij 
nog graag de verzameling uitbreiden. 
Mochten er onder de lezers van dit 
artikel verzamelaars zijn van tafelbel-
letjes, of mensen bij wie zo’n verza-
meling overbodig is geworden, kun-
nen die contact opnemen met Piet 
van de Ven, Smalleweg 18, Beek en 
Donk Tel. 0492 464107

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

Kletsavond Mariahout: een bont schouwspel
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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

Dementievriendelijk 
Laarbeek

Sudoku

Puzzelpagina

Easy

1 6 7 3 9

2 4 5 3 1

3 9 6

3 5 9 2

2 8

7 1 4 6

5 8 2

4 2 7 1 9

6 3 5 8 7

Puzzle #6433

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

Abrikoos
Appel
Banaan
Broccoli
Citroen
Druif
Erwt
Framboos
Grapefruit
Kers
Kiwi
Komkommer
Mais

Meloen
Nectarine
Paprika
Peer
Prei
Radijs
Sinaasappel 
Sla
Snijboon
Tomaat
Vijg
Witlof
Wortel

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SINAASAPPEL GRAPEFRUIT KOMKOMMER
NECTARINE ABRIKOOS BROCCOLI
FRAMBOOS SNIJBOON CITROEN
PAPRIKA BANAAN MELOEN
RADIJS TOMAAT WITLOF
WORTEL APPEL DRUIF
ERWT KERS KIWI
MAIS PEER PREI
VIJG SLA

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar: Frans Ronnes 
(waarnemend burgemeester)

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

 Femke Bunthof

€15,00waardebonvoor de winnaar

Erwtensoep op traditionele wijze

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 500 gr spliterwten
• 200 gr ontbijtspek
• 2  varkenspoten of 

krabbetjes
• 1  st prei
• 2  st uien
• 3  st aardappels
• 1 teen knoflook
• 2 st winterwortels
• 0.5vst knolselderij
• 1 magere rookworst
• bosje bladpeterselie
• roggebrood
• 100 g katenspek
• Zout en peper

Wel de spliterwten een nacht in ruim water. Spoel de spliterwten en 
breng ze samen met 2 liter water, ontbijtspek en varkenspoten of krab-
betjes aan de kook. Eventueel schuim dat boven komt drijven verwijde-
ren met een schuimspaan. Laat op laag vuur circa 10 minuten trekken. 
Halveer de prei in de lengte, spoel schoon onder de kraan en snijd de 
prei in halve ringen. Pel en snijd de uien in grove stukken. Schil en snijd 
de aardappels in blokjes. Pel en snijd de knoflook grof. Schil en snijd de 
wortels en knolselderij in blokjes. Voeg de groente toe aan de soep. Laat 
de soep circa 1,5 uur rustig koken en roer af en toe goed door. Eventu-
eel aanvullen met water. Verwarm de rookworst. Schep de varkenspo-
ten en het spek uit de soep. Haal het vlees van de poten, en snijd het 
spek fijn en roer met het vlees door de soep. Breng op smaak met zout 
en peper. Hak de peterselie en roer de peterselie door de soep. Beleg 
de plakjes roggebrood met katenspek. Snijd de rookworst in plakjes en 
voeg aan de soep. Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Do
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n 
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n 
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Eieren zijn super gezond en behoren eigenlijk tot de groep superfood. Ze zitten boordevol vitaminen 
(waaronder de belangrijke B12), mineralen, omega 3 en natuurlijk eiwitten (6 gram per ei). In 
’t Verswarenhuys verkopen wij de eieren van Lekker ’n EI uit Oirschot. Een echt vers Kempisch 
boerenscharrelei wat bovendien ook nog eens een pluim heeft gekregen van 
de dierenbescherming voor wat betreft het Beter Leven keurmerk. De eieren 
van Lekker ’n Ei gaan rechtstreeks van de boerderij van Harrie Beekmans en Jan 
van Baast naar ’t Verswarenhuys. Tijdens de Voordelige Versweken ontvangt u 
6 GRATIS eieren bij aankoop van 2 hele kippen! Voordelige Versweken: 
Echt Vers, Echt Voordelig!

MOOI GEZOND GRATIS 6 eieren van Lekker ’n ei bij ’t Verswarenhuys!
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dAmEstEaM lIeShoUT lAnDskAmPioEN bAsKetBaLdAmEstEaM lIeShoUT lAnDskAmPioEN bAsKetBaLdAmEstEaM lIeShoUT lAnDskAmPioEN bAsKetBaL
dEze weEk:dEze weEk:dEze weEk:

All You Need Is Love
Hey Jude,

Do You Want To Know A Secret
From Me To You
Your Mother Should Know
This Boy
Get Back
Girl

The Night Before
Yesterday
Crying, Waiting, Hoping
A Hard Day’s Night

I Call Your Name
Lady Madonna
Eight Days A Week
Don’t Let Me Down
You Can’t Do That
Blackbird
I Need You

I’ll Get You
A Ticket To Ride
There’s A Place
Back in the USSR
Wait
It Won´t Be Long
I’ll Be On My Way

All You Need Is Love
Yes It Is
We Can Work It Out
I’ll Get You
Strawberry Fields Forever

Good Night

P.S. I Love You

Joey van der Leemputten

COLUMN

Redacteur: Jac Babin

De dames van Baketbalclub Lieshout 
werden landskampioen van de 1ste 
divisie in 1996. Ze mochten van de 
bond rechtstreeks promoveren naar 
de eredivisie en de promotieklasse 
overslaan. De eerste jaren in de ere-
divisie zou er voor de dames slechts 
een  bescheiden rol zijn weggelegd, 
was de mening van velen. Hoe an-
ders zou het lopen! In 1997 werd het 
team landskampioen: Totale gekte in 
Lieshout! 

De opmars olv Toon van Moorsel
De MooiLaarbeekKrant blikt met 
Marian Roijackers, de enige Lieshoutse 
speelster van het kampioensteam, 
terug.  “Toon van Moorsel was een 
prima trainer”, zegt Marian. “Hij wist  
onze kwaliteiten samen te smeden tot 
een hecht team.

Promotieklasse overslaan
“Rechtstreeks promoveren naar de 
eredivisie mocht, als we ons financi-
eel en sportief zouden versterken”, 

vertelt Marian. Financieel zorgde bier-
brouwer Bavaria voor meer armslag. 
Het team speelde in de kleuren van 
‘Dr Foots’, een frisdrankmerk dat door 
Bavaria in de markt was gezet. Thijs 
Thijssen zorgde, namens de sponsor, 
voor een uitgekiend PR-beleid. ‘Foots-
shirts’, ‘Foots-petjes’ en ‘Foots-sjaals’ 
gingen als warme broodjes over de 
toonbank bij Joop en Tonnie van den 
Baar in ‘De Klumper’. Als sportieve 
versterking werd de tweeling Carla en 
Lia Maas weggekocht bij toekomstig 
aartsrivaal Den Helder. “Achteraf een 
heel slimme zet”, glimlacht Marian. 

Play-offs voor het landskampioen-
schap
“Onze aanhang zorgde ervoor dat wij 
een gevreesde tegenstander waren. Er 
waren wedstrijden, dat we met zeven 
bussen naar bijvoorbeeld Den Helder 
reden. Karel Huygens was op de tri-
bune de grote aanjager. Samen met 
de trom en bariton van de gebroeders 
Van Kaathoven, zweepte hij het pu-
bliek op. Van een bescheiden rol in de 
eredivisie kwam zo niets terecht”, 

lacht Marian. “Integendeel, we moes-
ten  play-offs spelen voor het lands-
kampioenschap!”

Zinderende kampioenswedstrijd
De allesbeslissende wedstrijd vond 
plaats op dinsdag 15 april 1997 in 
sporthal ‘De Klumper’ in Lieshout. 
“Het ging tussen Den Helder en 
Lieshout, maar het voelde aan als 
Lieshout tegen de rest van Nederland”,  
lacht Marian. De sporthal was tot de 

nok gevuld 
met enthousiaste Lieshoutenaren. 
“Het was een bloedstollend gevecht. 
Uiteindelijk werd in de aller-aller-
laatste seconde de wedstrijd in ons 
voordeel beslist door niemand minder 
dan Lia Maas.” Eindstand 69-68. Het 
publiek stormde het veld op. Zwakke 
protesten van Den Helder over de 
tijdwaarneming gingen verloren in 
de feestvreugde. “De druiven wa-
ren voor hen blijkbaar zuur”, vertelt 
Marian. Twee dagen later ver-

loor 

Lieshout in Den Helder een beker-
wedstrijd met maar liefst 23 punten 
verschil. De supporters bleven onver-
stoorbaar, ze zongen massaal ‘You ‘ll 
never walk alone’. Het landskampi-
oenschap was immers binnen.

Huldiging
Op een later tijdstip vond de huldi-
ging plaats. Op het bordes riep de 
burgemeester alle speelsters naar vo-
ren om de  kampioensschaal omhoog 
te houden. De Heuvel stond zwart 
van de mensen. “Ik vond het uniek 
om dit mee te mogen maken”, zegt 
Marian. “Ik heb er met volle teugen 
van genoten.”

“Was toch skon hè!”, met die woor-
den wordt Marian regelmatig door 
haar plaatsgenoten herinnerd aan dit 
unieke landskampioenschap. Marian 
speelt nog steeds basketbal, geen 
wedstrijden, maar wel twee keer per 
week pittig trainen .“Zo snel als toen 
ben ik niet meer”, lacht ze, “maar 
nog wel net zo gedreven!”

“We zijn eigenlijk meer een praatgroep” 
Redacteur: Louke Kreemers 

Aarle-Rixtel – Een praatgroep voor ge-
lijkgestemden, zo ziet Clemence Muno 
de werkgroep voor ouders van autisti-
sche kinderen. De groep is opgezet om 
te kijken wat er voor autistische kinde-
ren en jongeren wel en niet mogelijk is 
in de gemeente Laarbeek. “Als er een 
mooi product uitkomt is dat fijn, maar 
dat is niet het doel”, stelt Clemence. 

Groep 
Clemence is precies het soort ouder 
waar de werkgroep voor is. Haar jong-
ste zoon heeft autisme. Clemence heeft 
op alle vlakken moeite gehad met het 
vinden van goede hulp. “Bij de laatste 
bijeenkomst was een vrouw zelfs hele-
maal in tranen”, vertelt Clemence. “Ze 
heeft twee jongen kinderen, waarvan 
eentje autistisch is en ze wist gewoon 
niet meer waar ze hulp kon vinden.” 
De term ‘groep’ is wat ruim, maar een 
betere naam is er niet voor de groep ou-
ders. “Voor mij is het een projectgroep”, 
zegt Linda Nouwen, projectleider van 
de groep. “Maar voor de ouders is het 
een praatgroep, een werkgroep en een 
gezellige groep mensen.”

Mogelijkheden en doelen 
In de groep bespreken de ouders fa-
ciliteiten en mogelijkheden voor jon-
geren en kinderen met autisme. Ook 
zijn er subwerkgroepen gemaakt: een 
contactgroep voor ouders met autisti-
sche kinderen, een groep die zich buigt 
over jongeren met autisme die willen 
werken en wonen in Laarbeek en een 
groepje dat zich over het verenigings-
leven en de aansluiting van autistische 
kinderen daaraan buigt. “Ik zie bij mijn 
jongste zoon dat het moeilijk is om hier 
in Laarbeek een passende woning te 
vinden”, vertelt Clemence. “Daar pra-
ten we dan over en wellicht komen 
er straks wat informatieve brochures 
uit, maar dat is niet per se het doel.” 

“We zitten nu nog in de opstartfase, 
we bekijken nu wat de mogelijkheden 
en doelen van de groep zijn”, vertelt 
Linda. 

Samen verhalen delen 
“Wat we sowieso met de werkgroep wil-
len, is het leven voor autistische kinderen 
in Laarbeek zo normaal mogelijk te ma-
ken”, vertelt Clemence. “Die bedoeling 
is bedacht door de ouders zelf”, vertelt 
Linda. “Toen ik startte met dit project 
had ik weinig verwachtingen, maar de 
ouders hebben daar zelf invulling aan 

gegeven.” “De groep is voor ons niet 
alleen om resultaten te boeken, maar 
vooral ook om naar elkaar te luisteren”, 
vertelt Clemence. “Het is een beetje een 
praatgroep. Het is voor ouders zo belang-
rijk om te weten dat ze niet alleen staan, 
want het kan soms wel echt heel zwaar 
zijn. Het is dan heel fijn om met mensen 
je verhalen te delen.”

Wilt u ook meedenken of meepra-
ten met de autisme werkgroep? Neem 
dan contact op met Linda Nouwen 
linda.nouwen@levgroep.nl. 

Clemence Muno (l) en Linda Nouwen (r) druk in gesprek over de praatgroep 

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Bij Tok Tokkie houden we ook van verkleden!
Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

Het kampioensteam
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Open
Dag
zondag 
8 februari
11.00–15.00 uur

Dr.-Knippenbergcollege
Nachtegaallaan 40
0492-597587

Vakcollege Helmond
Keizerin Marialaan 4
0492-506000

Carolus Borromeus College
Markesingel 2
0492-792000

AANMelDiNgeN vOOr het 
schOOljaar 2015-2016
9 t/m 11 maart 2015 
15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur

www.omoscholengroephelmond.nl

Open
zondag 
8 februari
zondag 
8 februari
zondag 

15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur

www.omoscholengroephelmond.nl

8 februari

Dr.-Knippenbergcollege

Vakcollege Helmond

Carolus Borromeus College

r het 
2015-2016

8 februari

www.omoscholengroephelmond.nl

Voorleesontbijt  Daltonbasisschool ‘t Otterke  

Yammas op schaatsen

Beek en Donk – Op Daltonbasisschool 
’t Otterke is woensdag 28 januari een 
voorleesontbijt gehouden. Hieronder 
kunt u een verslag lezen van Taina en 
Timo uit groep 6.

“Elk jaar maken we een leuke viering 
van het voorleesontbijt. Er is dan elk 
jaar een nieuw prentenboek en een 
nieuwe voorlezer. Nu had de vader 
van Jelle, Arnoud van Geffen, voorge-
lezen voor alle kinderen van de school. 
We zaten in de speelzaal. Het boek  
heette ‘Boer Boris gaat naar zee’. Dat 
boek past er goed bij want de vader 
van Jelle is zelf boer dus dat was erg 
leuk! Het boek ging over een boer die 
eens op vakantie wou naar zee en dan 
bijna alles meeneem:  meubels ,dieren, 
zusjes en broertjes en nog veel meer. 

En de boer bouwt het grootste zand-
kasteel ooit.”

Groep 6 had tekeningen gemaakt voor 
de achtergrond . Het boek Boer Boris 
gaat naar zee is  een prentenboek . 
De kinderen van groep 1 tot groep 4 

moesten er het meest om lachen. Na 
het voorlezen ging iedere groep naar 
de klas om daar lekker te eten. De 
ouderraad had gezorgd voor boter-
hammen, beleg en een appel en een 
peperkoek. Het was een geslaagde 
ochtend! 

Mariahout - 37 Yammas leden zijn vrij-
dag 23 januari naar de schaatsbaan in 
Eindhoven geweest. Een jaarlijks terug-
kerend uitje. Iedereen kon naar harten-
lust schaatsen en heeft zich prima ver-
maakt op en rondom het ijs. Ze hadden 
veel lol samen op het ijs. 

Vrijdag 6 februari gaan de remmen weer 
los en wordt er volop carnaval gevierd. 
Verkleed je op je allermooist. Ook wordt 
deze avond een cheque uitgereikt t.b.v. 
‘Make a Wish’. De muziek op deze 
avond wordt verzorgd door de eigen 
dj’s, afgewisseld met optredens van de 
miniplaybackshow. Kom allemaal naar 
het buurthuis om 19.30 uur, je mag een 
introducé meenemen. www.yammas.nl.

Boer Arnoud leest voor aan de kinderen van ‘t Otterke

Leden van Yammas vermaakten zich op de schaatsbaan

Laarbeekse scholieren beleven 
succesvolle eerste Technasiummiddag 
Helmond/Laarbeek - Tijdens de 
technasiumweek hield het Technasium 
van het Dr.-Knippenbergcollege in 
Helmond op woensdag 28 januari voor 
de eerste keer een Technasiummiddag. 
Bijna 100 groep 8 leerlingen van nage-
noeg alle basisscholen, waaronder ook 
de Laarbeekse, in en rond Helmond 
bezochten de kennismakingsmiddag. 

De kinderen kregen gedurende deze 
middag 3 workshops aangeboden na-
melijk: 3D printen, Robotica, maquet-
tebouw en bruggen ontwerpen en 
bouwen. Naast individuele opdrachten 
moest er ook in groepjes worden na-
gedacht over groepsopdrachten. Door 
goed samen te werken en op zoek te 

gaan naar innovatieve en creatieve 
ideeën kwamen zij tot goede oplos-
singen.

Na afloop waren enthousiaste reacties 
te horen over het werken met het te-
kenprogramma voor de 3D-printer, de 
robots van de First Lego League, de 
nauwkeurige mallen voor een maquette 
van een huis en de opdracht om een zo 
sterk mogelijke papierbrug te maken. 
Ze hebben een goed beeld gekregen 
van de soort opdrachten die binnen het 
Technasium worden uitgevoerd. Op zon-
dag  8 februari tijdens de open dag op 
het Dr.-Knippenbergcollege bent u ook 
van harte welkom  op het technasium. 

Het was druk tijdens de Technasiummiddag van ‘de Knip’
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De MooiLaarbeekKrant mag vijf kaartjes verloten 
voor de maandageditie van Carnabeats! 
Geef antwoord op de vraag hiernaast om kans te 
maken.

Hoe lang bestaat Carnabeats?  

Stuur je antwoord naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl 
en wie weet ben jij de gelukkige winnaar!

Prijsvraag

Beek en Donk – Benny de Louw (58) – 
ook wel ‘De man met de twee longen’ 
genoemd – gaat deelnemen aan de Alpe 
D’Huzes. Benny ondervond 11 jaar gele-
den een dubbele longtransplantatie. Zijn 
geschatte levensverwachting hierna was 
5 tot 7 jaar. Echter voelt Benny zich nog 
steeds relatief goed en haalt hij alles uit 
de kast om volop te kunnen genieten én 
zich in te zetten voor het goede doel. 

Dertien jaar geleden verloren Benny en 
Ria hun zoon John van 15 jaar oud aan 
kanker. Ook goede vrienden verloren zij 
aan deze slopende ziekte. “Dankzij 2 do-
norlongen, die ik 11 jaar geleden gekre-
gen heb, kan ik me nu nog inzetten voor 
het goede doel en daarom neem ik deel 
aan de Alpe D’HuZes voor meer geld 
voor het KWF”, vertelt Benny. 

Op  1 januari nam Benny zich dit goede 
initiatief voor. Nog geen maand later is 
het een feit: de Beek en Donkenaar heeft 
zich ingeschreven voor dit grootse goe-
de doelen-evenement, met als motto: 
‘Opgeven is geen optie!’

Toepasselijk 
Benny vertelt: “Ik heb dit doel gekozen, 
omdat het zo ontzettend toepasselijk 
is op mij als persoon, en ons als gezin. 
Daarbij is er een ideaalbeeld, dat er geld 
komt voor onderzoek en behandeling 

voor die verschrikkelijke rotziekte, waar 
we al zoveel dierbare mensen aan heb-
ben verloren. Ik wil daarvoor knokken en 
veel geld inzamelen, daar ga ik voor!” 
        
Benny weet dat het een loodzware op-
gave voor hem gaat worden om deze 
sportieve prestatie te kunnen en mogen 
leveren. “Mijn transplantatiearts heeft 
dit al goedgekeurd. Zij vertelde mij: ‘Ook 
al zou je het niet mogen, je gaat toch 
wel!’ Zij kent mij inmiddels ook, haha.” 
 
Het trainen en aanschaffen van diverse 
spullen is inmiddels begonnen. Benny 
heeft er een goed gevoel over: “Als mijn 
gezondheid me niet – nog verder - in de 
steek laat, ga ik ervoor en zorg ik dat 
ik minimaal één keer die berg van 
15 kilometer omhoog ga fiet-
sen. Verder zien we wel wat 
er nog over is aan condi-
tie.”

Donaties
Wil jij samen met Benny 
knokken om dit goede 
doel te bereiken? “Er is 
veel geld nodig. Dit gaat echt 
naar het KWF. Deze organisatie 
kan er heel veel goede onderzoe-
ken en behandelingen meedoen”, 
legt Benny uit.

Om de Beek en Donkenaar te spon-
soren, kun je naar de website gaan 
van Alpe D’HuZes. Via de link: 
http://tyurl.org/WGQjis kom je 
rechtstreeks bij Benny uit. Hij besluit: 
“Ik bedank alvast iedereen hartelijk 
voor hun steun. Ik zal alles doen wat 
in mijn vermogen ligt om dat doel te 
halen!” 

Carnabeats: “Genieten als de jeugd heeft genoten”

‘Die man met twee longen’ neemt deel aan Alpe D’HuZes 

Redacteur: Marie-Christine van    
    Lieshout 

Lieshout - Op 14 en 16 februari 
vindt in Lieshout weer Carnabeats 
plaats. De MooiLaarbeekKrant 
spreekt Johan Frenken, Micha 
Klomp, Marcel Jansen en 
Hennie Antonis (ViERBINDEN). 
Enthousiast vertellen ze over dit 
nog steeds groeiende evenement.
Jeugdcarnaval

Jeugdcarnaval
Carnaval is feest voor iedereen. 
In Laarbeek werd genoeg geor-
ganiseerd, alleen de leeftijdsgroep 
van 13 tot 17 jaar was een lastige 
doelgroep. Te oud voor aanslui-
ting bij de basisschooljeugd en te 
jong voor het volwassencarnaval. 
Jeugd op het voortgezet onder-
wijs viel een beetje tussen wal en 
schip. Tim Frenken (toen 15) nam 
samen met zijn vader het initiatief 
om jeugdcarnaval te organiseren.

Ervaring delen
Het organiseren van Carnabeats 
nam een enorme vlucht. Het eve-
nement groeide van een feestje 
in een feesttent uit tot een groot 
event in het Dorpshuis. 1200 
jongeren kwamen vorig jaar op 
Carnabeats af. Johan glimt van 
trots als hij over het begin vertelt; 
“Het inrichten van een tent, ma-
ken van een programma, zorgen 
voor PR en veiligheid. We hebben 
alles samen bedacht. Vanwege 
een nieuwe baan moet ik een 

stapje terugdoen en mijn ervaring 
delen.” Micha en Marcel beamen 
dat; “Johan vroeg ons in de orga-
nisatie. Hij kan heel overtuigend 
zijn. Het programma zat allemaal 
in Johans koppie.”

Rayonmanagers
Vrijwilligers zijn onmisbaar. 
Carnabeats heeft steun van alle 
jongerenorganisaties in Laarbeek. 
Zij kennen hun jeugd. Micha; 
“Je moet elkaars talenten en er-
varingen gebruiken.” Om de 

werkzaamheden tijdens de avon-
den goed te laten verlopen, heeft 
men de taken verdeeld in rayons. 
Zo zijn er de rayons EHBO, licht en 
geluid en garderobe. Rayon veilig-
heid maakt gebruik van sfeerbe-
wakers. Ze deinzen niet terug om 
af en toe in te grijpen. “Natuurlijk 
valt er weleens wat voor, maar 
over het algemeen wordt er ge-
weldig gefeest en zie je allemaal 
lekker bezwete koppies”, vertellen 
de heren. “Wij krijgen energie van 
spontane reacties van de jeugd. 
Genieten als ze mooi verkleed de 
zaal betreden. Die moeite hebben 
ze toch maar genomen.”

