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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.000

Elke zondag 
open!

11.00 - 17.00 uur

Beek en Donk,

Heuvelplein 11

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

Stuur jouw Valentijnsboodsc-
hap vóór maandag 10 februari 
naar redactie@mooilaarbeek.
nl. Je kunt hem ook afgeven 
op kantoor: Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk. De boodsc-
hap bestaat maximaal uit 75 
woorden. Een foto meesturen 
mag natuurlijk ook.

Volgende week staan alle Val-
entijnswensen in de krant. De 
mooiste groet maakt kans op 
een romantische prijs voor 
twee personen!

Carnabeats: Hét jaarlijkse klapstuk voor carnavalvierend jong Laarbeek 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout – Het is dit jaar feest. Ko-
mende carnaval vindt de lustrumeditie 
plaats van het inmiddels zeer populai-
re Carnabeats. In de grote zaal van het 
Dorpshuis gaf wethouder Hans Ver-
eijken zaterdagmorgen het startschot 
voor de kaartverkoop. Carnabeats be-
staat uit twee carnavalsavonden voor 
de jeugd van 13 tot en met 17 jaar.

Eigen feest
Jaren geleden kwam vanuit de &RG-
teens (tienerwerk Lieshout) de be-
hoefte om feesten te gaan organiseren 
tijdens de carnaval. Vooral de &RG-
teens+, de leden die de basisschool 
ontgroeid waren, snakten naar een 
eigen carnavalsfeest. Hierdoor werd 
Carnabeats geboren. Aanvankelijk 
waren er nog wat aanloopproblemen 
met de huisvesting. Later gaf Hennie 
Antonis, directeur gemeenschapshui-
zen van ViERBINDEN, toestemming 
om een carnavalstent te gebruiken 
voor het feest. 

Nieuwe locatie
Dit jaar kan de grote zaal van het 
nieuwe Dorpshuis gebruikt worden 
voor twee grote Carnabeats-feesten 
op zaterdag- en maandagavond. De 
zaal zal geheel naar de wensen van de 
hedendaagse jeugd worden ingericht 
met laserlicht, geluidsapparatuur en 
rookgeneratoren. De leeftijdsverho-
ging van de consumptie van alcohol 
heeft ertoe geleid dat er dit jaar géén 
alcohol wordt geschonken. Voorzitter 
van tienerwerk Lieshout, Johan Fren-
ken, vertelt: “Alcoholvrij bier behoort 
wel tot de mogelijkheden.”

Voorbeeldfunctie
Johan heeft samen met zoon Tim veel 
werk verzet om alles in goede banen 
te leiden en vindt dat Lieshout een 
voorbeeldfunctie voor Laarbeek heeft. 
“Vanuit de &RG-teens is er ook een 

duidelijke invloed merkbaar in Beek en 
Donk, waar ‘Boemerang’ ontstond als 
een Beek en Donkse evenknie. Daar-
naast zijn er goede contacten met Cen-
dra (Aarle-Rixtel) en Yammas (Maria-
hout)”, vertelt hij.

Een regiobreed feest
Vroeger gingen veel tieners naar carna-
valsfeesten in de tenten van Boerdonk 
en Nuenen. Johan: “Sinds een jaar of 
vijf is het anders. Jongvolwassenen uit 
Nuenen, Helmond en Boerdonk komen 
naar het Lieshoutse feest. “Wij zijn erg 
blij met de organisatorische en gelde-

lijke steun die wij hebben ondervonden 
van de gemeente, maar vooral ook van 
de ouders, die ons initiatief een warm 
hart toedragen.”

Voortgezet onderwijs
De twee feesten zijn op de muziekstijl 
na hetzelfde. Op zaterdag 1 maart ligt 
het accent op housemuziek, maan-
dag 3 maart staat in het teken van 
hardstyle. Daarnaast zal op beide 
avonden Top 40 en après-ski muziek 
worden gedraaid. ’s Maandags is er 
een extra verrassing in de vorm van 
een artiest.

 Kaartverkoop 
“Op deze avonden zijn in totaal 65 
vrijwilligers beschikbaar voor hand- en 
spandiensten alsmede toezicht in de 
zaal”, aldus Johan. Op vertoon van je 
ID/kaart en je toegangsbewijs mag je 
naar binnen. Ook 12-jarigen die op het 
voortgezet onderwijs zitten, mogen op 
vertoon van hun schoolpas binnen. Eén 
avond kost €7,-. Wil je een combina-
tieticket voor alle twee de avonden, 
dan kan dit voor €9,-.  

Check: www.carnabeats.nl 
voor de verkooppunten. 

Vlnr. Tim Frenken, Johan Frenken, wethouder Hans 
Vereijken, wethouder Theodoor Biemans en Hennie Anthonis

Verwonderlijke demonstratie Yuri van Gelder 
tijdens opening Voorzieningencluster Beek

Beek en Donk - De realisatie van de voorzieningenclusters in Beek en Donk zit erop. Nadat het gedeelte in Donk (Ontmoetingscentrum en Kindcentrum De Raag-
ten) een paar weken terug werd geopend, was het afgelopen weekend tijd voor de voorzieningen in Beek: de nieuwe Sporthal D’n Ekker en het Commanderij 
College. De officiële opening van de middelbare school vond vrijdag plaats, waarop zaterdag een algemene open dag volgde. Sporthal D’n Ekker werd zaterdag 
geopend door middel van demonstraties van Laarbeekse verenigingen. Het hoogtepunt van die dag was een verbluffende demonstratie aan de ringen van top-
sporter Yuri van Gelder. Lees alles over de opening van Voorzieningencluster Beek op pagina 5 in deze krant.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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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

Beschaving is wat overblijft 
als men alles vergeten heeft.

Georges Clemenceau

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Anders dan de naam doet vermoeden behoort de Kapellaan tot de 
kortste straatjes van Aarle-Rixtel. Hij kan dan wat kort zijn, hij is wel bij-
zonder! De naam verwijst uiteraard naar de eeuwenoude Mariakapel 
aan de nabijgelegen Bosscheweg. Bijna net zo bijzonder als die kapel  
zijn de twee woningen die hier staan. Op de hoek nabij de Klokstraat 
staat Huize ‘De Klok’. ‘Anno 1782’ staat er op de voorgevel. Dat zou 
doen vermoeden dat het hier om het bouwjaar gaat, maar dat is niet 
zo. Het pand dateert uit de 20-tiger jaren van de vorige eeuw. Het is 
een Rijksmonument vanwege de bijzondere bouwstijl in combinatie 
met het aanpandende torenuurwerkfabriekje. Het jaartal verwijst naar 
het bouwjaar van de eerste klokkengieterij die Henri Petit rond 1782 
hier startte. Nadien verhuisde de klokkengieterij vervolgens naar de 
Kerkstraat (Huize Zonnety), naar de havenweg (Huize Nieuw Rixtel) 
en naar de huidige locatie aan de Klokkengietersstraat.Het andere 
pand, midden in de Kapellaan, is ook heel bijzonder. Het heeft een 
opvallend brede windveer die in de nok eindigt met een  levensgrote 
makelaar. De makelaar is het zinnebeeld van de vooruitgang en voor-
spoed, net zoals een levensboom boven voordeur, de meiboom en 
de kerstboom. Vlak onder de makelaar zit nog een uilengat, dat uilen 
de mogelijkheid gaf om op de zolder te gaan ‘muizen’.  Want daar 
lag vroeger het graan 
opgeslagen. Op de 
hoek van de Kapel-
laan, met de voor-
deur aan de Bossche-
weg staat ook een 
bijzonder pand. Hier 
vestigden de gebroe-
ders Jaspers hun eer-
ste kunstmolensteen-
fabriekje. Dat is nog 
te zien aan de halve 
molensteen die nu 
als stoepsteen wordt 
gebruikt. Aan de 
Kapellaan staan ook 
een paar bijzondere 
bomen, waaronder 
twee Ginko’s, een van de oudste boomsoorten. In de tuin hiertegen-
over staat nog een hoogstam Perenboom, die ook tot de zeldzaamhe-
den is gaan behoren. Kortom, de Kapellaan, daar kun je niet omheen!

Henk van Beek, 
Heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel

DE KAPELLAAN

Lieve mensen,

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

Hannie Brinkhuis – van Welie
hebben ons erg goed gedaan en zijn een grote steun voor ons.
Langs deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven
en steun.

Wiebe Brinkhuis 
Kinderen en kleinkinderen.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het 
goede wat zij ons gegeven heeft, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw,  ons mam en oma

5 februari 2014
De Peppel 33, 
5741 DV Beek en Donk

Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar.

Henk
Bas en Leila
Cos en Amaryllis 
Mark en Yvonne, Toma

echtgenote van

Toos Hellings-Bloemers

Henk Hellings

Mooi Dier

Op zoek...
Body is een ontzettend lieve en zachtaardige gecastreerde kater. Helaas is 
Body niet haantje de voorste als er kattenbaasjes in spe bij ons in de opvang 
op bezoek komen. Body blijft dan rustig in zijn hangmandje liggen. We 
hopen dat er snel een kattenvriend komt die wat verder kijkt en ziet wat 
voor een lekkere kroelkont Body is. Iemand die Body rustig de tijd wil geven 
om te wennen aan zijn nieuwe thuis, want eenmaal op zijn gemak laat Body 
pas echt zien wat voor een grote schat hij is.

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

Woopy, de maltezer van vorige week, heeft een thuis gevonden! 

Naam:        Body
Leeftijd:     3 jaar
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Kletsavond Ganzegat: Een schot in de roos!
Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – In een sfeervol ingericht 
en uitverkocht Multifunctioneel Cen-
trum ‘De Dreef’ vond zaterdagavond 
de eerste van de twee ‘Ganzekwek-
avonden 2014’ plaats. Het enthousi-
aste publiek kon deze avond genieten 
van een zeer divers klets- en, veelal 
lokaal,  amusementsprogramma. 

Enthousiasme 
Prins Jan-Willem d’n Uurste had er 
zin in. Stralend en zwaaiend betrad hij 
met zijn gevolg om 19.45 uur het po-
dium. Ook de bezoekers hadden er zin 
in. Vanaf het eerste moment klapten 
zij volop mee. Met de welkomstwoor-
den van uitstekend spreekstalmeester 
Ton Schepers en de eerste dans van 
de dansmariekes werd de kletsavond 
geopend.

‘Ganzekwek’-stemming
‘Kuub’ beet het spits af met een 

sprankelende show. Deze zeer mu-
zikale Beek en Donkse amusements-
groep bezong in diverse talen, zelfs 
vloeiend Russisch, hun thema ‘liefde’. 
Met gevatte teksten, aanstekelijke rit-
mes en uitstekend toetsen- en blaas-
instrumentenbegeleiding, hadden zij 
geen moeite om het publiek in ‘Gan-
zekwek’-stemming te brengen. 

Vader worden 
Kletser Hans Verbaarschot uit Deurne 
wilde graag vader worden. In geuren 
en kleuren legde hij het publiek uit 
hoe moeilijk het was om deze wens in 
vervulling te laten gaan. Het had hem 
al zijn vakantiedagen gekost. Met zijn 
beeldende vertelkunst en overtui-
gende mimiek had hij de zaal al snel 
helemaal ‘plat’ en werd hij door menig 
bezoeker als een van de hoogtepun-
ten van de Aarlese kletsavond gezien.

Een spectaculaire show-dans werd 
zeer vakkundig uitgevoerd door zeven 

splinternieuwe dansmariekes. Zij wer-
den terecht beloond met een ‘O wat 
zijn ze mooi’. 

Koninklijk bezoek 
Na een intermezzo, waarin Maria 
Hagelaar werd benoemd tot ‘Opper-
ganzetrekker’ van Ganzegat, werd het 
publiek vereerd met ‘hoog’ bezoek. 
De koninklijke familie, in het normale 
leven de Aarlese ‘Heikantzangers’, 
betrad in vol ornaat het podium. Zelfs 
Pieter van Vollenhoven (met oren en 
piano) en prinses Christina (inclusief 
bril) waren van de partij. Koning Wil-
lem-Alexander (Peter Verschuuren) 
deed, ondersteund door de aanste-
kelijke meezingers van zijn koninklijke 
familie, overtuigend en op koninklijke 
manier verslag van het familie-uit-
stapje naar Ganzegat. Prins Jan-Wil-
lem liet weten erg blij te zijn met dit 
lokale talent.

‘Knijnenfokker’
Zesvoudig Brabants kampioen Ton-
praten Berry Knapen was in zijn rol 
als ‘Knijnenfokker’ volledig in zijn 
element. In hoog tempo volgden al-
lerlei hilarische grappen over zijn 35 
jaar fokervaring elkaar op. Hij legde 
het publiek, dat nauwelijks tijd had 
om bij te komen van het lachen, zelfs 
uit waarom hij een voorkeur had voor 
Poolse konijnen: “Die stukadoren zelf 
hun hok.” Met zijn geweldige perfor-
mance en droge humor maakte hij de 
hooggespannen verwachtingen van 
het publiek volledig waar.

Het zangtalent van prins Jan-Willem
De leden van ‘Gans Anders’ uit Aarle-
Rixtel vroegen zich af wat de prins 
precies bedoelde met zijn thema ‘Blo-
ast ‘m mar op’. Allerlei mogelijkheden 
werden besproken en bezongen in 

zeer kundig uitgevoerde en sfeer-
volle nummers. Tot groot plezier van 
het publiek wist Hans van Asten zelfs 
prins Jan-Willem aan het zingen te 
krijgen.

Een schot in de roos
Als laatste kletser betrad Robert van 
Lamoen de ton. Als visser, inclusief 
hengel en vissersbroek, vertelde hij 
over zijn avonturen aan de Zuid-Wil-
lemsvaart. De avond werd daarna af-
gesloten met een meer dan hilarische 
act van ‘Duo Vreemd’. Op aanraden 
van hun vrouwen betraden zij het po-
dium in prachtige Schotse kostuums. 
Na het toezingen van enkele mensen 
uit het publiek, een keyboardoptre-
den zonder handen en een schitteren-
de vertolking van ‘My Way’,  was het 
publiek niet meer te houden. Het ‘La 
la la’ stopte pas toen de hofkapel, die 
onder leiding van Dirk Verhoeven de 
gehele avond muzikaal prachtig had 
omlijst, de eindmuziek inzette. Al met 

al was de eerste ‘Ganzekwekavond’, 
mede door de slotact van deze twee 
Schotten, een ‘schot in de roos’.

De vijf splinternieuwe dansmariekes van Ganzegat

De eerste Ganzekwekavond werd zelfs bezocht door zéér ‘hoog’ bezoek

Fotograaf: Theo Schepers

Fotograaf: Theo Schepers
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vier kernen, één partij

Bij PNL stopt meester Piet,
zijn leerlingen zeker niet !
Bij PNL stopt meester Piet,
zijn leerlingen zeker niet !

Arian de Groot            Koen de Jong          Roel Janssen          Peter Beerens

Wat brengt de toekomst voor senioren uit Lieshout en Mariahout?
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Kan ik, als ik zorg nodig 
heb, thuis blijven wonen? Wat zijn 
mijn mogelijkheden in Lieshout en 
Mariahout als ik zorg nodig heb? En 
wat gaat er met het Franciscushof 
gebeuren? Het zijn slechts een paar 
vragen die leven bij de senioren  van 
Laarbeek. Daarom houden KBO Lies-
hout en Mariahout, Dorpsraad Lies-
hout en Stichting ViERBINDEN een 
informatiebijeenkomst hierover in het 
Dorpshuis in Lieshout.

Crisis en vergrijzing
“Er komen steeds meer senioren en 
dat heeft gevolgen” , vertelt Willem 
Damen, voorzitter van KBO Lieshout. 
Door de crisis is er minder geld en door 
de vergrijzing in Nederland, en dus 
Laarbeek, komen er steeds meer seni-
oren bij. Hierdoor moeten de 65-plus-
sers in de toekomst langer thuis blijven 
wonen en zijn de inwoners van de ker-
nen in Laarbeek op elkaar aangewe-
zen. 

Het Franciscushof in Lieshout moet 
dit ‘weinig geld, meer zorg’-probleem 
ook ondervinden. Er is nog geen dui-
delijkheid over de toekomst van het 

gebouw. Cees Dekker, bestuurslid bij 
Dorpsraad Lieshout, vult aan: “We 
willen de 50-plussers uit Lieshout en 
Mariahout daarom informeren over 
hun mogelijkheden en keuzes op het 
gebied van zorg binnen het dorp en 
wat betreft het Franciscushof.” 

Voorspellingen 
“Eerst werden ontwikkelingen bin-
nen de zorg bepaald op basis van 
voorspellingen. Senioren moesten het 
vervolgens maar slikken. Dit moet an-
dersom” , benadrukt Willem. Daarom 
houden de organisaties, in samenwer-
king met de gemeente Laarbeek, De 

Zorgboog en de Woningstichting een 
informatiemiddag. Alle groepen krij-
gen de kans het publiek te informeren. 
Aan bod komt zowel de zorg in het al-
gemeen, het aandeel van de gemeente 
en de toekomst van het Franciscushof. 
Na ieder stukje informatie, krijgen de 
aanwezigen de kans zich uit te spre-
ken.  “We moeten samen zoeken naar 
een creatieve link tussen wonen, wel-
zijn en zorg voor de mensen die het 
nodig hebben”, concludeert Cees.

Mogelijkheden
“De bestemming van Franciscushof in 
Lieshout kunnen er verschillende zijn”, 
vertelt Willem Damen. Hij doelt hier op 
de drie mogelijke vormen van zorg. Zo 
bestaat er ‘beschermd wonen’, waar-
bij mensen 24-uur nabije zorg krijgen, 
‘verzorgd wonen’ , waarbij zorg met 
afroep mogelijk is en ook is er ‘geschikt 
wonen’. Bij de laatste optie biedt men 
zorg op afspraak, zoals thuiszorg. Een 
combinatie van deze drie binnen het 
Franciscushof is volgens Willem ook 
mogelijk. 

Wat is er precies gaande?
“De zorg moet nu naar de mensen 
in plaats van andersom”, vertelt Wil-
lem. Daarmee slaat hij de spijker op 
zijn kop. Vanaf 2015 zal het kabinet 

de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) flink gaan hervormen. 
Alleen de zwaarste langdurige zorg 
wordt dan vergoed door de overheid 
en de lichtere vormen moeten gere-
geld worden met de gemeente of de 
zorgverzekering. Concreet houdt dit 
in dat de gemeente verantwoordelijk 
is voor de begeleiding en persoonlijke 
verzorging aan huis. 

De enige oplossing volgens het kabi-
net om de zorg betaalbaar te houden, 
is als mensen langer thuis kunnen blij-
ven wonen. Mensen die voorgaande 
jaren in aanmerking zijn gekomen 
voor een licht zorgzwaartepakket en 
konden verblijven in een passende 
zorginstelling, krijgen vanaf 2013 een 
indicatie voor ‘zorg thuis’ en zullen de 
zorg die zij nodig hebben zelf in moe-
ten kopen. Door al deze veranderin-
gen is het daarom noodzakelijk dat de 
familie, kennissen, vrienden of buren 
de zorgbehoevenden helpen, zodat 
langer  en betaalbaar thuis wonen ook 
daadwerkelijk mogelijk is.

Informatiebijeenkomst 
Op dinsdag 11 februari is iedereen van 
13.00 tot 16.00 uur van harte welkom 
in de grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout. 

Cees Dekker (l) en Willem Damen (r) 
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Vlooienmarkt door Gemengd 
koor Primavera

Koorleden gehuldigd bij het Beek en Donks Gemengd Koor

Ereleden bij afsluiting De Vogelvriend

Sint Servatius Gilde bracht 
vendelhulde aan de Ere Koning

Lieshout – Gemengd koor Primavera 
houdt op zondag 9 maart in samen-
werking met Ut auw hermenieke de 
jaarlijkse Vlooienmarkt in de ver-
nieuwde grote zaal van het Dorpshuis 
te Lieshout.

De vlooienmarkt begint om 12.00 uur 
en zal eindigen om 15.00 uur. De en-

tree bedraagt €1,50. Hebt u nog vlooi-
enmarktspullen, dan is het koor daar  
blij mee. Gelieve contact op te nemen 
met: 

Adriaan Schepers 0499-422348 of 
Joop Hendriks 0499-422688. Email: 
jcamhendriks@onsbrabantnet.nl

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout bracht zondag 2 februari een 
vendelhulde aan hun ere Koning Ger-
rit van Kaathoven, dit naar aanleiding 
van zijn verjaardag. 

Na een toespraak van de voorzitter 
Frans Manders, en een bosje bloe-
men voor Linda, de vrouw van de 
ere Koning, gingen de vendeliers aan 
het vendelen. De voordraaier van de 
vendeliers was niemand minder als 

het jeugdlid Bas, de zoon van Gerrit 
en Linda. Na de vendelhulde gaf het 
echtpaar de vendeliers en tamboer een 
hand als waardering voor hun presta-
tie. Ook bedankte hij Loek Swinkels, 
de beschermheer van het Gilde, voor 
zijn aanwezigheid. De fotograaf, 
Annie Swinkels, schoot nog een paar 
plaatjes voor het archief, daarna heeft 
het Gilde nog een paar gezellige uurtjes 
doorgebracht met familie en vrienden.

Beek en Donk - Tijdens de jaarverga-
dering op 28 januari van het Beek en 
Donks Gemengd Koor zijn er 11 koor-
leden gehuldigd.

25-jarig lidmaatschap: Harrie van 
Wanrooy, Agny van Dijk, Jo Doudart 
de La Gree, Louis van de Berg, Jean 
van Lijf en Mia Debeij.
40-jarig lidmaatschap: Piet Smits.

50-jarig Lidmaatschap: Riek Hendriks, 
Herman van den Boom, Netty Vereij-
ken en Mien Verbakel

Tijdens de afsluitende bijeenkomst 
van De Vogelvriend werden nog 2 
leden in het zonnetje gezet, te weten 
Jef Janssen en Henk Gruijters. Beide 
heren kregen het speldje van bijzon-
dere verdiensten opgespeld. Hiervoor 
was speciaal als afgevaardigde van 
het hoofdbestuur van de N.B.V.V. 
de heer Koenen ( secretaris van het 
hoofdbestuur ) gekomen, die na een 

toespraak deze speld bij beide heren 
opspeldde. 

Deze speld krijgt men bij hoge uit-
zondering toegewezen wanneer men 
meer dan 25 jaar zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de vereniging of 
bond. Tevens moet dit door het hoofd-
bestuur goedgekeurd worden. Bij aan-
vraag hiervan moet het hoofdbestuur 

alles weten wat men gedaan heeft in 
al die jaren zowel op bestuurlijk vlak als 
andere activiteiten. Beide heren waren 
toch zeer verrast met deze huldiging 
en waren wat trots hierover. Op deze 
manier kwam er toch nog een mooi 
einde van De Vogelvriend en gaan we 
verder als leden bij vogelvereniging 
Laarbeek en hopen daar nog lang veel 
plezier te beleven van de vogelsport.

vlnr de jubilarissen; Harrie van Wanrooij, Louis van den Berg, Mia Debeij, Jean van 
Lijf, Netty Vereijken, Piet Smits, Riek Hendriks, Agny van Dijk, Jo Doudart de la 
Gree en Herman van den Boom. Niet op de foto wegens ziekte Mien Verbakel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
8-13 februari 2014

Zaterdag 8 februari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, 
Mien van Acht- Kanters (mged), Johannes en 
Hendrika van den Heuvel-van der Aa, Hein 
en Miet Vogels-van den Heuvel en zonen 
Martien en Jan.

18.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Corrie Swinkels 
– Gijsbers; Hans van den Heuvel (buurt);
Tot welzijn van de parochie.

Zondag 9 februari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering  m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Nico Schip-
perheijn (mged), Martina van Berlo-Biemans 
(mged), Jan van Rooi.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
5e Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v.  Sine Nomine o.l.v. 
Margot Pagels
Wim van Dommelen (par.); Martien van 
der Linden; 
Overleden familie Verbakel – van de Zanden

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonar-
dus
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-
van Dinter, Henk Swinkels, Stefan Mali-
nak, Willy van Vijfeijken, Miet en Marinus 
Leenders-van Boxmeer Ciska de dochter en 

overleden familieleden.
Na afloop van deze viering zal pastoor Ver-
braeken de blasiuszegen geven. Blasius is 
vooral bekend als de beschermheilige van hen 
die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de 
katholieke Kerk wordt in veel parochies  na 
de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de 
priester  twee gewijde kaarsen kruiselings voor 
iemands keel houdt. Hierbij wordt de vol-
gende zegen uitgesproken: Per intercessionem 
Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a 
quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spi-
ritus Sancti (‘Moge God u op voorspraak van 
de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en 
andere kwalen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest’).

Maandag 10 februari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 11 februari

09.00 Mariahout O.L.Vrouw van Lourdeskerk 
Eucharistieviering Feestdag O.L.Vrouw van 
Lourdes
Intenties in deze viering voor levende en 

overleden leden van de Broederschap van 
O.L.Vrouw van Lourdes, Martien en Cato van 
de Ven-van Hoof.

Dinsdag 11 februari

09.00 Beek en Donk GEEN VIERING

Woensdag 12 februari 

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed.

Mariakapel Bosscheweg
De glas-in-lood ramen van de Mariakapel 
aan de Bosscheweg worden momenteel 
gerestaureerd. Daarvoor heeft men aan de 
voorkant van het gebouw steigers ge-
plaatst.
Ondanks deze kleine hindernis blijft u van 
harte welkom in de Kapel. De deur staat 
gedurende de dag gewoon open.

Op de voorgrond Loek Swinkels, daar achter de ere koning met zijn 
vrouw. Rechts van Linda de koningin van het Gilde Erna Donkers.
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Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

Pak Uw voordeel, 
in deze tas 

1.  jong belegen 
kaas  500 gram 

2.  heks’nkaas® 
 150 gram 

nieuwe smaak: 
tomaat basilicum

3.  dipstokjes 
Grissini, 150 gram

4.  beker versgebrande pinda’s
5.  boer’n yoghurt 450 gram 

(aardbei of bosvruchten)

 8,98
deze aktietasvoor Maar

www.zuivelhoeve-winkels.nl

zuivelhoeve. onmeunig lekker.

Zuivelhoeve draagtas 30x40 2014 aangepast.indd   1 10-01-14   14:42

MARC GOSEN  ü Glaszettersbedrijf
 ü Glashandel
 ü Schilderbedrijf

 ü Glasreparatie - glasrenovatie - schadetaxatie
 ü Snelle schade afhandeling
 ü Kwaliteit en ruim assortiment van diverse merken

“Glashard de beste”

Florentiusdreef 3, Aarle-RixtelSBIB geregistreerd marcgosen@chello.nl

Ruitschade !!!   Snel en vakkundig gerepareerd, bel snel: 06- 27020412

Feestelijke opening Sporthal D’n Ekker met diverse 
demonstraties 

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Wethouder Hans Ver-
eijken opende zaterdag officieel de 
nieuwe accommodatie van Sporthal 
D’n Ekker. Met deze opening en de 
opening van het Commanderij Col-
lege de dag ervoor, kan het project 
voorzieningencluster ‘Beek’ afgeslo-
ten worden. Tot het cluster ‘Beek’ 
behoren eveneens de nieuwbouw 
van basisschool ‘Het Klokhuis’ en de 
renovatie van basisschool ‘De Mul-
dershof’. Deze projecten zijn eerder al 
gerealiseerd.

Een prachtig resultaat
De officiële opening vond zaterdag 
plaats in de bomvolle kantine van de 
splinternieuwe sporthal. Het voltallige 
college van Burgemeester en Wethou-
ders was aangetreden. Een van trots 
glimmende project-wethouder Hans 
Vereijken blikte in zijn speech met te-
vredenheid terug op het bouwproces 
en het prachtige resultaat. Berend 
Swinkels sprak namens het bureau La-
ride, dat dit project intensief heeft be-
geleid. Martin Jacobs sprak namens de 
Raad van Bestuur van het Comman-
derij College. 

Puzzelstukje valt op zijn plaats
De openingshandeling, tevens het ca-
deau,  bestond uit een puzzel. De drie 
sprekers, aangevuld met Peter Bakx, 
locatiedirecteur van het Commande-
rij College, Hans Gerrits, beheerder 
van de sporthal en jeugdwedhouder 
Stijn Geene, lieten al puzzelend twee 
grote ‘visuals’ ontstaan. Eén als ge-
schenk voor de entree van de sport-
hal, één als geschenk voor de entree 
van de school. Het officiële gedeelte in 
de kantine, werd afgesloten met een 
toost op dit geslaagde project.

Demonstraties in de sporthal
Het openingsprogramma werd  voort-
gezet in de sporthal. De tribunes waren 
goed gevuld. Zeven sportverenigingen 
hadden zich aangemeld om demon-
straties te verzorgen: turnvereniging 
De Ringen, volleybalvereniging BED-
OVO, handbalvereniging BEDO, Bad-
mintonclub Mixed, handbal van de 

KPJ, zaalvoetbal WAC, Meer Bewegen 
Voor Ouderen 55+ en rollerclub De 
Oude Molen. Elke vereniging werd 
tijdens de openingsparade, enthousi-
ast aangekondigd door de Buurtsport-
coach van de gemeente Laarbeek, Ilse 
van Ham.

‘Special guest’
Als ‘special guest’ was topturner Yuri 
van Gelder uitgenodigd. Twee KPJ- 
meisjes op de tribune zeiden dat ze 
het er het er warm van kregen, toen 
zij zagen hoe  Yuri het machtige bo-
venlichaam ontblootte om aan zijn de-
monstratie te beginnen. Fotocamera’s 
en mobieltjes werden in stelling ge-
bracht. ‘The Lord of the Rings’ kreeg 
de handen op elkaar met zijn prachtige 
demonstratie. “Misschien was ik het 
afgelopen jaar wat minder in the pic-
ture, maar in 2014 ga ik weer voor de 
grote medailles”, zo vertrouwde Yuri 
De MooiLaarbeekKrant toe.

Demonstraties
Hierna werd elk stukje van de zaal 
in gebruik genomen door  sporters. 
Jeugdige leden van de turnvereniging 
maakten gewaagde capriolen in de 
ringen. Er werden flikflaks, koprollen 
en radslagen  gemaakt op de matten. 
Op verschillende velden werd  ge-
volleyd, gehandbald, gevoetbald en 
badminton gespeeld. En ook de leden 
van gymclub 55+ deden fanatiek hun 
rek- en strekoefeningen. Iedereen op 

de vloer van de sporthal was volop in 
beweging. Om kwart voor drie stop-
ten de demonstraties. Gedisciplineerd 
werden alle materialen opgeruimd om 
ruim baan te maken voor het laatste 
programmaonderdeel.

Rollerclub De Oude Molen
Het slotakkoord was gereserveerd 
voor een drietal optreden van de rol-
lerclub. Rondom de muzikale thema’s 
‘Violin Lyracle’, ‘Together United’ en 
‘Toystory’ wervelden de meisjes van 
De Oude Molen in prachtige kostuums 
door sporthal D’n Ekker. Het werden 
drie perfecte shows. Het daverende 
applaus voor de optredens van Roller-
club De Oude Molen sprak boekdelen.

Een tevreden Buurtsportcoach
Ilse van Ham, Buurtsportcoach van de 
gemeente Laarbeek dankte alle deel-
nemers en sloot de middag af. Voor De 
MooiLaarbeekKrant legde ze nog eens 
uit wat de taak van de buurtsportcoach 
vanmiddag was: “Ik laat mensen zo-
veel mogelijk bewegen”, vertelde Ilse. 
“Daarbij richt ik me op alle doelgroe-
pen. Ik ondersteun initiatieven, ik faci-
liteer, ik maak enthousiast en  ik jaag 
aan”, vertelt ze. “Maar mensen moe-
ten het wel zelf doen. Ik was vandaag 
slechts een verbindende factor”, voeg-
de ze daar bescheiden aan toe. Op de 
vraag of de buurtsportcoach  tevreden 
was over deze middag, antwoordde zij 
breed lachend: “Wat dacht je zelf ?”

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Zespri Kiwi     500 gram 1.49
Oesterzwammen   
        per doos 1.29

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bospeen    per bos   0.99
Sugar Snaps per doos  0.99

Tjap-Tjoy Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos
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Mooi UIT in Laarbeek
EETERIJ TANTE  

POLLEWOP

DORPSSTRAAT 25, AARLE- RIXTEL

www.eeterijtantepollewop.nl
0492-382189

Geen zin om te koken?

Iedere woensdag t/m zaterdag in februari:

Early Dinner
een heerlijk keuzemenu

voor maar € 12,95
Aan tafel tussen 17.00 en 17.30 uur

Van tafel om 18.30 uur

Zelf boodschappen doen is duurder!

De bibliotheek gaat voorlezen

Ontspanningsmiddag bij de Zonnebloem

Beek en Donk - Elke eerste donder-
dagmiddag, vanaf 6 februari,  van de 
maand wordt voorgelezen in de bi-
bliotheek in Beek en Donk. 

Waarom voorlezen? 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, het vergroot 
de woordenschat en draagt bij aan in-
teractieve vaardigheden. Maar vooral: 
het bezorgt kinderen heel veel plezier! 
Kinderen die al vroeg regelmatig wor-
den voorgelezen doen het later beter 
op school, leren sneller lezen en heb-

ben daarmee een groot voordeel bij 
leeftijdgenoten die niet worden voor-
gelezen. 

Welkom!
Het voorlezen is bedoeld voor kinde-
ren tot 8 jaar. Ouders (opa’s, oma’s) 
kunnen ondertussen de tijd nemen om 
een tijdschrift te lezen of boeken uit te 
zoeken. Het eerste voorlees-halfuurtje 
vindt plaats op donderdag 6 februari 
van 16.00 tot 16.30 uur in de biblio-
theek in Beek en Donk. 

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk houdt op 25 februari 
een ontspanningsmiddag in Herberg ’t 
Huukske te Beek en Donk. Deze mid-
dag duurt van 13.30 tot 16.30 uur en is 
bedoeld voor alle thuiswonende zieken, 
gehandicapten en alle personen, die be-
hoeften hebben aan wat gezelligheid en 
in Beek en Donk wonen. 

Hoort U tot deze doelgroep, dan bent u 
van harte welkom, ongeacht of u wel of 
geen ondersteunend lid bent van de Nati-

onale Vereniging De Zonnebloem te Bre-
da. De zaal gaat open om 13.00 en om 
13.30 uur begint men met een kopje kof-
fie en iets lekkers erbij. Daarna zal Pierre 
uit Handel 2 x een optreden van 3/4 uur 
verzorgen met zang en  sketches. Tijdens 
de pauze zullen er loten verkocht worden 
voor een loterij. Kosten voor deze mid-
dag zijn  €4,00. Wie deze middag wil bij-
wonen kan zich tot 21 februari bij Mw. 
Ria Derksen tel. 0492-464150, Mw. Olga 
van Bree tel. 0492-462798 of bij Mw. 
Toos van der Linden tel. 0492-462974.

‘Heart Beats’ &RG PLUS ON TOUR disco   
Lieshout -  Heart Beats is de derde 
&RG PLUS ON TOUR disco welke 
plaats zal vinden op 14 februari in 
Club Energie ruimte van het Dorps-
huis te Lieshout. Deze disco’s zijn 
bedoeld voor de Laarbeekse tieners 
van het voorgezet onderwijs met een 
leeftijd van 13 t/m 15 jaar. 

De muziekstijl, uitstraling, en opzet van 
deze discoavond wordt aan het thema 
en aan de doelgroep aangepast, zodat 
de jongeren zich verbazen, thuis voe-
len en uitzien naar een volgende keer. 
Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. 
Om overlast te voorkomen wordt het 
binnen is binnen beleid gehanteerd. DJ 
Party Jockey Tim zorgt voor het nodi-
ge entertainment en de nodige effec-
ten welke voor leuke situaties zorgen. 
Kaarten voor iedereen zijn vanaf 6 fe-
bruari te koop bij Shoes4you, Heuvel-
plein 10C in Beek en Donk, Snoeperij 
Jantje, Kerkstraat 4 in Aarle-Rixtel, 
D.I.O drogisterij Mark, Dorpsstraat 5 
in Lieshout en het Buurthuis, Berna-
dettestraat 43 in Mariahout.  

Er is een toegangspasjes systeem inge-
steld, nog niet iedereen heeft zich voor 

een membercard aangemeld. Het &RG 
PLUS pasje ( membercard ) is voor 
Laarbeekse tieners gratis. Een pashou-
der krijgt eerder informatie over de 
kaartverkoop en kan tegen betaling 
van€1,00 een toegangskaartje voor 
de PLUS disco kopen. Heeft men geen 
membercard en kan men een school-

pas of ID laten zien betaalt men €3,00. 
De aanvangstijd is 20.30 uur en ze 
stoppen om 23.30 uur. 

&RG PLUS ON TOUR disco’s wordt 
afgesloten op 21 maart 2014 na Car-
nabeats met de after party After Beats 
in Mariahout bij Yammas.

Grote vlooienmarkt op 6 april in Lieshout
Zondag 6 april houdt het sint Servati-
us gilde weer een grote vlooienmarkt 
in de Manege te Lieshout.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar van alles 
wordt aangeboden.

Voor de verzamelaar het walhalla van 
het zuiden. De vlooienmarkt is ge-
opend van 10.00 tot 14.30 uur.

Gaat u verhuizen en hebt u nog bruik-
bare spullen over of bent u aan de 
schoonmaak en hebt u spullen staan 
die u niet kunt bewaren tot april, dan 
kunt u contact opnemen met Mari 
Berkvens. Tel: 0499-423750.