Line-up
‘Party-animals’ is het thema 
dit jaar. 14 februari draaien dj’s 
de genres House, Top 40 en 
Après-ski. Maandag de 16de zal 
hardstyle gedraaid worden “We 
hebben dit jaar het aantal dj’s 
verhoogd. We hebben meer va-
riaties stijlen”, vertelt Johan. Tim 
Frenken alias ‘Party Jockey Tim’ 
zal samen met bevriende dj’s de 
boel op stelten zetten. Zijn trotse 
vader: “‘Confetti in mijn onder-
broek’ zal dan wel te horen zijn. 
Hopelijk haalt hij bij de wedstrijd 
van Giel Beelen op 3FM voldoen-
de stemmen.” Met de belofte 
om op hem te stemmen verlaat 
De MooiLaarbeekKrant Lieshout. 
Hopelijk maakt deze Lieshoutse 
Carnavalskraker indruk.

Kaartjes kopen? Surf naar www.
carnabeats.nl  of via het voorver-
koopadres DIO Drogisterij Mark, 
Dorpstraat 5 te Lieshout (eenmaal 
gescande kaarten zijn niet meer 
geldig).

De organisatie van Carnabeats, vlnr: Micha Klomp, 
Hennie Antonis, Johan Frenken en Marcel Jansen 

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

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

Ondergetekende denkt een foto te zien 
van het Ginderdoor in Mariahout. Daar 
woonde de Fam. vd Heuvel. 
Met vriendelijke groet, Jan Nooijen

Dit is de boerderij van de Fam. Van den 
Heuvel, die aan het Ginderdoor gestaan 
heeft op de hoogte waar nu de Firma Mar-
tens zit. In de volksmond  heette deze boer-
derij: DE REIZENDE MAN.
Met vriendelijke groet, Leo en Riek van de Heuvel

Deze boerderij stond in Mariahout op Ginderdoor, daar woonde de fam. Driek 
v.d. Heuvel en Jaan Vogels. Dat waren een oom en tante van mij.
Groetjes, Riki Brouwers-Vogels

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie 

dit al goedgekeurd. Zij vertelde mij: ‘Ook 
al zou je het niet mogen, je gaat toch 
wel!’ Zij kent mij inmiddels ook, haha.” 

Het trainen en aanschaffen van diverse 
spullen is inmiddels begonnen. Benny 
heeft er een goed gevoel over: “Als mijn 
gezondheid me niet – nog verder - in de 
steek laat, ga ik ervoor en zorg ik dat 
ik minimaal één keer die berg van 
15 kilometer omhoog ga fiet-
sen. Verder zien we wel wat 
er nog over is aan condi-

Wil jij samen met Benny 
knokken om dit goede 
doel te bereiken? “Er is 
veel geld nodig. Dit gaat echt 
naar het KWF. Deze organisatie 
kan er heel veel goede onderzoe-
ken en behandelingen meedoen”, 

Voor het betere 
onderhoud

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

Win kaartjes voor Carnabeats!
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Piet van Thielplein 5  |  5741 CP Beek en Donk  |  T: 0492-461687  |  W: www.beekendonk.verswarenhuys.nleten van vandaag

Echt Vers, Echt Voordelig! 

Altijd op de hoogte van voordelige verswaren? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

JONG 
BELEGEN          
   KAAS BANANEN HELE 

KIPPEN

WORSTEN-
BROODJES

100 GRAM BOERENHAM 
+ 100 GRAM ROSBIEF 

APPELFLAPPEN 

KILO  €5,95
KILO  €0,99  2 VOOR   €7,95

  8 STUKS ALTIJD  

€2,99

  (10 FRIKANDELLEN, 10 KROKETTEN, 
10 BAMIBLOKKEN)   

€8,95
 8 STUKS  

€4,95  €2,99

VASTE LAGE PRIJS!

+ GRATIS 6 EIEREN VAN LEKKER’N EI

4 + 2 
GRATIS

JONG 
BELEGEN          
   KAAS

APPELFLAPPEN 

GRATIS

BANANEN 

0,99

Voordelig! 

KIPPEN
+ GRATIS 6 EIEREN VAN LEKKER’N EI

  8 STUKS ALTIJD  

BROODJES+ 100 GRAM ROSBIEF + 100 GRAM ROSBIEF 

  €2,99

+ 100 GRAM ROSBIEF 

STEENOVEN 
GEBAKKEN 
BROODJES

SUPER SNACK VOORDEELPAKKET: 
30 SNACKS 

 (10 FRIKANDELLEN, 10 KROKETTEN, 
10 BAMIBLOKKEN)   

Echt Voordelig! 

Voordelige Versweken bij ’t Verswarenhuys

LEZERSPODIUM
Zaterdag 31 januari ben ik met mijn 
twee honden (teckels) aangevallen 
door een pitbull. Op het moment van 
de aanval stond ik met mijn gezicht 
naar mijn brievenbus gekeerd, die 
aan de muur hangt, om de post er-
uit te halen. Plotseling hoorde ik mijn 
teckel Morris keihard achter mijn rug 
jammeren. Ik draaide mij om en kon 
mijn ogen niet geloven! Mijn teckel 
Morris was in de bek van de pitbull. 
Hij sleurde Morris als een prooi heen 
een weer. De hond was zeer agressief 
en probeerde mijn hond te wurgen. 
Morris was aan het jammeren, maar 
de pitbull liet hem niet los.

Ik was aan het schreeuwen en pro-
beerde mijn hond te bevrijden. Toen 
viel de pitbull mij aan. Hij probeerde 
in mijn knie te bijten, maar kon mij 
niet goed beet pakken. Meteen hier-
na viel hij mijn tweede teckel Florris 
aan. Uiteindelijk is het mij gelukt om 
mijn honden van de pitbull te bevrij-
den. Het was een moordmachine, en 
bleef nog steeds agressief, zelfs toen 
ik met mijn honden buiten zijn bereik 
was. 

Door de aanval lagen mijn brieven, 
sleutels en mobiele telefoon op 
straat. Mijn hond Morris lag op de 
stoep met vreselijke diepe wonden. 
Ik was totaal in shock! Mijn hon-

den trilden van de angst! Toen zag 
ik veel bloed uit de bijtwonden in 
de hals van Morris komen, en ging 
meteen naar de dierenarts. Daar is 
Morris acuut geopereerd. De ope-
ratie heeft enkele uren geduurd en 
hij heeft veel hechtingen gekregen, 
rondom zijn hele hals, alwaar de 
pitbull hem in de bek gehad heeft. 
Morris heeft de aanval overleefd. 
Hiervoor ben ik heel erg dankbaar 
aan de artsen van de dierenkliniek 
Lieshout! 

Daarna ben ik voor mezelf naar de 
spoedeisende hulp van het Elkerliek 
Ziekenhuis te Helmond gegaan. Daar 
zijn de bijtschaafwonden op mijn 
rechterknie, die de pitbull mij toege-
bracht heeft, behandeld. Mijn andere 
hond Florris heeft ook schade opge-
lopen. Momenteel zijn beide honden 
onder behandeling van een dieren-
arts en moeten aankomende weken 
medicijnen krijgen. 

Mijn hond Morris kan heel moei-
lijk lopen en niet springen op het 
moment. Hij bibbert en piept van 
de pijn. Ik kan hem niet aangelijnd 
uitlaten omdat door zijn hele nek/
hals twee diepe hechtingen lopen. Ik 
moet hem naar een uitlaatstrook dra-
gen omdat hij zelf moeilijk kan lopen, 
en zeer angstig is om op straat te zijn. 

Mijn buurvrouw en ik hebben in 
2014 al bij de politie een melding 
gedaan. Helaas heeft het ons niets 
opgeleverd. Wij zijn bang voor de 
pitbull! Ik voel mij een doelwit van 
een gevaarlijke en zeer agressieve 
hond. Ik voel me niet veilig in mijn 
eigen straat! 

Philippe Izmailov (Lieshout)

Morris en Florris voor de aanval

Morris na de aanval

Huur een kraam bij vlooienmarkt ‘t Anker 
Beek en Donk - Harmonie O&U 
biedt particulieren de mogelijk-
heid om een kraam te huren tij-
dens de vlooienmarkt in muziek-
centrum ‘t Anker op zondag 1 
maart. 

De zolder of schuur opgeruimd en 
nu heeft u allerlei spullen (kleding, 
schoenen, speelgoed, apparatuur, 
etc…) over. Het is toch jammer 

om al deze overbodige spullen 
zomaar weg te gooien. Huur dan 
een kraam tijdens de vlooienmarkt 
van O&U. Ook als je niet hebt op-
geruimd mag je toch een kraam 
huren om van je technische appa-
ratuur en snuisterijen af te komen.   
 
De vlooienmarkt vindt plaats op 
zondag 1 maart van 10.00 tot 
16.00 uur in Muziekcentrum 

‘t Anker in Beek en Donk. 
Belangstelling voor het huren van 
een marktkraam? Meldt u bij Jordi 
van de Steen, tel. 06–81135591 of 
kijk op www.vandersteenevene-
menten.nl. Meer informatie is ook 
te vinden op www.oenu.nl.

Toen we de Molenweg behandelden, hadden we het over een molen die stond 
bij de oude toren. In de buurt stond echter nog een tweede molen. Dit was een 
zaagmolen. Hij was achtkantig en stond als het ware op een gebouw, een zoge-
naamde zaagschuur. Het was in feite een stellingmolen met een galerij eromheen 
om de wieken naar de wind te kunnen zetten.
Wanneer de houtzaagmolen op de Beekse Akkers is gebouwd, weten we niet. 
Evenmin weten we hoe het exterieur en het interieur van de molen eruit heeft 
gezien, want er zijn geen afbeeldingen van bewaard gebleven. Hij was eigendom 
van Dirck van de Boogaard, die in Beek en Donk een kuiperij had.
In 1592 werd door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest de krukas met de windmo-
len gecombineerd tot de eerste houtzaagmolen. In 1593 verkreeg hij hiervoor een 
octrooi. Door de krukas wordt de rondgaande beweging van de wieken omgezet 
in een op en neer gaande beweging van het zaagraam. De smeedijzeren of stalen 
krukas heeft meestal drie krukken, die onder een hoek van 120° ten opzichte van 
elkaar staan. 
Voor het naar voren schuiven van de op een slede liggende stam tijdens het zagen 
ontwierp Corneliszoon een zogenaamd krabbelwerk. Het krabbelwerk bestaat uit 
een rondgaand wiel met tanden (krabbelrad) met daaraan vast een tandwiel met 
een heugel. Bij elke opgaande beweging van het zaagraam trekt de krabbelaar het 
krabbelrad één of meerdere tanden om, waardoor de slede naar voren wordt ge-
trokken. Bij elke neergaande beweging van het zaagraam wordt gezaagd, waarbij 
het zaagraam tijdens het zagen iets naar voren kantelt. Bovenstaande beschrijving 
van de techniek van de zaagmolen zal hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing 
zijn geweest op de Beekse zaagmolen.
Na 1885 werd de zaagmolen niet meer gebruikt en werd het de speelplaats voor 
kinderen uit de buurt, zo vertelt de overlevering. Ze speelden op de galerij en 
klommen naar boven tot in de top met gevaar voor eigen leven. Ze deden meer; 
ze zaagden en kapten dat het een lieve lust was totdat de molen met donderend 
geraas in elkaar stortte. Wonder boven wonder raakte niemand onder het puin 
bedolven. Dat gebeurde in het jaar 1887.

Martin Philipsen, Heemkundekring De Lange Vonder

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

CAFÉ

26 Feb. Infoavond 
voor Ouders. 

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:

Tel: 0492-385957

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Sam Vogels 

Open Dag

7 februari 09.30 - 14.00 uur 
w

w
w

.com
m

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

Ook hier in Blanes waren het 
donkere dagen voor de kerst. 
De kamer wat verlicht, en ver-
sierd zoals gebruikelijk in Hol-
land. Hier zie je dat niet zo 
veel. Wel winkels en instanties, 
maar de gebruikelijke boom en 
verlichting zie je hier niet, ten-
minste niet aan de Costa Brava. 
Ook het vuurwerk is hier snel 
afgelopen, een paar knallen op 
het strand en je kunt weer on-
gestoord gaan slapen. Wel een 
traditie met elke klokslag om 
24.00 uur een druif te eten, en 
voor 24.00 uur is alles dicht. 
Eerst thuis eten, daarna de dis-
cotheek en de kroeg in tot diep 
in de nacht, zeg maar tot ’s 
morgensvroeg. Het nieuw jaar 
wensen is dan allang gebeurd 
1 of 2 weken van tevoren. Hier 
zijn ze ook niet vrij, zoals we 
dat in Holland kennen met de 
Kerst tot 2 januari. Nu duurt dat 
nog wel langer omdat 2 januari 
op een vrijdag valt. Gewoon 2 
weken vakantie, waar in Hol-
land veel gebruik van wordt ge-
maakt. Ook hier heeft de crisis 
toegeslagen. Vele appartemen-
ten staan nog in de steigers al 
enkele jaren en hoe lang duurt 
dat nog? Alleen de bouwkraan 
is weggehaald. Al moet ik wel 

zeggen ondanks het W.K. in 
Brazil was het tocht een druk 
seizoen voor de vakantiegan-
gers. Er zijn hier enkele projec-
ten vernieuwd zoals in de vis-
sershaven, waar ze een flinke 
buffer hebben aangelegd, voor 
de plezierbootjes en jachtjes 
en zelfs vissersboten die het 
zwaar te verduren hadden met 
de stormen die toch ieder jaar 
weer terugkomen. Ze hebben er 
nu ongeveer 3 jaar aan gewerkt 
en het is nog niet helemaal af-
gerond. Ook het sportpark van 
de voetbalclub is weg uit de 
kern van Blanes. Het wordt nu 
gebruikt voor evenementen, 
zoals de kermis en andere acti-
viteiten.  De kleine tribune en 
de verlichting zijn blijven staan. 
Het nieuwe ligt net buiten Bla-
nes richting Tordera, de nieuwe 
sporthal en het voetbalveld, een 
groot complex, prachtig en met 
de lijndienst bereikbaar. Ook 
tegenover het busstation is een 
nieuwe supermarkt Consum 
gebouwd, hoeven de vakan-
tiegangers niet steeds naar het 
industrieterrein, vooral voor de 
campinggasten. Nou dat was 
het weer zo’n beetje. Zo blij-
ven jullie en mijn familie wat 
op de hoogte. Ik ga ze dan ook 

allemaal in Laarbeek alsnog een 
heel goed jaar toewensen, van-
uit Blanes. 

Groetjes Antonio Vlemmings
Blanes (Girona), Espano

Luchtpost

Spanje

Groetjes uit Blanes

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

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, klok-
ken, beelden, kleingoed zolderopruimingen, 
etc. Tel. 06-13208306

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

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

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

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

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

Te koop gevraagd: (klassieke) stalen race-
fi etsen/koersfi etsen, staat of merk niet aller-
belangrijkst, tevens onderdelen gezocht. 06-
19421860 , f.elzen@hotmail.nl

Gevraagd: zonnebril die je op normale bril 
kan monteren. 27 januari verloren bij kruising
Lieshoutseweg/Kerkstraat/Oranjelaan (Beek 
en Donk). Tel. 0492-461221

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

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg.
Iedere 3e zaterdag van de maand. 21 
febr./21 maart van 10.30 tot 11.30 uur

OVERIGTE HUUR
Te huur: Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. 
Voor meer informatie dj.imm@live.nl of tel. 
06-41538601

TE KOOP
Enkele kastjes te koop voor in de garage/berg-
ing. Tevens nog een groot voetbal-spel. Tegen 
een kleine vergoeding. Tel. 06-22849257

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

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

Wegens verbouwing: Mooie wit landelijk 
massief eiken hoekkeuken met Boretti gasfor-
nuis, oven, itho afzuigkap, koelkast, compo-
siet blad, losse ladenkast, 3 bovenkastjes met 
mooie kranslijst, bordenrek en schouw, i.z.g.s., 
alles compleet € 890,-  tel. 06-52600645  
 
Te koop in goede staat, wit Matsuru judopak 
maat 160, €10,00. Tel. 0499-422311 of mail 
naar tjjversantvoort@onsbrabantnet.nl

I.v.m. verhuizing te koop: Bakoventje €15,00, 
koelkast €25,00 en 2-pits kookplaat €10,00. 
Ook diverse meubels (leuk voor white wash). 
Tel. 06-36507901

Te koop: zo goed als nieuwe rollator, prijs: 
€55,00. Tel. 06-36507901

Campingbedje, wipstoeltje, traphekje, min-
der box met schuifl ade, minder box met lade 
campingbedje oppasspullen, crossfi etsje com-
bi, oven Sharp i.g.st. t.e.a.b. Tel. 06-15942982

VERLOREN
Huissleutels met leren portemonneetje eraan 
en grijze leren portemenee. Kwijtgeraakt op het 
Heuvelplein (Beek en Donk). Tel. 0492-538562

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

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

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

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

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

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

Gefeliciteerd Anja!
Tessa 21!  Gefeliciteerd!
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KOOPPRIJS (v.o.n.):

VAN €239.500,- TOT €249.500,-

UNIEKE KANS OP NIEUWBOUW IN LIESHOUT

4 RUIME TWEEKAPPERS MET GARAGE

“PERSOONLIJKE BEGELEIDING BIJ
        HET MAKEN VAN UW KEUZES” 

• Vloerverwarming begane grond
• Ruime slaapkamers
• Ruime keuken aan voorzijde 

voozien incl. apparatuur
• Luxe badkamer met ligbad, 

inloopdouche, wastafel, toilet en 
designradiator

• Praktische wasruimte op zolder
• Riante zolder met diverse 

indelingsmogelijkheden
• Eigen oprit, garage en achterom

• Uitbreiding bg 2.1m
• Uitbreiding van de garage 2,1m
• Garage voorzien van 

spouwmuur
• Dubbele tuindeuren of schuifpui 

naar terras
• Dakvenster of dakkapel
• Inloopkast bij slaapkamer
• Afgesloten zolderruimte

Kies voor: Mogelijke opties:

Van den HurkMakelaars o.z.

 Beek en DonkHeuvelplein 55A
tel. 0492 - 45 01 51

www.vandenhurkmakelaars.nl wonenindefontein.nl

IVN wandeling vanuit het Hof Topniveau klassiek ballet kiest 
Deurne als vestigingsplaats

Laarbeek - Het IVN Laarbeek houdt 
zondag 8 februari van 14.00 tot on-
geveer 16.00 uur een publiekswan-
deling in het Hof, waar al jarenlang 
geen IVN-wandeling meer is gehou-
den. Bij deze wandeling zijn behalve 
IVN-gidsen ook heemkundegidsen 
aanwezig, zodat u zowel over de na-
tuur als over de cultuur allerlei leuke 
aspecten van dit fascinerende gebied 
aan de weet kunt komen.

Het vertrek vindt plaats bij de boer-
derij ’t Hof 1 te Lieshout. Het Hof is 
de oudste nederzetting van Lieshout, 
daar waar tot 1800 zich ook de eer-
ste kerk van Lieshout bevond, en waar 
Lieshout in de Middeleeuwen is ont-
staan. Het contrast tussen het Hof met 

zijn landbouwgrond en het zuidelijk 
gelegen bos is duidelijk te zien. Typisch 
is, dat de grens tussen landbouw-
land en bos  precies dezelfde is als in 
de Middeleeuwen de grens tussen 

landbouwland en heide. De zoge-
naamde Molenheide is namelijk in de 
loop van de 19e en 20e eeuw beplant 
geraakt met voornamelijk grove den. 
In de bossen broeden hier onder an-
dere roofvogels en spechten. Lieshout 
groeide al die tijd alleen in noordelijke 
richting, culminerend in het ontstaan 
van Mariahout. Maar in het zuiden 
bleef de grens van de ontginning de-
zelfde, en werd de heide alleen tot bos 
getransformeerd, niet tot landbouw-
grond, zoals veel verder noordelijk wel 
gebeurde, waar Mariahout uiteindelijk 
ontstond.

Toch is de overgang van landbouw-
grond naar bos hier zachter dan bij de 
Mariahoutse bossen. omdat beplan-
tingselementen zoals lanen en hout-
wallen hier bij het Hof doorlopen tot 
in het bos. Hier ligt ook nog de oude 
doorgaande weg van Lieshout naar 
Gerwen. Pas in de 19e eeuw werd de 
huidige harde weg aangelegd door 
lager gelegen gebied. Over de oude 
zandkoppen liep de oude verbinding, 
waarlangs nog overblijfselen uit de 
Romeinse tijd zijn gevonden.

Het kan een mooie belevenis zijn in 
deze oude omgeving rond te dwalen, 
waar de natuur en de stilte nog zeer 
aanwezig kunnen zijn ondanks de na-
bijheid van twee grote steden.

 De Duvelsberg in Lieshout Fotograaf: Leo van den Heuvel

Advertorial

Met het neerstrijken van Loes 
Verschuren in onze regio, mogen 
we zeker spreken van de komst van 
een danstalent van absolute top-
klasse. Onder de naam “Ballet en 
Dansstudio Loes” vinden we deze 
prima ballerina voortaan op een 
vaste stek in Deurne, waar zij haar 
lessen verzorgd in het gebouw van 
Musicas. Voor de vele dansliefheb-
bers mogen we spreken van een 
echte aanwinst voor de regio.

Loes zal haar lessen gaan verzorgen in 
diverse leeftijdsklassen. Voor kinde-
ren van 3 tot 12 jaar zijn de lessen op 
woensdagmiddag. Woensdagavond 
zijn de lessen voor 12 tot 18 jaar en 
voor 18+ zijn de lessen op vrijdag-
middag en vrijdagavond. Er wordt op 
dit moment les gegeven in klassiek 
ballet, in de toekomst zullen er ook 
workshops worden gegeven in onder 
andere jazz, modern en flamenco. 

De uit Beek en Donk afkomstige 
Loes, die al 20 jaar dansend door het 
leven gaat, wil graag haar grote pas-
sie gaan delen met kinderen en vol-
wassen. Dit is dan ook de reden dat 
zij is neergestreken in onze regio om 
deze droom tot haar werkelijkheid te 
gaan laten komen. Middels de oplei-
ding Certificate in Ballet teachings bij 
the Royal Academy of Dance, sluit 
Loes haar rijke danscarrière af en gaat 
verder met het overbrengen van de 
bijzonder mooie emotie die deze pure 
dansvorm brengt. Loes is daarmee 
een van de erkende Teachers volgens 
het systeem van The Royal Academy 
of Dance.  Deze Royal Academy of 
Dance is één van ‘s werelds meest 
invloedrijke organisaties voor dans-
opleidingen!

Binnen de Royal Academy of Dance 
zijn er een breed scala aan examens, 
zodat leerlingen van alle leeftijden en 
niveau’s gemotiveerd zichzelf kun-
nen blijven ontwikkelen, waarbij er 
telkens aan het eind een beloning 
plaatsvindt middels een examen met 
diploma. De lessen zijn voor zowel 
amateurs, als professionals. Het is 
zelfs mogelijk om vanuit een oplei-
ding van de Royal Academy of Dance 
een professionele (vervolg)opleiding 
te gaan volgen. Hierbij kunnen er 
verschillende onderdelen zoals classi-
cal, free movement en caractér onder 
de aandacht gebracht worden. Door 
deze verschillende vormen kan iedere 
leerling zijn/haar passie voor dans ui-
ten. 

Ook enthousiast en nieuwsgierig 
geworden? Via de site www.ballet-
dansstudioloes.nl kan iedereen zich 
inschrijven voor een proefles. In de 
maanden februari en maart kunnen 
er twee gratis proeflessen worden 
gevolgd per leerling. 

 Loes Verschuren geeft les 

FOCWA onderhoudsbeurt +
goedkeuringssticker

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

UIT DE KOELING

0.69
v   van 0.79

1.39
v   van 1.69

0.69
v   van 0.75

0.59
v   van 0.65

0.25
v   van 0.29

2.59
  vr - zo

1.99
  vr - zo

0.49
  vr - zo

0.59
  vr - zo

0.99
  vr - zo

2.29
  vr - zo

4 STUKS 500 G

500 G

400 G

3.994.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

500 g

Magere 
varkenslapjes**

Cola of Orange

Appeltaart**

Per stuk

Galia 
meloen**

200 g

IJsbergsla**

Witlof**

Lengte 40 cm.

Boeket*** Bloembollen-
arrangement****

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.*** Geldig t/m 8 februari **** Vanaf woensdag 4 februari.

Scharrelkip drumsticks
oriëntal**

PRIJSVERLAGINGEN

Cassis

Cola, Orange 
of Lemon

Biologische
sappen

Frisse fruitdrank

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

*Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 6 t/m 8 februari.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Steenuiltjesfamilie
Ik heb de laatste weken foto’s 
gemaakt in de sneeuw laten zien, 
maar ik weet dat er mensen zijn 
die al naar het voorjaar uitkijken. 
Deze foto van een steenuiltje, dat 
zijn jongen een gevangen muis 
aanbiedt, heb ik in het voorjaar 
gemaakt. Grappig vind ik het an-
dere jong dat nieuwsgierig in de 
deuropening staat te kijken.

De steenuiltjes wonen al jaren in 
deze nestkast en hebben eigenlijk 
ieder jaar wel jongen, de volwas-
sen uiltjes blijven hun hele leven 
bij elkaar. Het is prachtig om te 
zien dat vooral in het voorjaar de 
uiltjes helemaal verliefd worden 
en elkaar begroeten door met de 
snavels tegen elkaar aan te 
wrijven.

De laatste jaren worden hun 
bezigheden gevolgd door IVN 
Kieknou lid Michel Verhoeven die 
mede zorg draagt voor het wel-
zijn van de uiltjes en inmiddels 

prachtige foto’s en fi lmpjes ge-
maakt heeft van deze uilenfamilie.

Doordat we een goed muizenjaar 
achter de rug hebben, zijn er veel 
jonge uiltjes geboren. Dit is zeker 
voor de steenuiltjes en kerkuilen 
gunstig, want deze soorten heb-
ben het nog altijd zwaar in Ned-
erland. Dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers en mensen die nest-
kasten op willen hangen, kunnen 
wij toch nog vaak genieten in ons 
Mooie Laarbeek van deze schit-
terende uilen!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Bronzen Heikneuter zwaar beschadigd bij 
diefstalpoging

Lezing Sint Elisabethvloed bij Aarlese heemkundekring

Mariahout - Afgelopen maandagnacht is een poging 
gedaan om de Bronzen Heikneuter, het symbool 
van C.V. De Heikneuters, in 1995 aangeboden aan 
de gemeenschap, mee te nemen. Vandalen hebben 
geprobeerd om het beeld van de betonnen sokkel te 
halen wat echter mislukt is. Blijkbaar is de Bronzen 
Heikneuter zo verankerd in het Heidurp dat hij niet 
mee wilde. Wel heeft hij veel schade opgelopen.

In 1995, bij het 33-jarig bestaan van De Heikneuters, 
is een toen al oude wens voor een bronzen beeld 
gerealiseerd. Er is toen door allerlei activiteiten en 
sponsors geld bijeen gebracht voor het maken van 
een bronzen beeld. Het beeld, gemaakt door Toon 
Grassens, is geplaatst op een betonnen sokkel met een 
schop in de hand en een glimlach op zijn mond. Hij 
symboliseert een noeste werker, de pionier, die vroe-
ger van de heide tussen Lieshout en St. Oedenrode 

met hard werken vruchtbaar land wist te maken en 
ondanks grote armoede toch plezier in het leven had. 
Het beeld is in 1995 geplaatst bij het buurthuis van 
Mariahout en onthuld door erevoorzitter Jan Swinkels 
en toenmalig  Burgemeester van Hout. Het is dan ook 
sinds 1995 traditie om carnaval te openen en te slui-
ten bij de Bronzen Heikneuter. Het bestuur van de 
Heikneuters betreuren het dan ook dat vandalen het 
beeld zo hebben toegetakeld.

Aarle-Rixtel - In zaal van Bracht te Aarle-Rixtel 
wordt maandag 9 februari om 20.00 uur een lezing 
gegeven door dhr. Johan Hendriks met als titel: De 
St. Elisabethvloed. 17 november was in de middel-
eeuwen de naamdag van de heilige Elisabeth van 
Hongarije. In het jaar 1421 begon op die dag een 
reusachtige zuidwesterstorm en omdat het ook nog 
springtij was braken enkele dijken in het westen van 
Nederland door. 

Sindsdien kent men deze ramp onder de naam Sint 
Elisabethsvloed. Er is al veel over geschreven, over hoe 
de ‘Groote of Zuidhollandse Waard’ er vóór 1421 uit-
zag en hoe de aanwassen en bedijkingen uiteindelijk 
hebben gezorgd voor het ontstaan van het nieuwe 
land in het westen en het oosten. Er ontstond  een 
nieuw centraal gelegen natuurgebied dat men nu kent 
als de Biesbosch. In de loop der eeuwen is er heel wat 
gesold met de feitelijke omstandigheden. Zo zou er 
sprake van één grote vloedgolf, die in één nacht maar 
liefst 72 kerkdorpen zou hebben laten verdrinken, 
waarbij slechts de torenspitsen boven water uitstaken 
en er tot wel 100.000 doden te betreuren waren. Geen 
wonder dat deze vloed onlangs nog werd gerekend tot 
één van de ‘beslissende momenten uit de Nederlandse 

geschiedenis’.  Intussen is dat beeld al wel bijge-
steld, maar nog niemand heeft zich afgevraagd 
wat er daadwerkelijk gebeurde in die bewuste 
nacht.

Aan de hand van tien archeologische onderzoe-
ken op het Eiland van Dordrecht en in het Land 
van Heusden en Altena wordt getracht juist op 
die vraag een antwoord te formuleren. Op som-
mige plaatsen worden de resultaten daarvan ver-
geleken met bekende, min of meer eigentijdse, 
bronnen. Dan blijkt de situatie toch een tikkeltje 
anders te zijn als het gaat over 1421. De dijkdoor-
braak bij Wilnis  in de zomer van 2003, waarbij na 
een hete en droge periode een veendijk instortte, 
was er de reden van om ook eens naar de Sint 
Elisabethsvloed van 1424 te kijken. Plotseling viel 
een groot aantal puzzelstukjes samen.

De conclusie is dat de vloed van 1421 de aanzet 
heeft gegeven, maar die van 1424 de meest be-
slissende moet zijn geweest. Hoe dat in elkaar zit 
wordt op deze avond uit de doeken gedaan. De 
lezing is voor leden gratis. Niet-leden betalen een 
kleine  bijdrage van €2,50.
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Aarle-Rixtel - In de week voor carnaval 
wordt in het centrum van Aarle-Rixtel 
een prachtige grote feesttent opge-
bouwd in de tuin van Dorpscafé De 
Vrienden. Het blijkt een prima locatie 
voor een groot Muziek=COOL kinder-
concert. 

Dirk Verhoeven, kartrekker van het Aarle-
Rixtelse Muziek=COOL-project en al 
voor het tweede jaar op de basisscholen 
bezig om de kinderen te laten muzileren 
(musiceren en leren tegelijk): “Deze tent, 
die tijdens de carnaval de residentie zal 
zijn van Stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat, biedt ons een unieke gele-
genheid om een groots Muziek=COOL-
concert te houden. Hier hebben we 
ruimte voor alle Muzileerlingen van de 
drie Aarle-Rixtelse basisscholen mét 
hun ouders en extra publiek.”  Dat be-
tekent dat alle kinderen van de groe-
pen 5 t/m 8 op donderdag 12 febru-
ari in deze tent op het podium mogen 

staan. Reden genoeg om dit evenement 
om te dopen tot ‘Talent in de Tent’!
Het wordt een avond met -natuur-
lijk- heel veel muziek, door zowel de 
orkestklassen als ook door de zangers 
uit de groepen 5. De optredens van de 
Muzileerlingen worden afgewisseld door 
leuke acts en een quiz, dus het wordt 
een gevarieerd programma, geheel in de 
sfeer van carnaval. De presentatie is in 
handen van Job van Rooy en Stein van 
de Ven. Medewerking wordt verleend 

door onder meer Henk van Beek  en de 
Slagwerkgroep van O&U uit Beek en 
Donk. 

De musicerende kinderen hopen vanzelf-
sprekend op veel publiek. Dus papa’s, 
mama’s, opa’s, oma’s, familie, vrienden 
en alle andere belangstellenden: Komt 
dat zien! Donderdag 12 februari, aan-
vang 19.00 uur, tent achter Dorpscafé De 
Vrienden, Dorpsstraat 18, Aarle-Rixtel. 
De entree is gratis.

Laarbeek – De wijkagenten van 
Laarbeek geven u graag advies over de 
Carnavalsperiode. Helaas dragen niet 
alle inbrekers een streepjespak en een 
stoppelbaard. Ze zijn dus niet te ont-
maskeren. Maar echte inbrekers zijn wel 
te ontmoedigen. 

Daarom is het zaak om ook in de 
week voor en tijdens Carnaval goed 
op te letten. Als veel mensen van 
huis zijn, slaan inbrekers immers hun 
slag. Het is bekend dat juist in deze 
periode het aantal woninginbraken 
stijgt. Versiert u uw huis met carna-
valsvlaggen en dergelijke, dan is het 
voor inbrekers duidelijk dat u van huis 
bent om Carnaval te vieren. De politie 
adviseert

Nep de echte boeven
Geef uw woning een bewoonde indruk: 
laat een paar bekers en borden op aan-
recht en eettafel staan, zorg dat iemand 
de post opruimt, gebruik verlichting en 
tijdschakelaars en zorg dat iemand een 
extra oogje in het zeil houdt.
Blijft u thuis, wees dan ook alert. Ziet of 
hoort u iets vreemds? Zoals een onbe-
kende auto, of een persoon op de uitkijk? 
Aarzel dan niet en bel direct de politie. Bij 
spoed of heterdaad belt u 112 en anders 
0900-8844. Zo kunnen we samen inbre-
kers de pas afsnijden! Kijk ook op www.
politie.nl/onderwerpen/woninginbraak. 
112 = als elke seconde telt,
0900-8844 = geen spoed, wel politie. 
Voor doven en slechthorenden: 112 als 
elke seconde telt: 0900-8112, Geen 
spoed, wel politie: 0900-1844

Bookies overhandigt cheque van €6.000,00 aan Jayden

‘Talent in de Tent’  groots Muziek=COOL-concert

Hoe herken je een echte boef met Carnaval

Beek en Donk - Wies Dragt, initiatiefne-
mer van Bookies, heeft vrijdag 30 januari 
een cheque van €6.000,00 overhandigd 
aan Erwin Lücker van de stichting ‘Geef 
om Jayden’.  De stichting komt hiermee 
aan het eindbedrag dat nodig is voor de 
totale behandeling en verblijf  van de 
zieke Jayden en zijn ouders in Amerika.

Bookies is een boekwinkel die 2de hands 
boeken verkoopt, waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt aan kinderen die 
in het buitenland een speciale en hope-
lijk levensreddende behandeling nodig 
hebben. In het afgelopen half jaar waren 
de opbrengsten bestemd voor Jayden.  
Hiermee rond de stichting dan ook alle 
geldinzamelende activiteiten af.  De stich-
ting is erg dankbaar voor deze gulle do-
natie.  Jayden ondergaat momenteel de 
zeer zware en pijnlijke immunotherapie 

behandeling in Philadelphia (USA).  Hij is 
bijna  halverwege het totale traject van 7 
intensieve behandelingen.  Jayden heeft 
het momenteel heel zwaar en kan dan 
ook elke vorm van afleiding goed gebrui-
ken om niet continue geconfronteerd te 
worden met de pijnlijke en slopende be-
handeling die hij moet ondergaan. 

Bookies gaat de komende tijd geld in-
zamelen voor de 2-jarige Sijmen den 
Hartog uit Woudrichem die eveneens 
als Jayden de levensbedreigende ziekte 
neuroblastoom heeft.  Gelukkig zal hij 
een van de laatste kinderen zijn die deze 
behandeling in Amerika moeten onder-
gaan.  Mede dankzij de inspanningen van 
Stichting Villa Joep zijn de vooruitzichten 
dat binnen een jaar de behandeling ook 
in Nederland mogelijk gemaakt wordt.  
Dit maakt het voor ouders niet minder 

ingrijpend, maar wel makkelijker van-
wege verminderde financiële gevolgen. 
Kijk voor meer informatie over Bookies 
op: www.eenboekmeteendoel.nl.

Lezing over hart- en vaatziekten bij vrouwen
Lieshout - Ook bij vrouwen zijn hart- 
en vaatziekten doodsoorzaak nummer 
1.  Daarom organiseren de Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout en de 
Werkgroep gezondheidsvoorlichting van 
het Wit-Gele Kruis Lieshout-Mariahout 
dinsdag 10 februari een voorlichtings-
avond over dit onderwerp. 

Tot nu toe is veel onderzoek naar deze 
klachten gedaan bij mannen, maar resul-
taten hiervan zijn niet zo maar toe te pas-
sen bij vrouwen. Er zijn hierbij namelijk 
verschillen tussen mannen en vrouwen. 
De symptomen bij vrouwen zijn anders 
dan bij mannen. Vrouwen formuleren 
hun klachten vaak anders, slagaderver-
kalking ontwikkelt zich bij vrouwen an-
ders dan bij mannen, ook de overgang 

speelt een rol.  Dit zijn belangrijke ver-
schillen om rekening mee te houden bij 
de diagnose en behandeling.

Ad van Gool, voorlichter van de hart-
stichting vertelt hierover. De bijeenkomst 
vindt plaats in zaal De Koekoek, aanvang 
20.00 uur. Toegang is gratis en alleen 
vrouwen zijn welkom.

Archieffoto van het optreden 
tijdens een Sinterklaasmiddag

De gemeente Laarbeek vergadert 
niet alleen. 

Gespot: Charlie (hond) in vergade-
ring met de koeien.
Ingezonden door 

Nellie Sneijers

Mooi Gespot

Uw moderne keuken?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

Op zoek naar de keuken of badkamer van uw dromen? Bij Bouwcenter 

Swinkels vindt u precies wat u zoekt…en meer! Laat onze showroom u 

inspireren en adviseren voor alles wat u in uw nieuwe of te renoveren 

huis nodig heeft. Keukens, badkamers, tegels, deuren…u kiest, wij (ver)zorgen!

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

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Nu met Mobiel Bankierenapp.
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Eigenaar:    Joost Duppen
Locatie:      Muzenlaan 19, Beek en Donk
                  Wilhelminalaan 6, Aarle-Rixtel 
    * En op locatie

Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Wie de naam Joost Duppen hoort, 
linkt daar waarschijnlijk meteen het woord ‘fotografie’ 
aan. Al sinds jaar en dag is deze Laarbeekse fotograaf 
een begrip in de gemeente. Of het nou om pasfoto’s, 
trouwreportages of evenementenfotografie gaat: 
Joost doet en kan het allemaal. Het is alweer een goed 
jaar geleden dat de professionele fotograaf zich con-
formeerde aan De MooiLaarbeekKrant als fotograaf 
voor dit wekelijkse huis-aan-huisblad.

Joost, je zegt wel eens dat je een echte ‘mensenfo-
tograaf’ bent. Wat bedoel je daarmee?
“Iedere fotograaf heeft zijn eigen specialisatie. Bij mij 
is dat het fotograferen van mensen. Dat is heel breed: 
van bruiloften tot portretfoto’s en van evenementen 
tot uitvaarten. Ik kan in vrij korte tijd iemand – of meer-
dere mensen - op een mooie manier goed en leuk op 
de foto krijgen. Dat is dan ook iets waarin ik me spe-
cialiseer.”

Maak je daarom ook foto’s voor 
De MooiLaarbeekKrant?
“Onder andere. Bij De MooiLaarbeekKrant fotografeer 
je bijna altijd mensen en dat op heel veel verschillen-
de manieren. Zo kom ik bij veel evenementen, maar 
maak ik ook portretfoto’s en dergelijken. Daarnaast 
kennen veel mensen mij in de samenle-ving. Dat is 
ook belangrijk als fotograaf. Door het fotograferen bij 
MooiLaarbeek houd ik mezelf in the picture.”

Maar je doet vast nog meer dan alleen mensen foto-
graferen.
“Ja, dat klopt. Ik doe ook veel bedrijfsfotografie. Ik ben 
huisfotograaf bij diverse gerenommeerde organisaties. 
Daarnaast doe ik regelmatig woningfotografie. Naast 
deze twee activiteiten geef ik ook workshops. Je kunt 
denken aan workshops over de werking van je camera. 

Je krijgt uitleg over hoe je de camera van de automa-
tische stand afhaalt en waar de knopjes voor dienen. 
En wanneer kun je bijvoorbeeld buiten flitsen en bin-
nen niet?”

En pasfoto’s?
“Die maak ik ook. Pasfoto’s zijn ‘saai’, maar samen met 
de klant maken we er altijd iets leuks van. Je krijgt er 
namelijk bij ons altijd een gewone leuke foto van jez-
elf gratis bij. Daarnaast is er nog altijd steeds veel on-
duidelijkheid over pasfoto’s. Bril op of af? Haar achter 
het oor of gewoon los? Wij fotograferen 98% van de 
mensen gewoon met bril op. En de haren achter de 
oren? Dat is helemaal niet nodig!”

Waar kunnen mensen pasfoto’s laten maken?
“Ik maak doordeweeks pasfoto’s in de fotostudio aan 
de Muzenlaan 19 in Beek en Donk. In Aarle-Rixtel heb 
ik ook een studio aan de Wilhelminalaan 6. Daar kun-
nen mensen op zaterdag terecht. Tijdens onze open-
ingstijden is het niet nodig om een afspraak te maken. 
Je kunt gewoon binnenlopen. Voor de exacte tijden en 
locaties kunnen mensen het beste op mijn website ki-
jken of contact met me opnemen. Ik maak ook foto’s 
op locatie, als mensen bijvoorbeeld niet in de mogeli-
jkheid zijn om naar de studio te komen. In dat geval 
kom ik naar mensen thuis, of bijvoorbeeld naar een 
verzorgingshuis. Dit is een extra service die wij bieden.”

Kunnen jullie ook iets betekenen voor het afdrukken 
van foto’s?
“Mensen die hun eigen gemaakte opnamen afgedrukt 
willen hebben en/of daar een digitaal fotoalbum van 
willen laten maken of een canvas, foto op een mok 
of iets dergelijks, kunnen bij ons terecht. Wij zijn ser-
vicepunt van ‘Elkacolor’. Via www.elkacolor.com kan 
men allerlei fotoartikelen online bestellen en bij ons 
afhalen.”

Kan men nog voor meer serviceactiviteiten bij jullie 
terecht?
“Ja, wij zijn ook servicepunt voor het leveren van foto-
grafische apparatuur, zoals fotocamera’s, objectieven, 
flitsers, statieven, etc. Ook is het mogelijk dat wij in een 

persoonlijk gesprek de klant adviseren. Op die manier 
komen we samen tot een product dat het beste past 
bij de klant. Ik heb al jaren ervaring in de fotografie en 
ruim 20 jaar in een fotowinkel gewerkt. Dat heeft ertoe 
geleid dat ik een goed advies uit kan brengen.” 

Heb je nog een droomproject?
“In 1992 startte ik met ‘Aarlese mensen’, waarbij ik 
mensen in Aarle-Rixtel in hun eigen omgeving foto-
grafeerde. Dit project wil ik weer oppakken, maar dan 
onder de noemer ‘Laarbeekse mensen’.  Hierbij wil ik 
personen allemaal op dezelfde manier fotograferen in 

een studiosetting met een zwarte achtergrond, een-
zelfde soort verlichting, aangevuld met een kort ver-
haaltje over wie ze zijn en wat ze doen. Het idee hier-
voor is om een rubriek op de starten in 
De MooiLaarbeekKrant.”  

Benieuwd naar het portfolio van Joost? Of wil je meer 
informatie? Kijk dan op zijn website (in ontwikkeling): 
www.joostduppen.nl. E-mail: 
info@joostduppen.nl. Tel: 0492.468.837 of 
06-20033440

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...JOOST DUPPEN  

Mooi UIT in Laarbeek

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

CARNAVAL 2015
Vrijdag  open vanaf 15.00 uur
Om 20.00 uur COUNT DOWN TOT CARNAVAL
1 meter bier voor €18,50 en 6 shotjes voor €10,00
 
Zaterdag open vanaf 14.00 uur
Om 21.00 uur, KLASSIEKERS UIT DE SPEAKERS met Wim Faassen
 
Zondag open vanaf 12.00 uur
Afhalen startnummers optocht.
Om 16.00 uur De DOLLE ZONDAG met Wim Faassen
Erwtensoep staat klaar.
Degene met de leukste carnavalskleren aan
ontvangt een leuke prijs.
 
Maandag en Dinsdag open vanaf 14.00 uur
Met diverse acties en verrassingen.

  Hou Facebook in de gaten,
  want je weet maar nooit met carnaval!

 met Wim Faassen met Wim Faassen

Degene met de leukste carnavalskleren aan

 open vanaf 14.00 uur open vanaf 14.00 uur

  want je weet maar nooit met carnaval!
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Op zaterdag 31 januari ontvangt u van de gemeente twee aanslagen: de aanslag onroerende-
zaakbelastingen 2015 en de aanslag riool- en afvalstoffenheffing over het tweede half jaar 
van 2014.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing
Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. Eind januari ontvangt 
u de aanslag over de maanden juli tot en met december 2014. U heeft de mogelijkheid deze 
aanslag middels automatische incasso in zes maandelijkse termijnen te betalen. Betaalt u al 
door middel van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag per aanslag 
wordt in zes maandelijkse termijnen geïncasseerd. Eind juli 2015 ontvangt u de aanslag over 
de maanden januari tot en met juni 2015.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de ge-
meente Laarbeek, (0492) 469700.

Onroerende-zaakbelastingen
De aanslagen ozb 2015 worden dit jaar een maand vroeger verstuurd dan u gewend bent. 
In plaats van eind februari valt deze aanslag 31 januari op de mat. Iedereen die eigenaar of 
gebruiker is van een onroerende zaak in Laarbeek krijgt een aanslag. Niet alleen gebouwde 
eigendommen - zoals een woning of een bedrijfspand - zijn onroerende zaken, ook een pand 
in aanbouw of een stuk grond is een onroerende zaak. De aanslag ozb is tevens WOZ-beschik-
king. U vindt hierop de vast-gestelde WOZ-waarde voor 2015. De waarde is vastgesteld met 
peildatum 1 januari 2014 en dient als grondslag voor de ozb.

Nieuwe WOZ-waarde
De gemeente stelt ieder jaar een nieuwe waarde vast. U krijgt dus jaarlijks een beschikking. 
Bent u huurder van een woning of garagebox, dan krijgt u geen WOZ-beschikking.
In de WOZ-beschikking staat op welke waarde de gemeente Laarbeek, de Rijksbelastingdienst 
en het Waterschap hun belastingaanslagen baseren.

Waarvoor betaalt u belastingen?
Van sommige belastingen is direct duidelijk waar het geld aan uitgegeven wordt. Zo wordt de
opbrengst van de afvalstoffenheffing besteed aan de inzameling en verwerking van huis-
houdelijk afval en van de rioolheffing wordt het onderhoud van de gemeentelijke riolering 
betaald. De OZB is een algemene belasting. De gemeente gebruikt deze inkomsten voor bij-
voorbeeld straatverlichting, onderhoud van wegen en verkeerslichten.
De ozb-inkomsten worden daarnaast gebruikt voor algemene uitgaven zoals veiligheid, het 
beheer van de openbare ruimte, educatie, sport, cultuur of milieu en landschap.

Waardeontwikkeling
De verkoopprijzen van woningen in de gemeente Laarbeek zijn het afgelopen jaar gedaald. 
De WOZ-waarde volgt de verkoopprijzen. Dit betekent dat ook de WOZ-waarden gemiddeld 
lager zijn dan vorig jaar. Per dorp, per wijk en zelfs per soort pand kan de waardeontwikkeling 
overigens sterk verschillen. 
Het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens op basis waarvan de waarde wordt vast-
gesteld is een continu proces. Aan de hand van luchtfoto’s kunnen garages, bergingen, aan-
bouwen etc. die nog niet in het bestand stonden, zijn opgevoerd. Dit kan incidenteel ook een 
verhoging van de WOZ-waarde tot gevolg hebben.