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage
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Simone de Groot trots op vijf jaar 
‘Traditions Kappers’
Beek en Donk – Al op haar 19e 
was Simone de Groot de trotse ei-
genaar van kapperszaak ‘Traditi-
ons’ op de Kapelstraat 49 in Beek 
en Donk. Een grote stap voor een 
jonge onderneemster. Inmiddels 
zijn we vijf jaar verder en kijkt Si-
mone terug op een prachtig begin 
van haar eigen salon. Dit viert ze 
graag met al haar klanten. 

Daarom krijgt iedereen die in de 
eerste week van februari een af-
spraak maakt bij kapperszaak Tra-
ditions een presentje mee naar 

huis. Natuurlijk is iedereen ook alle 
andere weken meer dan welkom. 
De salon staat niet voor niets be-
kend om haar laagdrempeligheid. 
Daarnaast blijft het team van Tra-
ditions door middel van trainingen 
altijd ‘up to date’ van de laatste 
mode. 

Een salon beginnen op je 19e 
levensjaar is niet niks. Onzeker, 
maar hoopvol nam Simone deze 
gok. Dit met resultaat. De eigena-
resse ziet de zaak als een droom 
die uitgekomen is. “Ik heb me 

voor 100% ingezet.  Ook hebben 
mijn collega’s altijd vertrouwen 
in me gehad. Hier ben ik ze heel 
dankbaar voor”, vertelt Simone. 

Christel Rondeel-Beelen is de be-
denker van het Traditions-con-
cept. Op dit moment zijn er 22 
vestigingen in regio Eindhoven, 
waaronder de vestiging van Si-
mone in Beek en Donk. Christel 
heeft Simone altijd begeleidt en 
is daar nog steeds ontzettend blij 
mee. Christel: “Simone is een ta-
lent en een geweldige partner om 
mee samen te werken, wij gaan 
graag nog een contract tot sa-
menwerking met haar aan voor 
de komende 100 jaar. Wij zijn 
enorm trots met deze aanwinst in 
ons bedrijf.”

Simone: “Traditions Kappers staat 
voor klantvriendelijkheid, kwali-
teit, een goed advies en een per-
fecte service voor een betaalbare 
prijs. Ik hoop daarom ook nog 
vele jaren te genieten van het 
kapsalon en de fijne klanten.”

Advertorial

Kapelstraat 49    Beek en Donk   Tel.:0492 468503   www.traditions.nl

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Havo 5 leerling maakt innovatieve � etstocht door Laarbeek

“Geschiedenis is heel dichtbij en niet suf”
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Martin Prick 

Lieshout - De 17-jarige Tessa van 
Kemenade uit Lieshout zit in havo 
5 van het Commanderij College in 
Gemert. Voor haar profielwerkstuk 
koos ze voor het vak geschiedenis 
en maakte ze een innovatieve fiets-
tocht door Laarbeek.

Lumineuze inval
Tessa vertelt: “In het laatste jaar van 
de havo kies je voor je profielwerk-
stuk een bepaald vak en dan zoek 
je een onderwerp. De keuze voor 
geschiedenis was snel gemaakt, 
maar toen moest het onderwerp 
nog.” Onderweg naar school kreeg 
Tessa een lumineuze inval: “Ik fiets-
te langs de ‘Poort van Binderen’ in 
Lieshout en vervolgens langs het 
‘Hagelkruis’ in Aarle-Rixtel. Opeens 
besefte ik me dat ik hier helemaal 
niets vanaf wist, terwijl het zo dicht-
bij is. Dat zal voor meer mensen zo 
zijn. Op dat moment had ik mijn 
onderwerp voor geschiedenis ge-
vonden!” 

Innovatieve fietstocht
Tessa heeft in totaal 19 historische 
gebouwen en monumenten in 

Laarbeek ‘onder de loep’ genomen 
voor haar innovatieve fietstocht. 
Vanaf 8 februari vind je op deze 
plekken een zogenaamde QR-code. 
Als je de code scant met je smart-
phone of i-pad, kun je veel infor-
matie lezen die Tessa verzameld 
heeft. “Mensen kunnen zelf kiezen 
waar ze willen starten en hoe ver ze 
willen fietsen. Ze hoeven er alleen 
maar heen te gaan.” 

Bij zes onderdelen van de fietstocht 
wordt de informatie afgesloten met 
een aantal quizvragen.  Je persoon-
lijke score kan gedeeld worden op 
Facebook. Tessa: ”Ik wil jongeren 
op een leuke manier in contact 
brengen met geschiedenis. En via 
je smartphone is het niet suf of zo. 
Ik weet nu dat Molen ‘De Vogelen-
zang’ in Lieshout zelfs door Vincent 
van Gogh geschilderd is. De infor-
matie kun je opslaan op je telefoon 
en later teruglezen: zo is geschiede-
nis dichtbij en leuk!”

Leuk voor de VVV
Samen met vriendin Josta heeft 
Tessa de fietstocht inmiddels uitge-
test. “Josta vond het heel leerzaam 
en leuk om te doen. Ook de quiz 
viel in de smaak.” Tessa hoopt met 
haar route veel Laarbekenaren, en 
niet alleen jongeren, op de fiets te 
krijgen. “De toekomstige VVV kan 
altijd contact met me opnemen”, 
vervolgt Tessa, “maar het copyright 
ligt wel bij mij”, lacht ze vol trots. 
Haar plan is om na de havo  de le-
rarenopleiding Nederlands te gaan 
doen. Ervaring met kennisover-
dracht heeft ze dan al. Meer infor-
matie is te vinden op: 
www.wijwillenmeergs.nl/iml.htm. 

Tessa bij één van de QR-codes van haar innovatieve fietsroute

Realisatie eerste speeltuin 
op Beekse Akkers

Denk op Valentijnsdag ook eens 
aan je eigen hart(je)

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Iris Savenije 

Beek en Donk – In de nieuwbouw-
wijk ‘De Beekse Akkers’ is het colle-
ge van B&W van gemeente Laarbeek 
druk bezig om het eerste speeltuin-
tje te realiseren. Burgerparticipatie 
is hierbij, volgens wethouder Theo-
door Biemans, het sleutelwoord. De 
speellocatie moet op het Isodorus-
plein gerealiseerd worden. 

Op dit moment wordt door het col-
lege vooral gekeken naar de inkoop 
van de speeltoestellen. Hier moeten 
belanghebbenden veel inspraak in 
krijgen, zodat het daadwerkelijk ‘hun 
speeltuin’ wordt, vindt wethouder 
Biemans. 

In de toekomst moeten er nog meer 
speelplekken aangelegd worden, 
maar voor nu zijn er alleen plannen 
op de ‘ontwikkelde gebieden’.  

Het terrein op het Isidorusplein waar de eerste speeltuin gerealiseerd gaat worden

Laarbeek – Team 2 van de gezond-
heidsrace Laarbeek: ‘The Shooters’ uit 
Beek en Donk houdt op vrijdag 14 fe-
bruari een valentijnsactie op het par-
keerterrein van de Emté.

Op deze dag, waarop men normaal 
extra aandacht heeft voor het hart van 
de geliefde(n), willen ‘The Shooters’ 
iedereen aansporen ook eens te aan 
hun eigen hart te denken.

Van 14.00 uur tot 17.00 uur staan zij 
met een kraam op het parkeerterrein 

van de Emté met gezondheidsinfor-
matie, gezonde hapjes, spellen voor 
de kinderen en een luchtkussen. Ook 
wordt er die dag een ballonnenwed-
strijd gehouden. Om 16.30 uur gaan 
alle ballonnen gelijktijdig de lucht in. 
Met deze wedstrijd zijn er leuke prijzen 
te winnen. 

Het team ziet de inwoners van Laar-
beek graag verschijnen. Voor meer in-
formatie kan men kijken op de website 
www.gezondbeekendonk.nl.
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http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ADVOCAAT BIOSCOOP COMPUTER
CONTRACT DIRIGENT DOCUMENT
FLUISTER GELUIDEN HOPELIJK
INGANGEN JAARGANG JONGLEER
KOELKAST LANGZAAM ONDERWEG
OPTREDEN SIERADEN SLEUTELS
STELLING TEVREDEN UITGEVEN
VERSTAND VERWACHT ZANGERES

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:
Toni van den Bergh 

(Drogisterij Jo Ceelen)
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Gerrie Tilburgs

2. Peter Heesters

3. Connie Bosmans
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

5 2 7 1

9 2 3 8

1 7 5 9

6 5 9 2 4

3 5

7 4 6 8 1

8 3 5 6

5 4 9 2

9 6 8 4

Puzzle #281786

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

ADVOCAAT

BIOSCOOP

COMPUTER

CONTRACT

DIRIGENT

DOCUMENT

FLUISTER

GELUIDEN

HOPELIJK

INGANGEN

JAARGANG

JONGLEER

KOELKAST

LANGZAAM

ONDERWEG

OPTREDEN

SIERADEN

SLEUTELS

STELLING

TEVREDEN

UITGEVEN

VERSTAND

VERWACHT

ZANGERES
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....

• 10 paddenstoelen 
• 1 el olijfolie   
• 4 lente uitjes 
• 8 zongedroogde tomaatjes 
• 1 el paneermeel 
• 3 el geraspte Parmezaanse kaas

• 20 gr basilicum blaadjes
• 1 teen knoflook gepeld 
• 40 gr pistachenoten of andere 

noten
• 30 gr geraspte Parmezaanse kaas
• 55 ml olijfolie

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

Uitleg van het recept:
Verwarm de oven op 220 C. Verwijder de steeltjes van de 
paddenstoelen en hol ze uit. Snijd de steeltjes en de lente-uitjes fijn. 
Bak de fijngesneden paddenstoelen en lente-uitjes snel tot ze zacht 
zijn. Voeg de kleingesneden zongedroogde tomaten en paneermeel 
toe. Haal van het vuur af en breng op smaak met zout en peper. 
Voeg de helft van kaas toe en meng goed. Voor de basilicumpesto: 
hak de basilicum, knoflook, noten en kaas in de keukenmachine 
fijn en voeg olijfolie toe, terwijl de keukenmachine draait, tot het 
mengsel de gewenste dikte heeft. Breng op smaak met zout en 
peper. Bestrijk de binnenkant van de hoedjes met pesto en schep 
voorzichtig in elke hoed evenveel vulling. Zet de gevulde hoedjes 
op een bakplaat en bestrooi ze met de rest van de kaas en bak de 
paddenstoelen 10. min of tot ze warm zijn en stevig genoeg zijn om 
vast te pakken.

Recept van de week

Heerlijke gevulde champignons met pesto (10 champignons)

www.kookcentrumbrabant.nl

Ingrediënten: Pesto:
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Koop ‘n podium
Er stikken gemiddeld 100 mensen 
per jaar in een balpen, maar dat even 
terzijde. Een grote pré aan het zijn 
van een columnist, is de vrijheid van 
meningsuiting. Elke keer weer kan ik 
schrijven over hetgeen dat me op dat 
moment op mijn hart ligt. Heerlijk, en 
is mijn communicatiediploma toch nog 
van pas gekomen. Echter, eens in de 
zoveel tijd kent ieder columnist een 
zogenaamd schrijversblok. Zo’n moment 
dat het opkomende carnavalsgevoel 
overheerst en de lange zoektocht naar 
een leuk onderwerp is begonnen. Het is 
een leugen als ik zeg dat ik er deze keer 
geen last van 
heb. Welk 
thema is 
hot en niet 
snot? Om 

het 10-jarige Facebook te feliciteren, 
besloot ik mijn digitale vriendjes op te 
roepen om met geschikte onderwerpen 
te komen. Ik kon schrijven over cultheld 
Jody Bernal, maar daar houdt Tante Anni 
niet van. Het lenteachtige winterweer 
doet het natuurlijk altijd goed, maar ik 
als doodgewone jongen wil net als ieder 
ander meer. Het gras bij de buren is 
immers altijd groener. En dan heb ik het 
nog niet eens over eventueel kunstgras 
bij Sparta’25. Die beslissing laat ik liever 
aan de jonge kandidaatsraadsleden 
van onze gemeente over. Wellicht 
over mijn eigen bruidsbandje Just 
Leavin’, wat onze leadzanger vast op 
prijs Stelt. Nee, zoveel roem hebben 
we nog niet verdiend. Wie dat 
overigens wel verdiend hebben, zijn de 
programmamakers van Wie Is De Mol. 
Een prachtig spelconcept, wat ik op 
kleinere schaal al tweemaal organiseren 
mocht. Maarja, over de kans dat zij 
De MooiLaarbeekKrant lezen hoef ik 
vast niet te beginnen. Beste lezers, ik 
heb het ditmaal over een andere boeg 
gegooid. Ik heb de democratie eer aan 
gedaan. Deze column heb ik namelijk 
alle aangekaarte thema’s weten te 
behandelen. Vind jij ze alle zeventien? 

Joey van der Leemputten

Daan van den Nieuwenhof nieuwe 
tekenaar ‘Roeland de Razende Reporter’

Dagelijkse inzet door vrijwilligers voor complete renovatie OJA

Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – De komende periode 
verzorgt de 17-jarige Daan van den 
Nieuwenhof de Razende Roeland-
strip in De Mooi-
LaarbeekKrant. De 
invulling van de 
strip fungeert als 
talentenpodium. 
Nadat Lennie 

Segboer de strip een half jaar gele-
den opstartte, was Thijs Segers de 
eerste die dit talentenpodium in-
vulde. Na enkele maanden is het nu 
aan Daan om zijn tekentalent aan 
Laarbeek te laten zien. 

Dit betekent dat Roeland er weer 
net wat anders uit gaat zien. 
Daan heeft  jaren met potlood 
en papier getekend, maar ex-
perimenteert momenteel met 
het tekenen op de computer. 

“Dat is wel even wennen voor 
mij”, vertelt hij.  Roeland blijft hij 

echter op de ouderwetse manier 
vormgeven. Daan: “Ik denk dat ik 
met stiften en papier ga tekenen en 
dat Roeland een stukje realistischer 
wordt.”

Vanaf het moment dat de tekenaar 
een pen vast kon houden, tekende 
hij al graag. Dat heeft volgens Daan 
niets te maken met aanleg. “Mijn 
ouders kunnen wel een beetje teke-
nen, maar ik denk dat het een kwes-
tie is van veel doen”, vertelt Daan.  
Zonder cursus of opleiding op het 

tekengebied, gaat de Lieshoutenaar 
aan de slag met de strip. Het gezeg-
de ‘oefening baart kunst’, komt hier 
weer tot zijn recht. In de toekomst 
ziet hij zichzelf ook geen creatieve 
studie doen. Daan: “Ik ga na de 
middelbare school Biomedische We-
tenschappen studeren. Tekenen zal 
ik er altijd bij blijven doen.”

Op pagina 8 staat de eerste ‘Roe-
land de Razende Reporter’ uit han-
den van Daan. Feedback aan Daan 
wordt ook deze reeks gegeven 
door illustrator Lennie Segboer, de 
bedenkster van het concept. De 
woordgrappen worden wederom 
bedacht door Joey van der Leem-
putten.  

Meer werk van Daan staat op zijn 
eigen website: 
www.daninioart.deviantart.com.

Heb jij ook interesse in het tekenen 
van deze strip? Neem dan contact 
op met Helmie Segboer. Zij coör-
dineert dit geheel. Mail haar op 
atelier@hsegboer.nl. 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – De verbouwing van het 
Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel, 
gelegen aan de Schoolstraat, verloopt 
voorspoedig. De vele vrijwilligers zijn 
bijna dagelijks aan het werk om de 
complete renovatie van hun blokhut 
medio april gereed te hebben.

De leden en vrijwilligers van OJA 
hebben het druk. Al vanaf augustus 
zijn zij, in hun vrije tijd, bezig met de 
grondige verbouwing van het jonge-
rencentrum. Het dak is inmiddels ver-
nieuwd, elektriciteit en verwarmings-
ketel vervangen, muren geïsoleerd en 
toiletgroepen opgeknapt. “In het be-
gin was het vooral sloopwerk”, aldus 
bestuurslid Rob van Vijfeijken. “Toen 
konden we met zijn allen iedere dag 
iets doen.” Secretaris Maikel Kuijpers 
vult aan: “Nu zijn we qua planning 
meer afhankelijk van de vrijwillige 
vakmensen. We stellen per project 
een team samen onder leiding van 
een vakman. De gewone vrijwilligers 
assisteren hierbij.”

Tijdens de verbouwing, strak gepland 
door het bestuur, stuitten de vrijwil-
ligers af en toe op een onvoorziene 
tegenvaller. Maikel: “Toen we het 
plafond verwijderden, kwamen we 

een aantal twijfelachtige balken te-
gen.” Het bestuur besloot daarom de 
planning aan te passen en alles wat 
‘twijfelachtig’ werd bevonden met-
een aan te pakken. Rob: “We doen 
dus veel meer dan we in het begin 
gepland hadden.” Maikel voegt toe: 
“Nu hebben we de kans. We willen 
er de komende twintig jaar niks meer 
aan doen.” 

De onvoorziene en extra werkzaam-
heden vormen, door de eenma-
lige gemeentelijke subsidie en lokale 
sponsoring, geen financieel probleem. 
Rob: “Omdat we bijna alles zelf doen 
scheelt dat enorm in de arbeidskos-
ten. Bedrijfjes die we in moeten huren, 
doen ook altijd iets van de prijs af.”

Voorzitter Leroy Keunen: “Het is veel 
werk en ook veel denkwerk.” Samen 
met de secretaris stuurt hij het ver-
bouwingsproject. Maikel: “Leroy en 
ik zitten iedere week bij elkaar om de 
week- en materiaalplanning te maken. 
Via onze groeps-WhatsApp houden 
we al onze vrijwilligers op de hoog-
te.” Leroy: “Het is, voor twee leken 
in de bouw, een interessant en leer-
zaam project.” Maikel licht lachend 
toe: “We kunnen straks, bij wijze van 
spreken, samen met onze vrijwilligers 
een huis bouwen.”

“Iedere zaterdag wordt er gewerkt 
van negen tot vijf,” aldus Rob. Door 
de goede zorgen van de eveneens vrij-
willige catering, lijden de harde wer-
kers geen honger. Maikel: “We krij-
gen een stevig ontbijt en lunch.” Rob: 
“Van soep tot bami.”

Het eerstvolgende grote project is het 
dichtmaken van het plafond. Maikel: 
“We willen de best haalbare isola-
tie voor ons dak. We worden hierbij 
geadviseerd door onze aannemer en 
bouwkundig adviseur.” Daarna is het 

tijd voor de ‘finishing touch’. Leroy: 
“We willen een niet te nieuwe ‘look’. 
Met veel hout brengen we de oude 
blokhutgezelligheid terug.”

Een belangrijke bijkomstigheid in het 
gehele verbouwingsproces is volgens 
de voorzitter het saamhorigheidsgevoel 
onder de leden: “Samen kunnen we al-
les.” Het enthousiasme van de verbou-
wers werkt aanstekelijk. Leroy: “Steeds 
meer mensen willen meehelpen. We 
krijgen nu ook al meer aanmeldingen 
voor de bar- en poetscommissie.”

Half april is de verbouwing klaar. Tij-
dens een openingsweek wordt dit ge-
vierd met een open dag, een feest en 
rondleidingen. Leroy: “Het wordt tijd 
dat we weer opengaan. De bezoekers 
willen graag weer naar het OJA. Ook 
de commissies kunnen niet wachten 
om straks weer volop aan de gang 
te gaan.” De voorbereidingen voor 
‘Lowman’ en ‘Koningsdag’ zijn inmid-
dels begonnen. Leroy: “Koninginne-
dag (Koningsdag) is weer als vanouds, 
maar dan in een nieuw OJA.”

plafond verwijderden, kwamen we bouwkundig adviseur.” Daarna is het 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Spaar vanaf deze week voor

 GRATIS                              servies

AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEKAANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK

Prei
kilo

1.29

0.69

Witte of tarwebollen
zak 6 stuks

1.05

0.79

Amstel pils of 
blond bier*

2 blikken à 500 ml.

1.22-1.46

1.00
2 blikken

Voordeelpunt brie
van onze versafdeling

400 gram

4.00

3.00
kilo 7.50

Wicky fruitdrink
alle soorten

pak 6 pakjes à 200 ml.

1.19

0.79
liter 0.66

Magere 
runderriblappen

kilo

10.99

6.99

Edet toiletpapier
Soft of Family

pak 20/32 rollen

11.20-11.49
OP=OP

7.69

Alle soorten Robijn
fl acon 560-1500 ml.

pak 16 stuks

Bij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting. 
Bijv: 3 fl acons wasverzachter stralend wit, fl acon 750 ml. 
van 9.27 voor 6.18
Bijv: 3 fl acons wasverzachter stralend wit, fl acon 750 ml. Bijv: 3 fl acons wasverzachter stralend wit, fl acon 750 ml. 

2+1
GRATIS

Kibbeling of 
lekkerbekjes

200 gram

2.99

1.99
kilo 9.95

Markant allesreiniger
alle soorten

2 literfl acons

1.90

1.50
liter 0.75

2 fl acons

Unox soep
alle soorten
zak 570 ml.

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting.
Bijv: 2 zakken tomatensoep 
van 3.92 voor 1.96

1+1
GRATIS
Markant pizza

American style
Texas of Hawaii

2 stuks à 435/455 gram
4.30

3.00
2 pizza’s

Saucijzenbroodjes
vers uit eigen oven

4 stuks
3.96

1.49
4 stuks

W 7 - Aanbiedingen gelden van maandag 10 februari t/m zaterdag 15  februari 2014.  
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
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Actuele  vacatures
• Humanitas District Zuid zoekt 

een individuele begeleider tus-
sen de 18 en 35 jaar, die voor 
een dagdeel in de week bes-
chikbaar is voor de uitvallende 
leerling.

• Dierenpark ‘t Regter Eind zoekt 
hulp bij het onderhoud van 
het terrein en gebouwen, het 
schoonhouden van weide en 
voeren van de dieren voor twee 
ochtenden in de week.

• Wijkrestaurant De Laarbikker is 
op zoek naar hulp in de keuken 
en de kassa in het restaurant op 
donderdag van 16.30 tot 20.00 
uur.

• Oranje Comité Lieshout zoekt 
een vrijwilliger die de fi nanciën 
kan bijhouden en sponsoren kan 
verzorgen van informatie.

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Iris Savenije
Deze week: Joop van den Baar (66)
Vrijwilligerswerk: Heemkundekring ’t 
Hof van Liessent en werkgroep Natuur 
en Landschap Lieshout/Mariahout

Vraag Joop van den Baar iets over 
de geschiedenis van Lieshout en hij 
kan er uren over door blijven praten. 
Op zijn computer zit de vrijwilliger 
ongeveer twintig uur per week de 
gronden van het dorp te doorzoeken. 
Foto’s, families, maar vooral kadasters 
worden gedigitaliseerd en zo zorgt 
hij voor een duidelijk overzicht vanaf 
1832 voor Heemkundekring ’ t Hof 
van Liessent. 

Na jaren bij Bavaria gewerkt te heb-
ben, is Joop in 2005 op 57-jarige 
leeftijd thuis komen te zitten. “We 
moesten eigenlijk verder solliciteren, 
maar op die leeftijd word je nergens 
meer aangenomen”, vertelt Joop. Hij 
besloot op zoek te gaan naar vrijwil-
ligerswerk en via zijn zus Henny Bevers 
komt hij terecht bij de heemkunde in 
Lieshout/Mariahout. 

“Ik was helemaal niet geïnteresseerd in 
de geschiedenis van Lieshout”, vertelt 
Joop lachend. Pas toen hij stopte met 
werken en diep in de archieven dook, 

kon het hem boeien. “De geschiedenis 
is interessant en het maakt je nieuws-
gierig naar nieuwe gebeurtenissen.” 
Het komt de vrijwilliger wel goed uit 
dat hij op bewandelde paden loopt. 
Gerard Merkelbach en André Knoop 
hebben eerder heel de historie van 
Lieshout uitgeplozen. “Zij hebben alles 
gevonden wat er van Lieshout te vin-
den is. Dus ik hoef niet ver van huis 
voor informatie.” 

Naast het verwerken van kadasters, 
mag Joop ook graag lezingen geven 
over het ontstaan van het dorp en ver-
zorgt hij nog meer werkzaamheden bij 
de heemkunde. Zo heeft hij de wan-
deling in ’t Erpse pad mee opgezet 
en loopt hij graag de ommetjes in 
Mariahout. Dat maakt Joop ook een 
natuurmens. Hij mag bij de werkgroep 
Natuur en Landschap Lieshout/Maria-
hout de functie ‘zager’ bekleden. “Ik 
had hout nodig voor de kachel en dan 
kom je in de natuur terecht en vind je 
dat ook weer interessant”, vertelt hij.

In de vrije tijd die Joop over heeft na-
ast zijn vrijwilligerswerk, mag hij graag 
rikken en wandelen. Samen met zijn 
vrouw Riet, waarmee hij – Joop kijkt 
Riet vragend aan – 42 jaar getrouwd 
is, genieten zij van hun familie en de 
bijzondere natuur die Laarbeek te bie-
den heeft.www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Commanderij College Laarbeek opende  vrijdag of� cieel de deuren

“Deze ‘open school’ bevalt ons heel erg goed”
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
     en Iris Savenije

Beek en Donk – De rode loper is 
uitgerold en het licht schijnt fel 
door de glazen wanden. De wan-
den van de school waar velen aan 
moesten wennen in het begin. Een 
flashmob, zoals dat heet, van het 
koor ‘Koskoier’ verwelkomt het 
publiek en zorgt ervoor dat men 
weer een stapje dichter bij  de of-
ficiële opening van het Comman-
derij College komt, die afgelopen 
vrijdagmiddag plaatsvond.
Een open school

De eerste rijen van het publiek 
zijn gereserveerd, maar ook de 
vele andere stoelen zijn gevuld 
met stropdassen en kokerrokken. 
‘Oooh’ en ‘aaah’ wordt er nog niet 
geroepen, maar complimenten 
vliegen des te meer in de rondte. 
Ook Peter Bakx, directeur op de 
school, is zeer tevreden. Al moest 
hij in het begin wel even wennen. 
Peter: “Ik had mijn twijfels bij een 
‘open school’. Wordt het dan niet 
te druk? Raken de leerlingen hun 
concentratie niet kwijt?” Nu de 
school alweer zes maanden in ge-
bruik is genomen, weet Peter be-

ter: “Omdat de wanden van glas 
zijn, kun je alles zien en leerlingen 
durven daarom niet meer zo veel 
uit te vreten als eerst.”

Opstartproblemen
Na de nodige opstartproblemen, 
is alles, zo goed als, afgerond. 
“We hebben geen problemen ge-
had met het gebouw, maar wel 
met het gebruik”, vertelt Bakx. 
Hij doelt hier op het draadloos 
netwerk en de verwarming. Het 
eerste had niet genoeg bereik en 
het tweede werkte juist te hard. 
“Maar dat soort problemen heb-

ben toch hun tijd nodig, dat kan 
je in een nieuw huis ook overko-
men.”

Luxeprobleem
De school staat er net, maar is 
nu eigenlijk al te klein voor de 
hoeveelheid leerlingen. Ieder jaar 
kregen zij ongeveer 75 nieuwe 
aanmeldingen, dit is vorig jaar al 
gestegen naar 108. “Begin maar 
vast met bouwen aan de over-
kant”, zegt Peter lachend. “We 
hebben hier op het Comman-
derij te maken met een luxepro-
bleem.”

Bedankt
De hele middag stond in het te-
ken van bedanken. Leerlingen, 
leraren, gemeente en architecten, 
iedereen kwam aan de beurt en 
kreeg een klopje op zijn of haar 
schouder. Optredens van het 
eerdergenoemde koor, maar ook 
een muzikaal optreden van de 
slagwerkgroep ‘De Goede Hoop’ 
uit Aarle-Rixtel brachten diversi-
teit. Daarnaast werden filmpjes 
en foto’s getoond en moesten 
burgemeester Hans Ubachs en 
voorzitter van de VO-raad Paul 
Rosenmöller een klein interview 

ondergaan. Beiden apetrots en 
vol goed geformuleerde ant-
woorden. 

Siervuurwerk
Nadat Carla Grootjen de verschil-
lende activiteiten aan elkaar had 
gepraat, was het tijd om de geno-
digden naar boven te begeleiden. 
Langs de reling op de tweede 
verdieping stond het publiek met 
uitzicht op de ‘zwevende’ com-
puterruimte in de aula. Normaal 
zitten hier de leerlingen in stilte 
te werken. Nu stonden daar on-
der andere Hans Ubachs, Paul 
Rosenmöller en Carla Grootjen 
met een glas champagne. Twee 
leerlingen knalden siervuurwerk 
door de zaal en daarmee was het 
Commanderij College Laarbeek 
officieel geopend.  

Open dag
Na de officiële opening op vrijdag 
vond zaterdag de open dag plaats 
van deze middelbare school. Vele 
potentiële nieuwe leerlingen kwa-
men een kijkje nemen op deze 
spiksplinternieuwe school.

Kijk voor meer foto’s van het 
Commanderij College op 
www.mooilaarbeek.nl.

Omroep Kontakt en MooiLaarbeek 
klaar voor pr-cursus
Laarbeek – De MooiLaarbeekKrant, 
Omroep Kontakt en ViERBINDEN 
maakten vorige week bekend samen 
een pr-cursus te organiseren, speciaal 
voor mensen die hier interesse in heb-
ben. Inmiddels hebben al verschillende 
personen van diverse verenigingen 
aangemeld voor deze – hopelijk – leer-
zame en leuke avond. 

Hoe schrijf je een goed persbericht? Hoe 
lever je dit aan? En wat te doen met 
foto’s? Het zijn slechts een paar vragen 
waar diverse verenigingen en organisa-
ties mee worstelen. Dat is dan ook de 
reden waarom Omroep Kontakt en De 
MooiLaarbeekKrant de handen ineen 
hebben geslagen om verenigingen en 
instanties door middel van een speciale 
cursusavond een handvat te bieden. 

Tijdens de avond krijgen de aanwezigen 
handige tips. Na deze avond weten de 
deelnemers hoe zij het beste kopij aan 
kunnen leveren, wat de werkwijzen is 
bij deze lokale media en hoe je een goed 
persbericht schrijft. 

ViERBINDEN
Welzijnsinstelling ViERBINDEN is bij 
deze avond betrokken geraakt, omdat 
zij ieder jaar cursussen organiseert voor 
verenigingen en organisaties. Vrijwil-
ligers kunnen zo op deze manier bij-
geschoold worden. De pr-avond is één 
van de cursussen die ViERBINDEN dit 
jaar aanbiedt. 

Praktische informatie 
Er vinden twee (dezelfde) avonden 
plaats. De avonden vinden plaats op 
donderdag 13 februari in het Dorps-
huis in Lieshout en op maandag 17 fe-
bruari in het Buurthuis van Mariahout. 
Beide keren start de cursus om 19.30 
uur. Rond 22.00 uur is het programma 
ten einde. Deelname is gratis.

Aanmelden 
Heb je interesse? Meld je dan aan via 
het e-mailadres van Omroep Kontakt. 
Stuur een e-mail naar info@kontaktfm.
nl en vermeld daarbij van welke ver-
eniging en/of organisatie je bent en 
aan welke pr-avond je wilt deelnemen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk drie dagen 
voor de betreffende datum. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Adri Vogels (tel: 0492-
463624, mail: info@kontaktfm.nl), of 
met Nikki Barten (tel: 0492-832182, 
mail: redactie@mooilaarbeek.nl). 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Brocolli
500 gram 0.69

Boerenkool gesneden
300 gram 0.99

Victoria druiven
500 gram 1.69 

Navelina sinaasappels
per kilo    0.99

Dagelijks vers gebrande noten
Cranberrie mis 

250 gram slechts 2.50
Macadamia noten

250 gram slechts 5.00 

Rijstzoutjes keuze uit 10 soorten
2 zakjes halen 1 betalen

Nieuw assortiment superfood

Dorpsstraat 3 Lieshout, tel. 0499-325867

Aanbiedingen geldig van 7  t/m 13 februari

Bij aankoop van 500 gram Nasi of Bami 
gratis bakje verse Atjar of Satesaus

Lieshout dichterbij dan u denkt!

Lezerspodium

VVD in Laarbeek
In de MooiLaarbeekKrant van de 
afgelopen week doet  Bert Uijtenbogaart 
uit Aarle-Rixtel van zich spreken.

Hij voelt zich geroepen te reageren op 
de gemotiveerde mededeling van de 
VVD dat deze niet deelneemt aan de 
verkiezingen 2014. Dat is zijn goed 
recht en daar heb ik geen moeite mee. 
Moeite heb ik er wel mee dat hij zich 
bedient van onwaarheden, dat hij doet 
aan stemmingkwekerij door nergens op 
gebaseerde suggestieve opmerkingen te 
maken en dat hij woorden citeert die hij 
volledig uit de context haalt!

Mijn beëdiging als gemeentesecretaris 
en de oprichting van de VVD 
vlak daarvoor staan helemaal 
los van elkaar! Bovendien 
is de VVD niet opgericht 
vanwege verhoging met een 
paar gulden van de OZB! 

De VVD is opgericht o.a. vanwege het 
feit dat de gemeente Aarle-Rixtel van 
plan was in de Koude Maas in strijd met 
wat de bewoners daar was beloofd, 
sociale en vrije sector woningbouw te 
plegen op in verhouding tot de grote 
kavels in Koude Maas, erg kleine kavels. 
U begrijpt,  Uijtenbogaart woont als fan 
van de SP, niet in de Koude Maas!

Ook permitteert schrijver zich de 
bevolking van Aarle-Rixtel en Laarbeek, 
te typeren als een bevolking die bestaat 
uit relatief veel boeren en arbeiders. 
Leest  Uijtenbogaart wel kranten? 
Komt hij ook wel eens buiten de straat 
waar hij woont? Er is namelijk nogal 
wat gebeurd in de samenstelling van 
de beroepsbevolking in onze kernen  
de afgelopen jaren.  Schrijver doet de 
burgers van Laarbeek ernstig tekort 
als hij in weerwil van de werkelijkheid 
vasthoudt aan de omschrijving van de 

beroepsbevolking van decennia geleden. 

Tot slot, gaat Uijtenbogaart ervan uit dat 
er sprake is van twee soorten burgers te 
weten VVD-ers en “gewone mensen”! 
Je moet maar durven!

Tot slot mijnheer Uijtenbogaart, wat 
heeft u zelf gedaan om aan dit “onrecht” 
een einde te maken? waarom hebt u niet 
zélf een poging ondernomen om zelf een 
SP op te richten in Laarbeek?

Wat hebben in de SP geïnteresseerde 
burgers eraan dat u uw inzet beperkt 
tot de constatering dat het nu te laat is 
want de datum van kandidaatstelling is 
verstreken?

Ontbrak het bij u misschien aan “animo” 
of ergens anders aan?

Ton Briels

Eerste liederentafel ‘t Zonnetje drukbezocht 

Op donderdagavond 30 januari vond 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij 
in Aarle-Rixtel de eerste liederentafel 
plaats. In een volle zaal konden de 
aanwezigen uit volle borst meezingen 
met orkest Sunshine. 

Dit was het eerste optreden van het 
orkest in deze samenstelling. Het werd 
een avond vol met nostalgische liedjes. 
Deelnemers zongen volop mee op de 
wijsjes van De Postkoets, De Smokke-
laar, ‘t Was aan De Costa Del Sol en 
nog vele andere liedjes die te vinden 

waren in de liederenbundel die voor 
iedereen klaarlag. 

De volgende liederentafel is op don-
derdag 27 februari. Ook dan bent u 
weer allemaal van harte welkom.

Doe mee met de Kunstmiddag bij Cendra
Tienercentrum Cendra en het Kunst-
Lokaal hebben elkaar gevonden! Op 
woensdag 12 februari organiseren zij 
in samenwerking met ViERBINDEN 
een kunstmiddag. Die dag kan ieder-
een tussen 10 en 15 jaar gratis kennis 
komen maken met het Kunstatelier, 
het Slagwerklokaal en het Musical-
lokaal. 

Dit betekent dus dat je gratis een 
workshop handvaardigheid, een 

workshop drummen of een workshop 
musical kunt volgen. De kunstmiddag 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur en vindt 
plaats bij Cendra aan de Duivenakker 
72 in Aarle-Rixtel. Vanuit daar wordt 
voor enkele workshops vertrokken 
naar de Dreef. De workshops duren 
een uur (handvaardigheid) of een half 
uur (drummen en musical) en worden 
vaker achter elkaar gegeven. Je kunt 
dus ook meerdere workshops volgen. 

Meedoen is gratis, maar er zijn slechts 
beperkte plaatsen. Je kunt je inschrij-
ven bij Cendra tijdens de open inloop 
op woensdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur of op woensdag- of 
vrijdagavond tussen 19.00 en 21.30 
uur. Als je vragen hebt kun je contact 
opnemen met Xandieme Megens, 
jongerenwerkster bij ViERBINDEN, 
via jongerenwerk@vierbinden.nl of 
0492-782901.

Kraam huren tijdens 
vlooienmarkt harmonie O&U
Harmonie O&U uit Beek en Donk 
biedt u de mogelijkheid om tijdens de 
vlooienmarkt van 9 maart een kraam 
te huren. Deelnemen aan de vlooien-
markt is een ideale manier om van uw 
overtollige spullen af te komen en er 
nog een leuk centje aan over te hou-
den. 