Tarief OZB
De stijging van de opbrengst van de OZB is beperkt tot 3 %. Toch stijgt het tarief meer dan 
3%. Dit komt doordat de gemiddelde WOZ-waarde van woningen gedaald is ten opzichte van 
vorig jaar. De OZB wordt berekend door het vermenigvuldigen van de WOZ-waarde met het 
tarief. Als de gemeente dezelfde opbrengst wil halen met lagere WOZ-waarden, moeten de 
tarieven dus omhoog om de waardedaling te compenseren. Voor de woningeigenaar betekent 
dit dat het aanslagbedrag iets hoger is dan vorig jaar als zijn woning gemiddeld in waarde 
gedaald is. 

Folder
Dit jaar wordt er een aparte folder meegestuurd met de aanslag.
U wordt hierin uitgenodigd om telefonisch contact op te nemen met de gemeente als er vol-
gens u iets niet klopt, of als u het niet eens bent met de waarde, of als u een andere vraag wilt 
stellen over de aanslag ozb.
Op de gemeentelijke website www.laarbeek.nl kunt u met uw DigiD-inlogcode het taxatiever-
slag van uw woning downloaden. Tevens kunt u hier digitaal bezwaar indienen.
Op de achterkant van het aanslagbiljet vindt u eveneens aanvullende informatie over het 
indienen van een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ-waarde. 
Het heeft alleen zin om een bezwaarschrift in te dienen tegen de WOZ-waarde als deze waar-
de per 1-1-2014, écht te hoog is vastgesteld.

Vragen
Als u vragen heeft over de WOZ-waarde en de daarop gebaseerde aanslag OZB kunt u bellen 
met het Klant Contact Centrum van de gemeente Laarbeek, te bereiken onder de nummer 
0492 469 700.

Intrekken beleidsregels Wet Werk en Bijstand (WWB), intrekken Nadere regels WWB en 
vaststellen beleidsregels Participatiewet

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 27 januari 2015 is ingestemd met:
1.a. Het intrekken van de volgende beleidsregels Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2015:
-  De Beleidsregels invordering, zoals opgenomen in richtlijn B125 ;
-  De Beleidsregels Verhaal Wet Werk En Bijstand Gemeente Laarbeek;
-  De Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke  
    recidiveboete Laarbeek 2013;
-  De Beleidsregel bestuurlijke recidiveboete bij eenzelfde gedraging Laarbeek 2013;
-  De Beleidsregel huisbezoek, zoals opgenomen in Richtlijn B039;
-  De Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2014;
-  De overige beleidsregels WWB, zoals opgenomen in de richtlijnen van het handboek Grip op 
   WWB van Kluwer-Schulinck middels bijgevoegd Verzamelbesluit.

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

Op vrijdag 7 februari twee raadsleden van Fractie Frans Biemans en ABL aan het woord. 

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Harmonie O&U voor het houden van een vlooienmarkt in muziekcentrum Het Anker, Pater 
   Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op zondag 1 maart 2015 van 10.00 tot 16.00 uur (verzon
   den 21 januari 2015),
- buurt Strijp voor het houden van een garagesale in wijk Strijp in Aarle-Rixtel op zaterdag 21 
   maart 2015 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden 22 januari 2015),
- buurtvereniging De Eendracht voor het houden van een vlooienmarkt in De Schuurherd, 
   Heuvelplein 32 in Beek en Donk op zondag 19 april en zondag 4 oktober 2015 van 11.00 tot 
  16.00 uur (verzonden 26 januari 2015).

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

LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 16 en op dinsdag 17 februari 2015, is 
het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend 16 februari is de balie van Bur-
gerzaken tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte 
of overlijden.

BEEK EN DONK – Endinet (gas) en Brabant Water (water) zijn al enige tijd werkzaamheden 
aan het verrichten op (en onder) de Koppelstraat in Beek en Donk. Hierdoor is het trottoir al 
verschillende keren open gelegd.

De komende weken wordt het wegdek van de Koppelstraat ook op twee plaatsen opengebro-
ken voor werkzaamheden. Daardoor zal de weg voor enkele dagen afgesloten worden. De 
straat was tot en met vandaag afgesloten ter hoogte van Pannenkoekenhuis Pluk
- Donderdag 5 en vrijdag 6 februari is de straat afgesloten ter hoogte van het Raadhuisplein.
Tijdens de werkzaamheden zult u om moeten rijden. Een omleidingsroute is aangegeven.

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseer-
de pacht aan, bij inschrijving. De inschrijftermijn loopt vanaf vrijdag 30 januari 2015 en sluit 
op maandag 23 februari 2015 om 16.00 uur. 

Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente Laarbeek, de heer B. van Liempd, telefoon-
nummer 0492 469 700.

Op de gemeentelijke website www.laarbeek.nl  kunt u een pfd-bestand downloaden waarin 
de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier, de pachtvoorwaarden, de kadastrale gege-
vens en de omschrijving van de percelen staan.

AARLE-RIXTEL - Op woensdag 11 februari 2015 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het be-
volkingsonderzoek borstkanker in Aarle-Rixtel. Voor dit onderzoek worden iedere vrouw tus-
sen 50 en 75 jaar om de twee jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een 
vroeg stadium ontdekt worden wat de kans op genezing verhoogd. Daarnaast is door vroegtij-
dige signalering vaker een borstsparende operatie mogelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot vanaf 11 februari tot half maart 2015 op ’t Heuveltje hoek 
Goossensstraat-Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

Bezwaarschriften Aanslagen Gemeentelijke Belastingen en OZB

Gemeente actueel

Verleende vergunningen

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Koppelstraat tijdelijk afgesloten

Landbouwgrond voor pacht

Bevolkingsonderzoek borstkanker in 
Aarle-Rixtel
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1.b. Het intrekken van de volgende Nadere regels WWB per 1 januari 2015:
-  De Nadere regels re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Laarbeek 2012;
-  De Nadere regels subsidie werkcheque Laarbeek 2013. 

1.c. Met dien verstande dat deze beleidsregels en Nadere regels van toepassing blijven op 
bestaande situaties die op grond van het overgangsrecht van de Invoeringswet Participatie 
onder de werkingssfeer van de wet- en regelgeving vallen zoals die luidden op 31 december 
2014. 

2.a.Het vaststellen van de onderstaande beleidsregels en deze in werking te laten treden per 
1 januari 2015.

-  De Beleidsregels invordering, zoals opgenomen in richtlijn Participatiewet B125;
-  De Beleidsregels Verhaal Participatiewet Laarbeek 2015;
-  De Beleidsregel bescherming beslagvrije voet bij pseudoverrekening van een bestuurlijke 
    recidiveboete Laarbeek 2015;
-  De Beleidsregel bestuurlijke recidiveboete bij eenzelfde gedraging Laarbeek 2015;
-  De Beleidsregel huisbezoek, zoals opgenomen in Richtlijn Participatiewet B039;
-  De Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2015;
-  De overige beleidsregels WWB, zoals opgenomen in de richtlijnen van het handboek Grip op 
    WWB van Kluwer-Schulinck middels bijgevoegd Verzamelbesluit Beleidsregels Participatie-  
    wet Laarbeek 2015.

2.b. Het vaststellen van de onderstaande Nadere regels en deze in werking te laten treden 
        per 1 januari 2015.
-  De Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2015
-  De Nadere regels subsidie werkcheque Laarbeek 2015.

3. Het wijzigen van de in de transponeringstabel opgenomen beleidsregels bijzondere bij-
stand in die zin dat verwezen wordt naar een juiste wettelijke grondslag, zoals aangegeven in 
kolom ‘Opmerkingen’ van de transponeringstabel.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
hieronder genoemde bomen.
-Drie essen op de Molendreef in Lieshout. Er zijn door de verlener onvoldoende redenen tot 
behoud van deze bomen aan te dragen. Ter compensatie wordt een financiële herplantplicht 
opgelegd.
-Twaalf berken, elf eiken en een beuk aan de rand van de groenstrook achter de Melter, langs 
de Provinciale Weg, in Lieshout. De aanvraag om de bomen te verwijderen is ingediend om 
de aanwezige sloot te verbreden en verdiepen. Dit ter verbetering van de waterhuishouding 
in het gebied van de Beemdkant. De vergunning is verleend omdat de belangen voor verbe-
tering van de waterhuishouding groter zijn dan het behoud van de bomen. Bovendien blijft 
er voldoende groen over in de achterliggende groenstrook om het groene karakter van de 
zone te behouden. Omdat fysieke herplant ter plekke niet mogelijk is, wordt een financiële 
herplantplicht opgelegd ter compensatie van deze kap.
Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 14 januari 2015.

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

Verkeersbesluit tijdelijk afsluiten Wilhelminalaan en deel Goossensstraat Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat besloten te hebben de ver-
keers-maatregel te treffen tot het tijdelijk afsluiten voor alle verkeer in beide richtingen op 
de Wilhelminalaan en een deel van de Goossensstraat in Aarle-Rixtel in de periode 13 april 
2015 tot 1 september 2015.
Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen van zaterdag 31 januari tot en met 
vrijdag 13 maart 2015 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Gedurende de inzageperiode heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroepschrift 
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum waar-
op de brief is ondertekend (dagtekening), een kopie van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de reden(en) waarom u in beroep gaat. Voor het instellen van beroep bij de 
rechtbank is griffierecht verschuldigd. Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u 
daarnaast een voorlopige voorziening aanvragen. Een voorlopige voorziening is een speciale 
regeling voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Een genomen besluit 
dat in werking treedt kan dan voorlopig ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure 
bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningenrechter is echter niet definitief 
en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de lopende beroepsprocedure.
Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Herto-
genbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de recht-
bank ‘s-Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.
De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie 
van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het be-
roepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe 
voldoende.

Ontwerpwijzigingsplan Gemertseweg 26 Beek en Donk.
Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maken ingevolge artikel 
3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Thans ligt als ontwerp gereed het wijzigingsplan Gemertseweg 26, Beek en Donk. Dit ont-
werpwijzigingsplan voorziet in een vergroting van het agrarische bouwblok in verband met 
de realisering van bedrijfsloods. In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesterings-
regeling wordt tevens aan een gedeelte van het perceel een natuurbestemming toegekend. 
Een en ander geschiedt middels toepassing van de in de artikelen 3.4.2 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het ontwerpwijzigingsplan Gemertseweg 26, Beek en Donk met de bijbehorende stukken 
ligt van maandag 2 februari 2015 tot en met maandag 16 maart 2015 voor iedereen ter in-
zage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek en is ook digitaal raadpleegbaar 
via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of 
de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPWBDGemertseweg 26-ON01). Omdat het kostenverhaal anderszins is ver-
zekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aange-
geven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrek-
king heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie  Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Pater Becanusstraat 28  Beek en Donk 19-01-2015 plaatsen van een carport
Pater Eustachiuslaan 8a  Aarle-Rixtel 20-01-2015 brandveilig gebruik huisves- 
   ting seizoenarbeiders
Ginderdoor 37  Mariahout  21-01-2015 realiseren bed & breakfast
Dr. Timmerslaan 1a t/m 1g Beek en Donk 22-01-2015 vervangen kozijnen
Rectificatie
De Rietkampen 16  Beek en Donk 19-01-2015 veranderen van een woning  
     moet zijn
De Rietkampen 19  Beek en Donk 19-01-2015 vergroten van een bijgebouw

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern                   Werkomschrijving                           Activiteit              Verzonden
Jan van Amstelstraat 4 Beek en Donk bouwen van een woning   bouwen                 21-01-2015
Mariastraat 2 Mariahout          verbouw berging en overkapping bouw/planologie21-01-2015
Donkersvoortsestraat 3Beek en Donk realiseren bed & breakfast       planologie             22-01-2015

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

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

Aanslagen Gemeentelijke Belastingen en OZB

Kapvergunningen

Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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CARNAVAL 2015
Van disco en ziekenbezoek tot  dweilen in Ganzegat Alcoholvrije Ganzendonckse optocht

Carnaval bij Sparta’25

Aarle-Rixtel – De carnavalsstichting 
Ganzegat gaat drukke tijden tegemoet 
met diverse activiteiten. Een disco dance 
party, ziekenbezoek, dweilen en een 
dolle dinsdag staan op het programma.

Disco Dance party
In de tent achter de Vrienden vindt carna-
valsdinsdag een heuse Disco Dance Party 
plaats, compleet met verlichte dansvloer 
en disco- en carnavalsmuziek uit de jaren 
tachtig.  Wellicht zijn er nog verassende 
optredens te zien. Voor deze avond zijn 
entreekaarten à €10,00 verplicht, maar 
daarvoor krijg je 5 consumptiebonnen. 
Kaarten zijn te koop bij Dorpscafé de 
Vrienden, Grand Café Stout of via de 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat 
bij Edelsmid Johan van Bakel.

Ziekenbezoek
Op vrijdag voor carnaval brengt Prins 
Cellus d’n Uurste met een klein gevolg 
een bezoek aan de zieken van Ganzegat, 
thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
Kent u iemand die een bezoek op prijs 
stelt, meldt dit dan aan via secretariaat@
ganzegat.nl of stuur een briefje naar 
Postbus 24, 5735 ZG te Aarle-Rixtel. Er 
dient bij een bezoek altijd een familielid 
aanwezig te zijn.

Carnavalsmaandag en dinsdag
Op carnavalsmaandag gaan ze gezel-
lig dweilen met een aantal dweilorkes-
ten uit Ganzegat en uit de regio. Naast 
Ganzegats hofkapel zijn dat Hoopvol, 
’t Inventieleke, Os Malandros, VTOP 
en BBC.  De kleur Magenta zal deze 
Magentamaandag natuurlijk tot uiting 
komen. ’s Avonds is er een gezellige 
Duitse avond met de Partyhosen en der 
Kleino. 

Carnavalsdinsdag staat overdag in het 
teken van Dolle dinsdag. Vanaf 11.11 
uur is er een gevarieerd programma met 
humor, flauwekul, een loterij, de vei-
ling van het carnavalsschilderij en lekker 

eten. Het schilderij, vorig jaar een pracht-
exemplaar geschilderd door Rianne 
Verschuuren, wordt dit jaar geschilderd 
door Maartje Cornelissen.  Verder is er 
onder andere een optreden van Rob 
Schepers uit Sterksel. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de ingang van de zaal.
 
Optocht, straat en gevelversiering
U kunt zich aanmelden voor de optocht 
via www.ganzegat.nl. U vindt daar het 
inschrijfformulier en het reglement.

Rectificatie Carnavalsmis
In tegenstelling tot eerder berichten be-
gint de carnavalsmis op carnavalszondag 
niet om 10.00 uur maar om 09.30 uur.

Het carnavalsschilderij van Ganzegat

Beek en Donk – Eén van de hoog-
tepunten van het Ganzendonckse 
carnaval is de jaarlijkse carna-
valsoptocht. Ook dit jaar nemen 
groot en klein, in allerlei creaties 
en met de meest ludieke ideeën 
deel aan de optocht. De inschrij-
vingen komen al volop binnen en 
inschrijven is ook nu nog steeds 
mogelijk. Kom je uit Beek en 
Donk en heb je een leuk idee, 
schrijf je dan vandaag nog in. Dat 
kan via www.teugelders.nl (kijk 
bij ‘Optocht’).

Zoals bekend willen de Teugelders, 
onder andere op verzoek van 
heel veel mensen uit het publiek, 
graag een alcoholvrije optocht 
met gezellige muziek zonder ex-
treem hard geluid. Iedereen die 
meedoet wordt dan ook met klem 
gevraagd zich aan deze afspraken 
te houden. De Teugelders zijn er 
van overtuigd dat het publiek ook 
dit jaar, mede door deze afspra-
ken, een prachtige optocht te zien 
krijgen.

Beek en Donk - Zoals elk jaar 
vindt bij Sparta’25 ook een le-
vendig carnavalsfeest plaats. Op 
vrijdag wordt afscheid genomen 
van de prins van afgelopen jaar 
en wordt de nieuwe prins met 
zijn gevolg geïnstalleerd (vanaf 
20.00 uur). 

Op zaterdag wordt eerst ge-
voetbald in sporthal d’n Ekker in 
knotsgekke carnavalskleren (9.00 
uur). Gevolgd door een heuse 

optocht naar het clubgebouw 
voor een geweldig jeugdcarna-
val (vanaf 13.00 uur). Op carna-
valsmaandag niet de traditionele 
boerenbruiloft dit jaar, maar een 
middag (vanaf 13.00 uur) met 
een groots carnavalesk muzikaal 
entertainment. Iedereen die zin 
heeft een leuk feestje is welkom 
tijdens deze gezellige activiteiten.      

Mooi UIT in Laarbeek

Verbouwing

Carnaval 
themaschotels voor 

€11,11!

Woensdag na carnaval komt de man 
met de hamer. Wij gaan verbouwen en 

zijn vanaf 6 maart weer open.

Zaterdag 14 februari

Zondag 15 februari

Maandag 16 februari

Dinsdag 17 februari

Romantisch kluiven

Burgers & Bier

Lekker kippetje

Het Laatste Avondmaal

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

ZONDAG 8 FEBRUARI 

WOENSDAG 18 FEBRUARI

ZATERDAG 7 MAART

VIER CARNAVAL BIJ DE ORANJEBAR!

Darttoernooi
(Open vanaf 12.00 uur)

Darttoernooi

Gezellige mannenavond* met quiz en
surprise act! *Natuurlijk zijn ook vrouwen 
van harte welkom

Van vrijdag 14 februari t/m 
dinsdag 17 februari

Aanvang 
13.00 uur
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CARNAVAL 2015
Prachtige Ganzendonckse 
SeniorenmiddagBeek en Donk - Ontvoering Prins Luuk 

XLIII op klaarlichte dag. Dat de crimina-
liteit in Beek en Donk de laatste maan-
den zorgwekkende vormen aanneemt, 
heeft deze krant in een eerder stadium 
middels een persbericht al naar buiten 
gebracht. 

Twee weken geleden verscheen 
een artikel waarin de inwoners van 
Ganzendonck geattendeerd werden op 
het in omloop zijn van valse toegangsbe-
wijzen als ook vals papierengeld. Dit zou 
met name geconcentreerd zijn rondom 
het Muziekcentrum ’t Anker en de al-
daar georganiseerde carnavalsconcerten. 
Securitybedrijf T&T heeft al vergaande 

stappen ondernomen om de uitwassen 
van deze criminele activiteiten enigszins 
te bewerken. Zij worden hierbij onder-
steunt door Baantjer die als undercover- 
rechercheur probeert te infiltreren in de 
Ganzendonckse onderwereld. Dat deze 
criminele organisaties niet onder de in-
druk zijn van al deze ‘good – guys’ acti-
viteiten bleek afgelopen zondagmiddag. 
Thuiskomend van de Ganzendonckse 
kindersauwelmiddag werd prins Luuk 
XLIII op brute wijze ontvoerd door twee 
internationaal gezochte criminelen. Dat 
het er hierbij niet zachtzinnig aan toe 
ging wordt duidelijk door de foto die 
door een toevallige passant gemaakt 
werd. De twee gure personages op de 

foto zijn nog niet eerder gesignaleerd in 
Ganzendonck. Het T&T Security team 
laat weten zich grote zorgen te maken 
over het welzijn van de Prins. Tot op he-
den hebben de ontvoerders nog geen 
contact gezocht met Carnavalsvereniging 
de Teugelders die in deze ontvoerings-
zaak de meest belanghebbende is. Het 
motief van de ontvoering moet men 
naar alle waarschijnlijkheid zoeken in de 
uitvoering van de 2 carnavalsconcerten 
van Harmonie O&U op 7 en 13 febru-
ari in Muziekcentrum ’t Anker. Op deze 
avonden wordt op muzikale en humoris-
tische wijze de criminaliteit aan de kaak 
gesteld. Het inzetten van twee internati-
onaal bekende ‘bad – guys’ geeft aan dat 
de Ganzendonckse onderwereld hier niet 
op zit te wachten. 

Prijsvraag vrijkaartjes vorige week:              
‘Van wie zijn deze ogen’, was de 
vraag van vorige week die in De 
MooiLaarbeekKrant te lezen was. Het 
goede antwoord was Patrick Wetzel. Er 
kwamen veel reacties binnen. Uiteindelijk 
is Truus van den Heurik uit de bus ge-
komen als de gelukkige winnares. Truus 
ontvangt per mail persoonlijk bericht van 
De MooiLaarbeekKrant over het ver-
vaardigen van haar kaartjes.

Criminaliteit Beek en Donk naar ongekende hoogte

Prins Luuk XLIII werd op klaarlichte dag ontvoerd

Fotograaf: Tony van Doore

Beek en Donk - De Ganzendonckse 
Seniorenmiddag, welke vorige 
week zaterdagmiddag is ge-
houden, was weer prachtig. In 
een uitverkocht muziekcentrum 
‘t Anker genoten de bezoekers 
met volle teugen van zang, dans, 
sketches, en tonpraoters.

Kletsers Ad Vermeulen en Frank 
Schrijen zorgden ervoor dat de 
lachspieren veel werk moesten 
verzetten. De Lieshoutse Bruurs 
kwamen twee keer voorbij en 
kregen het voor elkaar dat de 
polonaise werd ingezet. Enzio en 
Dion van Erp brachten als het duo 
‘Erpel uit ut zekske’ een mooie 
mengeling van sketches en zang. 
Ook de jonge groep ‘Aplaus’ wist 
humor en uitstekende zangkwa-
liteiten prima te combineren. De 
Ganzendonckse Dansmariekes 
waren er met hun Garde- en 
Showdans en de Beek en Donkse 
Octopus band verzorgde de muzi-
kale begeleiding.

Ad Vermeulen wist het 
publiek goed te vermaken

Mooi UIT in Laarbeek

CARNAVALSPROGRAMMA 
DORPSCAFÉ DE VRIENDEN

ENTREE € 13,00  

p

uOOnderwereld &
CARNAVALSCONCERTEN 2015

INFO & KAARTEN:
WWW.OENU.NL

ZANG
CABARET

SHOW
MUZIEK

7 & 13 FEBRUARI
AANVANG 20.00 UUR

MUZIEKCENTRUM
 ‘T ANKER

BEEK EN DONK

HARMONIE OEFENING & UITSPANNING

VOORVERKOOPADRESSEN:
BLOEMATELIER DE 4 SEIZOENEN

CAFE ZAAL VAN DE BURGT

crimineel goed

CAFE ZAAL VAN DE BURGT
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:
tip van de week 

Voordijkjes banket
alle soorten

2 pakken naar keuze

5.58

Bijv: Melkan magere Franse kwark, beker 450 gram

van 0.92 voor 0.69

W7 - Aanbiedingen gelden van maandag 9 t/m zaterdag 14 februari 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! 

Roomboter croissants
vers uit eigen oven
5 stuks

2.95

Rundergehakt
500 gram

2.99

Witlof
500 gram

0.99

Gebakken ham
van onze versafdeling

100 gram

1.99

Melkan verwentoetjes
pudding of kwark
alle soorten

Noord Waarland
jong belegen kaas
van onze versafdeling
500 gram

5.82

Wiener visschnitzel
100 gram

1.09

Markant gemalen koffi e
alle soorten

Struik maaltijdsoep
blik 800 ml.