Heeft u belangstelling voor het hu-
ren van een marktkraam, dan kunt u 
contact opnemen met  kan via Jordi 
van de Steen 06–81135591 of kijk op 
www.vandersteenevenementen.nl. 

Meer informatie is ook te vinden op de 
website van O&U www.oenu.nl

Gratis montage van banden en accessoires uit voorraad.*
*Geldig bij een minimaal aankoop bedrag van € 25,-, niet 

geldig op afgeprijsde artikelen of gecombineerd met 
eventuele andere acties.

Papenhoef 21 | Lieshout |  0499-425360 | www.triafietsen.nl

GRATIS MONTAGE ACTIE!
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Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in 
de krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken 
staan in de krant en op internet.

AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp aangeboden. Beschikbaar 
op maandag, woensdag en vrijdag. Contact 
via: 06-26244545

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

GEVONDEN

Fietssleutel in etui van het slotmerk AXA. 
Sleutel wordt meegegeven als u het sleutel-
nummer en fi etsmerk kunt vertellen. Af te ha-
len op: Leliestraat 27, Beek en Donk.

Wit nummerbord met cijfers/letters 
56-XG-VK gevonden. Af te halen op Op-
stal 13, Aarle-Rixtel

Gazelle damesfi ets gevonden in Mariahout. 
Contact via: 06-21441818

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

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

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

Nagelstyliste in opleiding zoekt nog modellen 
om te oefenen voor het examen. Prijs € 25,00 
per set nagels, ook nagelbijters zijn welkom. 
E-mail: info@nagelstudiocreatief.nl Tel.: 06-
28274312

Gratis (oude) telefoongidsen en gouden gid-
sen voor cursus gevraagd. Graag afgeven: 
Vogelenzang 43 te Lieshout. Bedankt, Paula 
Smits-Franke 0499-423588

Gevraagd: goede 28 inch omafi ets tegen een 
redelijke prijs. Tel. 06-17586846
Wei gezocht in omgeving Beek en Donk, De 
Mortel, Boekel, Handel, Gemert en vooraan 
Erp. Tel: 06-41648408 

TE HUUR
Vrijstaande kantoorruimte ca. 95 vierkante 
meter, meer ruimte bespreekbaar. Goed ge-
isoleerd en mooie locatie. Huurprijs n.a.t.k. 
Tel. 0492-538751

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

TE KOOP

Citroën Xsara Blauw Bj 1998. 167.000km. Tel: 
06-13699244/0492-463979 

Een piano merk Tetsch & May. In goede staat, pri-
js €450,-. Een faxapparaat Merk Brother Fax-T-74 
prijs €50,-. Tel: 0492-461561 of 06-24480072 

Hobbyspullen: ponsjes, stempel en hobby-
boekjes (voor het maken van kaarten). Em-
bossingmallen te gebruiken op een lichtbak. 
Reacties via netje.manders@kpnplanet.nl. 

2-persoons bed met 2 aparte lattenbodems en 
matrassen, elk 70 x 1.90. Nauwelijks gebruikt. 
Prijs € 50,- Tel. 0492-538751 

Te Koop 2 paar Nordicwalking stokken. Merk 
LEKI. materiaal: Carbon. In lengte verstelbaar. 
Prijs: 1 paar 100,- euro, 2 paar 190,- euro. 
Tel.06-23652311. 
 
Ketler buik- en beenspiertrainer. € 75,00. Tel. 
06-13411021. 

Cirkelzaagmachine met 2 pk motor € 75,00. 
Tel. 06-13411021. 

VERLOREN
 

 Wie heeft zaterdag 1 feb. per abuis mijn 
blauwe jas (met bril in jaszak) meegenomen 
bij Café Thuis? Graag contact opnemen met 
06-54250716 

OVERIG
Gratis afhalen 2 witte duifjes. Tel. 06-13411021

WORKSHOP

22 feb. workshop boetseren, 10 feb. start 
schilderlessen. Info Thea Blok. Tel: 0492-
462689 www.theablok.nl

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Mijn sociale omgeving roept 
met enige regelmaat: “Als je 
een keertje op vakantie wil, dan 
komen wij jouw landgoed wel 
bestieren”! Bel ik, dan komt 
het net niet uit of kunnen ze 
hóóguit een weekje. Nou heb 
ik een oldtimercaravan uit 1979 
op mijn landgoed staan. Den-
ken ze nou wérkelijk dat deze 
Eriba-pan in één weekje op en 
neer van Lliber naar Laarbeek 
kan? Nee, minstens een maand, 
anders hoeft het voor het ca-
ravannetje en mij niet. Na veel 
smeekmailtjes was een vriendin 
bereid om te komen, mits ze 
twee van haar Bossche kroegtij-
gers mee mocht brengen. Deze 
drie single dames konden in NL 
geen passende man gevonden 
krijgen en verheugden zich op 
een rijke Spanjaard. Want, hij 
moest voorál DAT hebben werd 
er met een knipoog en een wrij-
vend wijsvinger-op-de-duim-
gebaar aan mij duidelijk ge-
maakt. We hadden een deal. De 

dames vlogen naar Alicante en 
brachten zóveel koffers mee dat 
ik vermoedde dat ze nooit meer 
zouden terugkeren naar NL! 
Ondertussen stond mijn oldti-
mercaravan klaar voor vertrek. 
Nee, de dames hoefden hier 
in de Spaanse campo nérgens 
bang voor te zijn. Of toch… 
misschien ook wel: “van een on-
gemanierde-, gebitsloze geiten-
boer met een zwarte alpinopet 
en verschoten manchesterbroek 
vol koffievlekken”! Als hij mooi 
was en vooral DAT had, zouden 
ze écht niet bang zijn. Ik vertrok 
terwijl de dames zich nestelden 
op de ligbedden bij het zwem-
bad. Voordat ik Valencia bereikt 
had, werd ik in paniek gebeld. 
Ze hadden Raphaël ontmoet! 
Althans, dat vermoedde ik. Er 
stond een ongemanierd-, ge-
bitsloos-, vies mannetje in de 
boomgaard te pissen terwijl 
zijn formule-1-bastaard rond-
jes aan het rennen was. Hij had 
een zwarte pet op, flatste zijn 
pruimtabak naast het zwembad 
neer en kwam drie kleurige bi-
kinibovenstukjes brengen die 
hij onder de olijfboom had ge-
vonden. Ooh… en óók nog een 
bikinibroekje. Onmiskenbaar: 
Dit moest Raphaël zijn, want op 
de een of andere manier had hij 
daar een neus voor. Hij stopte 
de bikinistukjes in zijn man-
chesterbroek, nestelde zich tus-
sen de dames en begon in zijn 
onverstaanbaar dialect met zijn 

grootspraak (Het is wáár dat hij 
drie huizen bezit, maar geloof 
me… ik ken die hondenhokken 
van hem. Het is ook waar dat hij 
op zoek is naar een rijke vrouw). 
En nu zat hij in Lliber aan mijn 
zwembad tussen drie prachtige 
blote dames die hij stuk voor 
stuk ten huwelijk vroeg. Voor 
ieder huis één. 
Een maand later stond ik met 
mijn caravannetje voor een ge-
sloten achterpoort. De sleutel 
had Raphaël in zijn zak. Hij vond 
het jammer dat we terug waren. 
De dames overigens niet. Met 
veel plezier sleepten ze hun 
koffers terug naar NL waar ze 
nog steeds op zoek zijn naar 
een man die DAT moet hebben. 
Ook Raphaël is nog steeds zoe-
kende en zijn formule-1-hond 
rent nog steeds rondjes. Adios. 
Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. 
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

spanje

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Trots en blij
verwelkomen wij onze dochter

Vera
22 januari 2014 

Thijs en Ilse van Dijk - de Greef
Kerkstraat 36

5741 GL Beek en Donk

Lott e de Jonginfo@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Op zoek naar een rijke Spanjaard

pruimtabak naast het zwembad 
neer en kwam drie kleurige bi-
kinibovenstukjes brengen die 
hij onder de olijfboom had ge-
vonden. Ooh… en óók nog een 
bikinibroekje. Onmiskenbaar: 
Dit moest Raphaël zijn, want op 
de een of andere manier had hij 
daar een neus voor. Hij stopte 
de bikinistukjes in zijn man-
chesterbroek, nestelde zich tus-
sen de dames en begon in zijn 
onverstaanbaar dialect met zijn 

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

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

Heuvelplein 3
5741 JH  Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

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

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

Vera

Gefelicit eerd Anja

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl

PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NLPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONKPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONKPIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL0492-465456 WWW.YOURSFASHION.NL

Aktie artikelen zijn voorzien van een prijs/aktie sticker.
(goedkoopste art. gratis!)  

Elk 2e artikel gratis! GRATIS

2e ARTIKEL   
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Ook afgelopen weekend was weer een hele 
belevenis om mee te maken en te zien hoe 
Laarbeek bloeit en bruist!

Vier jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, 
heeft PNL zich sterk gemaakt voor de clustering 
én nieuwbouw van voorzieningen en scholen. 
PNL heeft ook de wethouder geleverd die dit 
als bouwpastoor onder zijn hoede kreeg: onze 
lijsttrekker Hans Vereijken. Met als geweldig 
resultaat dat, na cluster Donk, afgelopen 
weekend de voorzieningen in Beek geopend zijn 
geworden.

Wat is er dit weekend gebeurd:
Vrijdag 31/1: 
Spetterende opening van het nieuwe 
Commanderij College waarin de school heeft 
laten zien wat zij allemaal in huis hebben. 
Onder grote belangstelling werd deze VMBO-T 
school geopend door Paul Rösenmoller en de 
burgemeester. PNL is trots aan de totstandkoming 
van deze school te hebben mogen meewerken 
en wenst het Commanderij College heel veel 
succes. En een welgemeend Proficiat!

Zaterdag 1/2: 
opening van het tweede voorzieningencluster 
in korte tijd, namelijk dat van Beek. Na de 
officiële opening was het ook erg druk in de 
nieuwe sporthal vanwege de demonstraties 
door de sportverenigingen en de komst van Yuri 
van Gelder. In dit gebied zijn de voorzieningen 
nu klaar: de nieuwe sporthal D’n Ekker en het 
nieuwe Commanderij College, maar ook de al 
eerder gereedgekomen brede scholen Klokhuis, 
Muldershof en Beekrijk. De grootste investering 
in Laarbeekse gebouwen tot nu toe, namelijk 
zo’n €15 miljoen! De gemeente heeft, door 
juist de afgelopen jaren te investeren, gunstig 
kunnen aanbesteden en naast eigen middelen 
goedkoop geld kunnen aantrekken. PNL is trots 
op deze voorzieningen, geweldig voor Laarbeek. 
Gebruikers veel succes! 

Op naar de opening van de 
voorzieningen in Lieshout!

WORDT VERVOLGD…..   

OPEN
DAG

OPEN
DAG

AANMELDINGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2014 - 2015:

10 t/m 12 maart 2014 
van 15.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.30 uur

ZONDAG 9 FEBRUARI
11.00 – 15.00 uur

Carolus Borromeus College
www.carolus.nl

MAVO-PLUS – HAVO
ATHENEUM – GYMNASIUM 
Markesingel 2, (nieuwbouw Brandevoort) 
0492 – 522150

Dr.-Knippenbergcollege
www.drknippenbergcollege.nl

VMBO-T – HAVO – VWO
Nachtegaallaan 40, 0492 – 597587

Vakcollege Helmond
www.vakcollege.nl

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
Voor de reguliere leerwegen en de vakroute
Ruusbroeclaan 149, 0492 – 578250
Keizerin Marialaan 4, 0492 – 506000

van 15.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.30 uur

Divers & Dynamisch

IVN wandeling: ontmoeting van natuur 
en cultuur

Laarbeek - Het IVN Laarbeek zal op 9 februari 
een publiekswandeling organiseren in een ge-
bied, waar al jarenlang geen IVN-wandeling 
meer is gehouden. 

Bij deze wandeling zullen behalve IVN-gidsen 
ook heemkundegidsen aanwezig zijn, zodat 
men zowel over de natuur als over de cultuur al-
lerlei leuke aspecten van dit fascinerende gebied 
aan de weet kunt komen. De wandeling wordt 
gehouden op zondag 9 februari van 14.00 tot 
ongeveer 16.00 uur. Het vertrek zal plaatsvinden 
bij de boerderij, ’t Hof 2 te Lieshout. Na afloop 
van de wandeling kan men onder het genot van 
een kopje koffie nog wat nabuurten.

Het Hof is de oudste nederzetting van Lieshout, 
daar waar tot 1800 zich ook de eerste kerk van 
Lieshout bevond, en waar Lieshout in de Mid-
deleeuwen is ontstaan. Het contrast tussen het 
Hof met zijn landbouwgrond en het zuidelijk 
gelegen bos is duidelijk te zien. Typisch is, dat 
de grens tussen landbouwland en bos  precies 
dezelfde is als in de Middeleeuwen de grens tus-
sen landbouwland en heide. De zogenaamde 
Molenheide is nl. in de loop van de 19e en 20e 

eeuw beplant geraakt met voornamelijk grove 
den. In de bossen broeden hier onder andere 
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 dezelfde, en 
werd de heide alleen tot bos getransformeerd, 
niet tot landbouwgrond, zoals veel verder noor-
delijk wel gebeurde, waar Mariahout uiteindelijk 
ontstond.

Toch is de overgang van landbouwgrond naar 
bos hier zachter dan bij de Mariahoutse bossen. 
omdat beplantingselementen zoals lanen en 
houtwallen 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 la-
ger gelegen gebied. Over de oude zandkoppen 
liep de oude verbinding, waarlangs nog over-
blijfselen 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 
nabijheid van twee grote steden.

Lezerspodium

PNL is trots. Het gaat goed met Laarbeek!

Ook afgelopen weekend was weer een hele Zaterdag 1/2: 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Redacteur: Martin Prick

Deze week is het de beurt aan Jo (91) 
en Toon (90) Rooijmans. Midden in de 
Dorpsstraat in Lieshout, in het pand 
waar nu bakker Thoonen zit, zat de 
zaak van dit echtpaar. Naast de bakke-
rij die ze samen runden, werden ook 
kruidenierswaren verkocht. 

Het begin
In september 1956 openden Jo en Toon 
de winkel. Om drie uur in de nacht 
stond Toon op om brood te gaan bak-
ken. Het versgebakken brood lag om 
acht uur in de winkel, waarna Toon er-
opuit trok om te venten. Met een grote 
kist voorop de fiets werd het brood ver-
kocht aan de Lieshoutse mensen. Soms 
kreeg Toon een homp deeg mee, die de 
mensen zelf hadden gemaakt. Voor 10 
cent werd die in de oven afgebakken en 
in de vorm van een brood weer thuis-
gebracht. Naast Toon werkte later ook 
Jan Vesters in de zaak. Hij nam vier jaar 
lang een gedeelte van de route voor 
zijn rekening. Toen hij trouwde met het 
winkelmeisje Joke van Vijfeijken zaten 

Toon en Jo zonder per-
soneel. “Mar we han wir 
zoue ander”, vertelt Jo. Ze 
hebben nog steeds contact 
met de personeelsleden 
van vroeger. Jo: “Vorig 
jaar is er nog iemand van 
vroeger bij ons geweest. 
Ze ‘neep’ me haast middendoor!” 

Hard werken
Eén machine was er in de bakkerij, al-
leen deeg kon machinaal worden ge-
maakt. Al het andere was handwerk. 
Voor het maken van broodjes hadden 
Jo en Toon een hulpstuk om het deeg 
te verdelen in 24 kleine hoopjes. Maar 
dan moest elk deeghoopje nog tot een 
broodje worden gerold. Jo had dat eens 
een keer staan te bekijken en vroeg aan 
Toon: “Is daar geen machientje voor?”, 
waarop Toon antwoordde: “Ja, maar 
dat is duur!” Jo ondernam meteen 
actie en de volgende dag werd ‘het 
machientje’ bezorgd. Hieruit blijkt de 
zakelijke instelling van Jo. Toon was de 
bakker, maar Jo regelde de financiën. 

De vader van Toon heeft het 
huis laten bouwen door Sjef de 
Koning. In 1967 werd de zaak 
verbouwd volgens de toen 
geldende eisen. Er kwamen 
twee grote ramen in en een 
glazen deur. “Maar die ruiten 
lijken nu kleiner, want ze heb-
ben er strepen over getrok-
ken”, vertelt Jo. In 1976 werd 
de bakkerij verkocht aan bak-
ker Van Pelt en vertrok het 
echtpaar naar Gemert.

Lang geleden
Tegenwoordig bakt Toon nog elk jaar 
speculaas voor zijn kinderen Angeline, 
Ferd, Ad en de 5 kleinkinderen. Jo 
maakte vroeger lekkere puddingen en 
salades op bestelling, nu kookt ze nog 
elke dag zelf. “Voor lekkere dingen 
waren we in Lieshout op een goede 
plaats, want de ‘Liessentse’ mensen 
waren echte snoepers”, lacht Jo, “we 
hadden een goed contact met de bu-
ren en altijd veel plezier.” 

Mooie herinneringen
Het huis waar ze ‘de zaak’ in gehad 
hebben, zou ze nog wel eens van bin-
nen willen zien. Voor Toon hoeft het 
niet zo nodig. “Kijk, de ‘s minne kame-
raad”, wijst Toon in een fotoboek een 
vergeelde foto aan van Frans Swin-
kels, bijgenaamd ‘Tinus de koster’, 
maar alle herinneringen zijn van erg 
lang geleden. De meeste namen die 
de revue passeren zijn van overleden 
personen, want Toon en Jo zijn de 90 
inmiddels al lang gepasseerd. Het huis 
in Gemert, waar het stel nu woont, is 
gezellig ingericht in de stijl van de ja-
ren zeventig, met mooi bewerkte kas-
ten en Queen Anne-stoelen, die me-
nige bezoeker de opmerking ontlokt: 
“Ga zalt hier moete stoffe!”

Mooi Jong in het Vak
Graag willen wij ons even 
aan U voorstellen

Wij zijn Ilonka Fokker en Susanne 
Beekmans. Samen zijn wij gestart 
met STERK Laarbeek 

STERK Laarbeek staat voor oprechte 
aandacht en ondersteuning bij uw 
dagelijkse activiteiten.
 
Omdat de zorg in Nederland 
sterk aan het veranderen is en er 
steeds meer verwacht wordt van 
mantelzorgers, wil STERK Laarbeek 
hierop inspelen. 

Voor senioren wordt het steeds 
belangrijker om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen en wij 
willen u daar graag bij helpen, 
dat wil zeggen dat wij u kunnen 
ondersteunen bij werkzaamheden 
in en om het huis, administratie, 
maar bijvoorbeeld ook voor wat 
gezelschap, of u begeleiden naar 
het ziekenhuis, huisarts enzovoort.  

Zeg maar: de ‘gewone’ dagelijkse 
dingen waar de familie of andere 
mantelzorgers niet altijd tijd voor 
hebben of waar ze gewoonweg te 
ver voor weg wonen.
   
Bij STERK Laarbeek staat kwaliteit 
voorop. Wij staan voor een 
persoonlijke benadering! 

Wij werken met tweeën dus u zult 
altijd dezelfde gezichten zien. 

Ook mensen met een PGB kunnen 
bij ons terecht

Voor meer informatie of een 
geheel vrijblijvend gesprek kunt 
u contact met ons opnemen. Wij 
hopen u snel van dienst te kunnen 
zijn, want samen staan we STERK.

Ilonka Fokker 06-15277003
Susanne Beekmans 06-22183553
www.sterklaarbeek.nl
info@sterklaarbeek.nl

Toon en Jo zonder per-
soneel. “Mar we han wir 
zoue ander”, vertelt Jo. Ze 

Ze ‘neep’ me haast middendoor!” 

Ik zoek een baan!
Naam: Wouter Mommers

De crisis is voor een afgestu-
deerd psycholoog zoals ik een 
vervelende periode. Maar…
het biedt ook mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld om internationale 
werkervaring op te doen bij een 
landelijk kennis- en onderzoeks-
instituut voor alcoholbeleid in 
Australië. Deze leerzame uit-
daging was voor mij één van 
de manieren om mijzelf te blij-
ven ontwikkelen. Nu ben ik op 
zoek naar een nieuwe uitdaging 

waar ik mijn analyserende en 
organisatorische vaardigheden 
kan inzetten voor een nog ge-
zonder en slimmer Laarbeek. 
Bent u benieuwd naar de rest 
van mij cv? Ik kom graag met u 
in contact. Stuur mij een email op 
wpf.mommers@gmail.com of bel 
mij op 06-29575577. 

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

Polderachtig gebied in Laarbeek door komst 
‘De Blauwe Poort’ 
Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – Waterschap Aa en Maas 
en de gemeente Laarbeek hebben ge-
tekend voor het project ‘De Blauwe 
Poort Laarbeek’. Dit gebeurde don-
derdag 28 januari door Peter van 
Dijk, lid van het Dagelijks Bestuur 
van waterschap Aa en Maas, en wet-
houder Theodoor Biemans. 

Het projectgebied van ‘De Blauwe 
Poort’ van Laarbeek ligt aan de 
noordoostzijde van Beek en Donk, 
en grenst aan Bemmer IV, Boerdonk 
en de Snelle Loop. In dit gebied moet 
een zelfvoorzienend watersysteem 
gerealiseerd worden, waarbij het wa-
ter van goede kwaliteit is, waardoor 
er letterlijk ‘een blauwe poort’ ont-
staat. 

Het project is ontstaan naar aanlei-
ding van het grote aantal grootscha-
lige ruimtelijke initiatieven rondom 
de streek. Zo is daar bedrijventerrein 
BemmerIV, de verbreding van de 
N279 en de water- en groenopga-

ven. Wethouder Theodoor Biemans: 
“Mede door het grote succes van 
bedrijventerrein Bemmer zijn we als 
gemeente verplicht om een grote 
hoeveelheid regenwater te bergen. 
‘De Blauwe Poort’ geeft niet alleen 
extra cachet aan de entree van Laar-
beek, maar past ook uitstekend in de 
gedachte van ‘Waterpoort van de 
Peel’.”

Door de berging van het regenwater 
ontstaat er een polderachtig gebied, 
dat ingezet kan worden als recreatieve 
ruimte richting de toekomst. “Het zou 
een soort toeristische trekpleister voor 
Laarbeek kunnen worden”, vertelt The-
odoor. In 2014 wordt samen met direct 
betrokkenen meer inhoud gegeven aan 
het project en het eerste perspectief na-
der onderzocht en uitgewerkt.

Het gebied naast BemmerIV waar ‘De Blauwe Poort’ komt te liggen

Wethouder Theodoor Biemans en Peter van Dijk, 
lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en 
Maas, tekenen voor het project ‘De Blauwe Poort’

Extra snelheidscontroles op 
Lieshoutseweg in Beek en Donk
Beek en Donk – De automobilis-
ten op de Lieshoutseweg in Beek 
en Donk worden door de politie 
vaker gecontroleerd op snelheid. 
Op de N615, waar de weg onder 
valt, zou te hard gereden wor-
den, waardoor de politie er vaker 
te vinden zal zijn. 

De laatste tijd heeft de politie op 
verschillende plaatsen in Laar-
beek snelheidscontroles uitge-
voerd. Zo werden onder andere 
de hardrijders op de Ribbiusstraat 
in Lieshout en de Bakelseweg in 
Aarle-Rixtel op de bon geslin-
gerd. 

De Lieshoutseweg krijgt echter 
wat extra aandacht. In de maand 
januari werden daar 1049 auto-
mobilisten gecontroleerd en kre-
gen 277 van hen een bekeuring. 
Andere reden voor de extra con-
troles op de weg  is de nieuwe 
wijk ‘De Beekse Akkers’. Hier-
door zal het nog drukker worden 
op de weg. Met name het aantal 
fietsers zal toenemen, waardoor 
een gepaste snelheid extra van 
belang is. 

De politie vermindert het aantal 
controles zodra de snelheid van 
de automobilisten weer afneemt. 
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De snelste service van 
Laarbeek door de zelfscan
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Even voorstellen
Dennis Verbakel 

19 
Aarle-Rixtel 

Marketing, Communicatie 
en Evenementen Organisatie 

29 januari 2014 tot 
08 januari 2015

Vivian van den Wildenberg
16 
Aarle-Rixtel 
Roc Ter AA, Marketing & 
Communicatie 
27 januari tot 
11 april 2014

Naam:
Leeftijd:
Paats:

Opleiding:

Stageperiode:

Beste lezer,

Mijn naam is Vivian van den Wilden-
berg, vorig jaar heb ik mijn mavo di-
ploma behaald aan het Dokter Knip-
penbergcollege in Helmond. Dit jaar 
ben ik begonnen op het ROC Ter AA 
College in Helmond. In mijn eerste 
jaar van mijn opleiding mag ik ook al 
stagelopen. Het is de bedoeling dat 
ik 10 weken lang een fulltime stage-
loop. Deze stage ga ik volgen bij De 
MooiLaarbeekKrant. 

Mijn grootste hobby is zingen. Dit 
doe ik al heel lang met veel plezier. 
Daarnaast vind ik organiseren heel 
erg leuk om te doen. Of het nou gaat 
om een feestje of uitstapje, dit doe ik 
graag. Later zou ik dit lijstje ook uit 
willen breiden met het organiseren 
van beurzen en grotere evenemen-
ten. Daarom was de keuze voor de 
opleiding Marketing & Communica-
tie snel gemaakt. In de drie jaar du-
rende opleiding kun je ook je evene-
mentenorganisatie diploma behalen. 
Daarnaast wil ik ook in deze drie jaar 
mijn marketing diploma behalen.

Ik hoop dat ik het team van De 
MooiLaarbeekKrant de komende 10 
weken goed kan versterken, ik heb 
er zin in!

Groetjes,
Vivian van den Wildenberg.

Gegroet medemens! 

Mijn naam is Dennis Verbakel en ik loop 
momenteel stage bij De MooiLaarbeek-
Krant als medewerker Marketing en 
Communicatie (MBO4). Ik bevind me 
momenteel in mijn eindperiode van 
school. De opleiding die ik volg duurt 
3,5 jaar, waarvan nu 2,5 jaar verstreken 
is. Over een jaar hoop ik naar de hoge-
school voor Journalistiek te gaan (HBO). 
Aankomend jaar houd ik me vooral bezig 
met alle marketing- en communicatieac-
tiviteiten bij De MooiLaarbeekKrant.

Mijn hobby’s zijn feesten, fitnessen, ge-
zellig samenzijn met vrienden, gamen 
en sporten. Van het laatstgenoemde wil 
ik later ook het liefst mijn baan maken. 
Mijn hart gaat uit naar een functie als 
toekomstig sportanalyticus of (live)ver-
slaggever van voetbalwedstrijden. In de 
sportjournalistiek verandert elk moment 
wel iets, het is continu vernieuwend 
en uitdagend. Dat is niet anders bij De 
MooiLaarbeekKrant. Mede daarom vind 
ik journalistiek zo leuk. Later hoop ik 
dan ook op televisie het beroep waar 
mijn hart zo naar verlangt te mogen 
uitoefenen. Tot dat moment kan ik nog 
veel leren wat journalistiek betreft, maar 
dat is geen probleem! Dat ga ik bij De 
MooiLaarbeekKrant ook zeker leren. Ik 
heb er zin in!

Vriendelijke groet,
Dennis Verbakel.

Trots op ons Laarbeek
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www.cdalaarbeek.nl

Organisatie WiSH Outdoor aan tafel 
met bezwaarmakers festival 
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – De bewoners van 
landgoed Eyckenlust hebben een 
bezwaarschrift ingediend tegen 
het festival WiSH Outdoor. Ze 
zijn bang dat het festival de rust 
verstoort in het gebied. Dit was 
donderdag te lezen in het Eindho-
vens Dagblad.

Mede-organisator Tim Klomp Bu-
eters erkent dat er bezwaar is in-
gediend, maar baalt enigszins van 
het moment van plaatsing van het 
artikel. Komende week gaat de or-
ganisatie van WiSH Outdoor na-
melijk met de gemeente Laarbeek 
en de bezwaarmakers om tafel om 
te kijken of ze er samen uit kun-
nen komen. Dit overleg staat al 
een tijdje gepland. Tim heeft ver-
trouwen in een goede afloop van 
dit gesprek.   

De bewoners van Eyckenlust zijn 
niet bang dat ze zelf niet aan hun 
rust toekomen, maar maken zich 
vooral zorgen om de reeën in het 
gebied. Zij zouden in de zomer, 
tegelijkertijd met WiSH, in hun 
‘kraamkamer’ zitten. Tim weet 
hier het volgende over te zeggen: 
“We hebben een natuurtoets uit-
gevoerd op het terrein. De concre-
te uitslag is nog niet binnen. Deze 

komt binnenkort online te staan. 
Eén ding weten we al wel wat 
we kunnen concluderen uit het 
rapport en dat is dat WiSH geen 
schade aanricht aan de dieren.”

De organisatie van het festi-
val heeft graag dat mensen met 
klachten, vragen en/of opmer-
kingen bij hen aan de bel trekken. 
Tim: “Wij horen dit graag. We 
gaan daar heel serieus mee om 
en proberen het voor iedereen zo 
goed mogelijk op te lossen.” Hij 
heeft daarbij nog wel één ding op 

te merken: “In het artikel van het 
Eindhovens Dagblad stond dat wij 
een speciale klachtenlijn hebben. 
Dit is niet zo.”

De organisatie van WiSH Out-
door heeft er vertrouwen in dat 
het gesprek komende week goed 
gaat verlopen en dat het probleem 
daarna is opgelost. Mocht dit niet 
het geval zijn, dan wordt het be-
zwaarschrift bij de gemeente ge-
legd. De gemeente beslist dan 
hierover.

Archieffoto WiSH Outdoor

Peel 6.1 geeft met zorg- en 
welzijnspartijen vorm aan nieuwe taken
Laarbeek - Vanaf 2015 zijn de gemeen-
ten verantwoordelijk voor bijna alle 
ondersteuning aan mensen die het niet 
alleen, of met hulp uit de omgeving, red-
den op het gebied van werk, inkomen, 
zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.

De overheveling van deze taken naar 
gemeenten gaat gepaard met forse be-
zuinigingen. Gemeenten moeten de zorg 
anders  organiseren om de kwetsbare 
burgers te kunnen blijven helpen. De Peel 
6.1-gemeenten willen dit samen met de 
zorg- en welzijnspartijen doen door o.a. 
anders te gaan inkopen. Op 30 januari 
2014 tekenden de 20 partijen die mee-
praten aan de ‘overlegtafel’ een basis-
overeenkomst waarin de samenwerking 
wordt geregeld. 

Het traject van bestuurlijk aanbesteden 
richt zich vooralsnog op de nieuwe Wmo-
taken: begeleiding en kortdurend verblijf. 
De Peelgemeenten gaan de nieuwe taken 
niet via een gewone aanbesteding inko-
pen, waarbij de gemeenten vooraf de ei-
sen bepalen zonder overleg met aanbie-
ders. Daarvoor zijn de veranderingen te 
complex. De kennis en ervaring die in het 
veld aanwezig is wil men benutten. Zij 
kiezen we voor een open en transparante 
manier van samenwerken. Dat noemen 
ze bestuurlijk aanbesteden.” 

Tijdens dit traject bespreekt het inkoop-
team van de Peelgemeenten met de 
zorg- en welzijnspartners hoe de onder-
steuning eruit moet zien. En hoe en tegen 
welke prijs die uitgevoerd mag worden. 
Het overleg vindt plaats met een fysieke 
overlegtafel en een virtuele overlegtafel 
via internet. Aan de fysieke overlegtafel 

nemen partijen deel die het totale aanbod 
vertegenwoordigen. Ook de Wmo-raden 
uit de Peelgemeenten schuiven aan. Op 
30 januari tekenden de partijen die aan 
de fysieke overlegtafel deelnemen de ba-
sisovereenkomst met de Peelgemeenten. 
Andere partijen kunnen meepraten via de 
virtuele overlegtafel op www.Peel6-1.nl.  

De nieuwe taken op gebied van begelei-
ding en kortdurend verblijf zijn nu nog 
landelijk geregeld in de AWBZ. De bege

leiding is erop gericht dat mensen kun-
nen meedoen en zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen. Vanaf 1 
januari 2015 is de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten er alleen voor mensen 
die echt niet langer thuis kunnen wonen, 
maar in een instelling moeten verblijven. 
Een en ander is nog afhankelijk van de 
behandeling van het nieuwe wetsvoorstel 
voor de Wmo door de Eerste en Tweede 
Kamer. 

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!
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Kom kennismaken op onze 
basisscholen in Laarbeek!
OPEN DAGEN & AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

Maak uw keuze, u bent van harte 
welkom om samen met uw kind 
een kijkje te komen nemen!

Samen vernieuwend leren

Kunt u er niet bij zijn? Maak gerust een 
afspraak voor een andere keer! Voor een 
informatiegesprek en rondleiding kunt 
u het hele schooljaar telefonisch een 
afspraak maken met de directeur van 
elke school.

EENBES BREDE SCHOOL 

Muldershof
Informatieavond 
17 februari: 20.00-21.00 uur

Open dag 
19 februari: 18.00-20.00 uur

Inloopochtend 
26 februari: 8.45-10.15 uur

Molenweg 5
5741 NA  Beek en Donk 
Tel. 0492 461 309
www.demuldershof.nl

Beek en Donk

EENBES BASISSCHOOL 

De Raagten
Inloopochtend 
21 maart: 10.30-12.00 uur

Creatieve avond 
25 maart: 18.30-19.30 uur

Lage Heesweg 5
5741 BK  Beek en Donk 
Tel. 0492 461 545
www.de-raagten.nl

EENBES DALTONBASISSCHOOL 

‘t Otterke
Open dag 
23 maart: 10.00-12.00 uur

“Kijkje-in-de-klas” 
24 maart:  9.00-10.00 en  

13.30-14.30 uur

Beverstraat 11
5741 KW  Beek en Donk 
Tel. 0492 462 163 
www.otterke.nl

Mariahout

EENBES BASISSCHOOL 

Bernadette
Informatieavond en inschrijving 
31 maart: 19.00-21.00 uur

Mariastraat 31
5738 AH  Mariahout 
Tel. 0499 425 115
www.bernadettemariahout.nl

Aarle Rixtel

EENBES BASISSCHOOL 

De Heindert
Informatieavond 
24 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 09.00-10.30 uur

Schoolstraat 1 
5735 CG  Aarle-Rixtel 
Tel. 0492 381 214
www.heindert.nl

EENBES BASISSCHOOL 

Brukelum
Informatieavond 
25 maart: 20.00-21.30 uur

Inloopochtend 
26 maart: 10.45-12.15 uur

Broekelingstraat 2 
5735 HC  Aarle-Rixtel
Tel. 0492 381 876
www.brukelum.nl

Lieshout

EENBES BASISSCHOOL 

Mariabasisschool
Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend  en inschrijving 
13 maart:  9.00-10.00 uur en 

10.30-11.30 uur

Inloopochtend en inschrijving 
20 maart: 9.00-10.00 uur

De Wieken 38
5737 JA  Lieshout
Tel. 0499 421 374
www.mariabasisschool.nl

EENBES BASISSCHOOL 

De Sprankel
Opening nieuw schoolgebouw 
22 februari: 11.00 uur

Informatieavond 
11 maart: 19.00-20.00 uur
locatie Dorpshuis Lieshout

Inloopochtend en inschrijving 
19 maart: 8.45-10.00 uur

Inloopochtend en inschrijving  
26 maart: 8.45-10.00 uur

Grotenhof 4-6
5737 CB Lieshout
Tel. 0499 421 529
www.kindcentrumdesprankel.nl

Voor inschrijving graag 
paspoort of identiteitskaart 
van uw kind meenemen

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

Op de foto van vorige week kwamen veel reacties binnen:

“Beste redactie,
De mooie dame in de krant van 30 januari is Hanneke van Rixtel. Ze woonde 
in de jaren 1950-1960 in de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel. Wij woonden in de 
Koppelstraat en tegenover ons huis was een grote poort waar we bij Hanneke 
achterom konden. Zoon Wim heeft hier vroeger ook nog een friettent gehad.”
Met vriendelijke groeten, Piet van de Graef

“De mooie dame in MooiLaarbeek nr. 5 is Hanneke van Rixtel uit Aarle-Rixtel.”
Piet Tilburgs 

“De mooie dame op de foto is Hanneke van Rixtel-Jansen.”
Groetjes Anke Roijackers 

“De dame in De MooiLaarbeekKrant op de foto is Hanneke getrouwd met Bertje van Rixtel en de moeder van Wim van Rixtel 
van het Broekelingstraat uit Aarle-Rixtel.”
C.R. van den Hoogenhoff

“De mooie dame op de foto is Hanneke van Rixtel uit Aarle-Rixtel. Als ik haar voor de geest haal dan zie ik een klein maar heel 
vlot vrouwtje. Ik meen dat Hanneke nog op vrij late leeftijd haar zwemdiploma heeft gehaald. Ze was graag gezien in Aarle-
Rixtel en volgens mij kende heel Aarle-Rixtel haar.”
John Kerkhof

“Deze mooie dame is Hanneke van Rixtel moeder van Wim en Henk van Rixtel. Hanneke heeft lang op de kruising Lieshoutse-
weg Koppelstraat, en nu Janssensstraat, gewoond.”
Groetjes Leo Migchels 

“Hanneke van Rixtel uit Aarle-Rixtel”
Ingezonden door: Dinette van Rosmalen

“Dit is mijn schoonmoeder Hanneke van Rixtel. Ze woonde in Aarle-Rixtel.” 
Groetjes, Dora van Rixtel - Lieshout

“Deze mooie dame is volgens mij , Hanneke van Rixtel uit Aarle-Rixtel” 
groetjes Peter van Wetten

“Die mooie dame is Hanneke van Rixtel. Klein pienter vrouwtje.”
Groetjes Lenie Aarden

“De mevrouw op de foto is Mevr. Hanneke van Rixtel uit Aarle-Rixtel.”
Ria Bekkers

Ook kwamen er telefonische reacties van: Riek Kuijpers, Thea van der Maat, Mevr Penninx, 
Mevr .Gruijters, en Hr.  van Gansewinkel.

Historische beeldenWie herkent deze mannen?

Lezerspodium

Hartelijk dank.
Als hoogopgeleide doet het mij 
deugd dat mijn artikeltje in ‘Mooi 
Laarbeek’ van 23 januari  een reactie 
in “Mooi Laarbeek” van 30 januari 
heeft uitgelokt, die bevestigt hetgeen 
ik wilde zeggen.
We leven gelukkig in een land waar 
de inwoners de gelegenheid krijgen 
hun vertegenwoordigers in hun be-
stuur zelf  te kiezen. Die bestuurders 
kunnen zich door deskundigen laten 
adviseren, maar het blijft hun ver-
antwoordelijkheid de belangen van 

degenen die hen hebben gekozen, 
te behartigen. Het wordt steeds meer 
duidelijk dat er weinig belangstelling 
is om zich op democratische wijze tot 
volksvertegenwoordiger te laten kie-
zen waarmee men zich aan de ver-
antwoordelijk onttrekt en dan  moet 
je toch iets wanneer je denkt iets te 
zeggen te hebben.
Ik vertegenwoordig niemand en 
spreek voor mezelf.

Louis Barten.

Carnavalsconcert door De Goede Hoop

CDA-Laarbeek houdt fractiebijeenkomst

Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop uit Aarle-Rixtel geeft op zater-
dag 22 februari een carnavalsconcert. 
Dit wordt gehouden in de toneelzaal 
van De Dreef en zal aanvangen om 
20.15 uur. Tijdens deze avond wordt 
door leden van de harmonie een ge-
varieerd programma aangeboden. 

Naast muziek van de harmonie zullen 
er diverse grappige en spectaculaire 
muzikale acts te zien zijn. Ook zal er 
een gastoptreden zijn van ‘Stenzel, Ki-
vits & Menders’. Zij zullen op geheel 
eigen wijze een programma met klas-
sieke muziek brengen. Hun absurde 
ideeën afgewisseld met poëtische 
humor zijn onovertroffen. Verder zal 

Bert Kuijpers voor het voetlicht treden 
en op zijn welbekende wijze het licht 
laten schijnen over bepaalde (muzi-
kale) zaken. Henk van Beek en Celio 
van Gerwen zullen niet ontbreken. Zij 
brengen met begeleiding van de har-
monie enkele van hun bekende (Boel 
Nölle) nummers. Al met al zeer de 
moeite waard om het carnavalscon-
cert te bezoeken. Na afloop van het 
concert zal het feest in de foyer wor-
den voortgezet. Kledingtip voor deze 
avond: carnavalesk blauw en oranje. 

Toegangskaarten zijn voor €5,00 al-
leen te verkrijgen in de voorverkoop 
bij Snoeperij Jantje en Boerenbond 
Aarle-Rixtel.

CDA-Laarbeek houdt op woensdag 
12 februari een fractiebijeenkomst ter 
voorbereiding op de raadsvergadering 
van donderdag 20 februari.

De onderwerpen die op deze bijeen-
komst besproken worden zijn de sa-
menwerking met de Peelgemeenten in 
een gemeenschappelijke regeling,  de 

vaststelling van het plan van aanpak “in-
tegriteit verankerd”  en als belangrijkste 
punt het aangeven van een kader waar-
mee het college de dreigende tekorten 
op de grondnota dient te voorkomen.

Deze bijeenkomst die om 20.00 uur be-
gint bij De Dreef in Aarle-Rixtel  is voor 
iedereen toegankelijk.
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LIMADO AUTOBANDEN EXPORT

LEERLING BANDENKEURMEESTER (fulltime/38 uur)

Limado Autobanden is gespecialiseerd in de handel en export van au-
tobanden wereldwijd. Met een team van 15 medewerkers en meer dan 
25 jaar ervaring zijn wij een professionele en betrouwbare handelspart-
ner voor afnemers uit binnen- en buitenland. Wegens uitbreiding van 
de export willen we per direct ons team uitbreiden met een

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van banden in 
ons magazijn alsmede het klaarmaken van orders voor afnemers in het 
buitenland. Je zult intern opgeleid worden tot keurmeester, wat inhoudt 
dat je binnenkomende autobanden na verloop van tijd kunt keuren of 
deze geschikt zijn voor export.

Ben jij de persoon:
- met een representatieve uitstraling
- die niet rookt
- in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
- met werkervaring (is een pré)
- met rijbewijs B en in bezit van een auto.

Wat bieden wij:
- Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Uitzicht op vast contract
- Een informele, maar professionele werkomgeving
- Een jong team in een gezellige sfeer.

Uw gemotiveerde brief en relevante CV kunt u 
zenden aan: Limado Autobanden, t.a.v. 
personeelszaken/dhr. M. Donkers, De Stater 10 

5737 RV Lieshout of per e-mail: 
kantoor@limado.nl Voor meer informatie 

kunt u bellen naar 0499-421014 
of kijk op onze website www.limado.nl.

Pilotproject: Grijze afvalbak 
afschaffen in De Voorbeemd
Redacteur: Iris Savenije

Beek en Donk – De gemeente 
Laarbeek wil in De Voorbeemd 
in Beek en Donk starten met een 
experiment op afvalgebied. Dit 
meldt wethouder Frans van Zee-
land per brief aan de bewoners 
van de wijk. De grijze afvalbak 
zou volgens hem beter afgeschaft 
kunnen worden. 

Volgens de brief bestaat het afval 
voor 5% uit restafval. De andere 
95% kan gerecycled en herge-
bruikt worden. Doorgaan met de 
inzameling van afval is daarom 
volgens de gemeente niet alleen 
slecht voor het milieu, maar ook 
nadelig voor de jaarlijkse afvalstof-
fenheffing. 

Nu moeten er nieuwe systemen 
wat betreft de afvalverzameling 

worden bedacht en daarom houdt 
de gemeente een informatieavond 
op 19 februari van 19.30 tot 21.00 
uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Tijdens deze 
avond wordt uitleg gegeven over 
de aanleiding, het doel, eventuele 
voorbeelden en de aanpak van het 
experiment.

De MooiLaarbeekKrant is verhuisd!

Beek en Donk - Het team van De 
MooiLaarbeekKrant is verhuisd naar 
een nieuw kantoorpand. Vanaf van-
daag vind je de redactie op het Heu-
velplein 3 in Beek en Donk. Dit is in 
de oude lijstenmakerij. 

Het nieuwe kantoor is een karakteris-
tiek pandje, midden in het centrum 
van Beek. De MooiLaarbeekKrant 
kende een mooie start in 2013. Met 

het oog op de toekomst is besloten de 
verhuizing naar een iets groter pand 
door te zetten. De MooiLaarbeekKrant 
heeft in het nieuwe pand de mogelijk-
heid om verder te groeien en de toe-
komst vol enthousiasme en positief 
tegemoet te gaan. 

Het nieuwe adres van Mooi-
Laarbeek: Heuvelplein 3, 5741 
JK, Beek en Donk. Alle overige 

contactgegevens blijven hetzelfde. 
Iedereen is van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. De koffie staat 
klaar!  

De koffie staat klaar bij het team van De MooiLaarbeekKrant! 

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

Van Schijndel

Dé woonwinkel in uw regio

Opruiming! Sale!
Drie zitsbank 

in dikke ribstof

De Woonwinkel… 4000 m2 showroom en eigen outlet!

Diverse aanbiedingen in o.a. witte was kasten, 
tafels, tv meubels en zitmeubelen

incl. 6 losse sierkussens van 1449,- nu voor 695,- Lezerspodium

Nieuwe scholen als sociale investering
In de laatste weken voor de 
raadsverkiezingen worden één voor 
één de nieuwe scholen in Beek, Donk 
en Lieshout officieel geopend. De 
nieuwe school in Aarle-Rixtel is in 
2015 aan de beurt. Het is een flinke 
investering die we de afgelopen jaren 
met elkaar hebben gedaan en het 
resultaat is om oprecht trots op te 
zijn.

Deze nieuwe scholen zijn niet ‘zomaar’ 
alleen scholen. In alle gevallen zijn 
er mooie combinaties gemaakt met 
andere voorzieningen: kinderopvang, 
peuterspeelzaal, dorpshuis, sporthal, 
bibliotheek, enzovoort. Daarmee 
wordt een belangrijke stimulans 
gegeven aan samenwerking en 
leefbaarheid. Laarbeek is, zo lijkt het, 
in een klap berekend op de toekomst, 

met flexibele gebouwen die weer een 
tijdje meekunnen en gemakkelijk zijn 
aan te passen aan de nieuwe eisen van 
de tijd. Ontmoeten is centraal komen 
te staan en dat is belangrijk voor al onze 
dorpen. De voorzieningenclusters, 
zoals de scholen nu heten, zijn met 
recht een sociale investering!

Initiatiefnemer van deze nieuwe en 
moderne aanpak was toenmalig 
wethouder Hans van den Broek, 
nu verbonden aan de PvdA 
Laarbeek. Hij legde de basis voor 
deze ontwikkelingen. Hij heeft 
sowieso veel betekend voor Aarle-
Rixtel en later Laarbeek. Ruim 30 
jaar zette hij zich met hart en ziel in 
voor de lokale politiek. Daarvoor 
zijn wij hem dankbaar en we zijn 
er trots op dat Hans zich ook bij 
deze gemeenteraadsverkiezingen 
beschikbaar heeft gesteld om – deze 

keer als lijstduwer – de PvdA Laarbeek 
te ondersteunen. 

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA-Laarbeek

keer als lijstduwer – de PvdA Laarbeek 

BART SWAANEN
het adres voor

• Nieuwbouw
• Verbouw
Vraag vrijblijvend informatie of prijzen

• Dakrenovatie
• Grondwerk

Peeldijk 2, Beek en Donk
0492-464741   06-22393678

Hertog Jan II Laan 42a - Schijndel 
www.maskeradekledingverhuur.nl

Wegens collectie vernieuwing 
houden wij een grote:

Honderden stuks verkleed-,  
gala-, carnavalskleding en  

accessoires tegen stuntprijzen!
Sla nu je slag voor:

uuuuuiiuiuiiuiu kkkkitttititttiti kookokookokookokooooooooooooooovvtvtvvtvtveeveveevev ppopoppopokrkrkkrkrererrkrkkrkrere p!p!pp!p!!p!pp!p

Zaterdag 8 en zondag 9 februari 
van 10.30 tot 16.00 uur

cccccc aaarrrnnnrnrrrnrnrnrrrnr aaanannnananannnan vvvavaaavavavaaavaavaaavavavaaavaaaacacccacacacccac rarrrarararrrar llllllalaaalalalaaala

Hans van den Broek



Donderdag 6 februari 201420 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Open dag sporthal D’n Ekker en Commanderij College
• Geslaagde raadsbijeenkomst over minimabeleid
• Wijzigingen geldigheid Paspoort en ID-kaart
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en via de app Yazula.

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

AARLE-RIXTEL – De politie heeft op 24 januari gecontroleerd op snelheid in Aarle-Rixtel. Op de 
Bakelseweg in Aarle-Rixtel werd tussen 6.00 en 7.00 uur het verkeer gecontroleerd dat vanaf 
Bakel kwam gereden. Er werden daarbij vier processen-verbaal uitgereikt aan personen van bui-
ten Laarbeek. Op de Molenstraat werd tussen 7.00 en 8.00 uur gecontroleerd. Hier werden 9 
processen verbaal uitgereikt voor snelheden boven de 50 kilometer per uur. Alle bekeurden 
waren afkomstig uit Aarle-Rixtel. 

Speerpunt in lokaal veiligheidsbeleid
Een van de speerpunten van het Laarbeekse veiligheidsbeleid is verkeer, met name snelheids-
overtredingen. Uit de ‘Veiligheidsmonitor’ blijkt dat verkeershinder in de wijk door veel inwo-
ners als een grote ergernis wordt ervaren.  Vaak betreft het mensen die in hun eigen wijk te 
hard rijden. Er wordt in Laarbeek binnen en buiten de bebouwde kom regelmatig op snelheid 
gecontroleerd, waarbij na een overtreding de overtreder direct wordt aangehouden. Binnen de 
bebouwde kom betreft het bij (recente) controles vaak eigen wijkbewoners. Buiten de bebouw-
de betreft het meestal mensen van buiten de gemeente, omdat dit vaak doorgaande wegen zijn.

LAARBEEK - Op woensdag 19 maart 2014 worden de nieuwe leden van de Laarbeekse  
gemeenteraad gekozen. Binnenkort ontvangt iedere inwoner van Laarbeek die stemgerech-
tigd is hiervoor een zogenaamde stempas. Daarmee kunt u uw stem uitbrengen. 
Indien u op 19 maart verhinderd bent om te gaan stemmen, laat uw stem dan niet verloren 
gaan. U kunt iemand machtigen om namens u te gaan te stemmen. Deze wijze van stemmen 
bij volmacht is mogelijk op twee manieren:

1. Machtiging door schriftelijke aanvraag
a. Bij de pijler Burgers en Bedrijven van de gemeente zijn formulieren verkrijgbaar voor 

de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn gratis
b. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014 zijn ingediend.
c. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag 

van de kandidaatstelling (3 februari 2014) als kiezer zijn geregistreerd.
d. Als het verzoek wordt ingewilligd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
e. Een volmachtgever mag de volmacht niet meer in trekken of zelf aan de stemming deelnemen.

2. Machtiging door overdracht van de stempas
a. De kiezer kan een andere kiezer die in Laarbeek is geregistreerd machtigen om voor 

hem/haar te stemmen.
b. De kiezer plaatst een handtekening op het daarvoor bestemde gedeelte van de stempas 

en laat ook de gemachtigde een handtekening zetten.
c. De kiezer draagt de stempas over aan de gemachtigde.
d. De kiezer dient ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee 

te geven. Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn. Deze kopie moet aan de voorzitter van het stembureau worden overhandigd.

e. Het overdragen van de stempas is mogelijk tot en met de verkiezingsdag.
f. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan door de volmachtge-

ver worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem moet tege-
lijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht. Voor meer informatie over de gemeente-
raadsverkiezing kunt u contact opnemen met de pijler Burgers en Bedrijven van de gemeente  
Laarbeek, telefoon 0492 469 700.

LAARBEEK - De aanslagen Afvalstoffenheffing en Rioolheffing over het 2e halfjaar 2013 worden 
begin februari verstuurd. Aan de hand van deze aanslag kunnen belastingplichtigen een verzoek 
indienen voor vrijstelling van afvalstoffenheffing vanwege incontinentie. Heeft u over het jaar 
2012 vrijstelling ontvangen, dan hoeft u niet opnieuw een verzoek om vrijstelling in te dienen.

Vrijstelling afvalstoffenheffing vanwege incontinentie 
In de Verordening afvalstoffenheffing 2013 is een vrijstellingsbepaling opgenomen. Deze be-
paling is opgenomen voor belastingplichtigen, die met een medische verklaring kunnen aan-
tonen dat op hun perceel beduidend meer restafval wordt geproduceerd als gevolg van een 
ziekte of lichamelijk ongemak. De vrijstelling bedraagt 50% van het totale aantal aangeboden 
restafval containers (grijs) in 2013 tot een maximum van: 
• 53 ledigingen van een 25 liter restafval container,
• 10 ledigingen van een 140 liter restafval container,
• 6 ledigingen van een 240 liter restafval container.

Verzoek indienen
Belastingplichtigen die voor vrijstelling in aanmerking komen, kunnen binnen zes weken na 
dagtekening van de aanslag een schriftelijk verzoek indienen. Het verzoek kunt u richten aan 
de gemeente Laarbeek, t.a.v. team Belastingen/WOZ, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Bij 
de aanvraag dient een bewijsstuk toegevoegd te worden waaruit blijkt dat op het betreffende 
perceel incontinentie-, stoma- of ander materiaal gebruikt wordt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen/WOZ, telefoon 0492 
469 700.

LAARBEEK - Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. Begin 
februari ontvangt u de aanslag over de maanden juli tot en met december 2013.

U heeft de mogelijkheid deze twee aanslagen middels automatische incasso in zes maande-
lijkse 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 2014 ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en met juni 2014.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de ge-
meente Laarbeek, 0492 469 700.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Laarbeek maakt bekend dat op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur het centraal 
stembureau in een openbare zitting zal beslissen over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten;
• de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
• de handhaving van de geplaatste aanduiding;
• het nummeren van de kandidatenlijsten en
• de geldigheid van lijstencombinaties.
De lijsten van kandidaten met vermelding van de daaraan toegekende nummers worden vanaf 
maandag 10 februari 2014 voor iedereen ter inzage gelegd bij de pijler Burgers en Bedrijven, 
gemeentehuis Laarbeek, Koppelstraat 37 in Beek en Donk.

De burgemeester heeft op 21 januari 2014 op grond van artikel 2:29 van de APV een  
ontheffing sluitingsuur verleend aan Café Deja Vu, Dorpsstraat 15a in Aarle-Rixtel voor 
het jaar 2014 (verzonden 21 januari 2014).

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de uitzending van 
Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag komen mevrouw M. Slaets (ABL) en de heer T. Briels (VVD) aan het woord. 

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

Gemeente actueel

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Snelheidscontroles in Aarle-Rixtel

Machtigen voor gemeenteraadsverkiezingen

Vrijstelling afvalstoffenheffing mogelijk

Gemeentelijke belastingen: twee aanslagen per jaar

Verkiezing gemeenteraad 19 maart 2014

Ontheffing sluitingsuur

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
Burg. vd Heuvelstraat 16 Lieshout         17-01-2014            brandveilig gebruik dagverblijf
Heuvelplein 99 Beek en Donk  20-01-2014            strijdig gebruik
Zaagmolenweg 50 Beek en Donk  22-01-2014            kappen twee bomen
Deense Hoek 24 Lieshout         22-01-2014            kappen houtwal
R.K. begraafplaats Aarle-Rixtel      22-01-2014            kappen boom t.b.v. muur
Tuindersweg 28 Mariahout         23-01-2013            kappen beuk  
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern          Ingediend d.d.           Werkomschrijving
Kannelustweg 13 Aarle-Rixtel      22-01-2014            slopen aanbouw / serre

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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikkingen zijn genomen:

Locatie Kern          Inzagetermijn         Werkomschrijving
De Hei 25 Mariahout         03-02 t/m 17-03-2014        bouw woning
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemde ont-
werpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen ziens-
wijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verlengen beslistermijn reguliere procedure
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

week 06 090807

za

vr

do

wo

di

ma

februari

03 10 2417

2504 11 18

05 12 2619

06 13 2720

07 14 2821

02 09 16 23zo

01 08 15 22

week 09 121110 13

za

vr

do

wo

di

ma

maart

03 10 2417

2504 11 18

05 12 2619

06 13 1720

07 14 2821

02 09 16 3023zo

01 08 15 2922

31

14 week

za

vr

do

wo

di

ma

zo

05

woensdag: inzameling buitengebied

vrijdag: inzameling binnengebied

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

za

vr

do 09 16 3023

10 17 3124

05 12 19 26zo

04 11 18 25 za

vr

do 06 13 20

07 14 21

02 09 16 23zo

01 08 15 22

02

03

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

za

vr 07 14 2821

02 09 16 3023zo

01 08 15 2922 za

vr

zo

12 19 2605

14 21 28

13 20 2706

07

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Stichting Mu-
ziektuinPodium Beek en Donk voor het organiseren van diverse MuziektuinPodiums op 
27 april, 18 mei, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 31 augustus en 21 september 2014 telkens 
van 12.30 tot 17.00 uur in de muziektuin in Beek en Donk (verzonden 27 januari 2014).

• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben 
verleend aan KPN voor het innemen van een standplaats op het Kerkplein in Aarle-Rixtel 
voor het informeren van burgers over glasvezel van 6 tot en met 8 februari 2014 (ver-
zonden 23 januari 2014).

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

Melding 8.41 Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend voor het oprichten van een ijssalon aan het 
Heuvelplein 99 in Beek en Donk.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer Van den Eijnde, telefoon 0492 469 867.

Kennisgeving stookontheffing Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op artikel 5:34, lid 1 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening en gelet op de notitie verbranden van snoeihout in het 
Buitengebied, dat zij besloten hebben om positief te beschikken op het verzoek om onthef-
fing van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet milieubeheer van:

Nr. Naam Stooklocatie Kadastraal
ST 14.01 J. Bekx Sluisweg 1 Lieshout L, 904

De beschikkingen en andere bijbehorende stukken liggen van 3 februari tot en met 17 maart 
2014 ter inzage op het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Desgewenst 
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Belanghebbende hebben de 
mogelijkheid tegen dit besluit gedurende de inzagetermijn een bezwaarschrift in te dienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie             Kern  Werkomschrijving        Activiteit Verzonden
Grensweg 5   Beek en Donk bouw woning          bouwen 22-01-2014
Groes 2           Beek en Donk bouw woning          bouwen 23-01-2013

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Locatie               Kern              Werkomschrijving        Activiteit      Verzonden
Lekerstraat 0   Beek en Donk        strijdig gebruik terrein      tijdelijke ontheffing    23-01-2014

Ingetrokken reguliere omgevingsvergunningen 
Locatie               Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Everbest 64      Beek en Donk plaatsen brandmuur bouwen 24-01-2014

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
 
Geweigerde uitgebreide omgevingsvergunningen 
Locatie                     Kern                 Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Nassaustraat 2b   Beek en Donk     tijdelijke woon unit tijdelijke ontheffing 23-01-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, 
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de 
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gron-
den van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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

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

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.
• Zes Platanen, drie essen en twee eiken op het terrein van de Heindertschool in Aarle-

Rixtel. De vergunning wordt verleend omdat het buitenterrein opnieuw wordt ingericht. 
Ter compensatie is een herplantplicht opgelegd

• Vier Berken aan de Buizerdstraat ter hoogte van het fietscrossterrein. Deze bomen wor-
den verwijderd naar aanleiding van een bewonersonderzoek. Ter compensatie is een 
financiële herplantplicht opgelegd.

• Een Beuk op het kerkhof van de Onze Lieve Vrouwe Presentatie kerk in Aarle-Rixtel. De 
boom wordt verwijderd om de al aanwezige kerkmuur door te trekken naar de achter-
zijde van het kerkhof. De vergunning is verleend omdat de gemeente onvoldoende re-
denen tot behoud kan aandragen.

• Een Larix en een berk op de Zaagmolenweg 50 in Beek en Donk. De eigenaar wil de 
voortuin anders inrichten en daarvoor moeten de bomen gekapt worden. De vergunning 
is verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

• Een houtsingel bestaande uit zestien bomen op Deense Hoek 24 in Lieshout. De eige-
naar wil de verwaarloosde singel kappen en het buitenterrein anders inrichten. De ver-
gunning is verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandra-
gen. Ter compensatie is een herplantplicht opgelegd.

• Elf bomen op perceel K690 aan de Veghelsedijk in Mariahout, dit is het bosperceel op 
de hoek van de Veghelsedijk en de Rooijseweg. De bomen worden verwijderd vanwege 
de realisatie van een overstortleiding van de Tuindersweg naar het bestaande berg- be-
zinkbassin. Ter compensatie is een financiële herplantplicht opgelegd. Deze vergunning 
vervangt een eerder op 18 december 2013 verleende omgevingsvergunning.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 24 januari 2014.

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

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 23 januari 2014 besloten de Winkeltijdenverordening 
Laarbeek 2014 vast te stellen. In deze verordening is bepaald wat de regels zijn voor het ge-
opend hebben van winkels op werkdagen, op zondagen en op feestdagen. In deze verordening is 
bepaald dat er een algemene vrijstelling geldt voor het geopend hebben van winkels op zon- en 
feestdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Daarnaast is bepaald dat het mogelijk is om een ontheffing te verlenen voor de verkoop van 
goederen buiten een winkel op zondagen en feestdagen. Deze bepaling is opgenomen om brade-
rieën en andere verkoopactiviteiten bij evenementen op zon- en feestdagen mogelijk te maken.

Het aanvragen van een ontheffing voor het geopend hebben van een winkel na 22.00 uur op 
werkdagen voor éénmalige verkoopacties blijft net als bij de vorige winkeltijdenverordening 
mogelijk.

De verordening wordt van kracht de dag na deze bekendmaking en ligt ter inzage in het gemeen-
tehuis Laarbeek. 

De burgemeester heeft op 27 januari 2014 op grond van artikel 2:25 van de APV een ver-
gunning verleend aan Horecagroep De Vrienden, Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat en 
Harmonie de Goede Hoop voor het vieren van carnaval in een tent aan de Dorpsstraat 18-22 
in Aarle-Rixtel op 1, 2, 3 en 4 maart 2014 (verzonden 27 januari 2014).

Verleende vergunningen Wet milieubeheer

Verleende omgevingsvergunningen

Kapvergunningen

Winkeltijdenverordening Laarbeek 2014

Evenementenvergunning Carnaval Aarle-Rixtel

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Hè, is het nu al weer tijd? 
Mogen we dit nog even 
afmaken?

Ja, het gebeurt regelmatig dat kin-
deren op OBS Het Klokhuis zo be-
trokken en intensief (samen)wer-
ken, dat ze de tijd vergeten. En 
dat is deze weken zeker het geval, 
als de kinderen bezig zijn rondom 
het thema ‘techniek’. 
De kinderen van groep 1-3 kij-
ken elke dag naar een filmpje van 
de avonturen van Bobbie en een 
agent (gespeeld door hun juf-
fen), die met hun raket gestrand 
zijn op de planeet Uranus. Het is 
geweldig om te zien welke crea-
tieve oplossingen jonge kinderen 
bedenken om Bobbie en de agent 
weer terug te krijgen op aarde. Zo 
hebben ze al een waterraket be-
dacht, gemaakt en naar Uranus 
gestuurd. En ze zullen vast nog 
veel meer bedenken om dit span-
nende avontuur tot een goed ein-
de te brengen. En de juffen helpen 
hen door goede vragen te stellen 
en in te spelen op wat ze al weten 
over de ruimte. 
In de groepen 4, 5 en 6 zijn de 
kinderen druk bezig met het pro-
ject ‘Testkees’. De leerkrachten 
starten iedere les met een vraag 
waar de kinderen tijdens de les 
een antwoord op proberen te vin-
den door middel van experimen-
teren. Ze krijgen lessen rondom 
magneten, hoe je een stevige 
brug bouwt, geluiden, scharnie-
ren en tandwielen. En ze maken 
een straalmotor. Ze verzinnen zelf 
proefjes en laten deze ook aan de 
klas zien.
Dit zijn de bouwers, onderzoekers 
en professoren van de toekomst.
De kinderen van groep 7 en 8 on-
derzoeken de relatie tussen tech-
niek en een aantal thema’s van-
uit wereldoriëntatie, zoals water, 
ruimte en elektriciteit. In groepjes 
formuleren ze vragen en door 
middel van onderzoekend leren 
vinden ze hun antwoorden. Deze 
presenteren ze aan de andere 
kinderen van de groep.  Wat een 
gevarieerde onderzoeken en wat 
een betrokkenheid!

Benieuwd naar de resultaten van 
al deze mooie activiteiten? Kom 
dan naar ons Open Huis op 19 fe-
bruari van 18.00-20.00 uur.

Eerst samen overleggen, dan 
bruggen bouwen

De Zeepkist 
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Gemeenteraadsverkiezingen

2014
Politieke Partij De Werkgroep heeft een aan-
tal vertrouwde, maar ook nieuwe gezichten 
op haar kieslijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen op 19 maart a.s. Een nieuwkomer 
op nummer 10 is Klaartje van Ham. Deze 
nieuwe oogst wil graag met u delen waarom 
ze zich THUIS voelt bij De Werkgroep. 

Klaartje aan het woord: “Ik ben Klaartje van 
Ham – de Ruijter, 34 jaar. Dochter van ou-
ders die beide opbouwwerker waren, vrouw 
van een rasechte Beek en Donkenaar en trot-
se moeder van drie schoolgaande kinderen 
die veel gebruik maken van het rijke vereni-
gingsleven van Beek en Donk. Ik ben gebo-
ren in Beek en Donk, heb een aantal jaren op 
kamers gewoond in Amsterdam, maar miste 
de Brabantse gemoedelijkheid, wat mij terug 
bracht naar mijn geboortedorp.

Naast mijn werk als (bedrijfs)maatschappelijk 
werker en schuldhulpverlener ben ik als vrij-
williger actief rondom de voorbereiding van 
de eerste heilige communie en de gezinsvie-
ringen in de kerk die daarmee samenhangen.
Ik zie grote verschillen in onze samenleving. 
De Werkgroep heeft in haar verkiezingspro-
gramma opgenomen dat MEEDOEN hét cen-
trale thema moet zijn bij het overhevelen van 
gezondheids- en welzijnstaken van de lande-
lijke overheid naar de gemeentes. Voor veel 
burgers is meedoen niet zo vanzelfsprekend. 
Dit kan zijn vanwege financiële, medische en/
of psychosociale problemen. De Werkgroep 
ziet dit en blijft zich inzetten zodat, waar no-
dig, ondersteuning geboden blijft.

Er komen drie grote veranderingen op ieder-
een af, te weten; de overgang van zorg uit 

de AWBZ naar de WMO, de participatiewet 
en de transitie jeugdzorg. Met alle drie heb 
ik in mijn werk te maken en zie de onrust 
die deze wijzigingen met zich meebrengen. 
Tegelijk bieden deze overgangen kansen. We 
moeten de zorg voor elkaar op een andere 
manier organiseren. De Werkgroep helpt de 
burger om voor zichzelf en voor zijn naaste 
te zorgen. Niet alleen door de plicht om te 
bezuinigen, maar vooral vanuit de mening 
dat zorgen voor elkaar iedereen goed doet, 
ook jezelf. Want ik zie dat, als iemand iets 
voor een ander betekent, hij zichzelf daar-
door beter voelt. Dat de Werkgroep zich in-
zet voor verbanden, voor en door de burger 
georganiseerd, dichtbij de mensen, past daar 
helemaal bij. Hierdoor wordt er gekeken 
naar mogelijkheden van mensen en daarom 
ben ik bij De Werkgroep! Samen met deze 
partij voel ik mij THUIS in Laarbeek... Samen 
met alle andere Werkgroepleden ga ik ervoor 
dat ook u zich THUIS voelt”!

Klaartje van Ham

Zo zal onder andere de jeugdzorg worden 
overgeheveld naar de gemeente. Taken uit 
de AWBZ zullen bij de WMO, de gemeente, 
worden ondergebracht, de Participatiewet 
staat op stapel. Grote veranderingen die veel 
mensen raken. Hoe dat dit er allemaal precies 
uit komt te zien, is nu nog onbekend. Wat al 
wel bekend is, is dat er een fikse korting komt 
als deze taken aan de gemeente worden over-
gedragen. Meer doen met minder middelen. 
Wij streven ernaar dat de mensen die van 
deze regelingen gebruik moeten maken, zo 
min mogelijk nadelige gevolgen hiervan zullen 
ondervinden.

PNL vindt het dan ook belangrijk om de uit-
voering van deze regelingen zo efficiënt mo-
gelijk te doen, zonder dat het ten koste van de 
kwaliteit gaat.  Door op deze terreinen de sa-
menwerking aan te gaan met de Peelgemeen-
ten, besparen we kosten en bundelen we ken-
nis. Voor hulpvragen en voorzieningen blijft 
lokaal, in de eigen gemeente, het zorgloket.

Onderdeel van al deze veranderingen is ook 
dat er meer een beroep gedaan zal moeten 
worden op zelfredzaamheid; het zal niet meer 
vanzelfsprekend zijn om alle hulpvragen bij 
de gemeente neer te leggen. We zullen meer 
voor elkaar klaar moeten staan. Een bood-
schap doen voor je buren of hand en span-
diensten verlenen moet weer gewoon wor-
den. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen 
dat we de beperkte middelen kunnen inzetten 
voor de mensen die dat nodig hebben.

Aansluitend hierop willen wij ernaar streven 
dat er in alle kernen gebouwd kan worden 
voor alle doelgroepen. We zijn zeer tevreden 
met het bestemmingsplan Moreeshof te Lies-
hout om in het centrum van Lieshout woon-

eenheden te kunnen realiseren voor mensen 
met een  beperking. Verdere bouwplannen 
zijn er volop in Beek en Donk: De Hoge Regt 
en de Beekse Akkers. In Lieshout Nieuwenhof 
Noord en De Fontein. In Mariahout plan D’n 
Hoge Suute. In Aarle-Rixtel zijn de bouw-
plannen van 35 woningen in het plan Klavier 
helaas uitgesteld. We zullen ervoor moeten 
zorgen dat er nieuwe plannen in ontwikkeling 
komen om zo toch te kunnen voorzien in de 
woonbehoefte voor iedere kern.

Laarbeek Waterpoort van de Peel, moet ver-
der worden uitgebreid. Recreatie en toerisme 
is van groot belang en er zal dan ook een goe-
de inventarisatie moeten plaats vinden. We 
zijn ons ervan bewust dat in deze sector nog 
uitdagingen liggen voor diverse ondernemers 
die wij hierbij graag ondersteunen. 

Voor alle boven genoemde zaken zal ik mij de 
komende raadsperiode weer volop gaan inzet-
ten.

Jan Hendriks
www.pnllaarbeek.nl

Beste mensen,  graag stel ik me even voor: 
Tanja van de Ven, woonachtig op ons melk-
veebedrijf in Beek en Donk, samen met Michel 
en onze vier kinderen. 

De reden dat ik op de CDA kieslijst sta is, dat ik 
vind dat je niet alleen voor jezelf leeft en zorgt, 
maar ook voor de ander. Dat is waar ik energie 
uit put, om voor de medemens iets te kunnen 
betekenen.

Als CDA willen we de komende jaren juist aan 
onze gemeenschappen bouwen. De sturende 
rol van de overheid wordt minder en de in-
breng van de burgers daarentegen wordt gro-
ter. De burgers zullen sterker dan voorheen, 
gaan participeren in de samenleving, terwijl 
de overheid langzaam terugtreedt. Dat is wat 
men noemt de kanteling van de overheid naar 
de burger. De mensen zullen zelf actiever deel-
nemen aan het vormgeven en bouwen van 
hun sociale omgeving, aan de zorg voor hen 
zelf en voor hun naasten. 

Van vrijblijvendheid naar betrokkenheid   
Graag werk ik samen met mensen met positie-
ve energie. Die ergens voor gaan; niet klagen, 
maar zelf de handschoen oppakken om wat 
van onze samenleving te maken. Wanneer je 
iets verwacht van de maatschappij,  zul je er 
zelf een bijdrage aan moeten leveren. Ik heb 
daarom  veel respect voor al de vrijwilligers die 
ons Laarbeek telt. Mensen die zich inzetten 
voor de ander.  

Van grenzen trekken naar ruimte bieden
Minder regels maken en meer mogelijkheden 
bieden. In een betrokken samenleving nemen 
de burgers, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven samen initiatieven om pro-

blemen aan te pakken. Bedrijven bieden sta-
geplekken, sponsoren projecten, re-integreren 
mensen met een beperking, geven voorlich-
ting aan schoolkinderen. Dat noem ik maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.

Wij hebben onze aarde te leen van onze kin-
deren. Aan ons de taak om zuinig hiermee om 
te gaan.

Behoud van natuur is belangrijk, maar de eco-
nomische mogelijkheden die de natuur ons 
biedt zijn eveneens van belang. Er hoeft geen 
tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en 
economische ontwikkeling. Natuur, econo-
mie, werkgelegenheid, recreatie/toerisme en 
onderwijs zijn van grote waarde voor onze 
leefomgeving voor het goed functioneren van 
onze samenleving, ons Laarbeek.

Graag zet ik me in, om ons Laarbeek, nog be-
ter en mooier aan onze volgende generaties 
door te geven, want ik ben trots op ons Laar-
beek.   

Tanja van de Ven-Vogels

Mede dankzij Algemeen Belang Laarbeek zijn 
de afgelopen periode 350 nieuwe woningen 
gebouwd waarvan 50 starterswoningen. 

ABL staat voor bouwen naar behoefte, voorop 
staat dat er in elke kern voldoende woningen 
moeten zijn om de leefbaarheid van onze ker-
nen te waarborgen. Minder verdrinken in re-
gels en de burger de vrijheid geven te bouwen 
naar wens en behoefte. 

ABL heeft de afgelopen periode gezorgd voor 
bouwmogelijkheden in Beek en Donk, de 
Beekse Akkers en de Hoge Regt, in Mariahout 
de Hooge Suute, en voor Lieshout is het plan 
Nieuwenhof Noord in voorbereiding. In Aarle-
Rixtel zijn Zonnetij en Het Klavier nu bijna in-
gevuld, maar we zullen in overleg met u moe-
ten zoeken naar mogelijkheden om vooral de 
jeugd van Aarle-Rixtel ook in de toekomst in 
hun eigen kern te kunnen laten blijven wonen. 
In goed overleg treden met o.a. het dorpsplat-
form, maar vooral ook het contact zoeken met 
de inwoners en dan specifiek de jeugd van 
Aarle-Rixtel is noodzakelijk. 