1.72/1.74

Mars, Snickers, 
Twix, Bounty, Milky Way 
of M&M’s mini’s
2 zakken à 11-22 stuks

4.92-5.30

Andrélon shampoo 
of conditioner

alle soorten
2 fl acons naar keuze

4.64-9.78

Page toiletpapier
dubbel lang of kussenzacht
pak 16/20 rollen

9.92/11.49
OP=OP

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 pakken Markant gemalen koffi e roodmerk

à 500 gram van 9.46 voor 4.73

1.79

25%
KORTING

0.89

3.99
kilo 7.98

7.99

1.00
liter 1.25

1+1
GRATIS

1.99
kilo 3.98

0.49
kilo 0.98

4.00
2 fl acons

3.99
2 pakken

2.00
5 stuks

4.00
2 zakken
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Mariahout-  Ook dit jaar bezorgde 
de Ontspanningsgroep van KBO-
Mariahout een prachtige en kleurrijke 
avond voor haar leden. Ieder jaar is 
deze groep -bestaande uit 16 leden- in 
staat om een heel avondvullend pro-
gramma te brengen. De decors en kle-
ding worden door eigen leden gemaakt 
en ontworpen.
 
Als intro van deze avond een devote 
binnenkomst van de groep gekleed als 
de nonnen uit de musical Sisters Act. 
Zij allen behoorden tot de Zusters van 
de Orde der Heikneuterinnen. Na het 
gezongen lied door Moeder-Overste: 
‘What a feeling’, gingen de nonnen he-
lemaal los.
 
In de warme vijver in het Buurthuis 
werd ook gevist. Jan en Knillis -beide 
fanatieke vissers- presteerden het om 
kant en klare verpakte vis te vangen. 
Mijnheer Pastoor, die toevallig langs 
kwam lopen noemde het een wonder-
bare visvangst. Enkele dames van de 
Ontspanningsgroep waren in Spanje op 
vakantie geweest. Grote misverstanden 

ontstonden toch grotendeels dat zij de 
taal niet spraken. Na enkele dagen ont-
dekten zij een naaktstrand. Door de rie-
tenkraag gluren was voor deze dames 
een hele ontdekking. Het was wel een 
tegenvaller dat ze geen Heikneuter uit 
hun eigen Heidurp zagen. Een foto van 
‘hem’ zou voor thuis mooi zijn geweest.
 
Het winkelbestand in Mariahout was 

ook toegenomen. Een mannenwinkel 
was geopend, waar de vrouwen een 
voor hun geschikte man konden kopen. 
Zij vonden de prijzen te hoog en waren 
wel heel kieskeurig. Zij vonden de man-
nen niet aantrekkelijk genoeg, bescha-
digd, niet fris uitziende, niet netjes af-
gewerkt. De kwaliteit niet hoger dan 2e 
keus. Het was geen kassagerinkel voor 
de eigenaar.
 
Bij ieder evenement is de sanitaire voor-
ziening een must.Volgens de toilet-
juffrouw is het een hele klus om alles 
schoon te houden.Uit haar verhalen is 
bijna niet te geloven wat er op de toi-
letten allemaal kan gebeuren Een hele 
gezellige klets en waarschuwingen van 
de toiletjuffrouw aan de toiletbezoekers 
zorgde voor heel  wat hilariteit .
 
Tussen de acts door een muzikaal optre-
den, doch de afsluiting van deze avond 
was een Griekse medley waarin de ever-
greens van bekende Griekse artiesten 
door de Ontspanningsgroep werden ge-
zongen. Als slotstuk de bekende Griekse 
dans: ‘Zorba Sirtaki’. Als waardering 
voor deze avond een staande ovatie 
voor de Ontspanningsgroep

CARNAVAL 2015
Familie van Puffelen (v)luchtig op bezoek in Ganzendonck Blamage dreigt voor Save the Dave
Beek en Donk - Voor iedereen in 
Ganzendonck zal het niet zo maar uit de 
lucht komen vallen dat ook dit jaar de 
familie Van Puffelen met carnaval haar 
entree gaat maken. 

Deze roemruchte carnavaleske familie 
kwam vorig jaar gepakt en gezakt met 
hun pick-up wagen vol met matras-
sen en knuffels langs het kanaal, via De 
Kruikezeikers, Oeteldonk en Kuusegat, 
naar Ganzendonck. Hun doel: Tijdens 
de Ganzendonckse optocht aan iedereen 
letterlijk en figuurlijk een knuffel uitde-
len. 

Ja... Ganzendonck knuffelde door de 
familie Van Puffelen heel wat af tij-
dens de vorig jaar gehouden optocht. 
Het was heerlijk zonnig weer, en van 
al dat geknuffel gingen hier en daar 

langs de optocht ook de jassen open; 
het Ganzendoncks publiek kreeg het al-
leen maar warmer van al dat geknuffel. 
Menigeen langs de kant zakte door de 
mand en liet zich heerlijk knuffelen door 
de met knuffels behangen familie Van 
Puffelen. 
De optochtcommissie van Ganzendonck 
reageerde dan ook opgelucht toen ze 
de inschrijving ook dit jaar weer binnen 
zagen komen van deze familie die haar 
reputatie na een jaar al stevig verdiend 
heeft. Door hun succes in Ganzendonck 
zijn ook De Raopers, De Heikneuters, 
Ganzegatters en Kattemeppers geïn-
teresseerd in de Familie Van Puffelen. 
Ja… de familie Van Puffelen is voort-
aan heel werelds en gaat over de gren-
zen. Dus aan Ganzendonck brengen ze 
dit jaar dan ook een (v)luchtig bezoek. 
En voordat heel Ganzendonck er lucht 

van krijgt... de familie verklapt het dan 
maar vast zelf: De familie Van Puffelen 
komt, vanwege dat ze van hot naar her 
moeten, met een bijpassend luchtig ver-
voersmiddel. En mocht Ganzendonk nu 
de indruk krijgen dat hier een luchtje aan 
zit? Kom dat dan gewoon heerlijk zelf 
opsnuiven tijdens de Ganzendonckse 
optocht op 15 februari. De familie Van 
Puffelen springt een gat in de lucht als er 
weer net zoveel belangstelling voor hen 
is als afgelopen jaar. Tot gauw! Dikke 
knuffel van de Familie van Puffelen.

Beek en Donk - Het comité voor het 
behoud van Dave van de Burgt, voor 
zijn gelijknamige café, maakt zich grote 
zorgen over de aangekondigde ‘Save 
the Dave-actie’ op maandag 16 febru-
ari . Tot op heden zijn de reacties op 
het voorgestelde Benefrietconcert en 
Sponsenloop teleurstellend. Ook de in-
schrijvingen blijven achter. Het comité 
vermoedt dat vaste klanten de huidige 
uitbater een koekje van eigen deeg wil-
len geven.

Bij een kort onderzoek in het dorp lijkt het 
er op dat de oorzaak vooral bij de orga-
niserende Beweging ligt. Meerdere groe-
pen en individuen hebben de afgelopen 
week navraag gedaan waar de inschrij-
vingsformulieren te verkrijgen zijn. Ook 
de redactie heeft geen inschrijvingsmo-
gelijkheden kunnen ontdekken. Volgens 
het Gezicht is het ontbreken van een 
eenvoudige inschrijving een gebruikelijke 
procedure bij de Beweging. Hij verklaart: 
“Wij willen teleurstellingen voorkomen 
en de activiteiten voor een legendarische 
maandagavond in eigen hand houden. 
Stel je eens voor dat we zomaar iedereen 
een podium zouden bieden voor onze 
fondswervingsactiviteiten. Voor je het 
weet gaat het Garritsen Fons weer met 
de eer strijken. Dank je de koekoek!” 
 
Aangemelde acties via Facebook
Via de Facebook-pagina van Beweging 
Op d’n Tocht is inmiddels ongevraagd 
wel enige hulp aangeboden door de fa-
milie van Dave van de Burgt. Een oom 
en een neef hebben zich op Facebook 
gemeld met contraproductieve acties. 
De oom in kwestie heeft zich onder 
pseudoniem William Sellers aangeboden 

als veilingmeester. Zijn idee is om de 
volledige inboedel te veilen zodat Dave 
eigest met schone lei een doorstart kan 
maken. De neef van Deef heeft inmid-
dels een bod uitgebracht op de gehele 
biervoorraad. Niet wetende dat het café 
een open pijplijn heeft met Lieshout.

Naar aanleiding van het voorstel van 
een veiling reageerde vaste klant Philip 
O. in paniek via hetzelfde medium: 
“Namens B.C.  Van de Rooje wil ik er 
wel graag op wijzen dat een deel van 
de eigendomsrechten van het biljart, de 
volledige eigendomsrechten van de bil-
jartballen en de schemerlamp op het ta-
feltje bij het biljart alsmede de volledige 
auteursrechten van ons clublied ‘Oh oh 
wat ’n stoot’ van Dikke Leo aan onze 
club toebehoren en dus buiten de vei-
ling moeten blijven.”
 
Het comité gaat zich beraden op 
welke wijze er de komende week nog 
acties kunnen worden geïnitieerd die 
noch de reputatie noch de inboedel 
van Café Dave van de Burgt in gevaar 
brengen.

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

Geslaagde carnavalsavond KBO Mariahout
Een groepsfoto van de Ontspanningsgroep

Uitbreiding van ons Yoga aanbod vanaf maart 2015
Geef je nu op voor een gratis proefles via 0492-384022 of 

mail naar info@basicflow.nl.

Kijk voor het hele aanbod/lesrooster op www.basicflow.nl 

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

Maandagochtend 09.15 uur 
Dinsdag avond 19.00 uur

Dinsdag avond 20.15 uur

Vinyasa yoga
Ashtanga yoga beginners- 
cursus (6 weken)
Yin Yoga

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

De familie van 
Puffelen brengt dit jaar 
een (v)luchtig bezoek

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Zaterdag 7 februari 
gesloten 

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl
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P E D I C U R E  S A L O N

MET LIEFDE VOOR DE HUID

  Oude Bakelsedijk 14 • 5421 WP • Gemert • 0492 - 365599 • www.aerde.com

Aerde bestaat 20 jaar!
Het hele jaar hebben wij leuke acties.

Maak kennis met onze facelift behandeling 
met een huidscan ter waarde van €180,- 
voor €75,-
Alleen geldig in de maand februari.
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Mooi UIT in Laarbeek

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Iedere vrijdag 
vanaf 18.00 uur geopend

Woensdag & donderdag 
rikken en toepen vanaf 20.00 uur.

Carnavalsdinsdag bier € 1,-
de gehele dag

‘T is het einde van de week

‘T Café van Lieshout voor betaalbaar stappen! 
www.cafevanlieshout.nl

Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag Iedere vrijdag 
’T is het einde van de week

CARNAVAL 2015
‘Housewarming’ bij de Teugelders van Ganzendonck ‘Toppers Tribute’ op carnavalsmaandag

Carnavalsfeest bij ASV’33

Beek en Donk - Tijdens de eerste of-
ficiële dag van carnaval 2015 zorgen 
de Teugelders dat je in een gespreid 
bedje terecht komt. Bij Café/Zaal de 
Tapperij is op de zaterdagavond na-
melijk een heuse ‘Housewarming’, 
bedoeld om de ‘carnavalswérreld’ op 
te warmen voor 4 dagen lol en ple-
zier. Frank Hoek, bekend geworden 

via radio en tv vanwege zijn aandeel 
in het duo de ‘Bad Brothers’, komt het 
feest opzwepen tot grote hoogte.

Natuurlijk hoort bij een housewarming 
ook een klein cadeautje voor (tijde-
lijk) huiseigenaren Prins Luuk XLIII 
en Prinses Marianke. We vragen ie-
dereen dan ook om een klein, ludiek 

(tweedehands) cadeautje voor hen 
mee te brengen. Dit wordt uiteraard 
op de cadeautafel uitgestald, zodat 
iedereen deze kan bewonderen en er 
om kan lachen. Voor de rest hoef je 
alleen je feestneus op te zetten en je 
allerbeste humeur mee te brengen. De 
avond op 14 februari begint om 20.30 
uur en is gratis toegankelijk.

Beek en Donk – Wanneer u iemand uit 
Beek en Donk kent die een moeilijk of 
vervelend jaar achter de rug heeft, vraagt 
de Club van 100 van de Teugelders van 
Ganzendonck u deze persoon aan te 
melden voor ‘T OPkikkertje. 

Een vervelend jaar kan iemand heb-
ben gehad door ziekte of andere 
problemen. Op de woensdag voor 
carnaval bezoekt Prins Luuk XLIII 
samen met een kleine delegatie van 
de Club van 100 deze mensen. Er 

wordt tijdens het bezoekje een praatje 
gemaakt en een presentje overhan-
digd. Aanmelden voor ‘T OPkikkertje 
kan via www.teugelders .nl 
(kijk bij ‘T OPkikkertje).

’T OPkikkertje na een moeilijk jaar

Beek en Donk - De ‘Toppers Tribute‘ 
komen op carnavalsmaandagavond een 
concert geven van liefst een uur lang. 
De sfeer van het jaarlijkse muziekfeest 
in de Amsterdam Arena wordt daarmee 
bij Café/Zaal de Tapperij, in het 55-ja-
rig jubileumjaar van de Teugelders, nog 
eens dunnetjes overgedaan. In 2013 
waren de ‘Toppers Tribute’ nog onder-
deel van de afsluitact van festival WiSH 
Outdoor.

Prins Luuk XLIII verwacht zelf verder niet 
heel veel van het feest ‘Luuk’s Wérreldse 
Topbers!’ dat de Teugelders die avond 
houden. Vooral de verkiezing van ‘D’n 
Grotste Topber 2015!’ lijkt, volgens de 

Prins, bij voorbaat al op een fiasco uit 
te lopen. Ook het ‘NK Tobbedansen’ 
wordt volgens hem “tobben zonder top-
pers”. Ijdel als hij is, vindt Luuk XLIII de 
wedstrijd om de mooiste ‘Luukse Selfie’ 
wel heel leuk. Iedereen wordt hierbij 
gevraagd die avond een selfie te maken 
met de Prins én zichzelf. Deze kan ver-
volgens gestuurd worden naar
info@teugelders.nl, waarna deze alle-
maal op de website komen staan.

Luuk XLIII verwacht er dus niet al te veel 
van. De Teugelders raden iedereen ech-
ter toch aan op tijd binnen te zijn, want 
er is nu eenmaal geen plek voor 600 
feestvierders. De toegang is gratis.

Aarle-Rixtel - In de kantine van ASV 
wordt vrijdag 13 februari de carnaval 
ingeluid met een carnavalsfeest met 
een vol programma. 

De kantine is geopend vanaf 17.45 
uur en men start dan met het jeugd-
carnaval. Daarna is er een feest voor 

de senioren. Het programma van 
18.00 tot 20.00 uur is voor de jeugd, 
een avond vol entertainment en in-
teractie. Iedereen is hier welkom, 
broertjes, zusjes, vriendjes, papa’s en 
mama’s. Vanaf 20.30 uur: ‘Don’t keep 
calm it’s freaky Friday’. Een carnavals-
feest voor senioren met DJ Ronald 

Lentjes, prins bekendmaking en op-
tredens van de kletsers Rob van Elst 
en Freddy van den Elzen. De carna-
valsprins van ASV’33 wordt gekozen 
en de hints zijn tot nu toe: 1. Voetbalt 
actief! 2. Houdt van de derde helft! 3. 
Weet niet van ophouden!



Donderdag 5 februari 2015 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieshout - Het mysterie van de ver-
dwenen scepter in Raopersgat lijkt 
in een beslissend stadium te zijn 
beland. Prins Rob moest voor het 
volbrengen van de vierde opdracht 
de hulp inroepen van zijn kinder-
vriendjes Bassie & Adriaan. Deze 
moesten bij opdracht 4  ballonnen 
uitdelen aan de bezoekende kinde-
ren van de Jumbo in Lieshout. 

Eigenaren Albert en Jeanne van 
den Bogaard hadden gezorgd voor 
vele ballonnen en speelgoed scep-
ters voor de kinderen. Het waren 
niet alleen de kinderen die graag 
op de foto wilden met Bassie en 
zijn acrobatische vriend Adriaan. 
Ook vele moeders zagen kans om 
met dit illustere duo op de foto te 
gaan. Nadat alle ballonnen uit-
gedeeld waren en iedereen weer 
huiswaarts keerde, bleek uit foto`s 

op de Facebookpagina Sceptertje 
Sceptertje iets bijzonders. De ver-
dwenen scepter lag gewoon in 

diezelfde supermarkt tussen de pa-
prika’s en het bier! Prins Rob was 
dus erg dichtbij en had de scep-
ter binnen handbereik. Binnenkort 
wacht hem de vijfde en tevens laat-
ste opdracht. Hopelijk wordt deze 
opdracht ook tot een goed einde 
gebracht, zodat de carnaval kan 
losbarsten en iedereen ‘in den ollie’ 
is met een complete Prins Rob van 
Raopersgat…Wordt vervolgd.

Mooi UIT in Laarbeek

Snert mi streuf
of 

Snert mi n’n 
boeruhomelet

Woensdag d’n 11de 

(vur carnaval)

Woensdag d’n 18de

(noa carnaval)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Vur d’n 
lekkeruh 

trek

Snert mi streuf €10,00
p.p

Elke werkdag geopend voor de lunch van 9:00-16:00 uur

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in het multifunctionele gebouw 
van Lifestyle center Laarbeek | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk

www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl

Reserveer@buitengewoonsmakelijk.nl 
voor deze carnavalslunch!

februari   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Alaaf! Heeft u ook zo’n zin in Carnaval? 
Speciaal met Carnaval een ijscoupe en lekkers 

Opwarmen met de optocht kan met onze 
heerlijke warme chocolademelk

Met deze dagen op zoek naar een cadeau? 
Wij zijn gewoon open

Loop eens bij ons binnen

Lieshout - Het mysterie van de ver-
dwenen scepter in Raopersgat lijkt 

CARNAVAL 2015
Mysterie van de verdwenen scepter

Prins Rob voerde zijn vierde opdracht uit bij Jumbo Lieshout

binnenhuisarchitectewoonstyliste

Kindersauwelmiddag met veel 
optredens
Beek en Donk - De Ganzendonckse 
Kindersauwelmiddag bestond ook dit 
jaar uit een groot aantal optredens. 
De plaatselijke jeugd had er, met of 
zonder hulp van ouders, duidelijk 
veel tijd ingestoken om er zondag een 
mooie middag van te maken. 

Playback en dans vormden het pro-
gramma van zondagmiddag in mu-
ziekcentrum ‘t Anker. Jeugdprins 
Luukske XXIX, Jeugdprinses Michelle 
en hun Gevolg volgden alle optredens 

met groot enthousiasme en geno-
ten zichtbaar. Bijzonder was het 
afscheid van presentator Toon de 
Clown. Na liefst 22 keer presenteren 
van de Kindersauwelmiddag droeg 
hij het spreekwoordelijke stokje 
over aan Romy Habraken. Toon 
(Beekmans) de Clown werd door de 
Kindercommissie van de Teugelders 
bedankt voor zijn grote bijdrage aan 
dit evenement en kreeg als aanden-
ken een beeldje van, hoe kan het 
ook anders, een clown.

Toon de Clown neemt na 22 keer presenteren afscheid van de kindersauwelmiddag
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Jan van Brabant       College

 
Wij zijn een prima school:

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij! 

OPEN DAG

www.janvanbrabant.nl

Vestiging Deltaweg
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met ma2, muziek, tekenen 
 en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor alle leerlingen.
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat
• We kennen onze leerlingen
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Ruimte voor ambitie en prikkel voor talent
• Tweetalig onderwijs 
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten
• Bèta Excellent school
• Veel aandacht voor kunst en cultuur
• Brugklasjaar met : mavo - mavo/havo - havo - vwo 
 tweetalig havo - tweetalig vwo
• Mavo examen in 6, 7 of 8 vakken, goede aansluiting op havo 4 en mbo 

                                        

Molenstraat 191, 5701 KD Helmond

mavo havo vwo 
tweetalig havo en vwo

Zondag 8 februari 2015  
11.00 - 15.00 uur
  

Aanmelden nieuwe leerlingen
9 - 10 - 11 maart 2015
15.30 - 17.00 uur  19.00 - 20.30 uur

Brainport
School

Jan van Brabant       College

Wij zijn een prima school:

• Openbaar
• Met respect voor iedereen
• Vlak bij bus en trein en uitstekend bereikbaar via veilige fi etsroutes
• Met de kenmerken van een kleine school
• Met individuele begeleiding

Het Jan van Brabant College dat zijn wij! 

Vestiging 
• Mavo TOP leerjaar 3 en 4
• Theoretische en Gemengde Leerweg
• Examen in acht vakken met ma2, muziek, tekenen 
 en de mogelijkheid examen te doen in sport (lo 2)
• Mogelijkheden tot doorstroom naar havo voor 
•  Goede aansluiting op havo en mbo
•  Drempelloze doorstroming; d.w.z. niemand blijft zitten
• Een mentor voor de gehele schoolloopbaan
• Sportklas
•  LWOO voor leerlingen met achterstand

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond

mavo/vmbo-t/g met lwoo

Vestiging Molenstraat
• We kennen onze leerlingen
• Leerlingen leren actief in een open sfeer
• Leerlingen leren binnen en buiten het klaslokaal (Brainportschool)
• Prima resultaten
• Ruimte voor ambitie en prikkel voor talent
• Tweetalig onderwijs 
• Schoolbrede internationaliseringsactiviteiten

11.00 - 15.00 uur
  

de klik 
   

 met  je toekomst!de klik 
   

 met  je toekomst!
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TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Winterdipje

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

Brouwerij Laarbeek presenteert nieuw bier: Laarbeeks Brunette

Huldiging jubilarissen bij Beek en Donks Gemengd Koor

Unieke kans op nieuwbouw in Lieshout

Jori de Laat winnaar kleurplaat 43e wielerjeugd 5-daagse

Laarbeek – Brouwerij Laarbeek presen-
teert komende zaterdag hun tweede 
biersoort: Laarbeeks Brunette. Precies 
een jaar geleden bracht de lokale brou-
werij ‘Laarbeeks Blond’ op de markt. 
Dat sloeg met succes aan: inmiddels is 
er 50 hectoliter hiervan in de regio ge-
nuttigd. “Hoog tijd dat men kan gaan 
genieten van haar zusje: Laarbeeks 
Brunette!”, aldus Remco Driessens, na-
mens de brouwerij. 

Remco vertelt: “Laarbeeks Brunette is 
een ambachtelijk gebrouwen speciaal-
bier van hoge gisting. Deze mooie dame 
is licht zoetig van smaak en geeft een 

ondeugende afdronk. Net als haar blon-
de zusje is de karakteristieke smaak van 
honing terug te vinden in het bier. Het 
bier heeft een alcohol percentage van 
7% en is gebotteld in flessen van 30cl, 
75cl en 20L fusten.”

Actie 
Momenteel heeft Brouwerij Laarbeek 
een Facebook-actie lopen, waarbij 
zij 75cl flessen verloten bij iedere 50 
likes. Komende zaterdag is het nieuwe 
bier onder andere verkrijgbaar bij ’t 
Verswarenhuys op het Piet van Thielplein. 
De brouwers zijn daar tussen 16.00 en 
18.00 uur aanwezig om uitleg te geven 

over hun bieren e ervaringen van andere 
bierliefhebbers uit te wisselen.

Beek en Donk - Tijdens de laatst ge-
houden jaarvergadering van het Beek 
en Donks Gemengd Koor zijn vier 
leden van het koor gehuldigd. Mevr. 
Olga van Bree, 25-jarig lidmaat-
schap, Mevr. Nellie van der Heijden, 
40-jarig lidmaatschap, Mevr. Mien 
Verbakel 50-jarig lidmaatschap en 
Mevr. Sjaan de Louw voor het 60-jarig 
lidmaatschap van het Beek en Donks 
Gemengd Koor. 

Zij werden door voorzitter Mevr. Rina 
van Zeeland toegesproken en in de 
bloemetjes gezet. Tijdens deze jaar 
vergadering, die bijgewoond werd 
door 51 leden van het koor,  werden 
de heren Wim van der Heijden, Cees 
Dekker en Mevr. Carla Hupkes herko-
zen in het bestuur. Ook werd het pro-
gramma voor het komende jaar door-
gesproken waarbij een concertreis naar 

Trier, een hoogtepunt is. Het Beek en 
Donks Gemengd Koor is nog steeds op 
zoek naar nieuwe zangers en zangeres-
sen. Heeft u interesse, kom dan eens 
kijken en luisteren op dinsdagavond 

om 20.00 uur, in de Rabozaal van het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
te Beek en Donk. U bent van harte 
welkom en het zal u zeker bevallen.