Door het bouwen van starterswoningen (met 
een starterslening) in al onze kernen kunnen 
we een deel van de jeugd nog wel aan een 
nieuwe woning helpen. Particulier opdrachtge-
verschap zien wij zowel voor de gemeente als 
voor de woningzoekende als een win-win situ-
atie en willen wij daarom ook bevorderen. Ook 
wil ABL de huidige startersleningen voor zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw voortzetten. 
Daar is mede op voorstel van ABL een eerste 
aanzet voor gegeven en willen dat graag in de 
komende periode ook verder ondersteunen. 

Wij als ABL staan er voor om, meer doelge-
richt, flexibel en toekomstgericht te gaan 
bouwen en in de sociale huursfeer gaat onze 
voorkeur uit naar de levensloopbestendige wo-
ningen. Door de woningstichting is samen met 

de gemeente de afgelopen periode een woon-
visie vastgesteld met goede prestatieafspraken 
en speciaal inzetten om de woningen zo ener-
giezuinig mogelijk maken. Dat scheelt u weer 
in uw woonlasten.

Omdat ABL vindt dat ouderen huisvestiging 
per definitie in de nabijheid van voorzieningen 
moet worden gerealiseerd zijn wij van mening 
dat vrijkomende gronden nabij de centra van 
alle 4 de kernen hiervoor gebruikt moeten 
gaan worden.

De opgelegde financiële verplichtingen vanuit 
het rijk naar de woningstichting vragen spe-
ciale aandacht. ABL ziet hier mogelijkheden 
om woningbouw te realiseren op erfpacht-
grond. Het grote voordeel is dat het geld voor 
aankoop van de grond niet direct opgehoest 
hoeft te worden. Natuurlijk betaal je wel huur 
voor de grond. Dit geeft de consument en de 
woningstichting meer financiële ruimte om te 
bouwen.

Algemeen Belang Laarbeek
Frans van Zeeland, wethouder en lijsttrekker 
ABL.

Klaartje van Ham de verfrissende nummer 10 op 
kieslijst De Werkgroep

Er staan voor Laarbeek grote veranderingen 
te wachten

Trots op ons Laarbeek!

ABL staat voor bouwen naar wens en behoefte

Klaartje van Ham de verfrissende nummer 10 op 

blemen aan te pakken. Bedrijven bieden sta-
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Waarom stemt u? 

Uw stem telt!

Zo’n veertig jaar geleden bestond er 
nog een opkomstplicht bij verkiezingen 
in Nederland. Toen die verplichting 
werd afgeschaft, is de opkomst bij de 
verkiezingen helaas sterk gedaald. En 
dat terwijl er nu meer dan ooit te kiezen 
valt - ouderenpartijen, jongerenpartijen, 
liberale, socialistische of democratische 
partijen, de partij voor de dieren -, het 
aantal stemmen daalt nog steeds.
In Laarbeek hebben we partijen die 
allemaal een algemeen programma 
hebben, geen partijen die slechts één 
onderwerp op de agenda hebben. Des te 
belangrijker is het dat u gaat stemmen op 
een partij die het beste al uw belangen 
behartigt. We hebben het dan niet meer 
over stemmen, maar over kiezen. De partij 
kiezen die bij u past.

“Breng op 19 maart uw stem uit 
op de partij die kiest voor u!”

Gaat dit over u?
(U kunt hiervoor het beste een rood potlood 
gebruiken zodat u vast kunt oefenen voor 19 maart)
 □ Misschien heeft u de politieke partijen 
in Laarbeek de laatste jaren gevolgd 
en heeft u uw keuze al gemaakt. Kom 
dan zeker kiezen, u weet al wie er bij 
u past dus laat dat horen.

 □ Heeft uw misschien wel al een beetje 
meegekeken met de gemeenteraad 
maar weet u het nog niet zeker? Ga 
dan vooral eens met de Laarbeekse 
politici in gesprek. Vraag hen wat zij 

belangrijk vinden en kijk eens of dat 
ook bij u past, en ga dan vooral ook 
kiezen op 19 maart.

 □ Het kan ook zijn dat u geen idee 
heeft waar de Laarbeekse politiek 
over gaat, misschien heeft u geen 
interesse in politiek. Geen probleem, 
ieder zijn eigen keuze. Maar die 
vrijheid om te kiezen, daar gaat 
het om. U heeft bovendien vast 
wel interesse in uw omgeving, in 
uw vereniging, in de school van uw 
kinderen, in het jongerencentrum of 
in de ouderenvoorzieningen. Kies daar 
dan voor! Ga eens luisteren bij uw 
vereniging en uw omgeving en bekijk 

welke partij uw belangen het beste 
dient. En breng op 19 maart uw stem 
uit op de partij die kiest voor u.

“Ga kiezen en breng uw stem uit 
voor Laarbeek!”

Uw stem laten horen is een unieke kans 
om te bepalen wie de komende vier jaar 
uw belangen in de Laarbeekse politiek 
mag vertegenwoordigen. De politieke 
partijen in Laarbeek zijn blij met uw stem 
en wat ze daarmee kunnen betekenen in 
onze samenleving. Ze willen iets voor u, 
de kiezer, betekenen. Ga daarom kiezen 
en breng uw stem uit voor Laarbeek.

De komende tijd is er een van veel ver-
anderingen. Door onze gemeenteraad 
moeten  belangrijke beslissingen geno-
men worden. Het aantal 65+ers groeit 
intussen enorm: in Brabant tot 2040 
met 65% (!) naar 705.000. Dat heeft 
o.a. grote consequenties voor de zorg-
vraag en de woningvoorraad.  Traditio-
nele oplossingen voldoen niet meer en 
er moet creatief gezocht worden naar 
nieuwe mogelijkheden door verbindin-
gen te leggen tussen wonen, welzijn en 
zorg. Welke kansen zijn er hierbij voor 
de gemeenschapshuizen? Wat doen we 
tegen dreigende vereenzaming?

De politieke partijen daag ik uit om dui-
delijk te maken wat zij specifiek voor 
senioren willen. Leg eens in begrij-
pelijke taal uit hoe uw partij concreet 
denkt over wonen en woonomgeving, 
welzijn en zorg, gemeenschapshuizen 
en eenzaamheidspreventie, speciaal 
voor senioren in Laarbeek. 
Dan kunnen we goed kiezen. Ik ga 
stemmen. U toch ook?

Willem Damen, 
voorzitter Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout en Seniorenraad Laarbeek 

Gaan stemmen is kiezen!

De economische crisis heeft de laatste Jaren 
zijn tol geëist. Nu lijkt het erop dat de econo-
mie wat aan begint te trekken, maar ik denk 
dat we allemaal – zelf of in onze omgeving 
– wel merken dat er veel meer mensen dan 
we gewend waren thuis zitten zonder werk en 
dat het uitzicht dat zij hebben op werk moeilij-
ker is dan een aantal jaren geleden. Dit is een 
probleem dat in het hele land, in heel Europa 
en zelfs wereldwijd speelt. Als gemeenteraad 
hebben we op die ontwikkelingen niet zoveel 
invloed. Waarom is het voor de PvdA Laar-
beek dan toch een thema bij de komende ver-
kiezingen?

Ten eerste vinden wij het belangrijk dat binnen 
onze gemeentegrenzen en in onze nabije regio 
genoeg banen zijn voor de mensen die er wo-
nen. We willen niet dat mensen wegtrekken, 
we willen ze juist verleiden om hier te blijven 
of zelfs hier komen, omdat het goed leven, 
werken en wonen is in Laarbeek. En er zijn 
kansen, want ook Laarbeek ligt in de slimste 
regio. Laten we daarbij aansluiten en het voor 
bedrijven aantrekkelijk te maken om zich hier 
te vestigen. Samenwerking met het bedrijfsle-
ven is daarbij een belangrijke succesfactor.

Ten tweede komt de Participatiewet naar ons 
toe. Heel plat gezegd is het de bedoeling van 
die wet om zoveel mogelijk mensen aan het 
werk te krijgen en zo min mogelijk mensen af-
hankelijk te laten zijn van een uitkering. Werk 
is belangrijk voor mensen, het geeft ze de 
mogelijkheid om écht mee te doen. Om dat 
te realiseren is samenwerken heel erg belang-
rijk: samenwerken met ondernemers in onze 
gemeente, samenwerken met de gemeen-

ten om ons heen en samenwerken met de 
organisaties die mensen kunnen helpen met 
het vinden van een baan. Dat is niet voor 
iedereen eenvoudig, zeker niet in deze tijd. 
Daarom moeten we ervoor zorgen dat er 
een goed vangnet is voor die mensen die een 
steuntje in de rug nodig hebben. Armoede in 
Laarbeek vinden we uit den boze.

We hebben in de brainportregio veel kansen. 
Laten we vooral ook blijven investeren in onze 
kinderen, in opleiding, in onderwijs.  Ons toe-
komstbeeld voor Laarbeek is er een van krach-
tige dorpen met passende voorzieningen en 
een gezonde arbeidsmarkt. Dat is de droom 
van de PvdA Laarbeek: dorpen die weerbaar 
zijn, waarin iedereen kan meedoen. Daar zet-
ten wij ons de komende vier jaar opnieuw met 
veel energie voor in.

Greet Buter
Lijsttrekker PvdA-Laarbeek

Laarbeek - PNL heeft haar kieslijst vastge-
steld en bekendgemaakt. Zowel lijstrekker 
Hans Vereijken als de kandidaten voor de 
plaatsen tot en met 20 waren al bekend. Nu 
zijn de kandidaten voor de plaatsen 21 tot 
en met 50 bekend gemaakt.

PNL heeft maar liefst 16 nieuwe namen op 
de volledig benutte lijst geplaatst waaronder 
een groot aantal jongeren en veel nieuwe 
gezichten uit alle kernen, met name uit Beek 
en Donk. 
Voorzitter Wout Vermeulen:  “Helaas kan de 
lijst niet uit meer dan 50 personen bestaan, 
anders hadden we nog meer van onze le-
den op de kieslijst kunnen plaatsen.  We zijn 
trots om met deze brede lijst de verkiezin-
gen in te kunnen gaan. Alle kernen zijn goed 
vertegenwoordigd. Ook bestaat de lijst uit 
veel mensen die zeer actief zijn in het vereni-
gingsleven, ondernemer zijn en bovendien 
zijn jong én oud volop vertegenwoordigd. Er 
staan acht vrouwen op de lijst”.

Opvallende nieuwkomers zijn, aangevuld 
met waar de meeste Laarbeekers ze van 
kennen:

21. Rick Linssen, (voorheen VVD Laarbeek), 
commissielid uit Beek en Donk. Rick wil het 
liberale geluid in Laarbeek niet verloren laten 
gaan en heeft zich aangesloten bij PNL.
22. Antoine Barten, WiSH-presentator, Teu-
gelders en DJ Omroep Kontakt, Beek en 
Donk
24. Koen de Jong, penningmeester Kon. 
Harmonie O&U, controller Atos, Beek en 
Donk

25. Martien van Wanrooij, software engi-
neer, Beek en Donk
26. Peter Beerens, visvereniging HSV Het 
Geduld, Beek en Donk
27. Ton Schepers, ex-Rabobank Peel-Noord, 
TSC Aan de Wielen, VVV, Aarle Rixtel
28. Jan Biemans, oud-jeugdwethouder, 
zoon van wethouder Theodoor Biemans, 
Lieshout
31. Henk van Eijndhoven, o.a. Kerkbestuur 
Aarle Rixtel, Monuta, Aarle Rixtel
33. Roel Janssen, advocaat, voorzitter SBB, 
Beek en Donk
34. Ronald Heijmans, De Milka’s, stichting 
Pop Uit Laarbeek, Lieshout
41. Cees Huybregts, oud-schooldirecteur 
van de Raagten, Beek en Donk
42. Stephan van Schijndel, Prins Carnaval 
De Teugelders, Foute Vinylshow, Beek en 
Donk

PNL mag zich verheugen over prominente 
lijstduwers uit alle kernen op haar lijst:

46. Harry de Groof, oud-raadslid en actief in 
vele verenigingen, Mariahout
47. Herman van Loen, oud-huisarts en ja-
renlang president van Harmonie Sint Cae-
cilia, Lieshout
48. Peter Swaanen, oud-aannemer, oud-
raadslid en  -wethouder, Aarle-Rixtel
49. Ger Aarts-Rooijakkers, oud-raadslid en 
actief in vele verenigingen, Mariahout
50. Noud van Geffen, oud-wethouder en 
oprichter van PNL, Beek en Donk

Economie en werkgelegenheid Volledige kieslijst PNL bekendEconomie en werkgelegenheid

Fotograaf: Joost Duppen

Gemeenteraadsverkiezingen

2014



Donderdag 6 februari 201424 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

De beste verzorging 
voor uw huid
Vichy week: 10 februari  t/m 14 februari.

Komt u naar onze Vichy week?
Wij geven u graag een vrijblijvend huidadvies.
U kunt hiervoor een afspraak maken.

Wat kunt u verwachten:
U krijgt een huidadvies van Ivon (apothekersassistente en gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste) met producten die bij uw huidtype passen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
BENU Apotheek Beek en Donk.
Burgemeester van der Weidenlaan 13a, Beek en Donk 
0492-451616 of info@apotheekbeekendonk.nl
www.apotheekbeekendonk.nl

Beek en Donk - Enkele maanden 
geleden zijn ze binnen zorgboog-
centrum De Regt begonnen met een 
wandelclubje. Bewoners in het huis 
die rolstoelafhankelijk zijn, kunnen 
zich opgeven om iedere week op 
dinsdagochtend mee te gaan wan-
delen. 

Voor iedere bewoner hebben zij een 
vrijwilliger nodig. De bewoners vin-
den het geweldig om heerlijk naar bui-
ten te kunnen. En het is dan ook heel 
dankbaar werk als je ziet dat je men-
sen zo blij kunt maken. Zij genieten

er ontzettend van en dat geeft de 
vrijwilligers ook weer een goed ge-
voel. 

Zij starten rond 09.30 uur op dins-
dagochtend. De vrijwilligers begin-
nen met het ophalen van de mensen 
en verzamelen beneden in de Gas-
terij. Meestal loopt men een ronde 
van ongeveer 45 minuten, afhanke-
lijk van het weer. Na de wandeling 
drinken ze nog gezellig een kopje 
koffie in de Gasterij en brengen ze de 
mensen daarna weer terug naar hun 
kamer.

Momenteel zijn er drie vrijwilligers 
actief en zouden ze het fijn vinden 
als het team aangevuld wordt met 
nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden 
kunnen ook altijd een keertje mee-
lopen om te kijken of het iets is. De 
vrijwilligers hopen dat u zich geroe-
pen voelt om deel te nemen en de 
mensen te verblijden met een heer-
lijke wandeling.

Voor aanmelding of meer infor-
matie kan men contact opnemen 
met May de Vries, activiteitenbege-
leidster 06-52730435 of per mail: 
may.de.vries@zorgboog.nl 

Wandelmaatjes gezocht voor bewoners de Regt

Daltonbasisschool ’t Otterke in actie voor Dierenlot

Lezerspodium

Omrent de Ruit, CDA en Carnaval
Als reactie op het propagandageschrift 
van Maarten Rooijakkers en Willy 
v. Osch, het volgende. Willy, jullie 
beweren dat de leefbaarheid in de 
Laarbeekse kernen op een hoog peil 
staat, akkoord. Jullie beweren ook dat 
dit de reden zou zijn voor een vervallen 
in een soort drang tot ‘zelfvernietiging’. 
Is dat logisch? Omdat we nog steeds 
in leefbare dorpen wonen, streven 
we naar zelfvernietiging? Niet wij, de 
inwoners, doen dat, maar het CDA met 
zijn niet te temmen streven naar de 
Ruit, een erfenis van Jakobs en Sakkers.

De Ruit is jullie volgende thema. Je 
stelt voor dat het nu tijd is om door 
te grijpen. Ja, zeker, de Noordelijke 
Variant (No 6 voor insiders) zou 
een zege kunnen zijn voor Gemert 
en het verkeer naar het Noorden 
van Eindhoven, zou Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout bevrijden van 
de dagelijkse optredende forensentrek. 
De weg langs het Wilhelminakanaal 
doet dit niet en dat wordt door 
overheidsrapporten bevestigd. Helaas 
zijn jullie van mening dat de discussie 
over nut en noodzaak onzinnig is. Hoe 
jammer toch dat een van de weinige 
academici in de gemeenteraad zulk 
een mening verkondigd. Bijna had ik 
gezegd: zulk onzin verkoopt, maar 
dat zou mij degraderen tot het niveau 
van diegenen die reeds eerder zulke 
beweringen gedaan hebben. Van 
Heugten en Mourik, dus ik houd het 
op jouw ‘visie’. 

Vervolgens komen jullie in je 
betoog op de vestigingsneiging van 
bedrijven langs een goed ontsloten 
infrastructuur. Dat thema is al reeds 
eerder te bende gebracht. Er moesten 
bedrijventerreinen komen in Lieshout 
en Aarle-Rixtel als smoes-basis van 
de weg langs het kanaal. Maar wacht 
eens even! Dat is het omgekeerde 
van jullie redenering nu: eerst de weg 
en dan de bedrijven. De realiteit is: er 
zijn geen bedrijven en de weg langs 
het kanaal die jullie nu propageren 
ontsluit natuurlijk gebleven Brabants 
Land, schendt er prachtige natuur 
en recreatiegebied en degradeert de 
kernen van Lieshout en Aarle-Rixtel. 

Volgens jullie visie zal dat Brabants 
Land na ontsluiting met een kabaal-
weg (automatisch?) volgebouwd gaan 
worden met bedrijven, goed voor onze 
welvaart en ons welzijn. 

Geloof je dat? Is dat wat het CDA 
voor ons in petto heeft? Is dat 
niet in strijd met jullie beweringen 
dat we in een rustige en mooie 
plattelandsgemeente willen wonen, 
met een florerende middenstand? 
Middenstand ontstaat als er wat winst 
te verkopen valt en dat is het geval bij 
een groeiend klantenbestand bij lokale 
ontwikkelingen van dorpskernen dus 
en niet bij doorgaande wegen voor 
internationaal transportverkeer naar en 
van Rotterdam en Antwerpen. 

Jullie visie rammelt, Willy v. Osch. 
Ook als jullie het hebben over de 
toekomst van regionale besturen: 
horizontaal in plaats van verticaal. We 
met die gemeentereden, een ‘elite’ 
van computer rammelaars regelen 
de zaken wel even horizontaal van 
achterkamertje naar achterkamertje 
zonder Jan Boerezoen. Hoe naïef en 
ondemocratisch is dit allemaal? Drs. V. 
Osch, ik hoop dat je spoedig geneest 
en terugkeert van je  dwaalwegen. Het 
CDA is toch al ten dode opgeschreven? 
Stap er uit en vergeet de Ruit. 

Wat jullie verder nog te bende brengen 
over dat excellentie CDA is goed voor 
de volgende tonpraat bij aanstaande 
carnaval. Willy je was al een keer, niet 
onverdienstelijk, Prins-Carnaval. Nu de 
ton nog, Willem. 

Tot slot, serieus gemeend, mijn 
visie op het verkeer. Zo er al een 
bereikbaarheidsprobleem is in de regio 
ZO-Brabant, dan is dat te vinden op 
de aansluitpunten van de N270, de 
hoofdverkeersweg tussen Helmond en 
Eindhoven. Doe daar wat aan. Laat het 
verkeer op stedelijk gebied beter aan- 
en afvloeien en vergeet de miljarden 
Ruit. 

Dr. ir. J.M. Houben
Koekoeklaan 4a
5737PM Lieshout

Beek en Donk - De kinderen van ’t 
Otterke hebben tijdens de kerstmarkt 
op 19 december 2013 geld ingeza-
meld voor het goede doel: Stichting 
Dierenlot. Zij hebben het voor elkaar 
gekregen om een bedrag van €680,37 
op te halen.

Het kiezen van het goede doel werd 
samen met de kinderen van de kinder-
vergadering gedaan. Dit is uiteindelijk 
Stichting Dierenlot geworden. Tijdens 
de kerstmarkt was het zover. Kinderen 
uit groep 8 hebben eerst een presen-

tatie gegeven in alle groepen, zodat 
alle kinderen weten wat Stichting Die-
renlot allemaal doet.  Het idee was dat 
iedere leerling twee stukjes zou maken 
en dat deze verkocht zouden worden 
op de kerstmarkt. Al snel bleek dat de 
kinderen zo begaan waren bij het lot 
van dieren in nood dat er van alle kan-
ten leuke ideeën waren bedacht zoals 
sieraden knutselen, cakejes bakken, 
kaarten maken, etc. 

De kerstmarkt werd druk bezocht en al 
snel was alles in de verschillende loka-

len uitverkocht. Het uiteindelijk opge-
haalde bedrag werd geheim gehouden 
tot 30 januari. Op die dag kwam Mike 
van de stichting langs om de cheque 
in ontvangst te nemen. Na een korte 
presentatie van ‘meneer Mike’, waar 
alle kinderen vol interesse naar luis-
terden, werd het totaalbedrag op een 
hele leuke manier gepresenteerd.  Dat 
bleek een bedrag van €680,37. Met 
deze opbrengst kan veel goeds gedaan 
worden voor de dieren in nood in Ne-
derland. De school vindt dat de kinde-
ren het super goed gedaan hebben.

Er was eens een boertje in Mariahout,
die maakte pas een héle héle grote fout.

Hij doet graag handel via Marktplaats drijven
en het liefst met die domme blonde wijven.

Pas zag hij een lief ezelspaartje staan
het bod was raak en hij kon met de trailer op pad gaan.

Na een lang ritje was hij in Veenendaal aangekomen 
en zag hij een vrouwtje, één uit zijn wildste dromen.

Alleen dacht zij, dit boertje met dat baardje
dat ga ik pakken en wel heel hard aan zijn staartje.

Ze bleef hem steeds maar koffie voeren
zodat hij niet onder die buikjes zou loeren.

Af en toe gaf ze nog knipoogjes als ze naar hem keek
ja die boer, die werd van binnen hélemaal week.

Nadat alles was geregeld
en de koop met een dikke kus was bezegeld

stapte het boertje opgetogen in zijn bus
en kon hij naar Keldonk want daar wachtte ook nog een klus.

Hier zou iemand het ezelspaartje chippen
maar die zei, deze twee kunnen helemaal niet met elkaar wippen.

Noem ze maar Albert Verlinde en Onno Hoes
en vertel het thuis maar niet, want die ene heeft helemaal geen poes.

Het boerke uit Mariahout kon wel door de grond zakken en liep 
zachtjes tussen de prei

en bracht zijn homostelletje stillekes naar de wei.
Een schrijfster uit Beek en Donk   

vlnr. Lieke van Ansem, Meneer Mike 
(Stichting Dierenlot) en Anique Saedt

Voor het betere 
onderhoud

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

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Gedicht

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83      
www.vanrooydasmooi.nl      06 - 511 62 419

Wegens verbouwing showroom
verbouwingsuitverkoop

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY



Donderdag 6 februari 2014 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014CARNAVAL 2014
Carnaval Kansplus barstte losVerwarring rondom Nieuw Weef bij Deef

Prijsvraag: Win kaarten voor Carnavalsconcerten O&U

Gemert/Beek en Donk - Al jaren was 
hij, Frank Boutkam, een vaste carna-
valsvierder op de carnavalsfeesten van 
Kansplus Regio Gemert. Afgelopen vrij-
dag was hij weer present. Zittend in zijn 
elektrische rolstoel, een brede glimlach 
en met zijn hand de lucht in, meedei-
nend op de muziek. 

In zaal de Kokse Hoeve vond dit jaar de 
aftrap plaats van het Carnaval voor men-
sen met een beperking. In een bomvolle 
zaal barstte het feest los op de klanken 
van Bende Bè de Band uit Keldonk. De 
Drumknauwers waren er Prins Ronald 
den Urste en zijn gevolg. Jeugdprins Tijs 
dun Urste, -prinses Ashley dun Urste en 
de jeugdraad waren ook aanwezig. Er 
werd afscheid genomen in het Kansplus-
rijk van Prins Donny , Prinses Andrea, 
Adjudant Frank en hun Raad van Elf. 
Prins Ronald dun Urste ontdeed het trio 
van steek, kroontje en cape. Na enkele 
carnavalskrakers werden de nieuwe 
Prins, Prinses en Adjudant bekendge-
maakt. Prins Frank Boutkam werd on-
der tromgeroffel onthuld en zittend in 
zijn elektrische rolstoel verscheen er een 
grote glimlach. Zijn droom om Prins van 
het Kansplusrijk te worden werd einde-
lijk ingevuld. Daarna was het de beurt 
aan Prinses Yvonne Habets. De adju-

dant werd Freek de Wit. Daarna werden 
diverse onderscheidingen uitgereikt. 
Hierbij was er speciale aandacht voor 
hoffotograaf Jo van Es. Hij verzorgt, sa-
men met zijn vrouw, al 25 jaar voor het 
vastleggen van de carnaval bij Kansplus. 
Onderscheidingen waren er voor de da-
mes, welke dit carnavalsfeest jaarlijks 
weer organiseren en uiteraard ook voor 
de nieuwe Prins, Prinses en Adjudant. 
Hierna barstte het feest pas echt los.

Carnavalsorkest Bende Bè de Band zorg-
den voor de muzikale omlijsting. De 
dansmariekes gaven een fantastisch op-
treden. De mensen met een beperking 
toonden zelf ook hen talenten, zo leek 
Michael Jackson herrezen en Frans Don-
kers alias Polleke zorgde voor een fees-
telijke stemming. Een carnavalsavond 
met plezier, muziek, feest, lachende ge-
zichten en een volle dansvloer.

De volgende carnavalsavond van 
Kansplus zal vrijdag 7 februari plaats-
vinden in Zaal van de Burgt in Beek en 
Donk. De Club van 100 van de Teugel-
ders van Ganzendonck zorgen daar voor 
weer een geweldige carnavalsavond. 
Aanvang van de avond is 19.30 uur. Alle 
mensen met een beperking zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd.

Beek en Donk - Het onlangs geïntro-
duceerde Nieuw Weef bij Deef van 
maandagavond 3 maart aanstaande 
heeft consternatie opgeleverd bij de 
klandizie van Dancing Van de Burgt 
aan het Heuvelplein in Beek en Donk. 
Oorzaak van de verwarring is de on-
bekendheid met het fenomeen Nieuw 
Weef. 

Volgens Deef eigest staat zijn relatie 
onder druk door de vele verbaasde 
vragen van het clientèle en het on-
begrip over deze aankondiging zon-
der medeweten van zijn vriendin 
en zakenpartner Chantal (niet te 
verwarren met de Chantal van 
het Gezicht van de Beweging). 
Om een einde te maken aan de 
wat onhandige situatie heeft De 
Beweging het initiatief genomen 
uitleg te gaan geven over de be-
tekenis van Nieuw Weef.

De titel Nieuw Weef kan en mag niet 
in relatie gebracht worden met het 
tijdens de carnavalsdagen  populaire 
gebruik  sjansen en flirten. De con-

sternatie van de laatste twee weken 
doet vermoeden dat menig mannelijk 
cafébezoeker deze associatie heeft ge-
had waardoor de vertaling “nieuwe 
vrouw” snel werd gemaakt.

De Beweging heeft met de introduc-
tie van Nieuw Weef echter slechts ge-

poogd een muziekstroming uit de 
jaren 80 een modern jasje te geven. 
Op zoek naar de letterlijke betekenis 
valt in Wikipedia te lezen: “In het al-
gemeen kun je wel stellen dat de mu-
ziek donker, meeslepend en ‘zweverig’ 
is. Aanhangers waren bijvoorbeeld 
meestal in het zwart gekleed en droe-
gen het haar - sterk geïnspireerd op de 
punk - kort en wild, hoewel veelal con-
ventioneler en meer gemodelleerd dan 
deze, waardoor de nieuw weef onder 
invloed van de commercie al gauw sa-

lonfähig werd en kon uitgroeien tot 
een mode voor de grote massa.”

Door de toenemende populariteit 
van Nieuw Weef bij de jeugd kan 
gesproken worden van een heuse 
revival van een lifestyle. Een be-
weging die nauw verwant is aan 

de deining die De Beweging jaarlijks 
veroorzaakt. Via de facebookpagi-
na van Beweging Op d’n Tocht en 
www.opdntocht.nl zijn de actuele 
ontwikkelingen rondom dit nieuwe 
topevenement te volgen.

Beek en Donk - ‘Wir Sind SPITZE!’, 
één van de allerbeste en bekendste 
feestbands van Nederland, komt ook 
dit jaar op carnavalszondagavond 
naar Ganzendonck. In muziekcentrum 
het Anker is het thema die avond op-
nieuw ‘Ganzendonck Draait Door!’. 
Net als afgelopen jaar zal Wir Sind 
SPITZE! een stormvloed van bekende 
hits uitstrooien, waarbij het publiek 
zeker uit z’n dak zal gaan.

Tijdens twee sessie, in de pauzes van 
de band, vindt de prijsuitreiking van 
de Ganzendonckse carnavalsoptocht 
(volwassenen) plaats. Het eerste ge-
deelte van de prijsuitreiking begint om 
20.00 uur, wat later op de avond ge-
volgd door het tweede gedeelte.

Wir Sind SPITZE! is een professionele 
band die in binnen en buitenland fu-

rore maakt. Hun liefde voor het ‘Duits-
talige Lied’ (met een vette knipoog!) 
wordt vertaalt in een humoristische 
live-show met hilarische acts en een 
muzikale mix van ‘Die Populairsten 
Polkas, Die Schönsten Schlager und 
die Blödesten Ballerman-Party Hits’, 
aangevuld met ‘Nederlandstalige Kra-
kers, Ruige Rocksongs of Swingende 
DanceClassics’. De interactie tussen 
band en publiek bepaald welke ‘twist’ 
er aan een avondje Wir Sind SPITZE! 
wordt gegeven. Het kan dus doodleuk 
gebeuren dat een stampende Polka 
van Die Klostertaler afgewisseld wordt 
door AC/DC, Robbie Williams of een 
Party-Knaller van DJ Ötzi, waardoor 
geen enkele show hetzelfde is!

Ganzendonck Draait Door! is gratis 
toegankelijk.

Beek en Donk - De kleur wit en het 
winnen van consumptiebonnen zijn 
twee van de ingrediënten van de 
maandagavond tijdens carnaval 2014 
in café zaal de Tapperij. 

Een wit laken, waarmee men na af-
loop van de avond zo het bed weer 
kunt instappen, is al genoeg om in stijl 

gekleed te komen. De Teugelders bor-
duren deze avond nog even voort op 
het mega succes van Kwizut en geeft 
iedereen de kans om een goedkoop 
avondje te hebben.  Men kan name-
lijk consumptiebonnen winnen tij-
dens ‘kWITutBètter. Hoe? Dat kan die 
avond worden ervaren. 

De Dorini’s, winnaars van ‘Kies je Kra-
ker 2013’ bij Omroep Brabant, komen 
de boel op z’n kop zetten. Dit duo, zelf 
nog doller dan hun publiek, is de laat-
ste jaren een van de meest geboekte 
acts in de aanloop naar- en tijdens car-
naval. Entree betalen is niet nodig.

Beek en Donk - De carnavals-
concerten van O&U op 22 en 28 
februari komen steeds dichterbij. 
Op de repetitieavonden wordt 
het steeds drukker en drukker. 
De barbershop, humoristische 
dansgroepen, diverse blauwe 
mannetjes en allerlei gekleurde 
accessoires weten de weg naar 
muziekcentrum het Anker te vin-
den. 

Het wachten is enkel nog op de 
hoofdrolspelers uit de zwart-wit 
films, zoals Laurel & Hardy, ook 
wel bekend als de dikke en de 
dunne, en Charlie Chaplin. Om 
alvast de sfeer van deze kleurloze 

films naar Beek en Donk te halen, 
hebben ze de bolhoed van Char-
lie Chaplin op enkele plaatsen in 
Beek en Donk op de foto gezet.  
Weet u waar deze foto genomen 
is? Dan kunt u kaartjes winnen 
voor het carnavalsconcert van 
zaterdag 22 februari! De redactie 
van de MooiLaarbeekKrant geeft 
in totaal 5x twee vrijkaartjes weg. 

Waag een kans en stuur de lo-
catie van deze foto door naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl o.v.v. 
O&U.

Tot op 22 en 28 februari! Tot 
‘O&U staat bol van kleur’!

Carnavalsavond voor leden 
Ontspanningsgroep KBO

Ganzendonck Draait Door! met Wir Sind Spitze!

‘kWITutBètter: feesten, winnen en beleven

Mariahout – De Ontspanningsgroep KBO 
Mariahout houdt op woensdag 12 febru-
ari een carnavalsavond voor haar leden.

De avond duurt van 17.30 tot 23.00 
uur en wordt gehouden in het Buurt-

huis in Mariahout. 
Ieder jaar wordt door deze Ontspan-
ningsgroep (17 leden) een fantastische
avond voor hun leden gebracht.  De 
‘artiesten’ zijn allemaal eigen leden.

Heikneuters organiseren 
‘Schot voor de boeg’
Mariahout – De Hoge Raad van carna-
valsvereniging De Heikneuters houdt 
op carnavalsdinsdagmiddag voor de 
tweede keer het middagvullend pro-
gramma, Schot voor de boeg. Het 
thema is piraten, waar ook nog een 
leuke prijs te winnen is voor de best 
verklede persoon. 

Voor deelname aan deze middag 
kunt u zich nog steeds inschrijven. 
Een ploeg bestaat uit 4 personen, zij 
dienen wel minimaal 16 jaar te zijn.  
Aanmelden kan bij Gerrie van den 
Broek 06-29377013 of bij leden van 
de Hoge Raad . Deze activiteit wordt 
gehouden bij de Pelgrim in Mariahout 
en de aanvang is 13.00 uur. 

Natuurlijk zijn Prins Patrick en prinses 
Nicole met hun gevolg aanwezig. De 
Grottendorfer blaaskapel zullen hun 
muzikale klanken ten gehore brengen. 
Het beloofd weer een gezellige happe-
ning  te worden . Ook als je niet mee 
wilt schieten, ben je van harte welkom.
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DORPSONDERSTEUNER

Mariahout – Sinds een paar weken heeft 
Mariahout een nieuwe dorpsondersteu-
ner. Manita Herregraven volgt Berrie 
van den Waardenburg op in de kleinste 
kern van Laarbeek. Dat is dan ook met-
een de reden waarom Manita’s voorkeur 
uitging naar Mariahout.

Affiniteit met een kleine kern
“Ik kom zelf uit Zeeland, bij Uden. Dat is 
ook een klein dorpje. Ik heb daar affini-
teit mee”, vertelt de kersverse dorpson-
dersteuner. Manita komt in Mariahout in 
een warm bad terecht. “Naast de dorps-
ondersteuner werken we in Mariahout 
met een dorpsondersteuningsteam van 
zes personen. Allemaal inwoners van 
Mariahout, die veel mensen kennen en 
zo de ogen en oren van het dorp zijn. 
Het is fantastisch wat zij doen.”

Manita 
Sinds 2008 is Manita werkzaam voor 
ViERBINDEN. Tot vorige maand werkte 
zij daar als coördinator vrijwilligerswerk 
en maatschappelijke stage. Ook zette zij 
de dorpservicepunten mee op en heeft 
ze het maatjesproject gecoördineerd. 
Manita gaat 15 uur in de week aan de 
slag als dorpsondersteuner van Maria-
hout. “Ik heb er heel veel zin in. Ik heb 
Mariahout leren kennen als een zeer ac-
tief dorp, waarbij veel mensen zich vrij-
willig inzetten voor elkaar en voor hun 
dorp.”

Verwevenheid 
Manita pakt haar werkzaamheden op 
samen met het dorpsondersteunings-
team. Deze groep bestaat uit Maria Got-
tenbos, Mariet Vermeulen, Martien van 
den Heuvel, Jacques Lukassen, Frans 
Habraken en Ger Aarts. Een aantal van 
deze personen vervullen niet alleen een 
functie in het dorpsondersteuningsteam, 
maar zitten bijvoorbeeld ook in Zorg om 
het Dorp en de WMO-adviesraad. “Op 
deze manier zit ons team heel breed in 
de kern verweven”, vertelt Ger Aarts. 

Doelstelling 
Als dorpsondersteuner wil Manita graag 
zoveel mogelijk personen en verenigin-
gen in Mariahout leren kennen. “Met 
het oog op de toekomst is het onze taak 
om mensen zoveel mogelijk in hun eigen 
kracht te zetten. We willen verbindingen 
leggen in het dorp. Ons doel uiteinde-
lijke is om Mariahout leefbaar te hou-
den.” Manita zal in haar nieuwe functie 
daarom veel op pad gaan. “Ik ga heen 
waar de vraag ligt.” 

Elkaar helpen
Inwoners die vragen hebben over de 
zorg, welzijn en leefbaarheid in Maria-
hout kunnen aankloppen bij het dorps-
ondersteuningsteam. Martien van den 
Heuvel: “Geen één vraag is te gek. Wij 
krijgen hier heel veel diverse verzoeken. 
Dat kan gaan om een juridische kwes-
tie waar mensen geen raad mee weten, 

het invullen van papieren, maar ook hulp 
voor het in huis plaatsen van bijvoor-
beeld een wasmachine .” Ger vult aan: 
“Wij helpen de mensen met het oplos-
sen van dit vraagstuk. Daarnaast leggen 
we op dat moment ook verbindingen 
tussen mensen en proberen we het zo 
te krijgen dat de inwoner een volgende 
keer het probleem wellicht zelf op kan 
lossen.”

Groot netwerk
Zowel Manita, Ger als Martien ziet het 
grote netwerk van het dorpsondersteu-
ningsteam als een groot pluspunt. Mar-
tien: “Heel veel mensen kennen ons, 
waardoor de drempel laag is om bij ons 
aan te kloppen. Zoveel mogelijk vragen 
proberen wij op te lossen. We weten van 
elkaar wie waar goed in is. Mocht het 
ons niet lukken, brengen we de betref-
fende persoon in contact met de juiste 
instantie.”

Contact 
Voor het dorpsondersteuningsteam kun-
nen inwoners op woensdagochtend van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag-
middag van 14.00 tot 15.30 uur terecht 
bij het dorpsservicepunt in het Buurt-
huis. Wie contact wil leggen met Manita 
kan haar bereiken door te mailen naar 
mherregraven@vierbinden.nl of te bel-
len naar 06-48532893 of 0492-782902. 
Vanaf 10 maart werkt Manita op maan-
dag en donderdag bij ViERBINDEN.

“We willen het leefbaar houden in Mariahout”
Manita Herregraven nieuwe dorpsondersteuner van Mariahout

Vlnr Martien van den Heuvel, Manita Herregraven, 
Ger Aarts en twee inwoners van Mariahout

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilli-
gerswerk Laarbeek is voor de nieu-
we locatie van de bibliotheek in het 
dorpshuis in Lieshout op zoek naar 
enthousiaste actieve vrijwilligers. 
De bibliotheek krijgt dezelfde ope-
ningstijden als het dorpshuis.

Tijdens een deel van de openings-
uren zal er geen bibliotheekmede-
werker aanwezig zijn. Voor deze 
onbemande uren worden vrijwilli-
gers gezocht, die in de ochtend (van 
10.30 tot 11.30 uur) en avond (van 
19.00 tot 20.00 uur) de terugge-
brachte materialen willen opruimen, 
en klanten kunnen adviseren en 
doorverwijzen met betrekking tot de 
dienstverlening van de bibliotheek. 
Het is een pre als men beschikt over 

actuele computervaardigheden en 
affiniteit heeft met kinderen en ou-
deren.

Voor ‘t Oude Raadhuis is ViERBIN-
DEN op zoek naar een vrijwilliger 
die tijdens exposities de kunstenaar 
en het scholenbezoek ontvangt en 
begeleidt. Overige werkzaamheden 
bestaan uit het organiseren van het 
scholenbezoek aan ‘t Oude Raad-
huis, en het onderhouden van con-
tacten tussen scholen en kunstenaar.

Tevens komt ViERBINDEN voor ‘t 
Oude Raadhuis graag in contact 
met een vrijwilliger die samen met 
andere vrijwilligers ondersteunende 
werkzaamheden verricht. Het is 
de bedoeling dat men eerst ken-

nismaakt met ’t Oude Raadhuis, 
en meekijkt en meedraait met alle 
werkzaamheden die zich voordoen 
binnen het bestuur, zoals exposities, 
openingen, trouwerijen, program-
ma’s en folders maken, onderhoud 
pand, PR, financiën enz.

Voor meer informatie over vrij-
willigersvacatures kunt u con-
tact opnemen met Suzan de 
Koning van ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 
0492-328 807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.  De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van 
de dorpsservicepunten.

Onder het motto ‘Eten en ontmoe-
ten’ organiseert ViERBINDEN in sa-
menwerking met Savant culinair ook 
in 2014 weer restaurantavonden. De 
eerstvolgende avond zal plaatsvinden 
op dinsdag 18 februari a.s. in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij.

Iedereen is weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur en het diner wordt 
geserveerd om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 13 
februari 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN 
0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl 

De restaurantavonden vinden iedere 
14 dagen plaats en worden steeds 

bekendgemaakt in dit blad.

Voor 18 februari a.s. staat het volgen-
de menu op het programma:
• Mulligatawny soep- romige Indi-

ase linzen soep
• Gebraden kipfilet/ Ovengebak-

ken visfilet
• Gemengde groente in kerrie/

kokos saus
Basmati rijst

• Boeren yoghurt met rode bessen 
compote

De prijs voor ons driegangenmenu is 
€13,50

Graag tot ziens op de restaurantavond 
van 18 februari.

Leerlingen St. Caecilia laten kunsten zien op 
voorspeeldag
Lieshout/Mariahout - Ga er maar 
staan; normaal bestaat je publiek 
uit je ouders of je leraar, maar nu 
kijkt een goed gevulde zaal je aan. 
Ruim zestig leerlingen van har-
monie St. Caecilia mochten zon-
dag hun kunsten laten zien op de 
voorspeeldag van de Lieshoutse 
en Mariahoutse harmonie. 

Sommige met de nodige diploma’s 
en ervaring op zak, de anderen 
voor het eerst op een groot po-
dium. Zoals Tamare Christiaens 
op fluit (foto), brachten de blazers 
en slagwerkers in opleiding het er 
goed vanaf. Sommigen met wat 
meer spanning dan de anderen, 
maar het resultaat was voor ieder-
een hetzelfde: Een flink applaus uit 
de zaal en de ouders en grootou-
ders apentrots.

SAMEN EEN STERK LAARBEEK

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

ViERBINDEN.NL
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MooiBoerdonk
SOBC presenteert carnavalsprogramma

Remco Pepers en Ingrid Donkers gaan het samen doen!

Geslaagde toneeldagen Gèr Gespeuld

Nieuw initiatief: Een gezamenlijke 
collecte in Boerdonk

Après ski party 2014
Boerdonk - Carnaval 2014 komt al-
weer in zicht en SOBC heeft weer 
een mooi programma voor iedereen. 
Ze beginnen op vrijdagmorgen met 
een spetterend carnavalsfeest voor 
de basisschool. Vanaf 13.00 uur is de 
oudere jeugd weer aan de beurt met 
een gezellige middag. Vrijdagavond is 
het tijd voor De après ski party voor 
de jeugd t/m 18 jaar. Door de nieuwe 
regels van de overheid krijgt iedereen 
van 18 jaar een bandje bij binnen-
komst, zorg dus dat je je legitimatie-
bewijs meeneemt. De voorverkoop 
voor de kaartjes zal zijn op maandag 
10 februari om 19.00 uur. 

Op zaterdag is het weer tijd voor de 
intocht van Prins Joan, jeugdprins Joep 
met adjudant Maik en jeugdprinses 
Pleun met haar hofdame Dewi. Aan-
sluitend zal Pastoor Rombouts de 
carnaval officieel openen tijdens de 

carnavalsmis. `s avonds zal na de uit-
reiking van het Boerdonkenaardje het 
feest losbarsten met optredens van 
verschillende buurten en vrienden-
groepen. Het programma is rond en 
het beloofd weer een groot spektakel 
te worden. 

Zondag is de jeugd van Boerdonk weer 
aan de beurt tijdens Boering got talent 
Junior. Al jaren een succes waar alle 
kinderen van de basisschool hun talen-
ten laten zien. Inschrijven is al mogelijk 
op www.sobc.nl. 

Maandag staat na de optocht in Em-
peldonk de erwtensoep weer klaar, 
zodat iedereen zich weer lekker kan 
opwarmen. Ook zullen er spelletjes ge-
daan worden met de kinderen en zijn 
er leuke prijsjes te winnen.  De oudere 
jeugd kan `s middags alvast de heupen 
los maken om op maandagavond te 

gaan feesten en dansen op de muziek 
van het  foute uur van Q Music. Na 
dit uur feest  zal DJ Kicken nog meer 
krakers draaien en zal het nog lang on-
rustig blijven in den Hazenpot. 

Dinsdag is het weer tijd voor de Boe-
renbruiloft. Na het ophalen van het 
paar zal er een heerlijke koffietafel 
klaar staan in den Hazenpot. Na dit 
lekkere maal is het tijd voor de brui-
loft en de receptie, waarna er nog een 
keer goed gefeest kan worden. En dan 
is het alweer tijd om de zandhaas te 
gaan verbranden en carnaval 2014 af 
te sluiten. 

De organisatie hoopt iedereen weer te 
mogen verwelkomen tijdens de carna-
val en tijdens de verkoop van de kaar-
ten voor de aprés ski party: maandag 
10 februari om 19.00 uur in Den Ha-
zenpot.

Boerdonk - Onder grote belangstel-
ling zijn Remco Pepers en Ingrid 
Donkers afgelopen zondag onthuld 
als het Boerenpaar 2014. Met het 
motto ‘Zullen we een nummertje ma-
ken…’ zien ze het samen wel zitten.

Beiden zijn lid van de enigste Boer-
donkse muziekkapel Tismarwadege-
wendbent en beiden zijn in het echte 
leven partner van een lid van de Raad 
van 11 van De Zandhazen. Feesten 
en een feestje bouwen kunnen ze als 
de beste. Hiervan zijn al enkele voor-
proefjes gegeven en ook de afterpar-
ty na de bekendmaking van het paar 
was daar weer een bewijs van.

De bruiloft vindt dinsdag 4 maart 
plaats in gemeenschapshuis ( hoe 
toepasselijk ) Den Hazenpot en be-
gint om 12.00 uur met een koffieta-
fel. Daar zijn kaartjes voor te koop en 
die zijn verkrijgbaar bij Den Hazenpot 

. Ze zijn te bestellen via telefoonnum-
mer 0492-463550. Hier moet je wel 
snel bij zijn want op is op. Dat het er 
goed toeven zal zijn werd tijdens de 
bekendmaking al duidelijk want toen 
was er al worst en kaas in overvloed, 
geschonken door de jongste vereni-
ging van Boerdonk De Agrarische 
Ondernemersvereniging.

Om 13.00 uur begint de trouwerij 
met ruimte voor bezwaarmakers en 
met enig geluk kan er nadien ge-
trouwd worden waarbij Prins Joan 
den 1e  de huwelijksvoltrekking zal 
verrichten onder zijn motto ‘Niet ie-
der zaadje wordt een karbonaadje’. 
Hierna  begint het feest met receptie 
vanaf 14.30 uur.
Iedereen is van harte welkom, mist 
verkleed in boerenoutfit.

Als er mensen zijn die bezwaar heb-
ben tegen dit huwelijk kunnen zij zich 

wenden tot Notaris van Boerdonk 
op telefoonnummer 06-11299125 
of per mail cvandentillaar@home.nl.
Uw bezwaar kan tijdens de trouwe-
rij echter alleen maar in behandeling 
worden genomen als het ingediend is 
voor 24 februari en slechts de eerste 
8 bezwaren worden openbaar behan-
deld.

Boerdonk - Toneelvereniging Gèr 
Gespeuld is zeer tevreden over de 
wijze waarop de opening van haar 
theatercafé is gegaan en de reacties 
die ze hebben ontvangen. Kroeg-
baas Ger en zijn vrouw Corrie ont-
vingen veel complimenten over de 
gastvrijheid die ze uitstraalden en 
hun nette taalgebruik. Rietje werd 
geprezen over de wijze waarop ze 
de bediening deed, heel deftig met 
handschoenen aan en altijd vrien-
delijk naar de klanten. Billy en Asley 
kunnen zo een workshop beginnen 
over het maken van menukaarten en 
het bedenken van gerechten. Heel 
origineel en toch lekker. 

Men moest wel lachen om de rare 
maffioso en hun miljoenendeal die 
ze ten koste van Pino, Ernie, de Ka-
meleon en De Neus hebben geflikt 
en dat zonder Inimieni. Velen zijn 
jaloers op Elsie, die ondanks haar 
smetvrees toch vriendin mag zijn 
van mevrouw DE GROOT en zo 
regelmatig in contact komt met be-
roemde mensen. Verschillende men-
sen hebben Peer al benaderd voor 
een klusje in huis. En dat Koningin 
Maxima een kijkje kwam nemen dat 
was de kers op de taart al moet men 
zeggen dat Madeleine Wolletrui tot 
Fijnvandraad het bezoek uitstekend 
heeft voorbereid. 

Tot slot veel ontzag voor het zware 
werk dat Louis de postbode moet 
verrichten. Vooral met kerst met al 
die kerstkaarten. Ook was er veel 
bewondering voor de strakke regie. 
Men wist dat het druk zou worden 
maar iedereen was op zijn of haar 
taak voorbereid en niemand viel uit 
zijn rol. Emotioneel werden de be-
zoekers bij de aankondiging van het 
afscheid van vaste schminkster An-

nie Rijkers die na ruim 30 jaar met 
pensioen gaat. Heel veel lof is uit-
gegaan naar het bouwteam en de 
binnenhuisarchitecten  die het the-
atercafé tot de mooiste kroeg van 
de regio maakte. Tot slot was er veel 
gezelligheid dankzij al die bezoekers. 
Heel veel dank aan iedereen die er is 
geweest of heeft meegeholpen aan 
6 fantastische toneeldagen. We heb-
ben het weer Gèr Gespeuld.

Boerdonk – De jaarlijkse Après ski 
party voor de jeugd van 14 t/m 18 
jaar wordt gehouden op  vrijdagavond 
28 februari. De voorverkoop voor dit 
feest zal zijn op 10 februari om 19.00 
uur in Den Hazenpot in Boerdonk. 

Dit jaar komt de internationaal beken-
de DJ Carlo draaien op HET carnavals-
feest van 2014! Dj Carlo draait al jaren 
in clubs op Ibiza, Kos en Gran Canaria 
waar hij de jeugd entertaint  met zijn 
swingende muziek. Verder zullen de 
winnaars van de DJ-Contest, DJ Ra-
muro Diaz en Jaimy Teunissen een uur 
lang draaien. Samen zorgen zij voor 
een super vet feest!

Door de nieuwe regels omtrent het 
drinken van alcohol zullen alleen de 

jongeren van 18 jaar een bandje krij-
gen. Om dit goed te kunnen controle-
ren zal iedereen die een bandje wil een 
geldig origineel identiteitsbewijs mee 
moeten nemen. Tot 22.30 geldt: bin-
nen is binnen en tot 23.00 uur wordt 
er geen alcohol geschonken. Dit feest 
wil je ook dit jaar niet missen, dus zorg 
dat je op tijd bij de kaartverkoop bent. 

Boerdonk - Dit initiatief krijgt de 
naam: ‘Goede doelen week Boer-
donk!’ Aan dit initiatief doen alle 
landelijke collectes mee waarvoor de 
afgelopen jaren in Boerdonk is gecol-
lecteerd!

De collecteweek is vastgesteld van 2 
tot 7 juni 2014. De gemeente Veghel 
heeft hiervoor een vergunning ver-
leend. Velen hebben al iets gehoord 
over de Goede Doelen Week. 
De Goede Doelen Week houdt in dat 
er in één week voor het gehele jaar 
geld opgehaald wordt voor alle goe-
de doelen tegelijk. De Dorpsraad van 
Boerdonk heeft het initiatief op zich 
genomen, omdat in andere dorpen 
gezamenlijke collectes een groot suc-
ces zijn.

De voordelen zijn: Ze komen nu maar 
1 keer per jaar aan uw deur in plaats 
van 13 keer. Alle landelijke collectes 
waarvoor in Boerdonk wordt gecollec-
teerd blijven gewaarborgd. De deel-
name is groter, door de manier waarop 
het georganiseerd wordt. Mensen zijn 
bewuster met de goede doelen bezig.

Boerdonkse verenigingen en organisa-
ties die bijvoorbeeld loten verkopen, 

blijven hun eigen acties voortzetten en 
die kan men dus gewoon aan de deur 
verwachten. De organisatie hoopt dat 
men het initiatief met enthousiasme 
ontvangt.

Namens de werkgroep Goede Doelen 
Week Boerdonk: Jantje Beton (Ou-
dervereniging St. Nicolaasschool), 
Reumafonds (Wilhelmien Smulders), 
Hartstichting (Toos v.d. Wetering), 
Kinderhulp (Marietje Bevers), Maag 
Lever Darm Stichting (Ronald Kuij-
pers), Epilepsie fonds (Margreet 
Toonders), Rode Kruis (Arabelle v.d. 
Valk), ANGO (Mien Tielemans), KWF  
kankerbestrijding(Maria v.d. Bosch), 
Nierstichting  (Maja v. Alphen), Brand-
wonden stichting(Harrie v.d. Heuvel), 
Diabetes fonds(Jet v.d. Vossenberg), 
Landelijke Vastenaktie (Joke v.d. Elsen)

Heeft men nog vragen dan kan  men 
mailen naar goededoelenweekboer-
donk@hotmail.com of bellen naar 
Toos v.d. Wetering, tel: 0492-464579
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Pater Becanusstraat 5  •  Beek en Donk  •  tel (0492) 463 496    
www.mandenmanmeubelen.nl

Wilt u meer weten over het productaanbod?

Kijk ook op onze website.

ML S

IEDER Z’N 
EIGEN STOEL
Lange mensen hebben een 

relatief hogere zit nodig en 

langere voetenbank. 

Voor kleinere mensen mag het 

allemaal ietsje korter zijn. 

De meeste fauteuils zijn 

daarom verkrijgbaar in drie 

uitvoeringen: small, medium 

en large. De verschillende 

maten staan bij ons voor 

u klaar.

VOORKOM RUGKLACHTEN
Horizontaal instellen of juist helemaal rechtop, hij 

biedt altijd goede steun aan uw nek, rug, lende en 

wervelkolom. Dat helpt om rugklachten te voorkomen.

CURTIS
Als u kiest voor de fauteuil Curtis kiest u voor optimaal zitcomfort. 

Deze fauteuil is voorzien van een speciale vulling waardoor u bij de 

eerste aanraking het comfort ervaart. 

 In leer vanaf

1.849,-

relax 
C O L L E C T I E

 In leer vanaf1.595,-

relax 
C O L L E C T I E

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin uitrusten 

met de opstahulp. Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan 

uit de fauteuil. Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin 
uitrusten met de opstahulp.
Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan uit de fauteuil. 
Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

Relaxspecialist

relax
c o l l e c t i e
relaxrelax
c o l l e c t i e

Overtuig u van de kwaliteit 

en het zitcomfort 

door de meubels in de winkel

te bekijken en uit te proberen.

Change

Charles

Relaxfauteuil v.a.

e 1595,-

U bent van harte welkom

in onze showroom.
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De AWBZ houdt u bezig merk ik; u 
maakt zich zorgen. Dat is heel begrijpe-
lijk. Want de regeling is ingewikkeld en 
verandert steeds. Per 1 januari 2013 is de 
vermogensinkomensbijtelling ingevoerd, 
waardoor 8% van uw spaargeld wordt 
meegenomen voor de berekening van de 
eigen bijdrage bij blijvende opname in een 
verpleeg-of verzorgingstehuis. En nu zijn 
per 1 januari dit jaar een aantal aftrekpos-
ten geschrapt, zoals de ouderen- en de 
Wajong toeslag en is de standaard kor-
ting van 8% of 16% op de eigen bijdrage 
vervallen. Hiervoor is maar 1 aftrek in de 
plaats gekomen en dat is de aftrek (niet) 
pensioengerechtigde leeftijd. 

Wat houdt dat nu concreet voor uw situ-
atie in? En wat kunt of moet u doen om 
de pijn van de maximale hoge eigen bij-
drage te verzachten?

Ik kan het u hier niet vertellen want dat is 
namelijk per situatie heel verschillend. De 
AWBZ regeling op zich is al ingewikkeld, 
maar ook de fiscale, financiële en erf-
rechtelijke gevolgen voor uw specifieke 
situatie moeten worden overzien. Vaak 
wordt in het algemeen geadviseerd om 
te gaan schenken en/of uw testament te 
wijzigen. Hierbij bestaat het gevaar dat u 
maatregelen treft die wellicht ongewens-
te effecten veroorzaken bij uw kinderen. 
Want als u bijvoorbeeld schenkt op papier 
aan uw kinderen kan dat van invloed zijn 
op een eventuele uitkering die zij hebben 
en/of wanneer u de vorderingen van de 
kinderen die zij krijgen na een overlijden 
van een van de ouders, opeisbaar maakt, 
betekent dit dat zij er belasting over moe-
ten gaan betalen. Allemaal zaken waar 
goed bij stilgestaan moet worden voordat 
u maatregelen treft. Laat ons de gevol-
gen van een eventuele verplichte AWBZ 
bijdrage voor u uitrekenen én tegelijk uw 
testamenten checken, zodat u goed bent 
voorbereid op de toekomst.  

Annet van Gils-Kuys
www.mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 
Havenweg 2 te
Aarle-Rixtel

Annet van Gils-Kuys
www.mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 

Beekse Schut viert teer- of patroonsdag

Beek en Donk - De katholieke kerk 
viert op 17 januari het feest van Sint 
Antonius-Abt, patroonheilige van het 
Sint Antoniusgilde Beek. Uit prakti-
sche overwegingen viert dit gilde de 
teer- of patroonsdag de woensdag op 
of na 17 januari. De mis voor de over-
leden leden van het gilde wordt de 
zondag ervoor opgedragen. Dit jaar 
was de mis op zondag 19 januari. 

Het gilde was in vol ornaat in de kerk 
aanwezig om haar overleden leden 
in gebed te herdenken. Na de viering 
werden de pastoor en de kerkgangers 
uitgenodigd op de koffie of ´n borreltje 
in het gildehuis Café Thuis. 

Woensdagmorgen 22 januari kwa-
men de gildeleden al om 08.00 uur 
bij de familie Verhoeven samen om 

de teerdag te vieren. Vandaar ging 
het gilde eerst naar keizer Huub van 
den Bergh om voor hem te vendelen 
en hem daarna te begeleiden naar 
het koningspaar Piet en Diny Swin-
kels. Ook daar bracht Joshy Gevers de 
vendelgroet. Na de groet nodigde de 
koning het gilde uit op de koffietafel, 
die zich uitstekend liet smaken. Hierna 
werd het traditionele bezoek gebracht 
aan Verzorgingshuis De Regt, waar 
gildepastor Jan Engels voorging in de 
viering en nadien onder het genot van 
een kopje koffie wat te buurten met de 
aanwezige bewoners. Er werd geven-
deld voor de gastvrije verzorgers en de 
enthousiaste bewoners van De Regt. 
Joshy Gevers had ´n zware dag, want 
even later stond de vierde vendelgroet 
op het programma, deze keer voor de 
wereldlijke overheid, vertegenwoor-

digd door burgemeester Ubachs en 
wethouder Biemans. De gildebroeders 
en –zusters werden na de groet uitge-
nodigd om in de raadszaal samen met 
hen het glas te heffen.

Hierna werd opgetrokken naar het 
gildehuis, waar Joshy voor de laatste 
keer deze dag vendelde, deze keer 
voor de kasteleins van Thuis. Hiermee 
werd het officiële deel van de dag af-
gesloten en was het tijd voor het edu-
catieve deel van de dag: de excursie. 
Daarvoor werd deze keer de Lage Dijk 
opgezocht, waar Michel en Tanja Van 
de Ven-Vogels een groot en modern 
melkveebedrijf opgezet hebben. Na 
een interessante inleiding werd de 
nieuwe stal bezichtigd. Het was heel 
bijzonder om kennis te kunnen nemen 
van wat er gebeurd om op een dier- en 

milieuvriendelijke wijze te zorgen dat 
elke dag weer gezonde zuivelproduc-
ten op tafel komen. Daarbij gebruik-
makend van de modernste apparatuur. 
Voor alle gildeleden, met of zonder 
agrarische achtergrond, was het een 
zeer leerzame middag. 

Om 18.00 uur begon in het gildehuis 
het feestelijke deel van de teerdag met 
de gildemaaltijd. De kasteleins hadden 
goed hun best gedaan en het smaakte 
allemaal uitstekend. Na de maaltijd 
zorgde gezelschap De Vrolijke Vijf uit 
Mariahout met hun liedjes voor het 
vermaak. De avond vloog voorbij en 
het was tegen middernacht dat kapi-
tein Piet Swinkels de teerdag af sloot 
met een dankwoord aan iedereen die 
aan het slagen van deze dag bijgedra-
gen heeft.

Beek en Donk - Veel aandelen-
beurzen hebben de afgelopen tijd 
records gebroken, maar in Neder-
land is het zover nog lang niet. Toch 
heeft de Amsterdamse beurs in 
2013 goede resultaten behaald. 

De graadmeter AEX is in het afge-
lopen jaar opgelopen van 343 naar 
eindstand 401. Ook de beleggings-
studieclub heeft hiervan geprofi-
teerd  en de aandelenportefeuille is 
dan ook ruim €2800,- gestegen.

Hoe groot is de kans dat oude tij-
den herleven en de AEX-index, de 

hoofdgraadmeter van onze Amster-
damse beurs, weer terugkeert naar 
de toppen van dertien jaar geleden? 
En wat zijn de verwachtingen voor 
2014? Als de beurs goed presteert 
vallen tegenvallers nog sterker op 
dan gewoonlijk. Imtech, BAM, TNT-
Express en Air France KKLM waren 
in 2013 de grote tegenvallers op 
de beurs. De druk om dit jaar beter 
te presteren is hoog. Aandelen, die 
dit jaar door enkele banken worden 
geadviseerd zijn o.a. ING, SBM Off-
shore, Arcelor Mittal, Randstad, en 
Philips.

De economie klimt langzaam op, 
maar de groei is nog erg beperkt. 
Stimulerende factoren zijn toename 
van het vertrouwen, een florerende 
huizenmarkt, afname van de werk-
loosheid en toename van de eco-
nomische bedrijvigheid. Op dit mo-
ment zijn aandelen zo ongeveer het 
enig alternatief om een beetje ren-
dement te maken. Op de spaarreke-
ning wordt maar amper rente ver-
goed. De beleggingsstudieclub heeft 
zich tot doel gesteld in gezamenlijk 
overleg bij haar leden inzicht bij te 
brengen in de wereld van aandelen 
en obligaties en in optiecontracten.

Wilt u meer weten over beleggen 
van uw spaarcenten in effecten, zo-
als aandelen en opties,   sluit u zich 
dan aan bij onze beleggingsstudie-
club. Elke 2e dinsdag van de maand 
is er van 20.00 – 22.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk een bijeenkomst. Belangstel-
lenden kunnen vrijblijvend één of 
enkele bijeenkomsten bijwonen om 
daarna definitief te beslissen.

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht bij secretaris Jan van 
Erp, telefoon 0492-465412  of via 
e-mailadres: janenrikyvanerp@live.nl

Beleggingsstudieclub Laarbeek profi teert van goede resultaten AEX

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

De Vos

Aangezien we nog steeds geen 
sneeuw gehad hebben, gebruik 
ik deze week maar een foto die 
ik enkele jaren geleden maakte 
van deze vos in de sneeuw. Deze 
vos heb ik gefotografeerd in de 
buurt van de waterzuivering in 
Aarle-Rixtel, na het vinden van 
sporen in de sneeuw. Ik heb daar-
voor wel enkele ochtenden in de 
vrieskou op mijn schuilplekje zit-
ten wachten voor hij zich liet zien 
bij het jagen achter de water-
hoentjes.
Doordat de wind goed stond, en 
door het ruisen van het water 
in de stuw, had de vos mij niet 
in de gaten en heb ik hem een 
half uurtje kunnen volgen bij zijn 
jacht.

In onze contreien zijn de vossen 
erg schuw dus je moet er vaak 
wel wat voor over hebben om 
er een te kunnen fotograferen, 
maar als dit dan lukt is het wel 
weer erg genieten in ons Mooie 
Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Waterzuivering, Aarle-Rixtel
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14 februari is het Valentijnsdag.
Omroep Kontakt wil dit graag samen met jou vieren.

Heb jij iemand die je wil verrassen?
Stuur dan een mailtje naar info@kontaktfm.nl en vertel
daarin waarom je die persoon een bloemetje wil geven.

Wie weet verzorgt Omroep Kontakt op 
14 februari dan het door jou 

aangevraagde bloemetje.

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Kom kennismaken op onze basisscholen

OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A

Beek en Donk
Burg. van den Heuvelstraat 16 

Lieshout
Tel: 0492 465527

info@obshetklokhuis.nl
www.obshetklokhuis.nl

OBS De Driehoek
Jan van Rixtelstraat 26

Aarle-Rixtel
Tel: 0492 383003

info@3hoek.nl
www.3hoek.nl

Beek en Donk
Informatieavond:  dinsdag 18 februari  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  woensdag 19 februari    8.45 - 11.00 uur
Open huis:   woensdag 19 februari  18.00 - 20.00 uur

Lieshout
Informatieavond:  maandag 17 februari  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  dinsdag 18 februari     9.30 - 11.30 uur 
Open huis:   woensdag 19 februari  18.00 - 20.00 uur

Informatieavond:  woensdag 12 maart 20.00 - 21.30 uur
Kijkochtend:   vrijdag 21 maart  10.30 - 12.00 uur
De kijkochtend start om 10.30 uur met een spetterend optreden van onze 
kleuters voor u en uw kinderen.

Openbaar onderwijs
Want de toekomst van uw kind 
begint bij een goede keuze

Een school met PIT!
Passie in prestatie

Ik samen met de ander
Totale ontwikkeling

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

Laarbeeks junior en senior liedjesfestival

Zanggroep Zingiz luistert dienst op in 
Elkerliek Ziekenhuis

Miniplaybackshow Mariahout

Zitvolleybal door leerlingen van 
Commanderij College Laarbeek – Omroep Kontakt heeft voor kinde-

ren tot en met 15 jaar een junior liedjesfestival 
georganiseerd. Dit wordt gehouden op zater-
dag 22 februari in het Dorpshuis in Lieshout. 
De aanvang van deze middag is 14.00 uur.

Het is een laagdrempelig evenement en de 
deelnemers dingen mee naar de eervolle prijs 
voor het leukste jeugdcarnavalslied van Laar-
beek. Het junior liedjesfestival wordt live uitge-
zonde op Omroep Kontakt.

De laatste zondag voor carnaval, 23 februari, 
vindt het grootste familiefeest van Laarbeek 
plaats. Omroep Kontakt houdt dan het Laar-
beeks liedjesfestival voor senioren. Iedereen 
die daar plezier aan beleeft kan tijdens dit laag-
drempelige evenement wederom meedingen 
naar d eeervolle prijs voor het leukste carna-
valslied van Laarbeek. 

Er wordt live meegezongen met een vooraf 
opgenomen cd (inclusief zang dus) of live met 

een muziekband of cd zonder de vooraf opge-
nomen zang. De keuze hierbij is aan de deel-
nemers zelf.

Een deskundige jury gaat kijken, luisteren en kie-
zen wie als winnaar met de eer mag gaan strij-
ken. Ook wordt er een publieksprijs ingesteld: 
elke bezoeker kan tijdens het junior-liedjesfesti-
val zo zijn/haar beste nummer kiezen. Iedereen 
mag zoveel formulieren invullen als men wil.  Per 
formulier betaalt men €0,50. Voor meer info ga 
naar de website  www.kontaktfm.nl.

Het beloven twee gezellige, spectaculaire mid-
dagen te worden. Entreekaarten zijn nu ver-
krijgbaar  voor het Juniorfestival  €2,00 en 
voor het seniorfestival €4,00. De entreekaar-
ten zijn te verkrijgen op de voorverkoopadres-
sen: Bloemisterij Bloom Aarle-Rixtel, Jo Ceelen 
Drogisterij Beek en Donk, Top1Toys Lieshout, 
Jumbo Mariahout, en natuurlijk in de Studio 
van Omroep Kontakt in Beek en Donk. Wees 
er wel snel bij, want op = op.

Beek en Donk/Helmond -  Langzamerhand 
begint het een traditie te worden voor Zang-
groep Zingiz, om aan het begin van het jaar 
een dienst op te luisteren in het Elkerliek Zie-
kenhuis. 

Ook dit jaar zullen zij voor de zieken, familie en 
andere belangstellenden de dienst opvrolijken 
met mooie liederen. Iedereen die geïnteres-
seerd is, is welkom op zondag 9 februari, 10.00 
uur in de kapel van het Elkerliek Ziekenhuis.

Op zondag 16 februari houdt de jeugdcom-
missie van CV De Heikneuters weer haar jaar-
lijkse miniplaybackshow. Met 30 optredens, 
verdeeld over verschillende leeftijdscatego-
rieën, belooft het ook dit jaar weer een spet-
terende middag te worden.

Tijdens de generale repetitie op zondag 9 fe-
bruari, zullen alle deelnemers voor de laatste 
keer de kans krijgen om op het podium hun act 
te oefenen en eventuele tips in ontvangst te 

nemen, zodat ze tijdens de miniplaybackshow 
een geweldig optreden kunnen neerzetten.

Ieder jaar lijkt het niveau van de miniplayback-
show te verbeteren en ook dit jaar zullen alle 
deelnemers er voor zorgen dat de jury geen 
woorden meer heeft voor de creativiteit, ori-
ginaliteit en performance. Wilt u een keur aan 
wereldartiesten zien optreden, kom dan op 
zondag 16 februari naar het buurthuis in Ma-
riahout, aanvang 13.00 uur.

Beek en Donk - Leerlingen van het Comman-
derij College in Gemert hebben, op maandag 
27 januari, in opdracht voor hun profielwerk-
stuk een zitvolleybaltoernooi georganiseerd 
voor leerlingen uit groep 7 en 8 voor Dalton 
basisschool ’t Otterke. 

De bedoeling van dit toernooi was om deze 
leerlingen te laten ervaren hoe het is om met 

een beperking te sporten. Het toernooi is goed 
verlopen en de leerlingen waren erg positief! 
Na het interviewen van een aantal leerlingen 
zijn zij tot de conclusie gekomen dat de leer-
lingen zich nu bewuster zijn geworden van de 
moeilijkheidsgraad van sporten met een be-
perking. Linda Verheijen en Ilone van Stiphout 
hebben hun doel bereikt en hebben een hele 
leuke, gezellige en sportieve middag gehad!
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DIRECT
GEZOCHT

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

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Verkoopmedewerker 
Voortenten/vouwwagens (m/v)

Technisch medewerker (m/v)

Verkoopmedewerker Sport (m/v)

Medewerker Verkoop binnendienst (m/v)

Weekendhulpen/vakantiekrachten (m/v)

Medewerker 
Orderentry/inkoop administratie (m/v)

Fulltime functie: 38 uur
Verkoopervaring vereist

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 38 uur

Fulltime functie: 40 uur

Leeftijd: vanaf 16 jaar

Fulltime functie: 40 uur

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

Boeiende documentaire op lezingavond 
Aarlese heemkundekring

Voeding en beweging: de oplossing tegen dementie?

Op maandag 10 februari wordt in 
zaal Van Bracht de documentaire 
“Het Slot van de Spiritijnen” ver-
toond, dit op initiatief van de Aarlese 
heemkundekring.

Wat speelde zich achter de muren van 
kasteel Gemert af in het jaar voordat 
de Spiritijnen verhuisden? Nelleke 
Dinnissen en Paul van Laere volgden 
een jaar lang de Spiritijnen (paters van 
de H. Geest) in Gemert en voerden tal-
loze gesprekken met hen. Het leverde 
136 uur film op, waaruit een film van 
85 minuten gedestilleerd werd. De 
film toont hoe de paters en broeders 
van de H. Geest in het leven staan, wat 
hen beweegt en heeft gemotiveerd. 
De film laat van de paters en broe-
ders persoonlijke ontboezemingen

zien: openhartig, hartverwarmend, 
aangrijpend en diepmenselijk. Leken, 
ook niet - kerkelijken,- zullen bij het 
zien van een sterk genuanceerd beeld 
krijgen van het leven van (individuele) 
paters en broeders, maar ook van hen 
die later een andere keuze maakten.

De film toont ook veel vieringen: 
naast ‘gewone’ vieringen, uitvaarten, 
jubilea, een Aswoensdagviering, maar 
ook hoe in het kasteel werd stil ge-
staan bij de jaarwisseling.

De film kreeg als titel ‘Het Slot van de 
Spiritijnen’, waarbij het woord ‘slot’ 
niet alleen verwijst naar het kasteel, 
maar ook naar de eindfase. Aan het 
begin van de film wordt de poort, die 
naar het kasteel leidt geopend en aan 

het eind wordt deze gesloten. Bijna 
honderd jaar was het kasteel de thuis-
haven voor diverse generaties van 
missionarissen en nu zij de voltooiing 
van hun leven naderen, werden zij ge-
dwongen om te vertrekken.

Deze film werd vorig jaar al een keer 
vertoond in een uitverkocht Kouwen-
bergs kerkje. Vanwege de grote be-
langstelling heeft de heemkundekring 
de film nu in haar programma opge-
nomen. Na afloop geeft Pater Martien 
van Moorsel een nadere toelichting 
en kunnen vragen worden gesteld. 
De film begint om 20.00 uur in zaal 
Van Bracht en is voor iedereen gratis 
toegankelijk

Helmond - Diëtiste Frency van Dom-
melen en fysiotherapeut Dorine van 
Hout praten op donderdag 20 fe-
bruari over vitaliteit en wat dit kan 
betekenen in het voorkomen en/of 
stabiliseren van dementie. Vragen 
over dit thema kunnen worden ge-
steld  en worden beantwoord door 
deze dames, beiden gespecialiseerd 
in de behandeling van mensen met 
dementie.  

Het Alzheimer Café Helmond is een 
ontmoetingsplaats voor iedereen 
die met dementie te maken heeft. 
In een ongedwongen sfeer kan 
men lotgenoten ontmoeten, infor-
matie krijgen en ervaringen delen.  
Vanaf 19.00 uur zijn belangstel-
lenden van harte welkom in de re-
creatiezaal van de Ameideflat. Het 
programma start om 19.30 uur.  De 
entree is gratis. Het Alzheimercafé 

Helmond is er elke derde donder-
dagavond van de maand, in Ser-
viceflat de Ameide, Ameidepark 8 
in Helmond.

Als men vooraf vragen heeft kan 
men contact opnemen met Lies van 
Houtem, Stichting LEVgroep Leven 
& Verbinden, telefoon 0492 - 59 
89 89 (tijdens kantooruren).

Lezerspodium

Algemeen Belang Laarbeek blijft kritisch 
op gevaarlijke verkeerssituaties
Tijdens de laatste vergadering 
van de commissie Beheer Open-
bare Ruimte (BOR) heeft Alge-
meen Belang Laarbeek (ABL) 
weer aandacht gevraagd voor en-
kele (potentiele) gevaarlijke ver-
keerssituaties. Zo kwamen onder 
andere de snelheidsmetingen van 
de Bosscheweg in Beek en Donk 
aan bod. Snelheidsmetingen heb-
ben uitgewezen dat meer dan 
80% zich niet aan de snelheid 
houdt op het stuk tussen de Mgr. 
Verhagenstraat en de Gemertse-
weg. ABL beschouwd dit als een 
onacceptabele situatie.

Een andere verkeerskwestie die 
aan de orde kwam, was de (tij-
delijke) ontsluitingsweg die wordt 
aangelegd voor onder andere 
de Beekerheide en de wijk “De 
Beekse Akkers”. Deze weg wordt 
aangelegd om verkeer moge-
lijk te maken in verband met de 
aanpak van de Oranjelaan. Uiter-
aard moet een goede ontsluiting 
mogelijk zijn, maar zwaar ver-
keer door een nieuwe wijk met 
jonge kinderen vraagt om spe-
ciale maatregelen. Die zijn (nog) 
niet genomen. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid dat bijvoorbeeld de 
Opstal in Aarle Rixtel te maken 
krijgt met sluipverkeer dat een 
korte route zoekt naar het Laar. 
Burgers uit Aarle Rixtel hebben 
zich al bij ABL gemeld en maken 
zich zorgen. Dat doen wij ook! Zo 
hebben we in 2013 gevraagd om 
de verkeersveiligheid te evalueren 
met betrekking tot de kruising 

Oranjelaan / Lieshoutseweg en 
de nabijgelegen brug. Hier wordt 
vaak het rode licht genegeerd met 
als gevolg gevaarlijke situaties. De 
provincie wil hier echter niets aan 
doen. Gelukkig wordt er wel meer 
gecontroleerd en veel bekeurin-
gen uitgedeeld. 

Bovengenoemde situaties zijn zo-
maar enkele omschrijvingen van 
potentieel gevaarlijke verkeers-
situaties die recent aan de orde 
zijn gekomen in de commissie 
BOR. De politie, provincie en de 
gemeente verschuilen zich met re-
gelmaat achter de verkeerscijfers. 
Er gebeuren nauwelijks ongeval-
len met letsel en uiteraard is ABL 
daar blij mee. Dit is een van de 
belangrijkste graadmeters van de 
genoemde instanties. Wat echter 
niet gemeten wordt, zijn de po-
tentieel gevaarlijke situaties. In het 

bedrijfsleven is het heel normaal 
deze te monitoren. Het blijkt zo te 
zijn als je maatregelen neemt om 
de potentieel gevaarlijke situaties 
te verminderen, er extra stappen 
genomen kunnen worden om on-
gevallen met letsel te verminde-
ren. Dit is een model waar ABL 
veel waarde aan hecht. Uiteraard 
is verkeersgedrag ook een men-
taliteitskwestie, maar (verkeers-)
remmende maatregelen kunnen 
uitkomst bieden!

ABL zal de verkeerssituatie in heel 
Laarbeek scherp blijven volgen en 
daar waar nodig om actie vragen, 
daar kunt U in de toekomst van 
op aan!

Jordy Brouwers
Algemeen Belang Laarbeek

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Nu op elke 
3 kilo Proplan 
Hondenbrokken 
€ 6,- kassakorting

Oke 
kattenbrokjes
 € 14,-

20 ltr. 
Kattenbakvulling 
klompvormend
€ 7,95

2,5 kilo Gemengd 
Konijnenvoer
 € 1,99

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Yammas gaat schaatsen

Mariahout – Yammas heeft we-
derom een gezellige druk bezochte 
soosavond gehad op vrijdag 24 ja-
nuari. Maar liefst 42 leden waren 
aanwezig. 

De creatieve leden konden leuke 
doosjes beschilderen en beplak-
ken. Er werden onder andere mooie 
creaties gemaakt voor komende 

Valentijnsdag. Daarnaast kon men 
streetdance,  voetballen in de gym-
zaal of lekker achterover geleund 
naar The Voice Kids kijken. 

Vrijdag 7  Februari staat een uitstapje 
op het programma: schaatsen in het 
Sportiom te ‘s-Hertogenbosch. Ver-
trek om 18.00 uur vanaf het buurt-
huis. Zorg dat je op tijd bent. 

Verzamelgebouw Zeven-B
Kantoorunits vanaf 16 m2 tot 80 m2. 
Huurprijs vanaf € 175,- per maand. 

WWW.BERKKERKHOF.NL
TEL.: 0492-38 66 00

TE HUUR 
Helmondseweg 7b te Aarle-Rixtel
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voetbal

Sparta’25
Zaterdag 8 februari
14.30 Sparta’25 A1 - Nooit Gedacht A1
14.45 Boekel Sport A3 - Sparta’25 A2
14.45 Rood Wit’62 B1 - Sparta’25 B1
14.30 Rhode B3 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - DVG B2
13.00 MULO C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta’25 C2 - NWC C2
12.15 Erp C3 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4G - Brandevoort C3G
11.30 Sparta’25 D1 - Nooit Gedacht D1
11.30 Blauw Geel’38 D9 - Sparta’25 D2G
11.30 Sparta’25 D3 - SC Helmondia D3
12.30 Brandevoort D5 - Sparta’25 D4
10.15 Sparta’25 E1 - Boekel Sport E1
10.45 Bruheze E4 - Sparta’25 E2
09.15 NWC E10G - Sparta’25 E3G
09.15 Sparta’25 E4 - Rhode E3
09.15 Gemert E9 - Sparta’25 E5G
09.15 Rhode E6 - Sparta’25 E6
09.15 Sparta’25 E7G - Gemert E7
09.00 Brandevoort F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - ASV’33 F1
10.30 Erp F2 - Sparta’25 F3G
10.30 Sparta’25 F4G - VOW F2
10.30 Rhode F3 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - Brandevoort F10
10.30 Rhode F6 - Sparta’25 F7
10.30 Sparta’25 F8G - Gemert F14
13.00 Boekel Sport MC2 - Sparta’25 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen

Zondag 9 februari
11.00 Sparta’25 2 - Nijnsel 2
12.00 Rhode 3 - Sparta’25 3
12.00 Sparta’25 4 - WEC 2
11.30 ASV’33 3 - Sparta’25 5
12.00 Avanti’31 4 - Sparta’25 6
10.00 Volkel 5 - Sparta’25 7
10.00 Sparta’25 8 - SCMH 2
11.00 Milheezer Boys 5 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 10 - Vorstenbossche B 4
10.00 Sparta’25 VR1 - DAW VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 8 februari
14.30 ASV’33 A1 – ONDO A1
14.30 DVG B1 – ASV’33 B1
15.00 Someren B3 – ASV’33 B2
14.30 ASV’33 MB1 – Hapse Boys MB1
13.00 Baarlo C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – Erp C2
13.00 Blauw Geel’38 C8 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 – Rhode D3
10.30 ASV’33 E1G – Neerkandia E1
10.30 ASV’33 E2G – MULO E6
09.30 VOW E2 – ASV’33 E3G
09.30 Avanti’31 E5 – ASV’33 E4
10.30 Sparta’25 F2 – ASV’33 F1
09.15 Someren F1 – ASV’33 F2
10.00 SC Helmondia F2G – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Blauw Geel’38 F11
09.15 ASV’33 F5G – Venhorst F4G

Veteranen zaterdag 8 februari
16.30 ASV’33 – Mierlo-Hout

Senioren zondag 9 februari
14.30 Laar 1 – ASV’33 1
12.00 Nijnsel 3 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Sparta’25 5
12.00 ASV’33 4 – Blauw Geel’38 10
12.00 Mierlo Hout 7 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – ONDO VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 1 februari
RKPVV A1 – ASV’33 A1 3-0
ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B1 4 -1
ASV’33 B2 – Deurne B3 3-5
ASV’33 C1 – Vitesse’08 C1 3-0
ASV’33 C3 – Blauw Geel’38 C5 3-9
Blauw Geel’38 D4 – ASV’33 D1 0-5
ASV’33 D2G – Nijnsel/TVE D1 5-0
SC Helmondia E1 – ASV’33 E1G 3-5
Mierlo Hout E4 – ASV’33 E2G 5-4
ASV’33 E3G – Stiphout Vooruit E4G 1-9
ASV’33 E4 – Mierlo Hout E9 1-7
ASV’33 F1 – Blauw Geel’38 F2 6-1
ASV’33 F2 – Bavos F1 2-3
ASV’33 F3G – Liessel F3G 2-0
WEC F3G – ASV’33 F4 2-1
Gemert F11 – ASV’33 F5G 11-0

Uitslagen Senioren zondag 2 februari
SSE 1 – ASV’33 1 4-4
SSE 2 – ASV’33 2 1-2
Boskant 3 – ASV’33 4 3-5
ASV’33 5 – S.V. Brandevoort 4 2-6
*Wijzigingen onder voorbehoud

Eli
Zaterdag 8 februari 
14.30 ELI A1 – SSE A1
14.30 ELI B1 – Blauw Geel/Jumbo B3
12.30 ELI C1 – Milheezer Boys C1
12.30 ELI C2 – DVG C3
10.30 ELI E3 – Nijnsel/TVE E2
10.30 ELI F1 – SCMH F1

13.00 Avanti ’31 B2 – ELI B2
11.30 Blauw Geel D4 – ELI D1
11.30 Irene D2 – ELI D2
10.30 ZSV E1 – ELI E1
09.30 Mierlo Hout E9 – ELI E2
10.30 rkvv Keldonk F1 – ELI F2
10.00 SV Brandevoort F13 – ELI F3

Zondag 9 februari 
14.30 RKVV Keldonk 1 – ELI 1
11.00 Deurne 5 – ELI 2
11.00 ELI 3 – Ollandia 2
11.30 ELI 4 – Boerdonk 2
12.00 Rhode  7 – ELI 5 
11.00 ELI Vr 1 –  WEC Vr 1
10.00 NWC Vr 1 – ELI Vr 2 

VV Mariahout
Zaterdag 08 februari 
10.00 Mariahout F2 - S.V. Brandevoort F4
10.00 Nijnsel/TVE Reclame F1 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F4 - WEC F3
10.30 VOW F1 - Mariahout F1
10.30 WEC F4 - Mariahout F5
11.15 Mariahout E1 - Rhode E7
12.30 Lierop D1 - Mariahout D1
13.00 Mariahout D2 - Blauw Geel’38/
          JUMBO D10
13.00 Mariahout C2 - Someren C5
13.00 Boekel Sport C2 - Mariahout C1

14.30 Mariahout A1 - Boekel Sport A2
14.30 Neerkandia B1 - Mariahout B1
15.00 Mariahout B2 - Gemert B4

Zondag 09 februari 
10.00 Blauw Geel’38/JUMBO 4 - Mariahout 2
10.30 Mariahout 5 - Erp 8
11.00 Mariahout VR1 - RKVV Keldonk VR1
11.30 Mariahout 3 - NWC 5
13.00 UDI’19/Beter Bed 9 - Mariahout 4
14.30 Cito 1 - Mariahout 1

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 2 februari 
PupE2 – OVC’63  17 – 1 
PupD1 – Rosolo 2 – 3 
Tovido – AspC2 1 – 2  
AspC1 – Rosolo 8 – 2 
AspB1 – VVO 7 – 2 
Spoordonkse Girls – JunA1 9 – 9 
Flash MW1 – MW1 10 – 4
MW2 – Kv Rooi MW3 8 – 6 
Sen 2 – SVOC’01 2  7 – 10 
Sen 1 – Klimroos 1  14 – 15 

Zaterdag 8 februari 
Sporthal Schijndel 
10.00 Avanti (S) – W1
Sporthal Lieshout
13.10 JunA1 – Be Quick 
Sporthal Sint-Oedenrode 
16.00 Kv Rooi – AspB1

Zondag 9 februari
Sporthal Bladel
12.05 Bladella 2 – Sen 2
Sporthal Diessen
15.40 DSV 1 – Sen 1

Woensdag 12 februari
Sporthal Veghel
21.15 R1 – Be Quick R1
Sporthal Bakel
21.30 MW2 – Avanti (S) MW1
Sporthal Zeeland
21.30 Emos MW1 – MW1

volleybal

Bedovo
De uitslagen:
Havoc DS 2 - Bedovo DS 1: 4-0 
(25-9, 25-12, 25-16, 25-10)
Blox MB 1 - Bedovo MB 1: 1-3 (25-
19, 17-25, 15-25, 27-30)
VC Athos ‘70 HS 1 - Bedovo HS 1: 
3-1 (25-20, 25-18, 25-19, 16-25)

Uitslagen recreanten:
Slagerij Brouwers - De Bedoeling: 
2-1 (21-25,25-24,25-12)
J. Janssen Auto’s - Oliehandel Maas: 
3-0 (25-12,25-12,25-19)
AH Kanters Erp - Bedovo DR3: 3-0 
(25-11,25-11,25-09)

handbal

KPJ
Uitslagen Aspiranten:
KPJ Beek en Donk DB1 - 
MBDE/De Sprint DB2 26-14
KPJ Beek en Donk D2- M.H.V. ‘81 D3 24-5
KPJ Beek en Donk E1 - Bergeijk E2 14-4

Aspiranten  zondag 9 februari
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 KPJ Beek en Donk D1 - Bergeijk D2 

Uitslagen Senioren 
Heren KPJ Beek en Donk - 
Bouwcenter Cent. 20-9 

Senioren zaterdag 8 februari 
19.00 Vespo 2 - KPJ Beek en Donk  Gemert 2

BEDO
Uitslagen:
Olympia ’89 – Gemengde D-jeugd 4-6
Apollo – Meisjes B-jeugd 13-5
B.M.H. ‘95 – Dames Recreanten 13-11
Saturnus – Dames 2 21-17
Niobe – Dames 1  18-17
Oranje Wit – Heren 4  35-19
White Demons – Heren 3  30-19
Aristos – Heren 2  24-27
MBDE/De Sprint – Heren 1  24-26

Zondag 9 februari 
Sporthal ’t Zand, Bakel
12.00 Acritas – Heren 3 

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen 31 januari 
Dave v/d Burgt – Marcel Bekkers  0-2
Geert-Jan Otten- Mark v/d Burgt  1-3
Dennis van Dommelen – Geert-Jan Otten  3-0
Philip Oosthoek – Dennis van Dommelen 3-0

Stand per 31 januari 
1.Mark v/d Burgt 13     32
2. Philip Oosthoek 14     29
Dennis van Dommelen 14     23
Niels Schoonings 13     21
Jan van Grinsven 14     19

Biljartclub ‘t centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 3 februari
Joop Kerkhof - Jan van Hout 0-2
Leo Migchels - Bennie Beerens 0-2
Pieter Rooijackers - Henk Hollanders  0-2
Huub Biemans - Cor van den Berg 2-0
Mies van de Biggelaar - Harrie Poulisse0-2
Cor Verschuren - Albert Kluijtmans 2-0
Jan Verbakel - Gerrit van Osch 2-0
John Labes - Ad Barten 0-2
Harrie van Kleef - Henk van de Vegt 0-2
Manuel Villalon - Hans Heldoorn 2-0
Jaspert Swinkels - Theo Verheijen 0-2
Cor Oppers - Hans de Jager 0-2
Jan van Dijk - Christ Marin 2-0
Henk Meerwijk - Antoon van Osch 0-2

Uitslagen van dinsdag 4 februari 
Tonny de Louw - Martien Swinkels  2-0
Lambert van Bree - Henk Verhappen  0-2
Leo van Griensven-Guus van de Elsen 2-0
Ad de Koning - Henk Mastbroek  0-2
Antoon Maas - Frits Wilbers  2-0
Herman van de Boom-Marinus Steegs  2-0
Wim Swinkels - Harrie Bouwmans  2-0
Hendrik Korsten - Mari van Gend  0-2
Jan van Neerven - Jan Hesselmans  2-0
Willie Vorstenbosch - Bert van de Vorst  0-2
Mari van Gend - Piet Goossens  2-0
Theo Spierings - Frits Poulisse  0-2
Theo van Hoogstraten - Mari Verbakel  0-2
Evert Baring - Tonnie Raaijmakers  2-0
Henk Meerwijk - Christ Marin  2-0
Bert van Wanrooij - Frits Tak  0-2
Piet van Zeeland - Piet Verhagen 2-0

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje.
Uitslagen 29 januari 
Lijn A
1.José en Jan 62,80%
2.Henny en Francien 62,80%
3.Mien en Jeu 55,95% 
4.Maria en Elly 55,65%
5.Jan en Mari 55,65%
Lijn B
1.Antoinnette en Ton 64,29%
2.Lien en Hanny 56,85%
3.Mien en Maria 55,06%
4.Berdy en Riet 53,27%
5.Jan en Herman 52,98%
De volgende zitting is op woensdag 12 
februari 2014, aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 30 januari
1. Cellie en Emmie 60,42%                                                                                                                                  
2. Mien en Jo 58,33%
3. Dora en Corry 55,21%                                                                                                                      
4. Leo en Nellie            54,69%                                                                                                                                     
5. Jan en Maria
    Toon en Roos 54,17%
De volgende zitting is op donderdag 6 
Februari 2014, Aanvang 20.00 uur, plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

schaken
Schaken DOT 
Uitslagen 28 januari
1-0 André Bergman - Hans Claas 
0-1 Frans v. Hoof - Zjon v.d. Laar 
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Jef Verhagen 
1-0 Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven

Uitslagen 4 februari
0-1 Herman Konter - Aloys Wijffelaars 
0-1 Hans Claas - Hein v. Bree 
1-0 Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant 
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen

Programma 11 februari
Dirk-Jan Gloudemans - Willy Constant 
Johnny v.d. Laarschot - Hein v. Bree 
André Bergman - Frans v. Hoof 
Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven 
Herman Konter - Hans Claas

rolschaatsen Jubileumjaar voor RV Olympia goed van start
Almere/Mierlo – De 10e Kerstshow 
van Rolschaatsvereniging Olympia 
was al een groot succes, maar de 
prestaties van de Mierlose verenging 
met Laarbeekse invloeden tijdens de 
Nederlandse kampioenschappen was 
de slagroom op de taart. De Mierlose 
vereniging ging met twee gouden en 
één zilveren plak naar huis.

Maandenlang hebben de leden van 
RV Olympia getraind voor het Neder-
lands kampioenschap Showrijden op 
kunstrolschaatsen onder leiding van 
de Beek en Donkse trainster Jeanne 
Janssens en haar team. Zaterdag 25 
januari werd door 9 verenigingen ge-
streden om de hoogste plaatsen in de 
5 verschillende categorieën tijdens de 
NK Showrijden. Rolschaatsvereniging 
Olympia was goed vertegenwoordigd 
tijdens deze NK; in alle categorieën was 
een team ingeschreven, bij de Jeugd-
groepen zelfs 2 teams. 

In de categorie Kleine Groep liet 
Olympia een shownummer zien met 
het thema ‘Pesten’. Ondanks een 
mooi uitgevoerd shownummer met 
veel emotie moest Olympia haar 
meerdere erkennen in de teams uit 
Nieuwegein, Moerkapelle en Beek en 
Donk. De categorie Jeugdgroep telde 
maar liefst 9 Jeugdgroepen. Het ni-
veau was hoog en de spanning was 
groot. Nadat het laatste team had ge-
reden was duidelijk dat Olympia met 
het shownummer ‘Crazy Piano’s’ Ne-
derlands Kampioen is geworden. On-
der leiding van de trainsters Veronique 
Driessens, Kristy van Vuure en Jeanne 
Janssens werd een feestje in de kleed-
kamer gebouwd. 

In de categorie Kwartet eindigde 
Olympia net naast het podium op een 
4e plaats. Het Cadet Kwartet wilde 
graag de titel Nederlands Kampioen 
van 2013 prolongeren. Met 4 teams 

in deze categorie wist het Cadet 
Kwartet van Olympia met een perfect 
uitgevoerde mix van Latin dansen de 
hoogste punten van de jury te krijgen. 
Opnieuw Nederlands Kampioen! 

Als laatste categorie werd de Grote 
Groep gereden. Laarbeekse Colet 
Claessens zat in dit shownummer. Sa-
men met 15 clubgenoten werd op ori-
ginele wijze het shownummer ‘Black 
Bird’ gereden. De choreografie werd 
goed uitgevoerd, de bewegingen wa-
ren gelijk en de rijdsters rolden soepel 
over de baan. Met een zilveren me-
daille werd dit shownummer door de 
jury beoordeeld. 

In april vinden de Europese Kampi-
oenschappen plaats. Die vinden dit 
jaar plaats in Nederland, in Almere. 
Na de prijsuitreiking op het NK wer-
den meteen de nominaties voor de 
EK Show medegedeeld; alle prijswin-

naars van de 1e, 2e en 3e plaatsen 
kregen groen licht van de bond voor 
deelname aan het EK. RV Olympia is 
met 3 teams geselecteerd en zal met 3 

teams deelnemen aan dit EK! Een be-
ter begin van het jubileum jaar kon de 
vereniging zich niet wensen. 

De meiden van de jeugdgroep ‘Crazy Piano’s’ wachten vol spanning op de jurypunten
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Lieshoutse Dirk Schrama zoekt grenzen op met ultramarathons en ‘obstacle running’

“Het is een mentale uitdaging waarbij je over de grens gaat” 

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Aan het woord is de 32-ja-
rige Dirk Schrama. Hij bracht zijn jeugd 
door in Lieshout, voetbalde bij Eli en 
woont nu in Amsterdam. Gepassio-
neerd vertelt hij over ‘obstacle run-
ning’. Denk daarbij aan hardlopen, 
maar ook aan onderweg klimmen, 
springen, tijgeren en zwemmen… Een 
mentale uitdaging waarbij je in team-
verband over je grenzen gaat. En vies 
durft te worden.

Mud Masters spelen buiten
In 2012 ontdekt Dirk ‘Mud Masters’: 
“ Het was 12 kilometer met een grijns 
‘hardlopen’ door de modder. Het ge-
voel van samen buitenspelen, waarbij 
je de tijd vergeet. Het is over komen 
waaien vanuit de Verenigde Staten en 
ook in Engeland wordt deze sport mas-

saal beoefend. Alleen in Nederland 
was het nog niet.” Dirk besluit om 
samen met een vriend de domeinnaam 
obstakels.com te laten registreren en 
start in mei 2013 het bedrijf: Dutch 
Mud Men. “Het ging los”, aldus een 
enthousiaste sportman. 

Waarom? 
Volgens Dirk past het in deze tijd dat 
mensen meer dingen samen willen 
doen. Bootcamp en trailrunning winnen 
aan populariteit. “Het asfalt hebben we 
gezien en we zoeken de natuur weer 
op. Dit is een beleving, een mentale 
uitdaging waarbij je over de grens gaat. 
Het is door de modder tijgeren, muren 
van 3 meter hoog beklimmen, door 
stroomdraden rennen…” Bijzonder was 
dat het revalidatiefonds aan Dirk en zijn 
vriend vroeg of ze Rudy mee wilden ne-
men. Rudy is mist één arm en is keeper 

van het Nederlandse team voor geam-
puteerden. “Het is geweldig om elkaar 
te helpen en van het ene obstakel naar 
het andere te lopen. Dat werkt inspi-
rerend op je hele team.  Rudy is zelfs 
gestopt als keeper. Hij vindt dit leuker.”

Afvinken
In 2009 ontdekte Dirk het hardlopen. 
Hij begon, samen met collega’s, aan 
de Zandvoort Circuit run, een loop 
van 12 kilometer. “Ik vond het top 
en kreeg de smaak te pakken.” Dirk 
deed vervolgens mij aan diverse lo-
pen, zoals de Dam tot Damloop en 
de halve marathon in Schoorl, met als 
uiteindelijke doel de marathon van 

Amsterdam. “Ik was helemaal in de 
‘mood’ om hardloop-uitdagingen af te 
vinken en met de marathon was mijn 
lijstje compleet.”

En toen? 
De hardloopschoenen werden omge-
ruild voor de racefiets om met collega’s 
mee te doen aan de Alpe d’HuZes. “Na 
zes  keer de Alpe d’Huez  beklommen 
te hebben, wist ik het zeker”,  vervolgt 
Dirk. “Ik ben meer een loper dan een 
fietser. Het pure lopen voelt als ‘ech-
ter’. Bij een afdaling moet je immers 
blijven lopen, op de fiets rol je vanzelf 
naar beneden.” 

Ultralopen 
Dirk ging zich richten op ultralopen en 
deed in 2012 mee aan de ‘Two Oce-
ans Marathon’ in Kaapstad:  56 kilo-
meter  lang hardlopen.  “En terwijl ik 
dacht met iets extreems bezig te zijn , 
vertelden veel Afrikanen me dit te zien 
als een ‘trainingsloopje’.  Een opmaat 
naar de oudste ultramarathon ter we-
reld: de ‘Comrades Marathon’ over 90 
kilometer.”  In juni 2013, terwijl het 
buiten 33 graden was, liep Dirk deze 
loop in 10,5 uur. Nog steeds lijkt Dirk 
op zoek te zijn naar zijn grenzen. 

Kijk voor  ‘vieze’ plaatjes op: 
Facebook: Mudmasters, 
www.obstakels.com  
en www.DutchMudMen.com. 

Dirk Schrama tijdens een van de ‘obstacle runnings’

voetbal Arno Leenders Timmerwerken 
nieuwe shirtsponsor vv Mariahout F4 

Mariahout - VV Mariahout mag vol 
trots mededelen dat het een F team 
erbij heeft. Niet alleen een nieuw F 
team is erbij gekomen, er is ook een 
nieuwe shirtsponsor bijgekomen.

Arno Leenders Timmerwerken is be-

reidt gevonden om deze dienst in te 
vullen. Het jeugdteam van VV Maria-
hout F4 is vanaf nu de trotse drager 
met de sponsor Arno Leenders Tim-
merwerken. In het F4 team speelt 
de zoon van Arno, Jens Leenders, en 
Arno is de leider van dit team.

Jeugdteams Eli gestart met 
voorjaarcompetitie

Lieshout - Afgelopen weekend zijn de 
jeugdteams gestart met de voorjaars-
competitie. Met uitzondering van de 
A1 en C2. Hun wedstrijden werden 
helaas afgelast.

Op de zaterdag ook nog een primeur 
voor Eli. De E1, welke in het najaar 
kampioen waren geworden in de 1e 
klasse, promoveerden hierdoor naar 
de Hoofdklasse C. Zij spelen nu niet 
meer 7x7, maar 9x9.

Een reactie van de leiders: “Met ELI 
E1 de eerste wedstrijd gespeeld in de 
hoofdklasse C  tegen Boekel Sport E1. 
Spannend, zo’n eerste wedstrijd in de 
hoofdklasse om te zien hoever ze zijn 
in hun ontwikkeling. Nou, het was 
genieten hoor. De jongens speelden 
voetbal zoals het hoort te zijn: goed 
positiespel, goede samenwerking en 
een geweldige inzet. Voeg individuele 
goede acties daarbij en dan win je dus 

de 1e wedstrijd met 8 - 2 (ruststand 
4 - 1). We zijn heel erg trots op de jon-
gens.” 

Helaas konden Jesse (ziek) en Thijs 
(blessure) niet aanwezig zijn. Volgende 

week speelt de E1 tegen ZSV uit Deur-
ne. Hopelijk kunnen ze deze lijn door-
zetten. Komend weekend starten ook 
de senioren weer met hun competitie.

Sijbers volgend seizoen 
trainer Sparta’25

Beek en Donk - TOP-trainer Stef Sij-
bers gaat na dit seizoen aan de slag 
bij Sparta’25. De eersteklasser en trai-
ner bereikten deze week een akkoord. 

De ploeg uit Beek en Donk staat 
momenteel op de tiende plaats in de 
eerste klasse D, waar ook TOP in ac-
tief is. 

Han van Rosmalen nieuwe trainer ASV’33
Aarle-Rixtel - ASV’33 en Han van Ros-
malen gaan samen aan de slag voor het 

seizoen 2014/2015. Han stond al lange-
re tijd in de belangstelling van ASV’33. 

De gevoerde gesprekken zijn prima ver-
lopen en dit heeft geresulteerd in een 
samenwerking tussen de rood/witten 
en Han van Rosmalen. Beiden zijn hier 
erg gelukkig mee, tevens is de samen-
werking uitgesproken voor langere tijd.

ASV’33 kreeg onlangs te horen van de 
huidige hoofdtrainer Twan Wijnen, dat 
hij voor het komende seizoen de samen-
werking met ASV’33 om privé redenen 
helaas moest gaan beëindigen. ASV’33 
kan zeer tevreden zijn met Han van Ros-
malen als opvolger van de op dit mo-
ment prima functionerende Twan Wij-
nen. Beiden hopen op een succesvolle 
samenwerking.

Frivool 
wordt het 

dit jaar.

www.mandenman.nl
Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

NERGENS

GOEDKOPER

Nitro
snowboard-

schoenen

80,-VANAF

Skisets
Inclusief

bindingen

Skischoenen
Diverse merken

en modellen

99,99
VANAF

Jacks
dames/heren

50%
KORTINGEN TOT

bindingen

169,99
NU VANAF

Thule
Dakkoffers
Neem snel een kijkje in onze
Thule Experience Center
Neem snel een kijkje in onzeNeem snel een kijkje in onze

229,-
VANAF

Nitro
snowboards

Diverse prints en 
modellen

Thule
Dakkoffers

199,-
NU VANAF

snowboard-

50%
KORTINGEN TOT

50
AFDALINGEN

BIJ DE WIT!AFDALINGEN
AFDALINGENPRIJS

judo

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk was zondag 2 februari te gast in 
de gloednieuwe studio van Omroep 
Kontakt. Onder leiding van presentator 
Frank van Beekveld werd de judover-
eniging de kans geboden om de club 
onder de aandacht te brengen bij de 
luisteraars. 

Namens Budoclub Beek en Donk waren 
Jeroen van der Heijden, Jochem de Jong 
en Jordy Brouwers aanwezig. Het werd 
een gezellige middag waarin alle facet-
ten van de club aan de orde kwamen. 
Zo werd onder andere ingegaan op de 
diverse lessen: Judo, Jiu Jitsu, Karate 
Jitsu en Budofit. Daarnaast werden ook 
alle activiteiten besproken die niet op de 

mat plaats vinden. Hierbij kan gedacht 
worden aan het kamp, zwemactiviteit 
en het uitstapje van de senioren. 
Budoclub Beek en Donk wil bij deze Om-
roep Kontakt bedanken voor de gebo-

den tijd en gastvrijheid. Geïnteresseer-
den in de activiteiten van Budoclub Beek 
en Donk, kunnen kijken op de website: 
www.bcbeekendonk.nl.

Budoclub Beek en Donk op 
bezoek bij Omroep Kontakt
Vlnr. Frank van Beekveld (presentator), Jeroen vd 
Heijden, Jordy Brouwers  en Jochem de Jong

Mariahout - Eenmaal per jaar mo-
gen de judoka’s op examen om een 
nieuwe slip of band te behalen. In 
een bandexamen laat een judoka 
zien wat hij/zij de afgelopen jaren 
geleerd heeft. Hoe donkerder de kyu 
(band) hoe meer technieken men 
moet laten zien. 

Ook moeten ze vragen beantwoor-
den over judo en over de tekens die 
een scheidsrechter maakt tijdens de 
wedstrijd. Dit jaar waren de examens 
op 27 januari en werden de banden 
en slippen uitgereikt op 3 februari 
door de trainster Hannie. Alle judo-
ka’s zijn geslaagd en de volgende 
graduaties werden behaald:

Obi examen: Daan van Zeeland.
1 gele slip: Sanne Aarts, Max 
Boudewijns, Liz Barten en Remco 
Aarts.
2 gele slippen: Loek Vermeulen, Rik 
Iven en Joost van den Boogaart.
Gele band: Arek Verbakel, Sanne 
de Rooij, Bram van Lieshout en Lars 
Berkvens.
1 oranje slip: Inge van de Ven.
2 Oranje slippen: Daan Beniers en 
Jens van der Aa.
Oranje band: Harm van de Wijde-
ven, Freek Beniers, Ruben Maas, 
Stan van den Boogaart, Veerle Rob-
bescheuten, Marco van Vijfeijken en 
Sem de Rooij
Groene band: Luuk Leenders en 
Lindsay Versantvoort.
Blauwe band: Stef Kanters.
Bruine band: Michelle van den 
Heuvel.

Bandenexamen bij Judoclub Mariahout
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www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

Mariahout - José van den Eijnden is 
een gespecialiseerd  Therapeute in Chi-
nese Geneeskunde. Hierdoor kan ze 
zowel mensen met uitwendige als in-
wendige klachten op een persoonlijke 
manier helpen. José: “Een behandeling 
geef ik altijd in overleg met de persoon 
zelf. Ieder persoon is immers uniek.”

Chinese Geneeskunde
Een belangrijk onderdeel van de chi-
nese geneeskunde zijn de meridianen, 
een stelsel van energiekanalen. Deze 
energiekanalen vormen een uitgebreid 
netwerk.  Een deel loopt oppervlakkig 
op het lichaam en een deel dieper in het 
lichaam. Door het optreden van ziektes 
raakt deze energie uit balans, waardoor 
de meridianen geblokkeerd raken. José 
vertelt over haar acupuntuurbehande-
ling: “Op deze banen liggen energie-
punten, ook wel acupunctuurpunten, 
waarvan ik tijdens de behandeling ge-
bruik maak om het evenwicht te her-
stellen en de blokkades op te heffen.”

Behandelingsplan
Samen met José kan er een behande-
lingsplan gemaakt worden. Hier wordt 
ook de westerse diagnose in meegeno-
men. Voor meer uitleg of een uitgebrei-
dere vraagstelling kunt u altijd contact 
met haar opnemen. José: “Ik adviseer 
u graag welke mogelijkheden het beste 
voor u zijn.”

Verschillende behandelingen
Zowel baby’s en kinderen als volwas-
senen kunnen bij José terecht voor een 
diversiteit aan behandelingen. Naast 
acupuntuur, past ze ook ‘tuina’  en 
‘qigong’ toe. José legt uit: “Tuina 
is een massage- en manuele the-
rapie, die spieren en gewrich-
ten mobiliseert en qigong is de 
kunde om met de energie in het 
lichaam te werken.”  Verder 
geeft José ook Chinese hoofd- 
en buikmassages en kunt u voor 
verschillende verslavingen bij haar 
terecht.  

Aanvullende therapieën die José 
kan bieden zijn aroma- en kleurthera-
pieën, evenals een sportmassage. “Ook 
de mensen die een ontspannende of 
verkwikkende massage willen, kunnen 
daarvoor bij mij terecht. Dat is even een 
heerlijk rustmoment voor uzelf of voor 
een ander als cadeau” , vertelt José. 

Massagepraktijk José van den Eijnden 
is aangesloten bij de Nederlandse Be-
roepsvereniging voor Chinese Genees-
wijzen, waardoor behandelingen ver-
goed worden door het ziekenfonds met 
een aanvullende verzekering.

Voor meer informatie kan men terecht 
op de website: www.massagepraktijk-
jose-van-den-eijnden.nl. 

Herstel uw evenwicht met 
Chinese Geneeskunde

Advertorial

Sportief de winter door?
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Aanstaande vrijdag is de opening van de Olympische Winterspelen 
met zaterdag al gelijk medaillekansen voor Sven Kramer.
Wie wint zaterdag het goud, wie zilver en wie brons op de 5000 
meter (schaatsen) voor de heren?
U loot mee met de winnaars als er 2 van de 3 goed zijn.

Stuur uw voorspelling voor zaterdag (8 februari) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook.
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Martijn Verbakel
Antwoord vorige editie: 1-1

Cadeaubon kan tot 13 februari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

korfbal Flamingo’s verliest nipt 
van Klimroos

Lieshout - In de hoofdklasse B van het 
vrouwenkorfbal verloor Flamingo’s 
uit Mariahout nipt met 14-15 van 
Klimroos uit Hoogeloon. Een teleur-
stellend en zuur verlies na de knappe 
winst van vorige week op Heumen.

Flamingo’s verzuimt te scoren in de 
eerste helft
Flamingo’s begon voortvarend tegen 
het één plaats hoger geklasseerde 
Klimroos. Beide ploegen speelden een 
hoog tempo. De Mariahoutse aanval 
combineerde scherp en bekeken tegen 
de fysieke pressieverdediging van de 
gasten. Daardoor kregen de rood-wit-
ten hele mooie kansen. Na tien minu-
ten was het 4-2 voor Flamingo’s. In de 
fase daarna verzuimde de thuisploeg 
de score uit te bouwen. De ploeg van 
trainer/coach Tieneke Roffel bleef 14 
minuten lang ‘droog’ staan.  Aan de 
andere kant strafte Klimroos een aan-
tal verdedigingsfouten kei hard af. 
Daarmee werd Flamingo’s op een 5-10 
achterstand gezet. Een drama dreigde, 
maar gelukkig kwam Flamingo’s op 
slag van rust terug tot 7-10. 

Flamingo’s toont veerkracht in de 
tweede helft
In de tweede helft had Flamingo’s 
een klein overwicht. De verdedigende 
rebound was goed en de aanval cre-
eerde een groot aantal kansen. Maar 
zelfs vijf of zes opgelegde kansen ble-
ven onbenut. Klimroos imponeerde 
allerminst, maar scoorde wel een paar 
maal. In de 46e minuut bracht Lon-
neke Leenders met een afstandstreffer 

de marge terug tot twee doelpunten: 
11-13. Klimroos raakte niet in paniek 
en wist veelvuldig de verdedigende 
rebound te pakken. Dat kon ook om-
dat Flamingo’s in de aanval te haastig 
speelde en te snel tot schot wilde ko-
men. De defensie kwam daardoor on-
der druk te staan en bezweek een paar 
keer. In de 52e minuut pakte Klimroos 
een 11-15 voorsprong en leek gemak-

kelijk naar de zege te grijpen. Plotse-
ling lukte het Flamingo’s wel om snel 
te scoren. Met treffers van Sanne 
Scheepers, Anouk van Eijndhoven en 
Helen van Wanrooij en nog vier minu-
ten te gaan, hing een puntendeling en 
zelfs de volle winst opeens in de lucht: 
14-15. Flamingo’s verknoeide het in 
de aanval door slordig en te snel bal-
verlies te lijden, ondanks de instructies 
vanaf de zijlijn om geduldig op de goe-
de kans te wachten. 14-15 bleef het. 
Volgende week is DSV de tegenstan-
der. Een belangrijk duel om de zesde 
en zevende plaats.

In de reserve overgangsklasse had 
senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Ver-
huur, had lange tijd een voorsprong 
op SVOC ’01 2. In de eindfase moest 
de thuisploeg lijdzaam toezien dat de 
gasten uit Limburg over een sterker 
eindschot beschikten en wonnen met 
7-10.

Manon van Eijndhoven van Flamingo’s 

Voor een Sterk en  Sociaal Laarbeek

De PvdA wil:

www.laarbeek.pvda.nl

Lijsttrekkers PvdA

Een Laarbeek dat 
opgewassen is tegen de 

uitdagingen van de toekomst.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk

kaarten

Beek en Donk - Bedovo/VGS DS1 
ging dit weekend de strijd aan te-
gen Havoc DS2 dat 3e geplaatst 
staat. Het beloofde een moeilijke 
pot te worden omdat er maar 7 
spelers inzetbaar waren vanwege 
de vele blessures. Mede dankzij 
de smalle basis wist VGS/Dames 
1 zich niet te meten met het matig 
spelende Havoc DS2. Zwakke pas-
ses, veel persoonlijke fouten en een 
zwakke aanval resulteerden uitein-
delijk in een nederlaag van 4-0.

Café Thuis Bedovo Heren 1 vertrok 
deze zaterdag richting Sevenum. 
Zij speelden een pittige wedstrijd 
tegen de nummer 3 van de com-
petitie VC Athos. Het team mistte 
jammer genoeg 2 middenaanval-
lers, namelijk Koen en Steven. 
Zwakke passes, onzuivere set-ups 
en matige aanval beschrijven de 
eerste drie sets. Na een goede 
laatste set heeft Bedovo toch nog 
een puntje mee weten te kunnen 
pakken. 

MB1 weet alweer te winnen
Bedovo MB1 trad aan tegen Blox 
MB1 uit Boxtel. De eerste set be-
gon erg rommelig en er werden 
domme fouten gemaakt aan de 
kant van Bedovo MB1. De tweede 
set versterkten Anette en Kellie 
het team in het veld en zij wisten 
een verschil te maken. De laatste 
sets werden in dezelfde tred uitge-
speeld en MB1 wist wederom de 
overwinning binnen te slepen. 

Beek en Donk – De woensdagavond 
kaartavonden bij Sparta’25 zijn na 
de winterstop weer opgestart. Elke 
woensdag kunnen deelnemers weer 

volop ‘jokeren’ en ‘rikken’ in de kan-
tine van de voetbalvereniging. 

Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom op deze spelletjesavonden. Er 

zijn mooie vleesprijzen te winnen van 
Slagerij Brouwers. De kaartavond start 
elke woensdag om 20.00 uur.  Spar-
ta’25 vind je aan de Heereindsestraat 
10 in Beek en Donk.

Bedovo Dames 1 en Heren 1 verliezen

Kaarten bij Sparta’25 op woensdagavond

volleybal

handbal HV Bedo Heren 1 doorbreekt 
negatieve spiraal

Beek en Donk - Heren 1 van HV Bedo 
wist dit weekend de negatieve spiraal 
te doorbreken. Er werd een hard, maar 
fair duel geleverd in Deurne tegen De 
Sprint. Bedo wist aan het langste eind 
te trekken en trok de overwinning met 
24-26 naar zich toe. Ook Heren 2 wist 
een moeilijke overwinning in Best te 
behalen: 24-27. 

Gemengde D-jeugd zetten belangrij-
ke stap richting kampioenschap
Zij gingen op bezoek in Oss bij Olym-
pia. Olympia was de enige tegen-
stander waarvan de Bedo D-jeugd 
dit jaar had verloren. Bedo nam spor-
tieve revanche door in Oss met 4-6 te 
winnen. De D-jeugd staat aan kop met 
vier punten op de voorsprong op de 
nummer 2 maar Bedo heeft ook een 
wedstrijd minder gespeeld. Met nog 

vijf wedstrijden te gaan is het kampi-
oenschap bijna in zicht.

Bedo is altijd blij met verster-
king. Wil je handballen bij Bedo? 
Kijk voor meer informatie op 
www.hvbedo.nl, op 
de Facebookpagina
www.facebook.com/hvbedo, 
of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl.
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De Rabobank doet er alles aan om bankieren zo

veilig mogelijk te houden. U kunt daar ook aan

meehelpen door de vijf veiligheidsregels te

volgen:

1. Houd uw beveiligingscodes geheim.

2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een

    ander wordt gebruikt. 

3. Zorg voor een goede beveiliging van de 

    apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.

4. Controleer regelmatig uw bankrekening.

5. Meld incidenten direct aan de helpdesk 

    Internetbankieren 0900-0905 (lokaal tarief).

Samen sterker

Lees meer over veilig bankieren op rabobank.nl/peelnoord

Samen houden we 
bankieren veilig

Rabobank Peel Noord
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NO MUD, NO GLORY!
Naast het eredivisiegebeuren, de 
talrijke amateurwedstrijden en 
diverse oefenpartijtjes om in het 
wedstrijdritme te komen, werden 
er ook verschillende wedstrijden 
afgelast vanwege het slechte weer! 
Het slechte weer, zul je zeggen? 
Het was afgelopen zondag toch 
het mooiste weer van de wereld!? 
Maar dat mooie, gold blijkbaar niet 
voor de vele velden, die door enkele 
harde regenbuien waren omgetoverd 
in een waar modderbad en waar de 
consul dan ook geen goed woord 
voor over had. Niks geen voetbal dus 
op sommige plaatsen. 
Dat Sparta, als enige Laarbeekse club 
in actie kwam voor het ‘echie’, was 
ook te danken aan een goedgemutste 
consul, die Sparta de keus gaf om te 
voetballen op een nogal ‘muddie’- 
veld, of het kunstgrasveld enkele 
meters verderop. Dat Sparta voor de 
geur van het groene gras en de bruine 
smurrie die er tussen zat koos, heeft 
ze geen windeieren gelegd. Met veel 
strijd, heb ik begrepen (en dat kan en 
moet ook op een zwaar en soppig 
veld), hebben ze zich dan ook naar 
de overwinning geknokt en staan ze 
weer ‘boven die 4’, die ‘recht’ geven 
op eventuele degradatie!     

Maar niet alleen werd er op de 
voetbalvelden geknokt voor 
voetbaloverwinningen, ook was 
er afgelopen weekend het W.K. 
veldrijden, dus ook op en in het 
veld, met een beetje gras, een 
beetje asfalt en heel veel modder, 
waar werd gestreden voor die 
felbegeerde regenboogtrui! 
Een trui die je het gehele jaar 
door mag dragen overigens!                                                                                         
Tja, en hier gold voor velen, dat als 
er geen modder was geweest, dat 
velen dan niet goed gepresteerd 
zouden hebben. Per slot van 
rekening moeten die wielrenners 
en wielrensters het hebben van 
kracht, mentaliteit, slechte, zware 
weersomstandigheden en vooral veel 
tegenstand van elkaar.

Nu, veel van het bovenstaande gaat 
voor zo’n wedstrijd op, maar de 
vader van Marianne Vos had toch 
wel beter moeten weten, alvorens 
hij zijn keurige oranje warmtemuts 
over zijn oren zou trekken!  Per slot 
van rekening wint Marianne altijd, 
of het nou slecht weer is, koud en 
guur, of dat de zon schijnt en het 
wegdek zowat wegsmelt. Het maakt 
haar allemaal niet uit. Ze wil winnen 
en dan wint ze ook en niemand die 
tegenstand geeft en die de zoveelste 
overwinning in de weg staat.

Als een voetballer of een voetbalteam  
zegt vanmiddag te zullen winnen, 
sta je al wel met 1-0 voor v.w.b. 
jouw  zelfvertrouwen, maar garantie 
dat je de wedstrijd winnend afsluit, 
heb je totaal niet. Er komt veel 
te veel tactiek, organisatie en 
weerstand bij kijken. Niet alleen dan 
de weerstand van het weer en de 
conditie van het veld, maar ook de 
organisatie, opstelling, tactiek van de 
tegenstander. En dat is nou net het 
verschil met dat wielrennen, toch!?
Hard pezen en je komt als eerste over 
de streep;  geen tactische omzetting, 
geen wissel (of het moet van de 
fiets zijn), geen blessure, geen schop 
tegen jouw schenen (of je moet een 
slappe band krijgen) en je hoeft 
eigenlijk helemaal niet na te denken, 
want fietsen heb je in jouw peutertijd 
al geleerd!     

Kortom, niet te vergelijken met dat 
tactische spelletje voetbal, waarbij 
vele spelers en trainers trouwens 
ook moeten ophouden met ‘denken’ 
en gewoon lekker moeten (laten) 
voetballen. En dan maakt het niet 
uit of er modder is, of een groene 
mat waar je op moet acteren, of 
kunstgras, je doet gewoon jouw 
ding! Net zoals Marianne haar ding 
doet; overwinningen aan elkaar 
rijgen, niemand wat gunnen op een 
sportieve manier, haar talent ten 
volle benutten en altijd de pers op 
een nette manier te woord staan!  
Echt iets waar onze bondscoach ook 
van zou dromen en waar hij zeker 
iets van zou kunnen leren!           

Zou zij ooit, net als onze bondscoach 
betaald voetbal, er een keer helemaal 
klaar mee zijn, met iets waar hun hele 
leven om draait?  Zou voor Louis de 
titel van deze column gelden? 

R. van den Enden

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

boksen Muldershof krijgt boksles

Jeugdteam Badminton Club 
Lieshout sluit competitie af

Beek en Donk - Iedere winter gaan de 
trainers van boksschool  Laarbeek op 
zoek naar jeugdig talent.
Dit jaar gingen zij naar groep zeven 
van Basisschool De Mulderhof.

Een bijzonder uurtje sporten en tege-
lijk kennismaken met de loodzware 
bokssport zorgden voor rode gezicht-
jes. Riny Heesakkers, van Boksschool 
Laarbeek zag dat er heel veel talent 
was. Dat er in Laarbeek zoveel gesport 
word is te danken aan de vrijwilligers 
die dagelijks bezig zijn om jeugd te 
motiveren en van de straat te houden. 
Discipline, conditie, zelfverdediging 
en beheersing staan bij de boksschool 
hoog in het vaandel. Zij zijn bijna ie-
dere dag geopend en iedereen is voor 
een bezoek of enkele proeflessen wel-
kom. 

Kijk ook eens op de website 
boksclublaarbeek@gmail.com. Bellen 

kan ook naar 0492-462594 of 
06-50495414.

Lieshout - Met twee nederlagen heeft 
het jeugdteam met jeugd tot 13 jaar 
het seizoen 2013/2014 afgesloten. 
Zowel de uitwedstrijd tegen de leef-
tijdsgenoten van BC Eersel als de 
thuiswedstrijd tegen het team uit 
Veldhoven werd met 6-2 verloren. 
Door deze verliespartijen is BCL-U13/
Rabobank uiteindelijk geëindigd op 
de zevende en laatste plaatst in de af-
deling 6 van de U13-klasse.

BC Eersel-U13 – BCL-U13/Rabobank: 
6-2
In de startende dubbelpartijen konden 
de Lieshoutse dames Sabine Verbakel 
en Patty Duijmelinck vol aan de bak. 
Na de eerste set makkelijk gewon-
nen te hebben (11-21) verloren ze de 
tweede set met 21-18. In de derde set 
bleek hoeveel de dames aan elkaar 
gewaagd waren. Uiteindelijk moest er 
een verlenging aan te pas komen om 
duidelijk te maken wie de sterkste was: 
dat waren de Eerselse dames: zij won-
nen met 22-20. De beide heren, Ma-
thijs Janssen en Roel de Laat moesten 
ook fors aan de bak, maar kwamen 
toch duidelijk te kort: zij verloren in 
twee duidelijke sets. In de singlepar-
tijen werd het eerste punte door BCL-
U13/Rabobank binnengehaald. Sabine 
Verbakel won na een lange en mooie 
driesetter van Myrthe Jansen. Zij was 
de enige die haar singlepartij wist bin-
nen te halen. Mathijs was kansloos in 
zijn partij (21-14, 21-8). Ook Roel was 
niet opgewassen tegen zijn tegenstan-
der (21-8, 21-4) en Patty Duijmelinck 
kon haar partij ook niet winnen. Zij 
verloor met 21-13, 21-14. De afslui-
tende mixpartijen brachten nog een 
tweede wedstrijdpunt. Mathijs Janssen 

en Sabine Verbakel wonnen in twee 
sets. In evenveel sets verloren Roel de 
Laat en Patty Duijmelinck, waardoor 
de eindstand op 6-2 kwam.

BCL-U13/Rabobank – BC Veldhoven-
U13: 2-6
De thuiswedstrijd tegen de even oude 
jeugd van BC Veldhoven was een zeer 
gelijk opgaande match. Doordat twee 
heel spannende gelijkopgaande drie-
setters net niet in Lieshouts voordeel 
uitvielen werd er geen gelijkspel be-
haald. De mixpartij van Roel de Laat 
en Patty Duijmelinck was er zo een. 
Eerste set 19-21. Tweede set 24-22. 
Deze cijfers zeggen al genoeg dat de 
krachten zeer gelijkmatig verdeeld 
waren. Uiteindelijk verloren Patty en 
Roel de derde set, waardoor de par-
tij verloren werd. Dat was ook zo bij 
de singlepartij van Patty Duijmelinck. 
Na een 19-21 en 21-19 werd ook 
daar de derde set verloren, waardoor 

twee haalbare wedstrijdpunten verlo-
ren gingen. Mathijs Janssen en Roel de 
Laat haalden in hun herendubbelpar-
tij wel een wedstrijdpunt binnen. Zij 
wonnen nipt. Roel de Laat haalde in 
zijn singlepartij nog een punt binnen 
voor BCL-U13/Rabobank. Hij won in 
twee sets van Mart Boshouwers. In de 
resterende wedstrijden kon geen vuist 
meer gemaakt worden, waardoor de 
uiteindelijke wedstrijd ook met 2-6 
verloren werd. 

In de eindstand van de leeftijdsklasse 
tot 13 jaar heeft het team uiteinde-
lijk 23 punten binnengehaald in 12 
wedstrijden. Met een gemiddelde van 
bijna 2 punten per wedstrijd is BCL-
U13/Rabobank er niet in geslaagd om 
hoger te eindigen dan de zevende en 
tevens laatste plaats, maar hebben ze 
wel een leuk en leerzaam badminton-
seizoen achter de rug. 

badminton

BCL-U13/Rabobank met Patty Duijmelinck, 
Mathijs Janssen, Roel de Laat en Sabine Verbakel

Mariahout – Leden van de Pionier-
tjes namen op zondag 26 januari 
deel aan de laatste selectie wed-
strijd springen in Asten. 

De Uitslag:
DB: 9e. Demi Bardoel met Kyra.
DB: 14e. Robin Bardoel met Happy.
CM: 2e. Mike Loos met Storm. 
DL: 5e. Mike Loos met Arezzo.
DM: 3 keer 1e: Kimberly Loos met 

July en in de selectie werd ze 1e. 
Klasse Z: 3 keer 1e: Kimberly Loos 
met Stakkato.
5e. Kimberly Loos met Jazz.
DL Kringkampioen: Mike Loos met 
pony Arezzo v/d Laarbeekhoeve. 
DM Kringkampioen: Kimberly Loos 
met July.
DZ Kringkampioen: Kimberly Loos 
met Stakkato. 

Afgevaardigd voor de Brabantse 
kampioenschappen in Oosteinde zijn 
Mike Loos met Storm en met Arez-
zo. Kimberly Loos is afgevaardigd 
met July in het DM, en met Stak-
kato en Jazz v/d Laarbeekhoeve in 
het DZ.  Veel succes gewenst op de 
kampioenschappen.

Kimberly en Mike Loos 
Kringkampioen springen

paardensport

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

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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turnen

Wens van Turnvereniging De Ringen komt uit

De Eendracht bezoekt toernooi in Mierlo

Opnieuw succesvolle wedstrijd heren

Beek en Donk - Turnvereniging De 
Ringen heeft diverse turntoestellen 
door de jaren heen gekocht om tij-
dens de lessen te kunnen gebruiken. 
Maar ondanks dat de naam ‘Turnver-
eniging De Ringen’ is en ze een ac-
tieve jongensgroep hebben, hadden 
ze nog geen eigen ringentoestel. 

In 2010 kregen zij de mogelijkheid 
om het ringentoestel te kopen dat 
gebruikt was tijdens de WK turnen in 
Rotterdam en tijdens het Univé Gym 
gala in Almere, die kans greep de ver-
eniging met twee handen aan.

Op zaterdag 1 februari was Yuri van 
Gelder in de sporthal Den Ekker om 
een demonstratie te geven tijdens 
de opening. Het was een geweldige 

demo en inspiratie voor de jeugd. Na 
afloop hebben diverse jeugdleden nog 
met Yuri gesproken en er zijn heel 

veel foto’s gemaakt. En als afsluiting 
plaatste Yuri zijn handtekening op het 
ringentoestel.

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij de 
Eendracht uit Aarle-Rixtel heeft op 30 
januari met 11 schutters deelgeno-
men aan het toernooi van Handboog-
vereniging De Vriendschap te Mierlo. 

Ook aanwezig op het toernooi waren 
een aantal schutters van HBV Kunst en 
Vriendschap uit Liessel. Van HBV de 
Vriendschap zelf hebben ook nog en-
kele schutters meegeschoten.
Bij deze wedstrijd ging men uit van 
6-tallen en werden er na enkele 
proefpijlen 25 tellende pijlen gescho-
ten. Vooraf diende men aan te geven 
welk aantal punten men dacht te be-
halen.
Het 1e zestal van De Eendracht had 
1160 punten opgegeven. Daadwer-
kelijk werden het er 1159. Een zeer 
goed resultaat van -1 en dus mogelijk 
kandidaat voor een van de prijzen.

Uitlag 1e zestal:
1 Toon van Hoof    227
2 Walter Jansen   220
3 Frank Schepers   217
4 Jo Maas    178
5 Martien van de Graef  169
6 Arno Donkers   148

De resterende 5 schutters van de Een-
dracht schoten allen zonder vizier en 
met houten pijlen. Zij gaven vooraf 
aan 430 punten te gaan schieten. Het 
werden er 459. Dus een positief resul-
taat van +29. Voor de prijzen doe je 
met dit resultaat niet mee, maar was 
het toch een goede score.

Uitslag houtschutters:
7 Gerrie van Hoof     121
8 Jorrit van de Kerkhof     106
9 Harry Moors      84
10 Geert van Ganzenwinkel  78
11 Nick van de Hurk    70

Al met al een leuke en vooral ge-
zellige wedstrijd met een goed re-
sultaat..Na afloop was er nog een 
verloting waarbij ook nog enkele 
persoonlijke prijzen opgehaald kon-
den worden.

De volgende wedstrijd is op donder-
dag 6 februari aanstaande bij HBV 
Kunst en Vriendschap in Liessel om 
20.00 uur. Op zaterdag 8 februari 
is het Sint Sebastiaan. Dit is de pa-
troonheilige van de handboogschut-
terij. Vanaf 18.30 uur zullen zij hun 
St Sebastiaansverschieting houden.
Dit is een wedstrijd waaraan alleen 
eigen leden deelnemen en waarbij 
wordt geschoten op verschillende 
blazoenen van diverse formaten en 
uitvoeringen. Deze avond zal wor-
den afgesloten met een gezellig sa-
menzijn.

Beek en Donk – Het was niet alleen 
de opening van de nieuwe sportzaal 
afgelopen zaterdag met Yuri van Gel-
der, maar ook de eerste wedstrijd van 
het jaar voor Tim, Marnix en Jochem. 
In de vroege ochtend mochten Tim v.d. 

Rijdt en Marnix Vereijken de wedstrijd 
in Veldhoven beginnen.

Om 09.00 uur startte de warming up 
en werd al snel gevolgd door het eer-
ste toestel. Op het begin waren de 

zenuwen nog wel aanwezig maar al snel 
herpakte de turners zich. Ze sloten rond 
het middag uur de wedstrijd af met bei-
de 2 medailles.Tim behaalde zilver op 
de ringen en op sprong. Marnix behaal-
de brons op de ringen en goud op vloer. 

Later deze dag omstreeks 16.00 uur 
was het de beurt aan Jochem v.d. Steen. 
Jochem had beduidend minder last van 
de zenuwen maar wel last van een 
blaar op zijn hand. Maar ondanks deze 
blaar heeft hij de hele wedstrijd naar 

tevredenheid geturnd en nam 2 keer 
goud en 4 keer zilver mee naar huis. 
(vloer en ringen goud, voltige, sprong, 
brug en rek zilver) Gefeliciteerd heren!

Marnix Vereijken (l) 
en Tim van de Rijdt (r) Jochem van de Steen

Beek en Donk - Het eerste ‘Hoop 
voor Joshua’ zaalvoetbaltoernooi 
wordt gehouden, op zaterdag 8 
februari, in sporthal D’n Ekker te 
Beek en Donk. 12 Teams zullen 
strijden voor het goede doel. Het 
initiatief voor dit toernooi komt 
van familie en vrienden van Jos-
hua Verhoeven. De organisatie 
voor dit toernooi is in handen van 
Erwin Biemans, Paul Wilms, Eric 
van Heijnsbergen, en Ruben Ver-
hoeven. Joshua lijdt al jaren aan 
de chronische vorm van de ziekte 
van lyme.  

Joshua zelf zet zich al jaren in om 
chronische Lyme in Nederland on-
der de aandacht te brengen. Met 
zijn eigen stichting Hope For Lyme 
heeft hij de afgelopen jaren al de 
nodige positieve aandacht weten 
te vragen met de hulp van alle vrij-
willigers.

Nu is echter het moment daar dat 
het voor hem niet langer draag-
lijk is. Om de helse pijnen tegen 
te gaan en zijn kwaliteit van le-
ven weer naar een aanvaardbaar 
niveau te krijgen, moet Joshua 
dringend behandeld worden. De 
medische instanties in Nederland 
kunnen helaas niets voor hem 
betekenen daar gewoonweg de 
nodige kennis ontbreekt. Buiten-
landse klinieken zijn wat dat be-
treft net een aantal stappen verder, 
mogelijk dat een Zwitserse kliniek 
heb kan helpen om weer een 
beetje levenskwaliteit terug te krij-
gen. Aangezien deze behandeling 
zeer kostbaar is en Joshua geen 

steun krijgt van zijn verzekering, 
proberen zijn familie en vrienden 
op verschillende manieren geld te 
genereren om de behandeling te 
bekostigen. Na een actie op het 
Wish Outdoor festival afgelopen 
jaar, en diverse kleinschalige inzet-
ten van vrijwilligers gaan ze nu met 
een aantal vrijwilligers een zaal-
voetbaltoernooi  organiseren. 

Met dit toernooi proberen ze geld 
op te halen door middel van spon-
soren, vrijwilligers en inschrijfgeld 
en een mooie loterij. Hopelijk is 
ook de gemeente nog bereid een 
bijdrage te leveren inzake de zaal-
huur. Het toernooi vindt zaterdag 
plaats vanaf 10.00 uur en de finale 
wordt rond 17.45 gespeeld. Daar-
na is in de kantine van D’n Ekker 
een feestavond met prijsuitreiking 
en een loterij met prachtige prijzen. 
Verder staan er collectebussen, zo-
dat bezoekers ook kunnen bijdra-
gen aan dit broodnodige initiatief. 
Al het ingezamelde geld gaat naar 
Stichting Care For Joshua, speciaal 
opgericht voor Joshua, om zo snel 
mogelijk een behandeling mogelijk 
te maken.  Dus komt allen, voor 
zeer attractief zaalvoetbal of ge-
woon om dit initiatief te steunen, 
zaterdag gezellig even binnen lo-
pen. Op de feestavond is iedereen 
welkom.  

Voor meer informatie over Joshua 
of de stichting van Joshua kan men 
kijken op www.hopeforlyme.nl, 
welke overigens los staat van deze 
actie, maar ook altijd uw steun kan 
gebruiken.  Tot zaterdag.

‘Hoop voor Joshua’ zaalvoetbaltoernooi

zaalvoetbal

handboogschieten

Piet van Thielplein 9, Beek en Donk
www.juweliervandenheuvel.nl   0492-461209

OPRUIMINGSUITVERKOOP
50 TOT 75% KORTING

JUWELIER VAN DEN HEUVEL

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Veel zwemdiploma’s bij Zwemvereniging Beek en Donk

Beek en Donk – Voor veel jonge leden 
van Zwemvereniging Beek en Donk 
was zondagmiddag 26 januari een 
spannende middag. Na vele weken 
hard oefenen op donderdagavond was 
het eindelijk zover: het diplomazwem-
men.

Er was veel belangstelling van ouders, 
opa’s en oma’s en andere belangstellen-
den. De klaargezette stoeltjes zaten dan 
ook al snel vol en het was gezellig druk.

En ze waren niet voor niets gekomen. 
Het bleek dat het vele oefenen zijn 
vruchten had afgeworpen. Alle kandi-
daten hebben het diploma waarvoor ze 

opgingen met vlag en wimpel behaald. 
Allereerst waren daar de groepen die 
voor één van de onderdelen van het 
Zwem-ABC, de basis van het zwem-
men, opgingen.

Zwemdiploma A: Nina vd Boogaard, 
Grad van Oorschot, Marius Penninx en 
Jeru Tinkelenberg.
Zwemdiploma B: Sem Bliekendaal, Niek 
van Bommel, Noah v.d. Heuvel, Teuntje 
Hoeben, Marik Jansen, Jolijn vd Kerk-
hof, Isa Kluijtmans, Precious Lynch, Jar 
Minten, Floor van Rixtel, Thomas Spie-
rings, Florian Smulders en Warsan Is-
mael Ahmed.

Zwemdiploma C: Ruben van Goch, 
Mirne Jansen, Dyaila Lynch, Jasper Or-
bon, Cassandra Paul, Jemi Pennings, 
Jaimy van Schijndel en Bowien vd Ven.
Verder waren er ook een aantal diplo-
ma’s voor de meer geoefende zwem-
mers. 
Zwemvaardigheid 1: Rens Kluijtmans, 
Amy Ruis, Niels van Schaik en Thijs Jan-
sen. 
Zwemvaardigheid 2: Lisa van Melis en 
Naichel Werdens.
Er werd ook onder water gezwommen. 
Dat is namelijk vereist voor de snorkel-
diploma’s. Snorkelen 1: Liza Blieken-
daal, Thijmen Broeders, Fleur Donkers, 
Jente Jansen, Danielle Jespers, Mathijs 

Kamperman, Evelien vd Kerkhof, Katja van 
Lierop, Ilse Mastbroek en Collin de Wit.
Ook het spectaculaire onderdeel Survi-
val stond op het programma. 
Survival 1: Colin Biemans, Jarno van 
Eerd, Swen van Steenbergen en Timon 
van Steenbergen.
Tenslotte was er nog het onderdeel We-
reldslagen. Hier konden men een aantal 
onbekende, maar erg mooi uitgevoerde 
zwemslagen bewonderen.
Wereldslagen 1: Alyssa Martens en Tij-
men Habraken.
Wereldslagen 2: Manon vd Vliet.  

De zwemvereniging feliciteert al deze 
zwemmers met hun behaalde diploma.

Voor sommigen betekent dit het be-
reiken van een einddoel, voor anderen 
is het de basis om nog verder te gaan. 
Daarom gaat een groot aantal vrijwil-
ligers van de Zwemvereniging Beek en 
Donk iedere donderdagavond met veel 
enthousiasme aan de slag om de leden 
op een leuke en spontane manier weg-
wijs te maken in het water. Het doel 
daarbij is niet om de kinderen in een 
zo kort mogelijke tijd een diploma te 
laten halen, maar om ze op een leuke 
manier met veel plezier zo goed mo-
gelijk alle vaardigheden bij te brengen 
die nodig zijn voor dat diploma. Kijk 
voor de mogelijkheden op de website: 
www.zwemverenigingbeekendonk.nl

zwemmen Veel zwemdiploma’s bij Zwemvereniging Beek en Donk

tafeltennis

Beek en Donk - De jeugdteams van Ta-
feltennisvereniging Een en Twintig zijn 
de voorjaarscompetitie uitstekend be-
gonnen, door alle wedstrijden te win-
nen. Ook bij de seniorenteams waren 
er knappe prestaties.

Jeugd
Noah Beniers en Kevin Bakermans blon-
ken in de najaarscompetitie al uit met 
tal van overwinningen. Die goede lijn 
werd aangehouden door in de wedstrijd 
tegen MCS Veldhoven opnieuw de 
maximale score te behalen. Helaas leed 
het team in het dubbelspel een kleine 
nederlaag, maar dat smetje werd weg-
gepoetst door Jair Verhoeven, die twee 
belangrijke punten pakte voor het eer-
ste team: 8-2. Dat was ook de eindscore 
die Marte Megens, Roel de Kimpe en 
Bert Coolen konden noteren voor het 
tweede team. Marte bleek in topvorm 
en behaalde liefst drie overwinningen in 
de wedstrijd tegen Budilia uit Budel. Die 
tegenstander had behoorlijk wat moeite 
met Roel en Bert, die samen goed wa-
ren voor vier punten, terwijl ook het 
dubbelspel werd gewonnen. Jip En-
gelhart bleek voor het derde team van 
grote waarde. In de wedstrijd tegen het 
eerste team van Budel boekte hij liefst 
drie overwinningen en stond daarmee 
aan de basis van de 6-4 overwinning. 
Anique Saedt en Sander van Heugten 
wonnen beiden een enkelpartij en Een 
en Twintig maakte ook in deze wedstrijd 
geen fout in het dubbelspel.

Senioren
Zo succesvol als de jeugd, zo wisselval-
lig bleken de resultaten van de senio-
renteams in de eerste wedstrijden van 
de voorjaarscompetitie. Het derde team 
behaalde met Henk van der Bruggen, 
Albert Schepers en Tonnie van Berlo op-
nieuw een klinkende overwinning. Het 
tweede team van PJS uit Vught werd 
met 8-2 naar huis gestuurd, terwijl het 
eerste van PJS een tafel verder werd 
verslagen door Peter van den Eijnde, 
Stefan Hamelijnck en Jeroen Engelhart: 
een prima resultaat. Helaas kon dat nog 
niet worden gezegd over de prestaties 
van het tweede team. Rowena de Haas, 
Aum van Berlo en Joost van Goch heb-
ben alle reden om zich te concentreren 
op een herkansing na een nederlaag in 
Den Bosch. Kruiskamp ‘81 bleek met 
8-2 te sterk. Joost van Goch was ver-
antwoordelijk voor de twee punten.

Alle uitslagen
Senioren 1 - PJS 1 7-3
Kruiskamp ‘81 2 - Senioren 2  8-2
Senioren 3 - PJS 2 8-2
MCS Veldhoven 13 - Senioren 4 2-8
Senioren 5 - Meppers 4 7-3
Senioren 6 - Budilia 8 3-7
MCS Veldhoven 18 - Senioren 7  7-3
Jeugd 1 - MCS Veldhoven 4 8-2
Jeugd 2 - Budilia 2 8-2
Jeugd 3 - Budilia 1 6-4

Meer info
De jeugd en senioren trainen op maan-
dag- en donderdagavond in de tafelten-
nishal aan de Otterweg. Iedereen die 
interesse heeft om eens te komen kijken 
is welkom bij TTV Een en Twintig. Kijk 
voor meer informatie, uitslagen, stan-
den en trainingstijden op www.ttveen-
entwintig.nl. Volg de vereniging ook op 
Twitter en Facebook.

Goede competitiestart jeugd TTV 
Een en Twintig

wielersport

Spannende afsluitingscross 
‘Aan de Wielen’
Aarle-Rixtel – Prachtige zonnige om-
standigheden zorgden voor een mooie 
afsluiting van het crossseizoen 2013-
2014 voor de recreatieve fietsvereni-
ging Aan de Wielen uit Aarle-Rixtel. 

Het was tijd voor de vierde en laatste 
wedstrijd. Deze werd met overmacht 
gewonnen door Leon Rooijakkers. 
De strijd om de tweede plaats bleef 
lang spannend, maar Henk Mertens 
trok enkele ronden voor het einde ten 
aanval en liet zijn drie metgezellen ach-
ter zich. 

Ad Dekkers werd 3e , 4e werd Jef 
van Dijk, 5e Piet Rooijakkers, 6e Mar-
cel Akkermans, 7e Frans Kooijmans, 

8e Marijn Minten, 9e Maik Fuchs en 
10e Karel Madou.

Tot op het laatst konden er in de drie 
categorieën ook nog verschuivingen 
plaatsvinden en tot halverwege de 
wedstrijd leek Tjerk Bijlsma de over-
winning in groep twee veilig te kunnen 
stellen. Helaas kreeg hij een lekke band 
en moest de eer aan een ander laten.

Top 3 eindklassement:
Categorie 1: Leon Rooijakkers, 
Henk Mertens en Ad Dekkers
Categorie 2: Bram Swinkels, Tjerk 
Bijlsma en Karel Madou
Categorie 3: Marijn Minten, 
Jan Schalks en Theo Sterken

Noah Beniers wacht op de bal

Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl
Broek 21 Mariahout

06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

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

FEBRUARI ACTIE
Bij aankoop van een nieuwe houten vloer:

Gratis styling-/kleuradvies van een gediplomeerd interieurstyliste.
*Neem contact op voor de voorwaarden
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 6 februari 
Doorlopende expositie kunstenares 
Berthilde van Abbe t/m vrijdag 28 feb.
Van Schijndel, de woonwinkel, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk 

Tentoonstelling t/m 23 feb.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Heuvelplein 8, Beek en Donk 

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

Dance Workshop bij ‘De Boemerang’
19.30 uur, Tienerruimte, 
Beek en Donk 

Live muziek met zanger 
Robert Sterken
20.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

Zaterdag 8 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

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

Maandag 10 februari 
Heemavond film Het vertrek 
van de Spiritijnen
20.00 uur, Zaal Van Bracht, 
Aarle-Rixtel 

Woensdag 12 februari 
Seizoen workshop WINTER-reflectie
10.00 uur, Beatrixlaan 13, 
Aarle-Rixtel 

KBO avond
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Donderdag 13 februari 
PR informatie avond
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

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

2e Kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Jaarvergadering en kaartavond 
“De Lieshoutse Wielrenners” 
20.00 uur, Zaal “De Koekoek”, 
Lieshout 

Smells Like the 80’s
20.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

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

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

Zaterdag 15 februari 
Open dag Zorg Adviescentrum van 
Wit Gele Kruis
10.00 uur, Medisch Centrum, 
Grotenhof 44D, Lieshout 

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

Ganzendonckse Seniorenmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk 

50+ Bal van de Raopers
19.00 uur, Koekoek, Lieshout 

3e kletsavond Mariahout
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

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

Ganzendonckse Sauwelavond
19.45 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk 

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

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

Zondag 16 februari
Mini playbackshow Mariahout
12.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Kindersauwelmiddag
13.30 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk 

Kamerconcert Notabene
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje 
Aarle-Rixtel 

Maandag 17 februari 
PR Informatie avond
19.30 uur, Buurthuis Mariahout 

Woensdag 19 februari 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout 

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

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

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

Zaterdag 22 februari 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel 

Junior Liedjesfestival
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk 

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

Bockworstenparty
20.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk 

Carnavalsconcert harmonie 
De Goede Hoop
20.15 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel 

Zondag 23 februari 
Laarbeeks Liedjesfestival 
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout 

Dinsdag 25 februari 
Ontspanningsmiddag 
De Zonnebloem
13.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

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

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

Spartaans carnaval 
20.00 uur, Sportpark ‘t Heereind 

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