Lieshout - De definitieve bouw van 
nieuwbouwproject ‘wonen in de 
Fontein’ in Lieshout start in maart 2015. 
Het project is gelegen op het terrein 
tussen de Klumper en de Nieuwstraat. 
De projectnaam is een verwijzing naar 
de oude basisschool die voorheen op 
de locatie gevestigd was. 

Woningcorporatie Wocom  (voorheen 
woningstichting Laarbeek) ontwikkelt 
de locatie met in totaal circa 24 wonin-
gen, zowel huur- als koopwoningen. 

BAM Woningbouw realiseert de wo-
ningen. Het project omvat 14 patio 
bungalows met een huurprijs van circa 
€603,00, 6 tweekappers met een huur-
prijs van circa €705,00 en 4  ruime 
tweekappers incl. garage met verkoop-
prijzen van €239.500,- tot €249.500,-. 
De architect die de woningen heeft ont-
worpen is De Loods uit Aarle-Rixtel. De 
omgevingsvergunning is in december 
2014 aangevraagd. Naar verwachting 
nemen eind 2015 de eerste bewoners 
hun intrek. De woningen zijn goed 

geïsoleerd en krijgen een energielabel 
A. Alle woningen hebben vloerverwar-
ming op de begane grond, wat zorgt 
voor een comfortabel binnenklimaat. 
De koopwoningen zijn voorzien van een 
luxe afwerking met complete keuken en 
luxe badkamer. De verkoop van de wo-
ningen is reeds gestart via Van den Hurk 
Makelaars te Beek en Donk. Verhuur 
verloopt via Wocom. Voor meer infor-
matie kan men terecht op: 
www.wonenindefontein.nl. 

Lieshout – De 43e wielerjeugd 
5-daagse van Lieshout/Mariahout 
wordt gehouden van  20 tot en 
met 24 april. De organisatie laat 
voor het inschrijfformulier een 
kleurplaat maken door de groepen 
7 en 8 van de scholen. 

De kleurplaat die wint wordt dan 
800 keer gekopieerd voor het in-
schrijfformulier. De winnaar krijgt 
een waardebon. Dit jaar is de or-
ganisatie bij de Mariaschool in 
Lieshout geweest. In groep 8 heb-
ben zij de winnaar, Jori de Laat, in 
het zonnetje gezet. 

STRAATPRIJS
Sportcentrum Coach 

trakteert! 
De bewoners mogen op vertoon van deze advertentie geheel 
GRATIS EN VRIJBLIJVEND één maand gebruik maken van alle 
faciliteiten die het sportcentrum te bieden heeft. Kom binnen 2 
weken na het plaatsen van deze advertentie naar de club om 
dit in orde te maken. 

*Voor bestaande leden hebben we een andere leuke actie, vraag hier 
naar op de club

De derde straatprijs gaat naar de bewoners van de 
SERVAASSTRAAT in Lieshout! Gefeliciteerd!

Jori de Laat wordt gefeliciteerd 
met zijn overwinning

De jubilarissen, vlnr: Olga van Bree, Nellie van der Heijden, Mien Verbakel en Sjaan de Louw

Het miezert buiten. De zon laat zich 
al dagen niet zien. In huis heerst de 
groene elf. Geen sprookje of thema 
voor het naderende carnaval.  Nee, 
twee strepen snot die onder de 
neuzen van de kinderen hangen. 
Lamlendig slepen we ons via de ene 
tissuedoos naar de andere. 

“Ik voel me niet lekker”, zegt doch-
terlief. “Buikpijn, keelpijn, hoofd-
pijn, hoesten en pijn aan mijn lip-
pen.” Met waterige ogen kijkt ze 
me aan. Van voelen aan het voor-
hoofd word ik niets wijzer. Dan maar 
een thermometer erin stoppen. Een 
drama in drie bedrijven is geboren. 
Bij het voorstel te temperaturen zijn 
opeens alle ernstige kwalen over. 
Met een wuivend handgebaar pro-
beert mijn kind het naderende on-
heil af te weren. Intussen heeft bij 
mij twijfel toegeslagen. Mijn moe-
derinstinct laat me in de steek. Dus! 
Er wordt getemperatuurd. Punt uit!

Het eerste bedrijf is een scene tus-
sen een rustige moeder die de 
jonge dame uitlegt dat ze nergens 
bang voor hoeft te zijn. “Ontspan, 
doe rustig aan. Ga lekker op je zij 
op papa en mama’s  bed liggen dan 
doet het geen pijn.” Helaas is mijn 

kind niet van plan om aan 
deze operatie mee te 

werken. 

Bedrijf twee. Moeder en dochter 
rennen achter elkaar. Zorgvuldig 
neergelegde thermometer en zetpil 
blijven eenzaam op mijn nachtkastje 
achter. Twee gillende keukenmeiden 
stormen over de overloop. Ik kan 
haar nog net bij de arm vastpakken. 
Terwijl ik hijgend haar op schoot 
trek schieten woorden van Super-
nanny door mijn hoofd. Wat heb ik 
een bloedhekel aan die vrouw, maar 
helaas heeft ze nu een punt. Wie is 
hier de verstandige volwassene? 

Laatste bedrijf. Snikkende dochter 
op schoot. “Sorry schatje. Ik weet 
dat je het eng vindt, maar ik ben 
gewoon bezorgd.” We slaan onze 
armen om elkaar heen. “Dan maar 
niet temperaturen?” denk ik. Deze 
nederlaag kan ik als opvoeder moei-
lijk over mijn kant laten gaan. Dan 
hoor ik haar stemmetje. “Mama, 
doe het maar. Ik zal het proberen.” 
Behoedzaam temperatuur ik haar. 
Natuurlijk heeft ze verhoging en ik 
breng, bijna ongemerkt, een zetpil 
in. “Ga je lekker met een dekentje 
op de bank?” Terwijl ik mijn dochter 
naar beneden draag, klemt ze me 
stevig vast. Ze vlijt zich op de bank 
neer. “Mama, mag ik nu een pakje 
appelsap?”

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

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

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

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

--
--

--
--

--
---

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

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

25 Jaar 40 Jaar 50 Jaar 60 Jaar

Kom dansen in de Waterpoort
Beek en Donk - Na het succes van de 
eerdere dansmiddagen de volgende 
al weer voor de deur. Dinsdag 10 fe-
bruari wordt in de ontmoetingsruimte 
van de Waterpoort weer een dans-
middag gehouden.

Onder leiding van de ervaren DJ 
Antoon van Bussel komen verschil-
lende gezelschapsdansen voorbij. 

Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen 
partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en houden je jong! 

10 februari van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 

06-45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Advertorial
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MooiBoerdonk
Carnaval bij R.K.S.V. Boerdonk

Cursus fotoboek maken in 
leercentrum den Hazenpot 

Kaartverkoop Boerenbruiloft Boerdonk in volle gang

Ger Gespeuld heeft heel Ger Gespeuld

Winnaars Libre spel 2014 bekend 

Boerdonk - Het is de Raad van Halluf 
Elf wederom gelukt een geslaagd carna-
valsweekend te maken. Na maanden van 
voorbereiding was het 30 januari zover. 
Het laatste uurtje van prins Teun (van den 
Tillaart) d’n 1e had geslagen. Wie zou zijn 
opvolger worden? Na het openingswoord 
door presentator Jan v.d. Vossenberg, 
ging het dan eindelijk beginnen. 

Prins Teun mocht zijn laatste kunstje doen. 
Het bekendmaken van het ‘verdienstelijk’ 
lid van de club. Dat was dit jaar iemand 
die 6 dagen per week op het voetbalveld 
aanwezig is. Zich inzet voor de jeugd, en 
onmisbaar is tijdens het jeugdkamp, Geert 
Brugmans. Daarna was het echt gedaan 
met Prins Teun. Wel bedankte hij nog snel 
een aantal mensen voor het onvergete-
lijke jaar waarin hij de prins mocht zijn. 

Zijn vrienden kwamen daarna met een 
extra nieuwsuitzending. Daarin werd dui-
delijk dat het de hoogste tijd was voor de 
af(ont)voer van prins Teun. 

Hierna werd het tijd voor een nieuwe 
prins. Aan de hand van de aanwijzin-
gen, was niet duidelijk wie het zou wor-
den. Wederom in een journaaluitzending 
werden de tips nader uitgelegd. Met 
live-optredens van de Raad van Halluf 
Elf werd duidelijk gemaakt dat Thijs 
van Erp de nieuwe prins werd. Met een 
spetterende opkomst veranderde de 
kantine in een grote hossende massa. 
Samen met de aanwezige prinsen, Jos 
d’n 1e van de Zandhazen, Roy d’n 1e 
van de Klumpkes en Vorst Ivo d’n 1e van 
de Lindefluiters, werd er volop carna-
val gevierd. Tussendoor werd de mooist 

verklede groep en de winnaar van ‘raad 
de Prins’ bekendgemaakt, en mocht Prins 
Thijs de opsteker uitreiken. De opsteker is 
een hart onder de riem voor een onfor-
tuinlijke voetballer. Dit keer vier de ‘eer’ 
te beurt aan John Sweers. John is herstel-
lende van een kruisbandletsel. Na afloop 
ging iedereen voldaan huiswaarts of naar 
de nieuwe prins. 

Op zaterdag was het jeugdbal. Alle 
jeugdleden waren hiervoor uitgenodigd. 
Evenals de nieuwe prins Thijs en Prins 
Jos van de Zandhazen. Maar de speciale 
gasten waren natuurlijk Jeugdprins Gijs, 
jeugdprinses Tessa, adjudant Teun en hof-
dame Lotte. Zij hadden een mooie speech 
voor de nieuwe prins. Verder mochten de 
kinderen die een dansje kenden naar vo-
ren komen. Gedanst werd er niet, maar 
wel moppen verteld, door de microfoon. 
Ook hier was na afloop een prijs voor de 
mooiste verklede groep. Zowel voor de 
jongens als voor de meisjes. Wederom 
een geslaagde middag.

Zondag was de receptie voor de nieuwe 
prins. Een onvergetelijke middag, die druk 
werd bezocht. Al met al kan de Raad van 
HallufElf van R.K.S.V Boerdonk terugkij-
ken op een zeer geslaagd carnavalsweek-
end, met een uitstekende prins Thijs d’n 
1e.

Boerdonk - Tot nu toe hebben reeds 
vele mensen uit Boerdonk en omge-
ving diverse computercursussen ge-
volgd. Ook voor 2015 zijn er weer di-
verse leuke cursussen te volgen. Deze 
cursussen worden  georganiseerd met 
de landelijke organisatie Seniorweb en 
met de stichting ‘Zorg om het dorp’.

Het leercentrum ‘den Hazenpot’ in 
Boerdonk heeft een prachtige ruimte 
met daarin goed toegeruste compu-
ters waar cursisten stap voor stap leren 

de gekozen cursus onder de knie te 
krijgen. Op dinsdag 24 februari start 
onder de deskundige leiding van Wim 
de Wijs de cursus fotoboek maken. 
Misschien heeft u al lang een fotoboek 
willen maken, maar weet u niet hoe 
het moet of is het er nog niet van ge-
komen.  In 5 lessen leert u hoe u een 
fotoboek kan maken. 

De kosten voor deze cursus bedragen 
€50,00, exclusief cursusboek en het af-
drukken van het fotoboek. De cursus 

wordt gegeven op dinsdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur. In het najaar volgt 
een cursus Windows 8 voor begin-
ners. Deze cursus bestaat uit 7 lessen. 
Hiervoor kunt u zich ook al opgeven.

Wie vragen heeft, kan contact opne-
men met Wim de Wijs (docent), 
tel. 0492-352550 of mail 
wim.de.wijs@hccnet.nl of Ria van 
Zoeren, coördinator Zorg om het Dorp, 
tel. 0492-464714 of mail 
teus.vanzoeren@gmail.com. 

Boerdonk - De kaartverkoop voor de 
koffietafel op carnavalsdinsdag met het 
aanstaande bruidspaar Pascal Timmers 
en Mieke van Deursen is in volle he-
vigheid losgebarsten. Wie wil nou niet 
aanwezig zijn op deze middag als deze 
twee tortelduifjes in de onecht worden 
verbonden. 

Na het aanhalen van het bruid-
je, onder muzikale begeleiding 
van het Boerings dweilorkest 
Tismarwadegewendbent (11.30 
uur), krijgt het aanstaande paar en 
alle bruiloftsgasten een warm wel-
kom in Gemeenschapshuis Den 
Hazenpot.(12.00 uur). Aansluitend 
nodigt het paar jullie uit voor de kof-
fietafel.  Na de koffietafel begint de 
trouwerij.(13.00 uur). 

Eerst legt notaris van den Tillaar het paar 
‘bloot’ zoals dat heet. Als er daarna nog 
mensen zijn die toch nog twijfels heb-
ben over dit aanstaande huwelijk kun-
nen ze bezwaar maken onder toezicht 
van de notaris. De notaris kennende 
veegt hij deze bezwaren weer van tafel  
zodat Prins Jos den Urste het paar in de 
onecht kan verbinden. Na de onderte-
kening van de huwelijksakte kan men 
gaan toasten op het kersverse paar. Dit 
alles gaat gebeuren onder de energieke 
muzikale begeleiding van wederom 
Tismarwadegewendbent.

Daarna barst het bruiloftsfeest los alvo-
rens er nog enkele verrassingsoptredens 
te zien en te horen zijn. (14.30 uur) Ook 
ontbreekt tijdens de bruiloft het filmpje 
van ”Kwik het paar” niet, waarna het 

totale gewicht van het paar en de ge-
tuigen geraden kan worden. Tot ziens 
op deze carnavalsmiddag dinsdag 17 
februari.

De eventuele bezwaarmakers kunnen 
zich aanmelden bij het kantoor van no-
taris van den Tillaar, mail cvandentillaar@
home.nl of tel. 06-11299125 tussen 
18.30 uur en 19.30 uur. Kaartjes voor 
de koffietafel zijn te verkrijgen bij Den 
Hazenpot in Boerdonk. De kosten bedra-
gen €10,00 voor volwassenen en kinde-
ren tot en met groep 8 betalen €4,00 (De 
vorige keer stond het verkeerd vermeld). 
Wilt u meelopen met het aanstaande 
paar op maandag met de carnavalsop-
tocht in Erp, ze verzamelen bij Fransen 
Gerrits mengvoeders in Erp om 12.30 
uur. De optocht start om 13.00 uur.

Boerdonk - De toneelavonden van Ger 
Gespeuld zitten er weer op. Zes avon-
den hebben de spelers en speelsters 
de klucht ‘Het Laat De Pastoor Koud’ 
ten tonele gebracht en zes avonden 
zijn er enkele stoelen naar de stort ge-
bracht in verband met waterschade. 

Het publiek heeft het niet droog gehou-
den van het lachen. Tijdens de ‘meet en 
greet’ hebben ze ontzettend veel compli-
menten in ontvangst mogen nemen en 
werd er nog veel nagepraat en ook nage-
lachen. Dat is uiteindelijk waar ze het voor 
doen, dus bedankt daarvoor! Ze hebben 
het weer Ger voor jullie Gespeuld.

Boerdonk - Tijdens de jaarvergade-
ring van dinsdag 27 januari werden 
de winnaars bekendgemaakt  van het 
Libre spel seizoen 2014 bij biljartver-
eniging ‘Krijt op Tijd’ Boerdonk.

Tevens had Agrarisch Boerdonk twee 
levensmiddelen pakketten beschik-
baar gesteld voor de winnaars van  het 

onderlinge toernooi in den Hazenpot 
op dinsdagmiddag. De winnaars van 
het agrarisch pakket zijn Tommy van 
de Velden en Grard Brugmans.  Het 
bestuur van Krijt op Tijd wil de prijs-
winnaars feliciteren, alle leden en 
Agrarisch Boerdonk hartelijk danken 
voor hun sportieve inzet en betrok-
kenheid

Prins Thijs

Ger Gespeuld wist het publiek weer te vermaken

H Biemans 2e, G. Brugmans 1e (kampioen), T. v.d. Velden,  T. Bevers 3e.

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

particulier • groepscursus • workshops 
www.smakelijkopgewicht.nl

Smakelijk Op Gewicht
Gewichtscoaching 
en voedingsadvies 

op maat 

06-17365752 

   

            Wil je ook stoppen met piekeren en malen? 
            Wil je graag dingen aanpakken maar kom je er zelf niet toe?      
            Kom dan eens praten met de life-coach, echt waar....het helpt!
            Samen ervoor zorgen dat je weer stappen kunt gaat nemen.
    Vrijblijvend en kosteloos intake-gesprek
  Ronald Meijer, life-coach  tel: 0651212176  www.life-coach-to-the-point.nl

  to-the-point
     praktijk voor life-coaching
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Sportend Laarbeek
Toch winterbanden erop?

Laarbeekse rolschaatssters maken 
zich op voor NK Showrijden 

De Eendracht start met 52e van 
Ganzenwinkeltoernooi

Mierlo – Een aantal Laarbeekse rijd-
sters en trainsters nemen komende za-
terdag namens Rolschaatsvereniging 
Olympia uit Mierlo deel aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 
Show- en Formatierijden op kunstrol-
schaatsen. Dit vindt plaats in Almere. 

Rolschaatsvereniging Olympia 
gaat de strijd aan tegen Rolling ’90 
uit Moerkapelle, ZRC-Pauwin uit 
Zaandam, KRC Rolling uit Nieuwegein, 
Kerr-Rolls uit Kerkdriel en de Brabantse 
verenigingen De Oude Molen uit Beek 
en Donk en Alico uit Schijndel.  RV 
Olympia komt in 2 categorieën met 2 
teams uit, de overige categorieën met 
1 team. 

Kleine Groep en Grote Groep
De Laarbeekse rijdsters Stephie 

Wiering en Colet Claessens trainen 
wekelijks vele uren met hun clubge-
noten de vele verschillende shownum-
mers. Zowel Stephie als Colet maken 
deel uit van de Kleine Groep én de 
Grote Groep.

Showrijden is het uitbeelden van een 
verhaal/thema, ondersteund door de 
muziek, de kostuums, de choreogra-
fie en de bijbehorende decorstukken. 
Binnen een paar minuten moet een 
groep aan de jury het ‘verhaal’ van  het 
shownummer laten zien. Het show-
nummer wordt beoordeeld op origi-
naliteit, choreografie, technische ele-
menten, de emotie/uitstraling en het 
duidelijk overbrengen van het verhaal. 
Naast de titel Nederlands Kampioen 
staat er nog meer op het spel. De bes-
te shownummers worden geselecteerd 

voor de Europese Kampioenschappen 
die eind april in Bremerhaven 
(Duitsland) plaatsvinden. 

Nederlands Kampioen
Vorig jaar werden zowel de Jeugdgroep 
en het Jeugdkwartet Nederlands 
Kampioen, de rijdsters van beide groe-
pen hopen dat zij dit jaar dit resultaat 
wederom kunnen evenaren. De laat-
ste paar weken staan alle trainingen, 
onder leiding van de Beek en Donkse 
Jeanne Janssens, dochter Kristy en 
nichtje Veronique Driessens, geheel 
in het teken van dit NK, waardoor de 
rijdsters goed voorbereid naar de wed-
strijd gaan. 

Meer informatie over dit NK of over 
RV Olympia, zie: www.rvolympia.nl.

Beek en Donk - RC de Oude Molen 
heeft sinds kort een hoofdsponsor:  
Van Lieshout Specicon. De vereniging 
was toe aan een nieuwe uitstraling en 
van Lieshout Specicon was bereid om 
alle rijdsters en trainers te voorzien 
van nieuwe presentatiepakken. 

De presentatiepakken worden ge-
bruikt om bij wedstrijden uniform voor 
de dag te komen. Tijdens het aanko-
mend NK Showrijden in Almere zal het 
NK Team te bewonderen zijn in deze 
presentatiepakken.

Van Lieshout Specicon draagt de ver-
eniging een warm hart toe. Zij erva-
ren de vereniging als een gezellige 
club waar vele vrijwilligers actief zijn. 

Dankzij deze vrijwilligers, trainers en 
ouders, kunnen de rijdsters met veel 
plezier hun sport beoefenen. Namens 

bestuur en rijdsters van RC de oude 
Molen, Van Lieshout Specicon hartelijk 
bedankt! 

Aarle-Rixtel - Op de doel aan de 
Lijsterstraat werd donderdag 29 ja-
nuari de 1e wedstrijd van het 52e 
van Ganzenwinkeltoernooi ver-
schoten. Tegenstander van HBS de 
Eendracht was HBV Ontspanning uit St 
Oedenrode.

Bij het van Ganzenwinkel is het de be-
doeling dat met minimaal 6 schutters 
van een vereniging na 5 proefpijlen er 
25 pijlen tellende pijlen worden ver-
schoten. Men dient vooraf aan te ge-
geven welk puntentotaal men denkt te 
gaan schieten. Het verschil tussen de 
opgegeven- en het daadwerkelijk ge-
schoten aantal punten bepaalt de rang-
schikking aan het eind van het toernooi.

HBV Ontspanning was met 6 schutters 
aanwezig en zij gaven vooraf aan 1139 
punten te gaan schieten. Het werden 
er 1097, met als resultaat -39 punten. 
Eind 2015 is pas bekend welke plaats 
dit in de eindstand van het toernooi 
heeft opgeleverd. Van de Eendracht 
waren 8 schutters aanwezig en behaal-
den allemaal een mooie score. 
Gerrie van Hoof schoot zelfs een nieuw 
PR. Als enige schoot hij met traditionele 
boog en wist zonder vizier en met hou-
ten pijlen 169 punten bijeen te schie-
ten. Dit is een verbetering van zijn oude 
record met 5 punten. Hoogste schutter 
van de avond werd Erwin Wijnhoven 
van de Eendracht met 225 punten.

Resultaten schutters de Eendracht: 
1. Erwin Wijnhoven 225, 
2. Frank Schepers   223, 
3. Toon v. Hoof   218, 
4. Walter Jansen  204, 
5. Jo Maas   193, 
6. Arno Donkers   191, 
7. Paul v. Bakel   190, 
8. Gerrie v. Hoof  169 
(TR + NieuwPR)

Donderdag 5 februari neemt HBS de 
Eendracht deel aan het toernooi van 
HBV de Vriendschap in Mierlo, aan-
vang 20.00 uur.

De rolschaatssters van Olympia nemen deel aan het NK

handboogschieten

rolschaatsen

Ook al is het niet ‘echt’ winter en zal 
het dit wellicht ook niet meer worden, 
toch voel je aan jouw auto dat ze erop 
liggen! Winterbanden zijn namelijk 
pas van nut, als de buitentemperatuur 
7 graden of minder is. En de laatste 
dagen is het dat ook!

Het is niet zo, dat je bij slecht weer en 
gladde wegen dan harder kunt rijden, 
maar je hebt wel veel meer grip op de 
weg, dan met ‘ordinaire’ zomerbanden. 
Je glijdt niet zo maar uit, je slipt een stuk 
minder, wat natuurlijk de veiligheid ten 
goede komt. Maar hoe kom je nou op 
‘winterbanden’, hoor ik jullie afvragen, 
als het om een sportcolumn gaat? Nou, 
dat zal ik eens haarfijn uitleggen! 

Al 6 jaar namelijk, heeft PSV geen 
kampioenschap meer behaald, wat 
op zich niet vreemd is, als je geen 
echte kanjers meer kunt betalen. 
Het Amsterdamse AJAX ging ze de 
afgelopen 4 jaar voor en ook Twente en 
AZ deden nog een duitje in het zakje. 
Het jaar daarvoor, 2008-2009 lukte het 
ze wel en werden ze kampioen, maar 
wel pas op de allerlaatste speeldag en 
ook nog met 1 doelpunt verschil!
Op zich ook niet erg, want dat hoort er 
bij; spanning en sensatie tot en met de 
laatste ronde, met afgekeurde goals, 
gele en rode kaarten, noem maar op!

Wat wel heel bezwaarlijk is en wat 
je eigenlijk niet goed kunt en moet 
goedpraten, is het feit dat PSV de 
laatste jaren tot en met de winterstop 
het eigenlijk heel goed deed en tóch 
geen kampioen werd! In Eindhoven 
werd er dan ook al in december hautain 
gepraat over het kampioenschap en 
zodoende gaf men al aan dat er op 
die platte kar, de ‘kampioenswagen’, 
eigenlijk winterbanden behoorden te 
liggen! Toch ging het elke keer mis en 
jaar in jaar uit gleed PSV uit, ondanks 
de ‘winterbanden’! Och, het was dan 
elke keer ‘het kampioenschap van 
de armoede’, volgens de weer hevig 
teleurgestelde Eindhovenaren. Al jaren 
is er dus niks bij de Boeruhhh!

Hoe mooi kan het dit jaar worden?! 
Men moét wel kampioen worden! 
Zelf vaak erg gelukkig en op het einde 
van het anderhalf uur, de wedstrijd 
naar zijn hand zettend en de drie 

punten meepikkend, terwijl de mede-
titelkandidaten, het ook gewoon, op 
basis van kwaliteit, niet waar kunnen 
maken en hun eigen wedstrijden niet 
winnend kunnen afsluiten.

Onze sterspeler van het afgelopen 
W.K.,  Depay, denkt er anders over. 
Die durft te beweren, na zelf al weken 
zijn schoenen niet goed aan te hebben 
en penalty na penalty mist op het 
moment (trouwens knap, als je van 
de 11 zo’n bal zó hoog er over kunt 
schieten), dat PSV de tegenstanders 
een klap heeft uitgedeeld! Je zou toch 
zeggen dat ze dat over zichzelf hebben 
afgeroepen. Het lijkt er weer op dat het 
een kampioenschap van de ‘erremoei’ 
gaat worden, om maar met de eigen 
woorden van de Eindhovenaren te 
spreken. Maar natuurlijk zullen ze het 
daar nu niet mee eens zijn!
 
En dat hoeft ook niet! Straks wordt 
daar niet meer over gezeurd, als die 
schaal de hoogte in wordt gehouden. 
Een kampioenschap zal Eindhoven ten 
deel gaan vallen en menig supporter 
zal zich laten horen, zeker als er iets te 
vieren valt, toch? Dat is immers veel te 
lang geleden, een club als PSV eigenlijk 
niet waardig. Het kan niet vroeg 
genoeg komen, dat lang verwachte 
kampioenschap! Maar om nu weer 
die platte kar met winterbanden te 
voorzien? Zo’n koud weer zal het wel 
niet meer worden!

R. van den Enden

COLUMN

Frivool wordt het dit jaar.

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

Van Lieshout Specicon hoofdsponsor 
RC De Oude Molen

De leden van De Oude Molen in hun nieuwe gesponsorde pakken
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Aarle-Rixtel - De kop is er weer af voor 
de tafeltennissers uit Aarle-Rixtel en 
met wisselende resultaten. Het eerste 
herenteam ontving in de eerste klasse D 
Return Oss 1. 

Het begin was voor ATTC en halverwege 
de wedstrijd stonden Jean Paul Kanters, 
William Vlamings en Bart Boetzkes op 
een riante 4-1 voorsprong. Hierna kwa-
men de spelers uit Oss beter op dreef, 
maar gelukkig wisten William en Bart ook 
nog een potje te pakken zodat de over-
winning uiteindelijk in Aarle-Rixtel bleef.

In het derde team, dat ook thuis speel-
de, kwamen Mark Rovers, Karel van der 
Putten en Jos Beniers in actie. Zij bleken 
in de vierde klasse duidelijk een maatje te 
groot voor Bergeijk 5. Alleen de laatste 
wedstrijd tussen Mark Rovers en John 
Smaling werd in een spannende vijfsetter 
verloren. 

Tot slot speelden Thijs Smulders, 
Johnny van de Elzen en Johan Heurter 
van het vierde team een thuiswed-
strijd in de gymzaal aan de Jan van 
Rixtelstraat en wel tegen Budilia 5. 
De heren en dame uit Budel speel-
den sterker dan de mannen uit Aarle-
Rixtel (en omstreken) en wonnen 
met 8-2. Johan en Johnny scoorden 
de punten voor ATTC.

De kersverse promovendus, ATTC’77 
6, deed het goed bij hun eerste wed-
strijd in de zesde klasse. Tessa van 
den Boogaard, Stephan Vergroesen 
en Marcel van Klingeren speelden in 
Deurne gelijk tegen het vijfde team 
door twee overwinningen van zowel 
Tessa als Stephan. Marcel maakte het 
vijfde punt. Kijk voor de uitslagen op 
pagina 30 en op www.attc77.nl.

Beek en Donk - Het eerste seniorenteam 
van Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk begon de voorjaarscom-
petitie afgelopen zaterdag met een neder-
laag. In Tilburg kon het team van Peter 
van den Eijnde, Stefan Hamelijnck en Jordi 
Kivits niet imponeren tegen het tweede 
team van TIOS’51. Peter en Jordi verdeel-
den twee punten en ook in het dubbelspel 
was Beek en Donk succesvol: 7-3.

Op donderdag viel vooral de mooie thuis-
overwinning van het vierde team op. In 
de wedstrijd tegen Mierlo lieten Guido 
Graat en Dirk van der Venne al hun te-
genstanders kansloos. Ook in het dub-
belspel werden punten gepakt. Jenny 
Beerkens bleef helaas puntloos, maar 
heeft nog genoeg kansen om zich te re-
vancheren: 7-3. Dezelfde avond opende 

het vijfde team de competitie in en tegen 
Stiphout. Een reeks van mooie wedstijden 
had uiteindelijk een gelijkspel als resul-
taat. Addy Verbakel en José en Ruud van 
Turnhout waren verantwoordelijk voor 
de punten. Het team speelt vanavond de 
eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 
19.30 uur staat in de tafeltennishal een 
treffen met Asten op het programma.

Jeugd
Ook voor de jeugd van TTV Een en 
Twintig is de competitie inmiddels begon-
nen. Op zaterdag speelde het eerste team 
thuis tegen Sint-Michielsgestel, dat met 
slechts twee tegenstanders de strijd aan 
ging. Speler van de wedstrijd werd Rico 
Megens, die twee wedstrijden won en zijn 
tegenstander in één partij met liefst 11-0 
versloeg. Ook Marte Megens en Bert 

Coolen pakten punten voor het eerste 
team, dat de competitie dus prima is be-
gonnen. Helaas kan dat niet gezegd wor-
den van het tweede jeugdteam, dat met 
2-8 onderuit ging tegen Valkenswaard. 
Jip Engelhart en Lucas Crooijmans ver-
deelden de punten.

Programma
Vanavond speelt onder meer het eerste 
seniorenteam thuis tegen Budel. Zaterdag 
reist de jeugd naar Waalwijk en Den 
Bosch voor een nieuwe speelronde in de 
jeugdcompetitie. Kijk voor het complete 
programma, maar ook voor alle uitslagen 
in de eerste competitieronde op hun web-
site. Daar vind je ook het laatste nieuws 
en informatie over bijvoorbeeld de trai-
ningstijden. Volg hen verder op Twitter en 
Facebook voor het laatste nieuws.

tafeltennis Nipte winst voor vaandelteam ATTC’77 

TTV Een en Twintig stelt teleur in Tilburg

Thijs Smulders in actie 
namens het vierde team

Damian Vaes en Twan van der Kruijs 
op het podium bij RK Indoor

169,95

229,95

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

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

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Bushalte voor de deur: lijn 155 vanaf  ’s-Hertogenbosch en lijn156 vanaf Eindhoven
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Falcon 
Moonphase
Skipully heren, ook
in het zwart 

Barts Lake 
Beanie

Salomon 
Access X80
Comfortabele 
skischoenen + 

gratis schoenentas

DWS Kaprun
Houten slee inklapbaar

Smith 
Optics Maze

29,99

19,99

49,99

75,-

39,99

24,99

Sinner 
Task Goggle 29,99

39,99

59,95

99,99

DE NR.1 IN WINTERSPORT

29,29,

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

399,99
579,95Head 

Absolut Joy
Sportieve en 

lichtgewicht ski 
voor dames

Haar Zaken, Raagtenstraat 21, Beek en Donk
T: 0492 - 593433 E: margo@haarzaken.net 

     www.haarzaken.net
“Haar Zaken”

Pijnloos definitief ontharen middels 
high intens Pulse light!

 NOOit meer harseN Of schereN!

Bel sNel vOOr eeN gratis iNtakegesprek

Bikinilijn ! 20,-  |  Bovenlip of kin ! 10,-
oksels ! 15,-

onderBenen ! 50,-  |  rug en schouders ! 100,-
Wij werken met de Record 618 met GEM Technologie.

De meeste iPl apparaten zijn enkel voorzien van veiligheidscertificaten (als Ce of FDA) maar de 
Record iPl is tevens medisch getest op zijn effectiviteit en is dus in het bezit van diverse

Kwalteit- en veiligheidscertificaten: FDA: Food and Drug Administration (usA)
Ce-MDD: international Medical standardieC 601-1: Medical safety standard
CFs: governmental health Approval CsA: Canadian & us safety standards

isO 13485: Quality Medical Production isO 9001: Quality Management standard

Beek en Donk - Voor veel schutters 
stond afgelopen weekend in het te-
ken van de Rayonkampioenschappen 
Indoor. Schutters van Strijd in Vrede 
stonden aan de meet in Ospel, Reuver, 
Helmond, Milheeze en IJsselsteyn. 

Bij Wilhelmina In Ospel  moest Rita Segers 
in de 5e klasse het onderspit delven in 
de 1e finaleronde. Ze verloor met 6-4 
van haar tegenstander. In IJsselsteyn bij 
Ons Genoegen stonden de compound-
schutters Twan van der Kruijs , Theo de 
Jong, Manou de Jong en Melvin van de 
Kerkhof aan de meet. Theo, Manou en 
Melvin schoten zich in de  tweede klasse 
naar de finalerondes. Manou verloor de 
eerste finaleronde. Voor Melvin en Theo 
viel het doek een ronde verder. Theo 
slaagde er nog in zijn tegenstander tot 
een shoot off te dwingen, maar helaas 
schoot die zijn pijl dichter bij het midden. 
Met een derde plaats in de voorronde 
kwalificeerde Twan zich voor de finale-
rondes. De eerste finaleronde had hij een 

bye. Vervolgens won hij de kwartfinale, 
maar jammer genoeg trof hij in de halve 
finale een sterkere tegenstander. Twan 
mocht schieten om het brons. En het 
werd brons voor Twan van der Kruijs in 
de 1e klasse compound.

In Mierlo-Hout bij Houts Welvaren 
slaagde Jolanda van der Kruijs erin zich 
te plaatsen voor de finalerondes in de 1e 
klasse recurve. In de kwartfinale werd ze 
uitgeschakeld waarmee ze eindigde op 
een gedeelde vijfde plaats.

In Reuver bij de Grensschutters was 
Damian Vaes vooraf de favoriet voor 
de 1e plaats in de 1e klasse Cadetten 
recurve. En als een echte topper en fa-
voriet ging hij met de hoogste score in 
de voorronde door naar de finalerondes. 
En als een echte topper en favoriet won 
hij die finalerondes met overtuigende cij-
fers: 6-0, 6-4, 6-0 en 6-0. Voor Damian 
dan ook de titel Rayonkampioen en een 
gouden plak.
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Het talent van deze week, Thijs Smulders, kan zijn bon tot 
donderdag 12 februari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

THIJS SMULDERS

Thijs Smulders uit het vierde team van ATTC ‘77 
won met zijn team tegen Budilia 5 uit Budel.

TAFELTENNIS
THIJS SMULDERS

korfbal

badminton wielersport

Flamingo’s pakt belangrijke zege 
op Celeritas

Jongste team Badminton Club 
Lieshout zonder overwinning

Mariahout  - In de landelijke over-
gangsklasse A van het vrouwenkorf-
bal heeft Flamingo’s een belang-
rijke zege geboekt op Celeritas uit 
Wijbosch. In sporthal de Dioscuren in 
Schijndel werd het 7-12. Flamingo’s 
blijft daarmee in de race voor de 
tweede plaats die recht geeft op een 
promotiewedstrijd tegen de nummer 
twee van de overgangsklasse B. 

Flamingo’s speelde eerder deze com-
petitie gelijk tegen Celeritas, de 
nummer drie van de ranglijst. De 
Mariahoutsen, volgend op één punt, 
konden bij winst stuivertje wisselen. 
De thuisploeg opende in de eerste 
minuten de score, waarna Neeltje 
Berkvens van grote afstand de 1-1 
raak schoot. Celeritas nam vervolgens 
weer een voorsprong, die Flamingo’s 
vakkundig teniet deed. Van 2-1 liep 
het team van trainer/coach Erik van 
Veghel uit naar 2-4. Celeritas schroef-
de het toch al hoge tempo vervolgens 
nog een beetje extra op en pakte ver-
dedigend een straffe ballijn. Daar had 

Flamingo’s even moeite mee. De aan-
val liep daarom ook niet optimaal en 
leed een paar keer slordig balverlies. 
Omdat Flamingo’s zelf prima druk gaf 
in de verdediging, kon de ploeg met 
een 3-5 voorsprong gaan rusten. 

In de tweede helft was Flamingo’s 
heer en meester. Met overzicht en 
beleid speelde Flamingo’s de defen-
sie van de Wijbossche vrouwen ka-
pot. Sanne Scheepers, die vandaag 
een hoofdrol opeiste, scoorde twee 
mooie doelpunten. Flamingo’s ver-
grootte de kloof daarmee tot 3-7. Een 
‘klap’ die Celeritas niet meer te boven 
kwam. Even krabbelde de thuisfor-
matie nog terug: 4-7. Maar daarna 
was Flamingo’s los. Regelmatig en 
gevarieerd doorboorde Flamingo’s de 
korf. De verdediging bleef bovendien 
geconcentreerd en pakte veelvuldig 
de rebound. Celeritas korfbalde in 
deze fase met te weinig organisatie 
en vooral tegen zichzelf. Met nog een 
minuut of vijf te gaan was het 4-12. In 

de slotfase speelde Flamingo’s te ge-
makkelijk. Celeritas profiteerde met-
een en scoorde vervolgens drie maal. 
Flamingo’s liet weer zien over een 
sterk collectief te beschikken.

In de reserve eerste klasse B speelde 
Flamingo’s 2, gesponsord door Harold 
Vereijken gereedschappen en verhuur, 
in Veghel tegen SCMH 2. De wedstrijd 
eindigde in 11-5. 

Lieshout - Het jongste team van 
Badminton Club Lieshout heeft het 
seizoen afgesloten zonder één over-
winning. BCL-U13/VKS Autoservice 
kon geen potten breken in de U13-
klasse en heeft dit eerste competitie-
jaar vooral gebruikt om te leren.

BCL-U13/VKS Autoservice – 
BC Gilze-U13: 1-7
Door een incompleet team moest 
BCL-U13/VKS Autoservice al direct 
starten met een 0-3 achterstand in de 
thuiswedstrijd tegen de leeftijdsge-
noten uit Gilze. De spelers die er wél 
waren vermaakten zich echter opper-
best gedurende deze partij. Rick van 
Aspert en Nard van Loon verloren 
hun jongens-dubbelpartij met 7-21 
en 8-21. Omdat ze zich, na de ver-
loren eerste set ten doel hadden ge-
steld om in de tweede set in ieder ge-
val méér punten te halen, konden ze 
na de verloren tweede set alsnog te-
vreden van het veld stappen. Margee 
Hilgerdenaar steeg in de singlepartij 
tegen Sanne Paulissen boven zichzelf 
uit. Na vorige week al gewonnen te 
hebben won ze nu opnieuw haar sin-
glepartij. In twee sets schoof ze haar 
tegenstandster aan de kant. Nard 
van Loon en Rick van Aspert konden 
dat niet nadoen, hoewel Nard in de 
eerste set nog erg dichtbij kwam met 
18-21. Zij verloren de beide partijen 
in twee sets. In de afsluitende mix-
partij speelden Margee Hilgerdenaar 

en Nard van Loon weer érg goed. Na 
een zeer spannende partij moesten 
zij met 20-22 en 19-21 echter wel 
hun meerdere erkennen in de tegen-
standers uit Gilze. Wat resteerde was 
echter wel een heel goed gevoel: de 
jonge sporters hadden deze keer echt 
mee kunnen spelen in de wedstrijd en 
zelfs punten binnengehaald.

BC’67-U13 – BCL-U13/VKS 
Autoservice 8-0
De uitwedstrijd tegen de Veghelse 
leeftijdsgenoten van BC’67 was voor 

BCL-U13/VKS Autoservice weer een 
hele moeilijke. De krachtsverschillen 
zijn immers in deze derde afdeling van 
de U13-klasse erg groot en dat bleek 
ook weer in deze wedstrijd. Doordat 
Sofie van de Laarschot er deze keer 
bij was, was het team in ieder ge-
val compleet. Maar ook Sofie kon 
niet helpen om meer punten binnen 
te halen. Zij verloor haar singlepartij 
kansloos. Ook Margee Hilgerdenaar 
kon haar stunt niet herhalen. Zij kon 
wel beter bij haar tegenstandster 
blijven, maar uiteindelijk geen set 
pakken. Nard van Loon en Rick van 
Aspert konden er ook niets meer aan 
doen en verloren ook met duidelijke 
cijfers. Door deze verliespartij blijft 
het puntenaantal van BCL-U13/VKS 
Autoservice in deze klasse beperkt 
tot 8, wat uiteindelijk resulteert in 
een laatste plaats. Maar, doordat de 
teambegeleiding en ouders ter plekke 
besloten om het competitieseizoen af 
te gaan sluiten bij een in de buurt ge-
legen vestiging van Mc Donalds kwa-
men de sporters toch aan een leuk 
einde van een moeizaam seizoen.

Sanne Scheepers, in het 
groen-witte reserve shirt, was 
goed op dreef deze wedstrijd

Fotograaf: Ine Coolen

Nard van Loon (linksvoor) kon dit seizoen helaas voor 
BCL-U13/VKS Autoservice geen punten binnenslepen

50 % KORTING 
OP VEEL MERKMONTUREN.

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Finale cross 
Aan de Wielen 
seizoen 2014-
2015

Aarle-Rixtel - Vanwege de abominabele 
omstandigheden van een gedeelte van 
het parkoers, had de organisatie een 
flink aantal wijzigingen in de 1800 me-
ter lange route aangebracht.  Daardoor 
kon de wedstrijd zondag 1 februari 
onder zware omstandigheden gewoon 
doorgaan. 

Een van de favorieten, Maarten de Louw, 
trapte meteen na de start zijn achterwiel 
scheef en moest daardoor in de ach-
tervolging. Hoe snel hij ook in reed, de 
ontketende en verrassend sterk rijdende 
Tjerk Bijlsma was niet meer te achterha-
len en ook niet de op ruime achterstand 
rijdende Ad Dekkers. In de sprint om de 
derde plek eindigde Maarten wel voor 
Jef van Dijk. De eerste tien de in dag-
uitslag waren; 1. Tjerk Bijlsma, 2. Ad 

Dekkers, 3. Maarten de Louw, 4. Jef 
van Dijk, 5. Bart Verhoeven, 6. Bram 
Swinkels, 7. Lud Antonie, 8. Maik Fuchs, 
9. Karel Madou en 10 Marijn Minten.

Na afloop volgde in Grand Café Stout 
de prijsuitreiking van de diverse eind-
klassementen na vier wedstrijden. In 
categorie één won Henk Mertens, voor 
Ad Dekkers en Tjerk Bijlsma. In categorie 
twee ging de zege naar Bart Verhoeven 
voor Bram Swinkels en Karel Madou en 
in de derde categorie was Marijn Minten 
de beste, voor Henk Ceelen en Jan 
Schalks.

Succes in beker, 
tegenslag in 
competitie voor 
heren Bedo

Beek en Donk - Bedo trof United Breda 
uit de eerste klasse in de tweede ronde 
van het bekertoernooi. De start van de 
wedstrijd was wat voorzichtig (3-3), 
maar daarna nam Bedo het initiatief en 
liep uit naar volledig terechte 3-8 tus-
senstand, mede door enkele goed uit-
gespeelde aanvallen die goed werden 
afgerond of resulteerden in een straf-
worp. 

Hierna zakte de concentratie wat, waar-
door United Breda 4x achter elkaar kon 
scoren en terugkwam tot 7-8. Een teken 
voor Bedo om weer wat extra gas te zet-
ten. Het antwoord kwam snel, en Bedo 
scoorde 5x keer achter elkaar, waardoor 
ze uitliepen naar 7-13. Tot de rust bleef 
de score min of meer gelijk (10-15).
  
In de tweede helft volgende een soort-
gelijk spelbeeld als in de eerste helft, 
waarbij Bedo zonder al te veel moeite 
langzaam maar zeker uit liep naar 13-
22 en een monsterscore in de maak leek. 
Helaas voor Bedo liet de concentratie 
wat te wensen over, mede door het 
gemak waarmee de wedstrijd gespeeld 

werd. Hierdoor bleef de wedstrijd gelijk 
op lopen, maar kwam Bedo niet meer in 
de problemen en eindigde in een keu-
rige 24-30.

In de competitie volgde zondag een 
grote tegenslag. Toen stond de topper 
tegen nummer 2 PSV op het program-
ma. PSV stond op 1 punt achterstand. 
De eerste wedstrijd werd maar nipt ge-
wonnen. In Eindhoven gaf PSV niets 
weg. Met een 26-22 nederlaag is Bedo 
de koppositie kwijt en moet hopen op 
puntverlies van PSV.

Ook de overige teams wisten geen pun-
ten te halen. Heren 2 leed een nederlaag 
bij Bergeijk. De heren hebben het nog in 
eigen hand. Heren 3 verloor kansloos bij 
Mixed-Up. Hierdoor zijn ze de tweede 
plek kwijt. 

Aanstaand weekend hoopt Bedo op be-
tere resultaten. Alle teams houden de 
moed erin. De competitie is nog lang.

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

handbal

Van Schijndel 
Passie voor wonenPassie voor wonen

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

Like ons op 
Facebook onder 
de naam Van 

Schijndel Anteak voor 
onze Online Sale
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 7 februari 
14.45 Rood Wit’62 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 B1 - Margriet B1
11.30 Sparta’25 C1 - Stiphout Vooruit C1
12.30 Rood Wit’62 D1 - Sparta’25 D1
10.15 NWC G1G - Sparta’25 G1

Zondag 8 februari 
14.30 Sparta’25 1 - ODC 1
11.00 Sparta’25 2 - Gemert 3
11.00 UDI’19 3 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Gemert 5
10.00 Sparta’25 5 - ASV’33 3
12.00 Avesteyn 4 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Schijndel 5
11.00 Sparta’25 8 - SJVV 3
12.00 Erp 8 - Sparta’25 9
11.00 Venhorst VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 7 februari
15.00 ASV’33 A1 – MULO A3
15.00 ASV’33 A2 – Schijndel A2
15.00 ASV’33 B1 – DVG B1
14.30 ONDO B1 – ASV’33 B2
15.00 Constantia MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Nulandia C1
13.00 DVG C2 – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 C3 – DVG C3
12.30 ASV’33 D1G – WEC D2
10.30 ASV’33 E1 – Lierop E1
10.30 ASV’33 E2 – WEC E2
10.30 ASV’33 E3G – Bruheze E5
09.00 UDI’19 E11 – ASV’33 E4
10.30 ASV’33 E5G – Eli E2
09.15 ASV’33 F1G – Erp F1
10.30 Erp F2 – ASV’33 F2
09.30 DVG F3 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Erp F5
09.15 ASV’33 F6 – DVG F5

Veteranen zaterdag 7 februari
17.00 Bavos – ASV’33

Senioren zondag 8 februari
14.30 ASV’33 1 – Neerkandia 1
11.30 Olympia’18 2 – ASV’33 2
10.00 Sparta’25 5 – ASV’33 3
10.00 Mifano 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Blauw Geel’38 17
11.00 ASV’33 VR1 – Stiphout Vooruit VR1

UItslagen Jeugd zaterdag 31 januari
MULO C1 – ASV’33 C1 4-0
UDI’19 E2 – ASV’33 E2 5-2
Avanti’31 F3 – ASV’33 F1G                 1-6 
Mierlo-Hout F3 – ASV’33 F3 Onbekend

Senioren zondag 1 februari
Stiphout Vooruit 1 – ASV’33 1 1-2
Mifano 3 – ASV’33 3 1-5
Gemert 11 – ASV’33 5 1-4

VV Mariahout
Programma
Zaterdag 7 februari 
12.45 Rhode C3 - Mariahout C1

Zondag 8 februari
11.00 Mariahout VR1 - Boekel Sport VR2
11.30 Mariahout 2 - Avanti’31 2
11.30 Leunen 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - Irene 2
12.30 WHV 3 - Mariahout 6
14.30 MULO 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 28 en 31 januari en 1 februari
MW1 – De Korfrakkers MW1  7 – 6 
PupF1 – Be Quick  5 – 1 
SVSH – PupE1 4 – 7 
De Korfrakkers – PupD2 7 – 1 
De Korfrakkers – PupD1 4 – 4 
Korloo – Asp C1 2 – 3 
JunA1 – Fortuna ’68 10 – 4 
SCMH 2 – Sen 2 11 – 5 
Celeritas (S) 1 – Sen 1  7 – 12 

Zaterdag 7 februari 
Sporthal Lieshout
12.30 PupE2 – JES
12.30 PupE1 – De Treffers
13.30 AspB1 – Flash
14.30 JunA1 – Vessem 
15.40 AspC1 – SCMH 
Sporthal Loosbroek
9.00 Korloo – PupF1
Sporthal Berlicum
9.00 BMC – PupE3
Sporthal Gemert
10.00 Blauw Wit (Ha) – PupD2 
Sporthal Nistelrode 
11.30 Korloo – PupD1 

Zondag 8 februari
Sporthal Beek en Donk
12.30 Sen 2 – NDZW 2 
13.45 Sen 1 – Oxalis 1 

Woensdag 11 februari 
Sporthal Bakel
21.30 MW1 – Nijnsel MW1
Sporthal Sint Oedenrode 
20.00 Nijnsel MW2 – MW2 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
DKJO H1 – Café Thuis/Bedovo H1   1-3 
(20-25, 17-25, 17-25, 25-22)
Ovoco MB1 - Bedovo MB1                  0-4 
(12-25, 21-25, 14-25, 16-25)
Bedovo DR3 - VC Boering    3 – 0 
(25-21, 25-19, 25-24)
Buitenzinnig – Bedovo DR1    2 – 1 
(25-18, 25-22, 23-25)

Bouwbedr. Raaijmakers – Bedovo DR2/De 
Smulsmurf   1 – 2 (25-14, 17-25, 13-25)

Programma zaterdag 7 februari, 
De Overbeek, Nistelrode
18.00 uur. Tornado Nistelrode D1 – Next/
Bedovo D1

handbal
HV Bedo
Uitslagen
Heren A-jeugd – Gemini HA1  17-27
Aristos DS2 – Dames 1  24-23
Mixed-Up HS1 – Heren 3  26-15
Bergeijk HS2 – Heren 2  26-23
United Breda HS2 – Heren 1 (beker) 24-30
PSV HS3 – Heren 1  26-22

Programma zaterdag 7 februari
10.00 Gemengde C-jeugd – DOS ‘80 HC1  
D’n Ekker, Beek en Donk
19.00 Dames Recreanten – BMH ‘95 
Molenbroek, Gemert
19.30 Dames 1 – White Demons DS3 
D’n Ekker, Beek en Donk
20.40 Heren 1 – Saturnus HS1
D’n Ekker, Beek en Donk

Programma zondag 8 februari
10.00 Heren 3 – Dongen HS2  
D’n Ekker, Beek en Donk
14.45 Swift HA1 – Heren A-jeugd  
VEKA hal, Helmond
15.00 Achilles ‘95 DA1 – Dames A-jeugd 
Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven

Kijk voor eventuele wijzigingen op  
www.hvbedo.nl

tafeltennis
ATTC’77
Flash 5 – ATTC’77 2 5-5
Unicum 12 – ATTC’77 5 6-4
MTTV’72 1 – ATTC’77 jeugd 1 7-3
MTTV’72 3 – ATTC’77 jeugd 2 5-5

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 2 februari 
Henk Meerwijk - Piet van Zeeland  2-0
Jan van Hout - Bert van Wanrooij  0-2
Cor Oppers - Tonnie Raaijmakers  0-2
Antoon van Osch - Jaspert Swinkels  2-0
Hans Heldoorn - Rinie van de Elsen  0-2
Evert Baring - Frits Tak  0-2
Bert van Wanrooij - Rinie van de Elsen  0-2
Theo v Hoogstraten - Bennie Beerens  0-2
Antoon Rooijakkers - Harrie Bouwmans  2-0
Cor Verschuren - Martien Swinkels       2-0
Harrie Poulisse - Huub Biemans            0-2
Jan van Neerven - Harrie van Kleef       2-0
Henk Verhappen - Henk Mastbroek      2-0
Henk van den Bergh - Hans van der Ligt 2-0

Leo van Griensven - Hans Wagelmans  2-0
Tonny de Louw - Hans van der Ligt      0-2
Henk Jansen - Henk van de Vegt          2-0

Uitslagen dinsdag 3 februari 
Evert Baring - Theo Verheijen               2-0
Fons van der Linden - Hans de Jager     0-2
Rinie van de Elsen - Antoon Wagemans 0-2
Hans Heldoorn - Bert van Wanrooij      2-0
Theo Spierings - Joop Kerkhof              2-0
Mari Verbakel - Theo van Rossum        0-2
Leo Migchels - Willie Vorstenbosch       0-2
Pieter Rooijackers - Bert van de Vorst  2-0
Piet Goossens - Hendrik Korsten  2-0
Marinus Steegs - Martien Swinkels  0-2
Antoon Maas - Cor van den Berg  0-2
Jan Hesselmans - Antoon Smits  1-1
Frits Wilbers - Wim Swinkels  0-2
Hans Wagelmans - Henk Verhappen  2-0
Ad de Koning - Lambert van Bree  1-1
Guus van de Elsen - Jan Verbakel 2-0

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 28 januari 
A lijn 
1.Marian en Joop  63,54 %
2.Riky en Jan  61,46 % 
3.Wim en Erik  59,72 %
4.Cellie en Leo  56,60  %   
5.Willy en Trees  54,51 %
6.Gerda en Ellen  50,35 %

Uitslag dinsdag 3 februari 
1. Kees en Jurgen       65,03 %
2. Riky en Jan               60,74%
3. Dorie en Arno           57,84 %
4. Cellie en Hans          55,43%
5. Netty en Marijke       52,99 %
                                                                                                                                                             
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
Kijk voor meer Informatie op  www.
poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 28 januari 
Lijn A
1. Jan en Mari 64,93%
2. Annie en Thera 62,99%
3. Henny en Jan 59,38%
4. Mien en Jeu 53,54%
5. Francien en Fons 52,78%

Lijn B
1. Toos en Jannie                           66,96%
2. Jan en Herman                           61,61%
3. Wil en Lien                                 57,50%
4. Ria en Michiel                             57,44%
5. Berdy en Theo                             56,13%

De volgende zitting is op woensdag 11 
februari in Café-zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 29 januari
1.Ans en Jan                                    63,00%
2.Gerard en Corrie                         60,50%
3.Marie Louise en Kori                    55,50%
3.Jopi en Hans                                 55,50%
5.Jo en Mari                                     55,00%

De volgende zitting is op donderdag 5 
februari, 19.30 uur in het Dorpshuis Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 3 februari  
1. Riek en Kitty                               65,00%
2. Cor en Nelly                                60,42%
3. Bernadette/Annie                       55,00%
4. Riekie en Piet                             53,75%
5. Lien en Marian                           50,00%

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

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 3 februari
Kwartfinale Bekercompetitie
1-0 Zjon v.d. Laar - André Bergman
1-0 Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars
1-0 Jef Verhagen - Hans Claas
0-1 Frans v. Hoof - Thijs Knaapen

Deel Competitie.
1-0 Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Erick Robbescheuten - Dirk-Jan 
Gloudemans 
   
Programma 10 februari
Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot  
Thijs Knaapen - Hein v. Bree  
Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel  
Jef Verhagen - Frans v. Hoof

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772



Donderdag 5 februari 2015 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Heren Bedovo verslaan nummer 1 DKJO

Spannende FIFA game battle 
bij Sparta’25

Sparta’25 gaat voor duurzaam

Beek en Donk - Met een wat onver-
wachte notering in de top 3, doen de 
heren van Café Thuis/ Bedovo H1 het 
opvallend goed. Zaterdag deden ze 
daar nog eens schepje bovenop door 
de nummer 1 buitenshuis te verslaan.

Zoals de wedstrijden van vorig jaar, be-
loofde ook de wedstrijd tegen DKJO 
van afgelopen zaterdag een topper te 
worden. Eerdere aanvaringen wezen uit 
dat de heren goed aan elkaar gewaagd 
zijn. In een competitie waar het verloop 
binnen de top 3 bovendien nog volledig 
open ligt, worden deze krachtmetingen 
steeds spannender.  Onder aanmoedi-
ging van een volle tribune met meege-
reisd publiek, bleek Café Thuis/Bedovo 
H1 echter prima met deze spanning om 
te gaan. 3 sets lang waren zij heer en 
meester. Met degelijk spel, krachtige 

aanvallen, een goed spelende Joost van 
Vijfeijken en de nodige killer blocks lie-
ten zij de Mierlose heren weinig ruimte 
tot scoren. Pas toen de winst al binnen 
was, zorgden slordigheden in de 4e set 
voor problemen. Alhoewel deze laatste 
set verloren werd, ging de verdiende 
3-1 overwinning naar de Beek en 
Donkse mannen. Met deze zege houdt 
Café Thuis/Bedovo H1 alle mogelijk-
heden nog open. Zelfs het kampioen-
schap is nog binnen bereik.

Bij de recreanten liet Bedovo DR3 zich 
eveneens van de goede kant zien. Na 
hun vorige 3-0 overwinning, trokken zij 
ook deze week aan het langste eind. De 
wedstrijd die vroeg op de avond plaats-
vond werd vol goede moed begonnen. 
Deze positieve inzet weerspiegelde zich 
in 25-20 en 25-19 winst in de eerste 

2 sets. Daarna rekenden de dames 
zich echter rijk, waardoor wat non-
chalant werd verder gespeeld. Bij 
een stand van 24-24 viel het laat-
ste puntje gelukkigerwijs toch nog 
aan Bedovo-zijde. Daarmee was de 
tweede 3-0 overwinning op rij een 
feit.

Voor de overige teams was de com-
petitieweek overigens ook voorna-
melijk succesvol. De meiden wonnen 
met flinke cijfers van Ovoco MB1 en 
De Smulsmurf/Bedovo DR2 liet een 
puntje schieten, maar zette dit in de 
volgende sets recht. 2-1 winst. Het 
eerste dames recreanten team had 
een zware pil aan team Buitenzinnig. 
Zij wisten slechts één puntje te pak-
ken en moesten zich tevreden stellen 
met een 2-1 nederlaag.

Beek en Donk - Bij Sparta’25 vond 
zaterdag 31 januari de eerste editie 
plaats van de FIFA Game Battle 2015. 
Een mooi initiatief tijdens de winter als 
het buitenvoetbal nagenoeg stil ligt. 
Meer dan 50 spelers van alle leeftij-
den, junioren en senioren, deden mee 
aan dit spannende voetbaltoernooi. 

Elk team vertegenwoordigde een land 
en de wedstrijden werden gespeeld op 
vier grote schermen in de goed gevulde 
kantine. Er was veel bekijks van ouders, 
broertjes, zusjes en andere belangstel-
lenden. De spanning was om te snijden 
en af en toe leek het net alsof de spe-
lers zelf aan het voetballen waren. De 
emoties liepen soms net zo hoog op als 
op een echt veld. Het was geweldig om 
zoveel fanatieke spelers te zien. Na de 
kwartfinales werden de wedstrijden op 
een groot scherm op het hoofdveld ge-
speeld. Het scherm stond op het veld 
voor de hoofdtribune, het publiek op 
de tribune. Ondanks het wat tegenval-
lende weer mocht dit de pret niet druk-
ken. Onder luide aanmoedigingen van 

het publiek werden de wedstrijden ge-
speeld. De finale ging uiteindelijk tus-
sen Zuid-Korea en België, wie had dat 
nu verwacht.
 
Dit toernooi had een spannende fi-
nale verdiend, maar België was veel te 
sterk voor Zuid- Korea en zij wonnen 
de wedstrijd uiteindelijk zeer verdiend 
met 6-0! Een knappe prestatie van de 

zuiderburen die vertegenwoordigd 
werden door Tjerk Lok en Ruud Konter. 
Zij gingen naar huis met een mooie be-
ker en natuurlijk de titel ‘winnaars FIFA 
Game Battle 2015’. Het was een ge-
slaagde activiteit en het enthousiasme  
en het plezier bij de spelers was groot. 
Deze activiteit krijgt zeker een vervolg 
waardoor de winnaars hun titel kunnen 
verdedigen. 

volleybal biljarten

voetbal

Volop spanning en emotie tijdens de FIFA game battle

Beek en Donk - Tijdens de inge-
laste ledenvergadering van 19 ja-
nuari is bekend geworden dat er 
een extra functie in het bestuur is 
opgenomen: ‘Projecten’. Op korte 
termijn gaat dit team van start met 
het project ‘Duurzaam Sparta’25’. 

In dit project worden de moge-
lijkheden onderzocht voor een 
duurzamer Sparta’25, waarbij kos-
tenbesparing een belangrijk uit-
gangspunt is. Gedacht kan worden 
aan  het toepassen van zonnepa-
nelen, led-verlichting, zonneboilers 

etc. Het verbruik van gas, water en 
elektra wordt onderzocht en be-
sparingsmogelijkheden uitgewerkt. 
Zie www.sparta25.nl voor meer in-
formatie. 

Laarbeeks 
Kampioenschap 
Driebanden

Lieshout - Voor het 12e jaar houdt 
biljartclub ‘Nooit Volleerd’ voor alle 
inwoners van Laarbeek het Laarbeeks 
Kampioenschap Driebanden. 

Dit vindt plaats van maandag 13 april 
t/m zaterdag 25 april in het Dorpshuis 
te Lieshout. Belangstellenden kunnen 

zich inschrijven door vóór 1 maart con-
tact op te nemen met J. van Leuken 
(0499-421286) of L. van Veggel 
(0499-421942).

De winnaars van 2014

judo

Mariahout - Zes judoka’s van Judoclub 
Mariahout hebben deelgenomen aan 
het Lage Bandentoernooi, dat 1 februari 
werd gehouden in Sporthal de Klumper 
door Judoclub Avanti Lieshout. 

Joost van den Boogaart wist al de span-
nende partijen in zijn poule winnend af 
te sluiten, waarvan twee met een houd-
greep en twee met een mooie worp. Hij 
behaalde een goede en verdiende eerste 
plaats. Fabrizio Deben werd eveneens 
eerste na vier partijen overtuigend met 
ippon winnend te hebben afgesloten. 
Voor Bram van Lieshout was er eveneens 
een eerste plaats na vijf wedstrijden die 
hij allemaal met ippon wist te winnen. 
Krijn van Lieshout wist in zijn tweede 
wedstrijd wederom een tweede plaats te 

behalen. Het werd nog spannend, maar 
Krijn had met één gewonnen wedstrijd 
net genoeg punten om op het tweede 
treetje van het podium te mogen plaats-
nemen. Een tweede plaats was er ook 
voor Marco van Vijfeijken. Hij behaalde 
2 overwinningen, maar moest ook on-
danks goede tegenstand zijn meerdere in 
de tegenstander erkennen. Rik Iven wist 
zijn eerste partij direct met ippon win-
nend af te sluiten. Ondanks kansen in de 
andere partijen zat een volgende winst-
partij er niet meer in. Rik werd vierde. 

Beek en Donk – In sporthal De Klumper 
in Lieshout werd zondag 1 februari een 
lage bandentoernooi gehouden door de 
plaatselijke Judoclub Avanti. Namens 
Budoclub Beek en Donk deden 7 judo-
ka’s mee aan het toernooi. 

Tom Brals moest als nieuwkomer wen-
nen aan de grotere tegenstanders. Hij 
deed goed zijn best, verloor 4 wed-
strijden met ippon en won er één met 
een houdgreep. Tom werd vierde in 
zijn poule. Anouk Beerkens verloor 
haar eerste wedstrijd met ippon, maar 
wist de tweede met ippon te winnen. 
Bij haar derde wedstrijd kwam ze hard 
op haar hoofd terecht en verloor met 
ippon. De vierde wedstrijd wist ze ook 
niet te winnen. Ze werd daarmee ook 
vierde in haar poule. Evi Somhorst 
moest nog even haar balans zien te 
vinden. Ze wist aan geen van haar 
tegenstanders te ontsnappen, en ver-
loor met twee keer een yugo en twee 
keer een ippon. Evi werd vijfde in haar 
poule. Noortje van den Bogaard moest 
flink werken om zich staande houden. 
Ze was ingedeeld in een poule met 
twee grotere tegenstanders, die met 
ippon van haar wonnen. Tegen de an-
dere twee tegenstanders wist ze door 
ijverig te blijven aanvallen uiteindelijk 
de scheidsrechter in haar voordeel te 
laten beslissen. Daarmee werd Noortje 
derde in haar poule. 

Sven Beckers was uitstekend op dreef. 
Soms was een worp direct voldoende 
voor ippon, soms werd de worp nog 
gevolgd op de grond door een stevige 
houdgreep waar geen ontkomen aan 
was. Sven werd overtuigend eerste in zijn 
poule. Gijs de Visscher mocht zich twee 
keer met twee tegenstanders meten. Eén 
daarvan was een stuk groter, daarvan 
verloor hij met twee ippons. Gijs wist zijn 
andere tegenstander twee keer in een 
houdgreep te houden, waarmee hij zelf 
de ippons kreeg, die hem een tweede 
prijs in deze poule opleverden. Roy Vialle 
mocht net als Gijs ook met twee ande-
ren strijden. Hij wist alle vier zijn wed-
strijden te winnen. Eerst met een yugo, 
daarna met twee keer een ippon en de 
laatste op beslissing van de scheidsrech-
ter. Roy werd er uiteraard eerste mee in 
zijn poule. Hiermee hadden deze judoka’s 
de zondagochtend weer een mooie spor-
tieve invulling gegeven.

Actiefoto van een Mariahoutse judoka

Veel 
podiumplaatsen 
bij Judoclub 
Mariahout 

zaalvoetbal

Beek en Donk - De imposante reeks 
van café-zaal de Tapperij houdt aan. 
Ook tegen rechtstreekse concurrent 
Van Kuringe Adviesgroep bleek er geen 
kruid tegen deze mannen opgewassen. 

Gestaag liep De Tapperij uit naar een 
comfortabele 3-0 voorsprong die tegen 
het eind van het duel nog in het gedrang 
kwam na een tweede treffer van Van 
Kuringe. Verder kwam het niet, waar-
door De Tapperij een voorzichtig voor-
schot nam op de titel in de A-klasse. 

In diezelfde klasse verraste Vesters 
Hoveniers door het geduchte team van 
D3 Architecten/café-zaal Dave van de 
Burgt op een 3-0 nederlaag te trakte-
ren. Wat D3 ook probeerde, het kwam 
er deze wedstrijd niet van om een bal 
langs de doelman van Vesters te plaat-
sen. Vesters gaf daarmee het succes van 
eerder deze maand een passend vervolg 
en sloot aan bij de middenmoot, waar-
van ook D3 deel uit blijft maken. 

Sevenmiles/café-zaal Dave van de Burgt 
wist weer de smaak van winnen te proe-
ven. Het deed dit ook met duidelijke 
cijfers en was dan ook een maatje te 

groot voor het arme Meulensteen/van 
Lieshout wat met 5-0 de kleedkamers 
werd ingestuurd. M. van der Heijden 
was de grote man aan Sevenmiles kant 
met een productie van 4 doelpunten. 
Sevenmiles klom met deze zege op naar 
plek nummer 2. Meulensteen verloor 
een plaatsje aan Vesters.

Ook in de B-klasse was een verrassing te 
bespeuren. Het dappere FC Avondrood 
versloeg Puur Baden, de nummer 2 van 
dat moment. In een doelpuntrijk ge-
heel werd het uiteindelijk 7-5, waarbij 
J. Lamaizi als vanouds op schot was met 
5 doelpunten. Het duel ging heerlijk op 
en af, waarmee het publiek een mooi 
schouwspel voorgeschoteld kreeg. FC 
Avondrood doet met deze winst goede 
zaken en kruipt langzaam omhoog in de 
stand.   

FC Geerts nam het stokje van de 2e plek 
over van Puur Baden. Weliswaar met 
veel pijn en moeite, want het herboren 
DHVM liet Geerts peentjes zweten. De 
winnende treffer kwam uiteindelijk van 
de voet van H. Kuypers 5 minuten voor 
het einde. DHVM streed voor een punt, 

maar kon geen bres meer slaan in de de-
fensie van Geerts. Zij wonnen dit duel 
met 3-2.

Het laatste duel ging tussen BrabantTent 
en TraXX Party en Kartcentrum. Twee 
ploegen die niet in grootse vorm verke-
ren. Na een razendsnelle openingsgoal 
van TraXX was BrabantTent direct wakker 
geschud en joeg het op de gelijkmaker. 
Pas bij de 2-0 van TraXX wisten ze het 
net te vinden, maar verder liet TraXX het 
niet komen. TraXX nadert BrabantTent in 
de stand middels deze 2-1 zege. 

Café-zaal de Tapperij behoudt 
ongeslagen status

Budoclub Beek en Donk 
bezoekt lage bandentoernooi 

De judoka’s van Budoclub Beek en Donk

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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Donderdag 5 februari 
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

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

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

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

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

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

Vlooienmarkt Lieshout
12.00 uur, D’n Perdenbak, Lieshout

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

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

Laarbeeks Liedjesfestival
14.00 uur, Buurthuis Mariahout

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

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

inloopmiddag en carnaval-knutselen
13.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Donderdag 12 februari 
Talent in de Tent
19.00 uur, Feesttent achter Dorpscafé 
De Vrienden, Aarle-Rixtel

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

Vrijdag 13 februari 
Raad de smaken t/m 17 feb.
12.00 uur, IJssalon De Verrassing, 
Beek en Donk

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Carnavalsdisco
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

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

Puinhoop Kollektive
21.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

Sleuteloverdracht Carnaval Laarbeek
14.11 uur, Buurthuis Mariahout

DJ Paul Elstak
21.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Carnabeats, jeugdcarnaval 13 t/m 17 
jaar
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 15 februari 
Expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Kindermiddag met Super Cindy
14.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Carnavalsoptocht Beek en Donk
Vertrekt om 14.45 uur, Beek en Donk

Carnavalsoptocht Mariahout/Lieshout
Vertrekt om 13.00 uur vanaf Mariahout

Carnavalsoptocht Aarle-Rixtel
Vertrekt om 12.30 uur, Aarle-Rixtel

Deurzakken na d’n optocht tot in de 
late uurtjes
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Maandag 16 februari 
Kindermatinee met special guest..
14.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Carnabeats, jeugdcarnaval 13 t/m 17 
jaar
21.15 uur, Grote zaal, Dorpshuis 
Lieshout

Dinsdag 17 februari 
Creatief Kindermatinee
14.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL


