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Nieuwe Brede School in Aarle-Rixtel opent deze week feestelijk haar deuren

“Het voelt fi jn om hier te mogen zijn”

Redacteuren: Suzan Mulder & 
       Louke Kreemers
Fotograaf:    Joost Duppen

Aarle-Rixtel – Deze week namen 
de basisscholen De Driehoek en De 
Heindert hun intrek in de nieuwe Bre-
de School die midden in het dorp ge-
bouwd werd. De MooiLaarbeekKrant 
was erbij toen de leerlingen voor de 
eerste keer binnenliepen in hun nieu-
we leeromgeving.

Eerste schooldag
Het wordt langzaam licht als bij de 
nieuwe ingang van het gloednieuwe 
gebouw van De Driehoek de rode lo-
per wordt uitgerold. Maandagochtend 
4 januari druppelen na twee weken 
kerstvakantie één voor één de leer-
lingen binnen. Directeur Jolein Orelio 
ontvangt ze allemaal persoonlijk om 
ze een gelukkig nieuwjaar te wensen 
en ze welkom te heten. Binnen zoeken 
ouders en kinderen naar de kapstok 

van hun groep om hun jas op te han-
gen. Onwennig en bewonderend kij-
ken ze in het rond. Ze hadden het ge-
bouw al een keer leeg gezien, maar nu 
is alles ingericht met prachtige nieuwe 
spullen. In hun eigen klaslokaal wor-
den ze door hun meester of juf ont-
vangen en start de schooldag. 

We beginnen rustig, want de 

meeste kinderen vinden het 

best spannend
Een rustig begin
“We beginnen de dag rustig, zodat ie-
dereen op zijn gemak kan aarden in het 
nieuwe gebouw, want de meeste kinde-
ren vinden het best spannend”, vertelt 
Jolein Orelio. “Vanmiddag is er een fees-
telijk programma met een optreden van 
de band ‘Hippe Gasten’ en een nieuw-
jaarsreceptie waarvoor ook de ouders 
zijn uitgenodigd.” De medewerkers van 
De Driehoek zijn blij met het nieuwe ge-
bouw laat Jolein weten: “Het voelt heel 
fijn om hier te mogen zijn. Dit gebouw 

straalt rust en warmte uit en geeft ons 
zoveel meer mogelijkheden om ons on-
derwijsconcept vorm te geven.” Intern 
begeleider Jolyne Beaumont voegt daar-
aan toe: “Het hele team is erg betrok-
ken en heeft in de kerstvakantie doorge-
werkt. Het is lekker beginnen nu alles op 
zijn plaats staat.”

De Heindert volgt
Twee dagen later, op woensdag 6 ja-
nuari, is het de beurt aan de kinderen 
van basisschool De Heindert. Terwijl 
de kinderen van de Driehoek al he-
lemaal gewend naar binnenlopen in 
hun nieuwe gebouw, lopen de lera-
ren van De Heindert nog wat onwen-
nig door hun nieuwe gebouw. “We 
hebben de afgelopen twee weken 
heel hard gewerkt”, vertelt directeur 
Marie-Louise Stevens, ze kijkt trots 
naar haar nieuwe school. “We heb-

ben hier een 

grote ruimte, de aula, en alle lokalen 
zijn verbonden of kijken uit op deze 
ruimte. Er zijn grote ramen zodat ie-
dereen elkaar kan zien, zo houden 
we contact met elkaar en dit versterkt 
het gevoel van één school zijn.” 
Vanaf half 9 verzamelen de kinderen 
en ouders zich voor de ingang waar 
een oranje lint gespannen is. Precies 
om kwart voor 9 trekken carnavals-
prinses Anne en de directeur het lint 
los. Want bij de opening van een ge-
bouw hoort het doorknippen van een 
lint. De school vult zich met kinderen 
en nieuwsgierige ouders, die gelijk bij 
de nieuwe koffiehoek een kopje kof-
fie en een koek aangeboden krijgen. 
De kinderen rennen enthousiast en 
nieuwsgierig rond en ook de ouders 
lopen met een verwonderde blik door 
het gebouw. Er wordt lange tijd rond-
gerend en gelopen door de kinderen, 
maar om half 10 willen de leraren 
toch echt, rustig, met de les begin-
nen. “De rest van de week hebben 
ouders nog de kans om het nieuwe 
gebouw te bekijken, zodat ook zij 
eraan kunnen wennen”, besluit Ste-
vens. 
 
Lees verder op pagina 3.

www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws

Opening De Driehoek

Opening De Heindert
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De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

In Memoriam Toon van Roij
Op 2 januari 2016 overleed onze 
gildebroeder Toon van Roij op 78 jarige 
leeftijd. Toon was 62 jaar lid van ons 
gilde, waarvan vele jaren als tamboer 
en jacketdrager. De laatste jaren heeft 
hij helaas vanwege zijn gezondheid 
niet meer actief deel kunnen nemen 
aan onze gildeactiviteiten. Op vrijdag 
8 januari wordt Toon om 10.30 uur 
met gilde-eer begraven in de RK Kerk 
van Onze Lieve Vrouwe Presentatie. 
Het bestuur en de leden van het Sint 
Margaretha gilde wensen zijn partner 
Jeanne en familie veel sterkte toe in 
deze moeilijke tijd.

In de late nacht van 2 januari 2016 is rustig overleden

Jos Bergman-
Verhagen

* Eindhoven, 22 februari 1943                   † Bakel, 2 januari 2016

    André Bergman
    Michiel en Zuzana, Maya 
    Jeroen en Sheila, Bram, Eva
    Moeder Verhagen-Jansen

Dr. Timmerslaan 6
5741 XH Beek en Donk

Jos is in besloten kring gecremeerd.

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je hoopt, dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
ze ziek wordt, moe en oud
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde is onverwacht van ons heengegaan onze 
lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en omi

Joke Reloe-van den Broek
weduwe van

Tinus Reloe

Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen

Lieshout, 4 januari 2016
Correspondentieadres: Molenstraat 20, 5737 BW Lieshout

Joke is thuis in haar vertrouwde omgeving in het Franciscus-
hof 17, Kamer 20 te Lieshout, waar u op donderdag 7 januari 
van 19.00 tot 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 8 januari om 
10.30 uur in de aula van UC de Groof, Oranjelaan 54 te Beek 
en Donk, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats 
St. Servatius, Kerkhofpad te Lieshout.

Bij de entree van de aula is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jos Bergman-Verhagen

Bestuurslid en winkelcoördinator van de Wereldwinkel Laarbeek. 
Wij verliezen in haar een gedreven vrijwilliger die zich jarenlang 

belangeloos heeft ingezet voor een betere maatschappij.

Wij wensen haar man, André, haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte, nu en in de toekomst.

Medewerkers en Bestuur van Wereldwinkel Laarbeek

Toon van Roij
Antonius Servatius

in liefde verbonden met

Jeanne van Veghel

* Aarle-Rixtel, 6 februari 1937           † Helmond, 2 januari 2016

                 
           Jeanne van Veghel

Lijsterstraat 2
5735 ET  Aarle-Rixtel

De uitvaartdienst, waarin wij met gilde-eer afscheid nemen 
van Toon, vindt plaats op vrijdag 8 januari om 10.30 uur in de  
Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk aan de Dorpsstraat in  
Aarle-Rixtel. Aansluitend zullen we Toon te ruste leggen op  
de parochiebegraafplaats naast de kerk.

Wilt u nog even bij Toon zijn, dan bent u welkom op woensdag
6 januari tussen 18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum  
De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en Donk.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, heb ik geheel 

onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve

 TER HERINNERING

Susan van den Tillaart

  Al 5 jaar een lege plek
  Al 5 jaar een groot gemis
  Al 5 jaar niet meer waar je was
  maar altijd waar wij zijn.

    Mam Pap
    Ivon en Teun

8-1-2011     8-1-2016
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Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

een dierbare herinnering voor altijd

Mierloseweg 284    Helmond    0492-320 321

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie 
woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Toine Poulisse

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder 
te gaan.

     Lucie
     Ties, Marion
     Janneke, Noud
       Sven, Elke en Maud

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun die wij hebben 
ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn allerliefste vriend, 
onze lieve broer en geweldige oom.

Toon van Erp

Hartverwarmend waren de vele lieve kaarten, bezoekjes, 
telefoontjes, berichtjes, de prachtige bloemen en de vele mensen 
die aanwezig waren bij zijn afscheidsdienst.

Alhoewel wij hem verschrikkelijk zullen missen, waren alle blijken 
van medeleven een grote troost voor ons.

Birgitte vd Burgt en kinderen
Wilma van Erp en kinderen
Rien en Leny van Erp en kinderen

Vervolg voorpagina

“Ik vind het een mooie nieuwe school” 

Maud, Sofie, Maxine, Juliette en Veerle uit groep 6/7 vinden eigenlijk alles mooi aan de nieuwe school. Maar het meeste kij-ken ze uit naar de nieuwe Chromebooks die zijn aangeschaft. Sofie: “Dat zijn een soort computers. Iedereen krijgt zijn eigen account. Met de Chromebooks kunnen we verbinding maken met het digibord en dan kunnen we samen spelletjes doen.”

Zus Lotte (groep 3/4) en broer Jesse (groep 1/2) 

hebben net hun jas opgehangen als de MooiLaar-

beekKrant ze vraagt wat ze van de nieuwe school 

vinden. Lotte: “Ik vind de kleur van de nieuwe 

school erg mooi.” Jesse: “Ik heb het meeste zin 

in het optreden van ‘Hippe Gasten’ vanmiddag.”

Dankbetuiging

Wij danken U voor de geweldige blijken van medeleven
na het overlijden van onze broer

Albert Minten

Uw belangstelling is voor ons een grote steun.

Beek en Donk, januari 2016
Broer en zussen Minten

Dise van Leeuwen (groep 2) zit al lek-
ker in haar nieuwe klaslokaal te kleien. 
“Ik vind het een mooie nieuwe school, 
vooral de klassen vind ik erg leuk. Door 
al het glas kan ik zo bij het lokaal van 
mijn zus naar binnen kijken”, vertelt ze 
trots. “We hebben ook nieuwe kap-
stokken waar ik mijn tas onderin kan 
doen, dat is ook fijn.” 

Vrienden Robbie, Daan en Nienke 
(groep 6) zitten gezellig in de nieuwe 
zithoek in de aula, die bij zowel leer-
lingen als ouders erg in de smaak valt. 
“Het stomste aan deze school is dat 
ik veel verder moet fietsen”, vertelt 
Nienke. “Oh, ik niet hoor, voor mij is 
dit veel dichterbij”, lacht Daan. Het 
leukst vinden de vrienden dat alles veel 
groter is en dat er een bovenverdieping 
is. “Het schoolplein is wel wat kleiner”, 
vertelt Robbie. “We moeten daar nog 
even een plek vinden waar we met de 
vrienden kunnen staan.”

Maud en Lin (groep 5) vinden de 
school gewoon heel mooi. Ook omdat 
ze naar boven kunnen en dat daar ook 
lokalen zitten. Lin: “Het is ook heel fijn 
dat de muren geluidsdicht zijn, dat was 
in de vorige school niet zo.” Ze hebben 
niet lang de tijd om met De MooiLaar-
beekKrant te praten, want ze rennen 
snel weer achter hun klasgenoten aan 
om het schoolgebouw te ontdekken. 

Sophie Griffioen en Mara Sanders uit groep 3/4 vinden het kei-
gaaf dat de school paarse muren heeft. Sophie: Ik vind het ook 
fijn dat ik dicht bij de juf zit. En de stoelen en tafels zijn zo 
mooi.”

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182
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Fotograaf: Fotograaf Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Agenda 
7-13 januari 2016

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

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

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

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

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

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

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

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

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

Donderdag 7 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

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

Vrijdag 8 januari 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering 

Zaterdag 9 januari 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Anna de korte, 
Ans van hoof- Zomers (jrgt).

Zondag 10 januari

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Maria de Kleijne–van 
Vijfeijken (sterfdag), Christ en Antoine van Bommel, 
Overleden ouders Wim en Bertha van Dijk–van 
Lierop, Jan en Marc van Stiphout, Overleden ou-
ders van Asten–van Breugel, Fried van Asten (par), 
Jan Hendrix(jrgt), Overleden ouders Vereijken-
Verhagen (verj), Mio en Noud Raaijmakers, 
Jo Oude Wolbers, Tot welzijn van de parochie

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Overleden famile 
Manders-Bouw, Maria van de Ven-van den 
Heuvel en zoon Peter.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
In deze viering worden de eerste communican-
ten voorgesteld
Intenties in deze viering voor: Anna en Liza 
Raaijmakers, Hendrik Coolen, Toon van den 
Heuvel en overleden familieleden Van den 
Heuvel-Manders, Piet en Gonda Beckers Harrie 
en Peter de zonen.

Maandag 11 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 12 januari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 13 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Heemlezing over ‘Landgoederen in Noord-Brabant’

Kienen met de KVL

Kienen in Zonnetij

Lieshout - Thijs Caspers geeft, op 
donderdag 14 januari om 20.00 uur, 
in zaal ‘De Koekoek’ een lezing over 
‘Landgoederen in Noord-Brabant’. 
Hij is ook voor een groot deel schrij-
ver van het boek met dezelfde titel 
‘Landgoederen in Noord-Brabant’. Hij 
is werkzaam bij het Brabants Land-
schap. De Heemkundekring 
’t Hof van Liessent’ organiseert deze 
voordracht.

Thijs is helder hierover: “Omdat land-
goederen mooi zijn, bovendien heb-
ben we er in Brabant een hele hoop 
van, wel zo’n 150.” De landgoederen 
zijn over het algemeen wel bekend, 

zoals die in onze omgeving: Kasteel 
Croy, Eyckenlust, kasteel Helmond, 
Kasteel Henkenshage, Soeterbeek, Ec-
kart, de Kampina, Nationaal Park de 
Loonse en Drunense Duinen, de Pla-
teaux en het Hageven, Malpie, Dom-
meldal en de Stippelberg.

Als kenner van Flora en Fauna van de 
provincie en als historicus weet Thijs 
op een luchtige manier de natuur en 
de geschiedenis van de buitenplaat-
sen te schetsen. Daarbij vergeet hij de 
mens niet; “van deze soort hebben 
we enkele merkwaardige exemplaren 
rondlopen in kloosters en kastelen.” 
De term ‘Landgoed’ blijkt men let-

terlijk te kunnen nemen: het betekent 
van oorsprong een ‘groot land met 
daarop een goed’. Meestal was dat 
een boerderij die diende om het land 
te ontginnen. De eigenaar zette daar 
een pachter in. Deze boerderij is in vele 
gevallen uitgegroeid tot een landhuis 
of kasteel. Landgoederen blijken sa-
men te hangen met de steden. 

Heb je door al deze gegevens over 
landgoederen nog meer informatie 
nodig, kom dan naar deze lezing. Het 
wordt een boeiende avond, want Thijs 
Caspers weet dit alles op een sappige 
manier voor zijn hoorders te brengen.

Lieshout – In het Dorpshuis aan de 
Grotenhof wordt op vrijdag 8 janu-
ari een kienavond gehouden door de 
KVL.

De zaal gaat open om 19.00 uur en 
er zijn mooie prijzen en een jackpot te 
winnen. Iedereen kan hier een gokje 
komen wagen. 

Aarle-Rixtel – Iedere 2e donderdag 
van de maand kan men komen kienen 
in zaal 87 in Zonnetij.

Hier kan men mee dingen naar leuke 
prijsjes. De kienmiddag is van 14.00 
tot 16.00 uur. De kaartverkoop start 

om 13.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. 

DE PAALBERG

De Paalberg hoorde vroeger bij de Rooijseweg. Aan de Paalberg liggen maar 
een paar huizen, maar grootste terrein is het MOB-complex. Een mobilisa-
tiecomplex of MOB is in Nederland de naam voor militaire gebouwen met 
bijbehorende infrastructuur dat een rol speelde tijdens de koude oorlog. 
Meestal waren ze van omstreeks 1956 tot omstreeks 2000 in gebruik. De 
meeste gebouwen hadden een magazijnfuntie en/of waren een stalling voor 
militaire voertuigen die konden worden ingezet bij een op handen zijnde 
inval. Er waren munitiebunkers, brandstofopslagplaatsen enzovoort. Dit al-
les moest een snelle mobilisatie mogelijk maken. In de jaren rond 1961 en 
later was dit de op een na grootste werkgever in onze gemeente. Het was 
het Material-Hauptdepot van de Deutse Bundeswehr. Er werkten ongeveer 
80 man burgerpersoneel uit Lieshout en Mariahout en naaste omgeving. ’s 
Lands veiligheid gedoogde niet dat hier veel over verteld werd. Via luitenant 
Herberger, was het toch mogelijk om een keer een kijkje te komen nemen. 
Hier lagen voor kapitalen aan militaire voorraden opgeslagen. Echt als je toen 
sprak over zo’n 225 miljoen, werd er niet met de ogen geknipperd. De ge-
meente onderhield heel hartelijke betrekkingen met het commando van het 
depot. Ten aanzien van de brandweer waren er afspraken wat betreft koste-
loze hulpverlening. Dit betekende dat onze gemeente in veel voorkomende 
gevallen, kon beschikken over de meest moderne blus- en reddingsmateri-
alen, bediend door een full-timebezetting. Naar het complex is destijds ook 
een harde weg aangelegd, die volledig voor rekening van de defensie kwam. 
In februari 2010 heeft de brandweer van Laarbeek in samenwerking met 
de militaire brandweer op het MOB-complex een grote oefening gehouden. 
Het militaire terrein aan de Paalberg werd in maart gesloten. Het aanwezige 
materieel en personeel werd toen in Oirschot ondergebracht. Vele jaren heeft 
de brandweer van Laarbeek een traditie in het gezamenlijk oefenen met de 
militaire brandweer. Dat jaar kon dat voor het laatst worden gedaan. Aan de 
oefening namen de posten Lieshout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel uit Laar-
beek, brandweer MOB en brandweer Bavaria deel.

Henny Bevers – van den Baar,
namens de Heemkundekring “t Hof van Liessent”

Veranderingen in de WMO en lokale zorginitiatieven 
Laarbeek – Voor de doelgroep senioren 
(55+) worden lokale initiatiefnemers 
(ook niet leden zijn welkom), leden 
van de lokale CDA, CDA-wethouders, 
contactpersonen Seniorennetwerk en 
CDA Statenfractie uitgenodigd, om 
aanwezig te zijn op deze infoavond. 
De avond wordt gehouden op 13 janu-
ari om 19.00 uur in De Dompelaar aan 
de Sint Janstraat 49-51 in Elsendorp.

Het doel van deze avond is vooral om 
kennis uit te wisselen over allerlei ini-

tiatieven die zijn ontstaan mede door 
de decentralisatie in de zorg. Specifiek 
gaat het dan over de doelgroep  seni-
oren (55+).    De transitie gaat verder 
dan alleen het overdragen van verant-
woordelijkheden  van hogere overhe-
den naar de lokale overheid. De tran-
sitie heeft ook gevolgen voor de rol 
van de lokale politiek en politici zelf. 
Wat kan hun rol zijn om de transitie 
echt te laten slagen?    In een interac-
tieve discussie met gemixte tafels van 
initiatiefnemers en  politici wordt dat 

type vragen voorgelegd. Niet om een 
gezamenlijk antwoord te vinden op 
die vragen, maar vooral ter inspiratie 
van de deelnemers zelf. Voor de aftrap 
zijn naast de voorzitter van het Senio-
rennetwerk Don van Sambeek (Laar-
beek), Harrie Verkampen (grotere kern 
Gemert) en Willy Donkers (kleine kern 
Elsendorp)   bereid gevonden om hun 
visie op hun lokale zorgcoöperatie toe 
te lichten. 

Mededeling vanuit de parochie:
Tarieven 2016 Parochie Zalige pater Eustachius 
van Lieshout   
 
    
Misintenties   €   11,00 
Dopen inclusief doopkaars  €   50,00 
Dopeling niet uit Laarbeek  € 100,00 
Eerste Heilige Communie €   40,00  
H. Vormsel   €   40,00  
Huwelijksviering incl.kaars  € 360,00  
Jubileumviering   € 270,00  
 

Voor het houden van concerten/ uitvoeringen in 
een van onze kerken of in de kapel rekenen wij 
kosten ivm stoken en electra, toezicht enz. 
Kosten bedragen € 100,00.
Voor de planning kunt u bellen naar het hoofd-
secretariaat in Beek en Donk 0492 461216.  
 
  

Uitvaartdienst incl. Hl Missen  € 450,00  
 
    
Begravingskosten   € 560,00 

  
Grafrechten/Columbariumrechten,
Urngrafrechten (eerste 20 jaar)   
inclusief onderhoudskosten   
 
    
Enkel graf     (enkel diep) € 1.030,00  
 
Enkel graf     (dubbeldiep) € 1.245,00  
 
Dubbel graf   (2x enkel diep € 2.060,00  
 
Dubbel graf   (2x dubbeldiep) € 2.490,00 
 
Kindergraf     (enkel diep) €    515,00 
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Kledingbank Laarbeek in nieuw jasje
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Kledingbank Laarbeek 
en tweedehands kledingwinkel ViaVia 
zijn verhuisd naar een groter pand aan 
Beekerheide 23-c. Aanstaande zaterdag 
9 januari wordt de vernieuwde winkel 
om tien uur geopend. U bent van harte 
uitgenodigd … 

Veel ruimte
De koffie en thee staan zaterdag klaar 
voor alle bezoekers aan de kledingbank: 
een nieuwe start op een plek met veel 
meer winkelruimte. Reed je eerder hele-
maal door naar het einde van de straat, 
nu is de Kledingbank al snel op links 
zichtbaar. De kleding hangt goed ge-
sorteerd en op maat te wachten op een 
nieuwe drager. “Het is zó ontzettend leuk 
om mensen met een ‘big smile’ de deur 
uit te zien gaan met nieuwe kleding”, 

vertellen de vrijwilligers Jet Scheepers en 
Danuscha Bernards. Ook is er een spe-
ciale hoek ingericht waar mensen goede 
kleding kunnen afgeven. 

Nieuwe activiteiten
De vrijwilligers van de Kledingbank heb-
ben niet stil gezeten. Er staan zelfs alle-
maal nieuwe activiteiten op het program-
ma voor 2016. “Met ééntje ervan gaan 
we gelijk van start”, legt Marjan Reusien 
uit. “Dan gaat het om ‘solliciteren zonder 
juiste kleren’. Mensen met een verwij-
zing kunnen hier een set representatieve 
set kleding uitzoeken om te solliciteren. 
En mocht de missie slagen, en is de baan 
binnen, dan mag er een nieuwe tweede 
set kleding worden uitgezocht totdat het 
eerste salaris binnen is.” Andere plannen 
die dit jaar van start zullen gaan zijn: de 
strijkservice in samenwerking met ORO 
en de buurtkamer waar lekker koffie is 

en gebuurt kan worden. “Ook gaan we 
taallessen voor mensen met een andere 
moedertaal en/of laagopgeleiden ver-
zorgen. Vrijwilligers die zich hiervoor 
gaan inzetten, krijgen een speciale oplei-
ding”, licht Marjan toe. 

Zo trots    
Het straalt van de vrijwilligers af. Ze zijn 
enorm trots op alle mensen die zich in-
zetten voor de Kledingbank. “Of men 
nu kleding brengt, helpt bij verhuizing, 
helpt met andere initiatieven, men gunt 
de Kledingbank gewoon dat dit goed 
loopt.”

Wil je meer weten of vriend worden 
van de Kledingbank? Kijk dan op de 
site: www.kledingbanklaarbeek.nl 
of kom langs: zaterdags tussen 
10-15 uur of op de woensdag tussen 
9.00-11.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Fotograaf: Fotograaf Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex®

Silhouette® 
Shades
Sfeervol door zacht 
gefilterd lichtKapelstraat 38  Beek en Donk  0492-463233

www.manderswoonsfeer.nl

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

De foto van vorige week is genomen op de 
Rooijseweg bij het kruisbeeld. Wie er precies op de wagen zat, is niet voor 100 % 
duidelijk, vandaar dat meerdere namen geopperd worden. Op de foto van vorige 
week kwamen o.a. de volgende reacties binnen:

Op de wagen is mijn vader Ties Biemans van de Rooijseweg in Mariahout. De foto 
is aan het begin van de Rooijseweg genomen. Dat is ongeveer zestig jaar geleden.
Groeten, Tonnie van Vroenhoven-Biemans

Hallo,
Op de foto staat mijn opa Renier van der Heijden, die vanuit de Weieven in Nijnsel 
(wonende in De Veghelsche Hut, Weieven D120) met de platte kar waarschijnlijk 
op weg was naar de markt in Helmond. Hij komt hier Mariahout binnen bij het 
kruisbeeld langs de weg naar Zijtaart. Deze foto staat ook op een ansichtkaart met 
het onderschrift “Mariahout, St. Oedenrodeseweg”, uitgegeven door winkelier, 
G. v.d. Heuvel in Mariahout. Via deze weg de groeten aan de familieleden van 
‘Ome Snier’ onder de Laarbeeklezers!
Tom van den Elsen

Op de foto in De MooilaarbeekKrant van 
week 52 zie je het kruisbeeld op de splitsing 
van de Mariastraat naar de Rooyseweg en 
de Veghelsedijk in Mariahout.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Claessens
Mariahout

De foto van historische beelden in De MooiLaarbeekKrant van 24 december is 
gemaakt op het kruispunt Mariastraat, hoek Veghelsedijk en de Rooisestraat te 
Mariahout.
Groeten, Christ van den Hoogenhoff

Historische beelden
Jayson Binda winnaar kleurplatenwedstrijd!

Beek en Donk – Dankjewel aan 
al die kinderen die de ker-
stkleurplaat in deze krant zo 
mooi inkleurden, versierden en 
inleverden op ons kantoor. Het 
was een zware klus maar uit alle 
inzendingen hebben we Jay-
son Binda uit Aarle-Rixtel als 
winnaar gekozen. Hij wint een 
waardebon van Tante Pip, geves-

tigd aan de Raagtenstraat 21 in 
Beek en Donk.

Afgelopen dinsdag ontving Jay-
son (Aarle-Rixtel, 8 jaar oud) uit 
handen van Wendy Sigmans van 
Tante Pip niet alleen de waarde-
bon maar ook een stoere rugzak, 
gevuld met cadeautjes.

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

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

de razende reporter

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

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

Sollicitatieprocedure nieuwe 
burgemeester
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

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

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

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

Makkelijke fruittaart met frambozen en blauwe bessen

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

Voor de kruimels:

• 300 gr bloem

• 150 gr zachte boter

• 150 gr suiker

• mespuntje zout

• taartvorm

Voor de vulling:

• 250 gr frambozen

• 250 gr bosbessen 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Verwarm de oven voor op 200 
graden. Zeef de bloem boven een 
schaal en voeg de suiker, zout en 
boter toe. Wrijf alle ingrediënten met 
de handen door elkaar tot je mooie 
kruimels hebt. Vet de vorm in met bo-
ter en bestuif deze met bloem. Strooi 
de helft van de kruimels in de vorm 
en verdeel hier het fruit over. Dek het 
fruit af met de rest van de kruimels 
en duw het geheel lichtjes aan. Zet 
de schaal in het midden van de oven 
en bak de taart ca. 25 min. Tot de 
kruimels goudbruin zijn.

SudokuVery hard

3 6 5 9 8

8 3 1

1

1 4 3

2 8 9 4

3 5 7

3

7 9 2

4 7 2 5 6

Puzzle #86030

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Mia TeunisseWillem Damen

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Ondertussen ergens in de Alpen

Woordzoeker

ACTIEVE
ATELIER
BEDANKT
BUIZERD
CONTACT
CONTENT
DEKSELS
GEBRUIK
HOUDING

JACUZZI
KEUKENS
LIMBURG
MACHINE
NIEMAND
OPSLAAN
PLANEET
QUATSCH
RUSLAND

STREVEN
TURKIJE
UNIFORM
VLIEGER
XEROXEN
ZEVENDE
ZWANGER
ZWIERIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ACTIEVE ATELIER BEDANKT
BUIZERD CONTACT CONTENT
DEKSELS GEBRUIK HOUDING
JACUZZI KEUKENS LIMBURG
MACHINE NIEMAND OPSLAAN
PLANEET QUATSCH RUSLAND
STREVEN TURKIJE UNIFORM
VLIEGER XEROXEN ZEVENDE
ZWANGER ZWIERIG
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Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Het eerste gedeelte van de 
sollicitatieprocedure voor de nieuwe 
burgemeester van Laarbeek is afge-
rond. De sluiting van de sollicitatieter-
mijn was op 16 december 2015. Hoe 
is de stand van zaken momenteel? En 
hoe denken inwoners van Laarbeek 
eigenlijk over ‘hun’ nieuwe burger-
vader? Burgerpanel TipMooiLaarbeek 
peilde uw mening. Een update. 

Nog even terug
Nadat de gemeenteraad van Laarbeek 
in het najaar van 2014 het vertrouwen 
opzegt in burgemeester Hans Ubachs, 
weigert deze op te stappen. Ubachs 
is dan sinds 2011 burgemeester van 
Laarbeek. Kort daarna legt Ubachs zijn 
functie alsnog neer. In opdracht van de 
Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk wordt een onderzoek inge-
steld naar de gang van zaken en wordt 
de procedure tot aanstelling van een 
waarnemer in gang gezet. 

Waarnemend burgemeester
De Brabantse commissaris Van de 
Donk benoemt Frans Ronnes op 22 
oktober 2014 tot waarnemend bur-
gemeester van Laarbeek. Ronnes was 
eerder burgemeester in Haaren (NB). 
Zo lang als nodig, neemt Ronnes de 
taken over van Hans Ubachs. 

Eind 2015 is de tijd rijp om op zoek 
te gaan naar Laarbeeks nieuwe bur-
gervader. ‘Omdat de nieuwe burge-
meester ook de burgemeester is van 
heel Laarbeek’, worden inwoners van 

Laarbeek uitgenodigd mee te denken 
over het profiel van de nieuwe burge-
meester. In de definitieve profielschets 
van de gemeente Laarbeek - welke 
wordt vastgesteld op 12 november 
2015 door de raad van Laarbeek in 
een openbare vergadering - is men op 
zoek naar “Een verbinder met een ste-
vige persoonlijkheid en een positieve 
uitstraling die doelgericht en met een 
open en menselijke houding in het be-
lang van onze gemeente het beste in 
anderen naar boven weet te halen.” 

Huidige stand van zaken
Op de burgemeestersvacature die is 
opengesteld, zijn 32 reacties binnen-
gekomen bij de Commissaris van de 
Koning. “Er hebben zes vrouwen en 
26 mannen gesolliciteerd. De meeste 
sollicitanten zijn afkomstig uit het 
openbaar bestuur. De sollicitanten die 
werkzaam zijn in de particuliere sector 
of een vrij beroep uitoefenen, combi-
neren hun hoofdfunctie vaak met een 
of meer politiek-bestuurlijke neven-
functies”, vertelt een woordvoerder 
van de gemeente Laarbeek. 

Hoe nu verder?
De Commissaris van de Koning gaat 
nu met alle kandidaten in gesprek om 
te toetsen of zij benoembaar zijn. Na 
overleg met de vertrouwenscommissie 
over alle ingediende sollicitaties wordt 
bepaald met wie sollicitatiegesprekken 
worden gevoerd. De vertrouwens-
commissie komt op basis van die ge-
sprekken tot een zogenaamde ‘aanbe-
veling’ die aan de gemeenteraad zal 
worden voorgelegd. Nadat de aanbe-

veling is vastgesteld, stelt Van de Donk 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
op de hoogte. De nieuw te benoe-
men burgemeester wordt gescreend 
en gaat op bezoek bij minister Ronald 
Plasterk. Na afronding van deze proce-
dure wordt de kandidaat normaal ge-
sproken bij Koninklijk Besluit benoemd 
tot burgemeester van Laarbeek. “Naar 
verwachting kan de nieuwe burge-
meester kort voor de zomer van 2016 
in een speciale openbare raadsverga-
dering, ten overstaan van de Commis-
saris van de Koning, de eed afleggen 
en worden geïnstalleerd”, aldus de 
woordvoerder van de gemeente.   

Tot slot: Wat zien Laarbekenaren 
graag terug in hun nieuwe burge-
meester?
Om een representatief antwoord op 
deze vraag te krijgen, peilde burger-
panel TipMooiLaarbeek de meningen 
van de inwoners van Laarbeek. Kwa-
liteiten als integer, betrouwbaar, daad-
krachtig en transparant worden veelal 
door de respondenten genoemd. Maar 
ook ‘een mensen-mens’, het ‘gezicht’ 
van Laarbeek en ‘een verbinder’ ziet 
men in Laarbeek wel zitten. Onder-
zoeksbureau Toponderzoek bundelde 
de 35 meest voorkomende (ant-)
woorden van de respondenten in een 
zogenaamde ‘wordcloud’. Over een 
aantal maanden zal blijken over welke 
eigenschappen de nieuwe burgemees-
ter daadwerkelijk beschikt. Wordt ver-
volgd…

FANTASTIES 
2912. Na een simpele optelsom 
moest het antwoord op die 
sportvraag wel goed zijn. 
Kwizut vindt immers altijd op 
29 december plaats. Zo, mijn 
categorie was afgetikt. Nu de rest 
ondersteunen met het opsporen 
van groene loofbomen, films 
waarin 200 cupcakes werden 
besteld en door elkaar gehusselde 
schilderijen. Die vijf uur dat je 
met je groep in de weer bent 
om uiteindelijk als laatste groep 
op het podium te staan, is niet 
te beschrijven. Laptops draaien 
overuren, de telefoonlijnen staan 
roodgloeiend en de hersenpan 
kookt ieder moment over. De 
organisatie snapt het spelletje. En 
vragen worden gevaarlijker. Zo 
liet ik me bijna verleiden om Ajax 
Amsterdam in 
te vullen bij 
een logo 
dat bijna 
identiek 

met die van hen is. Bijna! Deze 
jubileumeditie heb ik ongeveer 
een uur zitten broeien op een op 
het oog simpele sportvraag. Na 
jarenlange ervaring én intensief 
speurwerk stuitte ik op de 
favoriete sport van Zweinstein. 
Dat moet ‘m zijn geweest. En dat 
gevoel dat je ‘m dan toch vindt… 
Heerlijk. De tijd vliegt voorbij. 
Nog enkele dealtjes onder de 
tafel door om de laatste punten 
binnen te harken. Klokslag half 
twaalf weet je dat het gebeurd 
is. Het werk van jou en je 
teamgenoten zit erop. De box 
met antwoorden is ingeleverd, de 
rest is geschiedenis. Anderhalve 
week later zit het gezellige deel 
van Beek en Donk in spanning 
te wachten naar de uitslag van 
Kwizut 2015. Ik ben hoopvol, 
maar juich niet te vroeg. Er zijn 
steeds meer kapers op de kust 
die de kneepjes van het quizvak 
onder de knie hebben. Los van 
de uitslag was het wederom een 
editie van formaat. Quizzen zijn 
leuk, maar het fenomeen Kwizut 
weet jaar op jaar te verrassen. 
Vanuit mijn kant (als quizmaster 
van Kwizzy.nl) een ode aan 
de organisatie, én natuurlijk 
speciaal aan de aftredende 
voorzitter hemzelf… KWIZUT IS 
FANTASTIES!

Joey van der Leemputten

COLUMNWie wordt de nieuwe burgemeester van Laarbeek?

Lezing Hertogdom Brabant bij Aarlese heemkundekring
Aarle-Rixtel - In Zaal Van Bracht 
wordt een lezing gegeven door 
Arnold-Jan Bijsterveld met als ti-
tel ‘Het ontstaan van het hertog-
dom Brabant, 843 circa 1250’. De 
lezing vindt plaats op maandag 11 
januari om 20.00 uur.

Dat Noord-Brabant ooit heeft be-
hoord tot het oude hertogdom 
Brabant, weten we allemaal wel. 
Maar sinds wanneer eigenlijk? 
En hoe kwam dat hertogdom tot 
stand? In deze lezing gaan we eerst 
op zoek naar de geschiedenis van 
Noord-Brabant voordat het deel 
ging uitmaken van het hertogdom. 
In deze streek, die toen werd aan-
geduid als Texandrie, maakten in 
de elfde eeuw verschillende heren 
de dienst uit en pas tegen 1200 
kwam hier de hertog in beeld. Ver-
volgens zoeken we de oorsprong 
van het hertogdom in de tijd van 
Karel de Grote, uit wiens rijk het 
hertogdom Lotharingen ontstond. 
Dit lag aan de basis van het latere 

hertogdom Brabant. Rond het jaar 
1000 vestigde zich rond Leuven 
een geslacht van opeenvolgende 
graven, van wie Godfried met de 
Baard in 1106 de titel ‘Hertog’ ver-
wierf. Zijn opvolgers breidden hun 
macht uit naar het noorden, over 
het huidige  Noord-Brabant. Ver-

lucht met afbeeldingen en kaarten 
biedt deze lezing een verhelderend 
beeld van een duistere periode. Ar-
nold-Jan Bijsterveld is hoogleraar 
aan de universiteit van Tilburg en 
heeft reeds verschillende lezingen 
voor de Aarlese kring verzorgd. 
Entree: €2,50, leden gratis.

Bron: onderzoeksbureau Toponderzoek

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Volg 

ons!

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.vanschijndelwonen.nl 
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Jeanne van den bogaard

Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. Dat is in dit geval zeker waar. Maar 
sterker nog: het geldt hier ook andersom. Al jaren is Jeanne van den Bogaard – vrouw 
van Albert van den Bogaard – het gezicht van Jumbo Mariahout. Deze moeder van 
twee zonen, Tom (22) en Stijn (19), is daarnaast degene die thuis achter het fornuis 
staat. Na haar werkdag loopt ze een rondje door ‘haar Jumbo’ om de dagelijkse 
boodschappen te doen. 

Interview

Zuurkoolstamp
1. Schil en snijd de aardappels in gelijke 

stukken. Kook de aardappels in water 
met zout in 20 min. gaar.

2. Bak de spekblokjes en uienringen op 
laag vuur 

3. Kook de zuurkool in de melk voor ca. 10 
min.

4. Verwarm de rookworsten volgens de 
aanwijzingen op de verpakking.

5. Giet de aardappels af, stoom ze ven 
droog en stamp ze met het ei, olijfolie 
en yogonaise tot een mooie puree. Op 
smaak maken met peper en zout.

6. Giet de zuurkool af en voeg samen met 
de spekblokjes, ui en bakvet bij de 
puree en schep alles goed door elkaar.

7. Serveren met de rookworsten.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
Recept voor * personen:

1,5kg kruimige aardappels

Ca. 700gr zuurkool

125 gr. Spekblokjes

3 uien in ringen gesneden

0,5ltr melk + 1 flesje kookroom

1 ei

2 eetlepels olijfolie extra vergine

2 eetlepels yogonaise

peper/zout

Niet zo gek dat na 28 ‘Jumbo-jaren’ iedereen jullie kent. 
“Haha, klopt. Ik ben helemaal niet het type persoon 
dat op de voorgrond wil staan. Toch betrap ik me soms 
erop dat veel meer mensen mij kennen dan dat ik in 
de gaten heb. Albert en ik begonnen 28 jaar geleden 
samen Jumbo Mariahout. Twaalf jaar geleden kwam 
daar Jumbo Lieshout bij. Zo werd ik verantwoordelijk 
voor het Mariahoutse � liaal en Albert voor het 
Lieshoutse.”

En dat bevalt nog steeds goed zo?
“Ja. Het is � jn om allebei over één � liaal de leiding 
te hebben. Daarnaast willen allebei onze zonen ons 
opvolgen. Het is natuurlijk fantastisch als Jumbo 
Laarbeek binnen de familie doorgegeven wordt.”

Jij staat thuis achter het fornuis. Vind je dat leuk?
“Nee. Of ja … koken vind ik wel heel leuk, maar alleen 
als ik er tijd voor heb. Albert en ik kunnen daar soms 
echt een dag voor uittrekken. Dat vinden we dan 
beiden ontzettend leuk om te doen. We halen dan 
letterlijk en � guurlijk alles uit de kast om een heerlijke 
maaltijd voor te schotelen. Doordeweeks vind ik het 
niet zo leuk, omdat ik er dan te weinig tijd voor heb.”

Je hebt vandaag een heerlijke zuurkoolstamppot 
bereid. Iets wat je thuis ook zou maken?
“Jazeker. Vooral  rond deze periode van het jaar vinden 
wij het heerlijk om stamppot te eten!”

Recept

Zuurkoolstamp

Bedankt en tot ziens bij 
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

HET GERECHT VAN JEANNE VAN DEN BOGAARD

intelligent eigendom : GoedeMorgen Reclame & Communicatie



Donderdag 7 januari 2016 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier
PODOTHERAPIE BRUGMANS

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

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

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

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

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

Nieuwjaarsconcert jubilerende harmonie Oefening en Uitspanning

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk- Het begin van 2016 
werd ingeluid door een concert 
van harmonie O&U (Oefening en 
Uitspanning) op nieuwjaarsdag, 
waarbij alle geledingen van het or-
kest aan bod kwamen.

125-jarig bestaan
Dit jaar is een jubileumjaar voor de 
harmonie, want O&U bestaat 125 
jaar. Met het feest zal aandacht be-
steed worden aan de diverse bevol-
kingsgroepen, zo belooft voorzit-
ter Pierre Heesakkers. Er zal onder 
andere een rondgang worden ge-
organiseerd, naar het Duitse voor-
beeld ‘Umzug’. Onderdeel van de 
feestelijkheden is het uitkomen van 
een boek over de 125-jarige ge-
schiedenis van de harmonie. 

Jeugd
Alle delen van de harmonie volgden el-
kaar in een snel tempo op. De nieuwe 
opzet is erg verrassend. Vanuit diverse 
hoeken van de zaal staan groepen 
opgesteld. De slagwerkgroep begint 
vanaf het dak van het inpandige café. 
Hel verlicht speelden zij ‘Kumi Daiko’, 
dat letterlijk betekent ‘drummen in een 
groep’, erg toepasselijk dus. De leerling- 
en jeugdorkesten treden op het grote 
podium op. De marimbasolo, voortref-
felijk vertolkt door het grote talent Stan 
van Rixtel, klinkt vanuit het midden 
van de toeschouwers. Opvallend is het 
grote aantal jeugdige muzikanten, zo-
wel bij het grote orkest als bij de oplei-
dingsorkesten. Dat er ook in de jongere 
groepen veel aandacht wordt besteed 
aan de dynamiek, die het grote orkest 
zo uniek maakt, is in de uitgevoerde 
stukken duidelijk te horen. Een leuk 
onderdeel van het concert is het, door 
de blokfluitgroep uitgevoerde stukje 
‘One note song’, dat door het grote 

harmonieorkest wordt begeleid. Een 
leuke manier om de kleinste muzikan-
ten in het zonnetje te zetten en tevens 
te leren hoe belangrijk het is samen te 
musiceren. Jolanda Rooijakkers fluistert 
toe dat er in januari, deze maand dus, 
een nieuwe cursus blokfluiten van start 
gaat. Er zijn op dit moment weer leer-
lingen welkom, dus niet alleen blokflui-
ters! Opgeven kan via opleiding@oenu.
nl of telefoon: 0492 – 46 39 71.

Gastdirigent
De volgende verrassing is de gastdiri-
gent Martijn Pepels. “Mijn allereerste 

directiedocent is chef-dirigent bij O&U 
en die ken ik dus nu al 26 jaar, vandaar 
dat ik hier sta”, begint Martijn als uw 
redacteur vraagt hoe hij zo hier terecht 
is gekomen. Pepels komt uit het Lim-
burgse Meers-Elsloo en heeft gestu-
deerd aan het conservatorium in Maas-
tricht, waar hij les kreeg van Jan Cober. 
Voor de oudere Beek en Donkse muzi-
kanten een oude bekende. Jan Cober 
was het immers, die O&U van de eerste 
plaats op het wereldmuziekconcours in 
Kerkrade in 1978 had kunnen verdrij-
ven. Zoals u allen weet, is dit niet ge-
lukt. Het orkest speelde onder Martijns 

leiding de sterren van de hemel. Het 
laatste nummer, de Radestzky mars, 
valt bij het publiek erg in de smaak, 
mede door het enthousiasme van de 
jonge dirigent, die het publiek op een 
‘Weense manier’ in het geheel betrekt.

Al heel snel staat door O&U de vol-
gende activiteit gepland. De carnaval-
sconcerten op 30 januari en 5 februari. 
Het thema is WOrld & U. Kaarten a 
€13,- zijn vanaf 2 januari verkrijgbaar 
bij Fietsenvakman v.d. Berg op het 
Heuvelplein en Bloematelier De Vier 
Seizoenen op het Piet van Thiel plein.



Donderdag 7 januari 201610 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Tip! Geniet van wat 

lekkers in ons Tuincafé

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

Zamioculcas
Trendy kamerplant,
60 cm hoog in 
17 cm pot
van € 8,99

nu

€5.99

Sanseveria’s

Dypsis Lutescens
Mooi frisse 
groene palm,
110 cm hoog 
in 21 cm pot
van € 18,99

nu

€9.99

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

nu

€9.99

Dracaena 
Marginata
Sterke kamerplant,
120 cm hoog met 
3 stammen in 21 cm pot
van € 14,99

nu

€8.99

20% korting

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 6 januari 
t/m 12 januari 2016

Kerstboom eruit... 
 Kamerplant erin...
Tulpen
1e kwaliteit 
10 takken 
per bos
van € 3,50

Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...

nu

€1.99

Sterke kamerplanten...
Ook voor mensen zonder 
groene vingers!
Alle maten & soorten

2de 

Halve
Prijs

Cyathistipula. 110 cm hoog 

Mini cactus en vetplanten
Lekker makkelijk,
diverse soorten in
5 cm potje
van € 1,29

tot 20:00 uur

Sterke kamerplant,

3 stammen in 21 cm pot

Nu op alle woonaccessoires in onze 
Riverdale floorshop

Mini cactus en vetplanten
Lekker makkelijk,
diverse soorten in
5 cm potje
van € 1,29

Sterke kamerplanten...
Ook voor mensen zonder 

Alle maten & soorten

nu

€0.99

Zamioculcas
Trendy kamerplant,

Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...Kamerplant erin...

Dypsis Lutescens

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw be-
gint harmonie De Goede Hoop 
in Aarle-Rixtel ieder nieuw jaar 
met een Nieuwjaarsconcert. Af-
gelopen zondag vond dit concert 
plaats in MFC De Dreef. 

De sporthal was door een groot 
aantal vrijwilligers gerestyled tot 
een heuse concertzaal. Het pro-
gramma van dit jaar zag er veelbe-

lovend uit; de vraag was dan 

ook of dit waargemaakt kon wor-
den. En daar is harmonie De Goe-
de Hoop ruimschoots in geslaagd. 
Onder leiding van dirigent Gerrit 
de Weerd werd een tiental num-
mers ten gehore gebracht waar-
van de samenstelling zodanig was 
dat je als toehoorder tot de laatste 
noot geboeid bleef luisteren. Bij 

het nummer Celtic Flutes hadden 
Floortje Dijckmans-Corbeij en Ma-
rieke van Dijk de solopartijen. Zij 
toonden zich beiden virtuoos op de 
dwarsfluit. Over talent gesproken! 
Uniek was ook het gastoptreden 
van Kristina Bitenc, een sopraan 
uit Slovenië. Zij zong de sterren 
van de hemel waar het orkest mu-
zikaal naadloos bij aansloot. Na de 
pauze werd het programma ver-

volgd met een spetterend optre-
den van de slagwerkgroep onder 
leiding van Anthony Vogels. Bij 
het eerste nummer klonk het slag-
werk letterlijk vanuit alle hoeken 
van de zaal. Een leuke toevoeging 
was ook het optreden van twee 
tangodansers tijdens het nummer 
Tango Argentina. Veel te snel was 
het programma voorbij, maar ge-
lukkig gaf het harmonieorkest nog 

een toegift. Een opzwepende paso 
doble: Puenteareas. Een mooie af-
sluiting van een geweldig concert. 
Gelukkig hoeven we niet tot 2017 
te wachten want De Goede Hoop 
heeft voor dit jaar nog een paar 
mooie optredens in petto.

Harmonie De Goede Hoop overtreft zichzelf 
met Nieuwjaarsconcert

Leden van Vogelvereniging Laarbeek behalen opnieuw prachtige resultaten
Laarbeek - Bij een grote wedstrijd in 
Horst werd Jan Engels 1 x kampioen 
en Jos van Kemenade 1 x kampioen 
plus 2 bondsmedailles. Anton Verha-
gen werd 4 x kampioen en behaalde 
ook nog 1 x zilver en brons. Voor 
Tonny van Alem was er een bondsme-
daille.

Op de Nationale Frise en Houdingsdag 
in Leerdam werd Tonny van Alem 4x 
kampioen en behaalde 3 x een derde 
en 1 x een vierde prijs. Voor de ken-
ners, er werd op de Engelse wijze ge-
keurd.
Op de kringwedstrijd Veghel/Erp werd 
Anton Verhagen 3 x kampioen, be-
haalde 1 x zilver en brons, werd alge-

meen kampioen en won ook nog het 
bondskruis. Op internationale vogel-
tentoonstelling georganiseerd door de 
Speciaalclub Europese Cultuurvogels 
(SEC) te Druten behaalde Gerard v.d. 
Akker 3 x goud en Toon van Bakel 
2 x goud. Op de Brabantse districts-
kampioenschappen werd Ben Kocken 
2x kampioen, behaalde 1x zilver en zijn 

Kala Buulbuul vogel werd uitgeroepen 
tot de mooiste tropische vogel van het 
district. Jos van Kemenade werd maar 
liefst 7 x kampioen met diverse vogel-
soorten. Gerard v.d. Akker enTonny 
van Alem werden ieder 5 x kampioen. 
Ad Beks behaalde 3 x een kampioen-
schap en Jan Janssen 2 x. Anton verha-
gen behaalde nog 2 x zilver.

Vogelvereniging Laarbeek wil via 
deze weg iedereen van harte felici-
teren met deze aansprekende resul-
taten. Een aantal leden van Vogel-
vereniging Laarbeek neemt deel aan 
de Nederlandse kampioenschappen. 
De vereniging informeert u hier later 
meer over.

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Bram 
Rooijakkers  

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

EVENEMENTEN
VERWARMDE ROMMELMARKT
Zondag 10 januari van 10.00 - 15.00 uur
Lage heesweg 1, 5741 BK Beek en Donk
Entree: € 1,50 p.p kinderen tot 12 jaar gratis

GEVONDEN

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

Fiets- of autosleutel gevonden op dins-
dagochtend 29 december in de Molen-
straat (Aarle-Rixtel). Af te halen bij kantoor 
MooiLaarbeek

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

Sleutel met fl esopener ‘unidek’ gevon-
den op de rotonde van Lieshout, 
Herendijk – Dorpsstraat. Tel. 0499-465400

Rood keycord met opdruk ‘Reizigersoverleg 
Brabant’ gevonden met 2 sleutels eraan. 
Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

GEVRAAGD
Klassieke auto’s gezocht. Heeft u een old-
timer staan die u wilt verkopen, dan kunt 
u mij bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijn-
seels) haalt nog altijd zoals vanouds 
uw gebruikte goederen op. Bellen naar 
0492-368747. Winkel open van ma. t/m 
za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert
Gezocht! Ik zoek een model met een don-
kere huidskleur voor een gezichtsmassage 
op school (13 januari) info: 06-57206236

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

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

Inzamelpunt voor OLIE en VET. 
Octopusspeeltuin, Lage Heesweg. Iedere 
3de zaterdag van de maand 16 jan./20 
febr./ 19 maart van 10.30 uur tot 11.30 uur.

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

Ruimte te huur voor caravans, travelsleeper en 
aanhangers, tel. 06-22849257

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

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

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

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

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Voor het ophalen van:

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

Alle bruikbare huishoudelijke artikelen

(defecte) electrische apparaten

Oud ijzer en andere materialen

Afvoeren naar milieustraat is 

bespreekbaar

Groen goud
Met vrienden had ik om 11.00 uur een 
verzamelafspraak in een restaurantje 
bij Tárbena met de bedoeling na een 
kopje koffie in de bergen te gaan 
wandelen. Het verbaasde mij dat er in 
héél dat restaurantje op dit tijdstip niet 
één tafeltje vrij was. Naar mijn idee 
zat het hele dorp hier aan het ontbijt 
met spek, frites en diverse soorten 
worstjes waar onze vallei bekend om 
staat. Maar het was tenslotte zondag! 
De aangebroken flessen wijn logen er 
niet om en iedereen was in een jolige 
stemming. Mijn vriendin herkende 
in het vrolijke gezelschap een vrouw 
waarmee ze even stond te babbelen 
en zo kwamen wij erachter waarom 
het hier zo druk was! Alle boeren 
uit het dorp hadden zojuist hun 
olijvenoogst bij de fabriek afgeleverd 
en dan was het traditie om na noeste 
arbeid uit ontbijten te gaan. Of wij 

geïnteresseerd waren om 
het persen 
van de 
olijven te 
zien? Maar 
natúúr l i jk ! 
Even later 
liepen we in 
ganzenpas 
achter de 

mevrouw aan naar de oliemolen 
(almazara), een paar straten verderop. 
We hoorden op afstand de machines 
al kreunen. Wat ik toen te zien kreeg, 
overtrof mijn stoutste verwachting. Ik 
kwam warempel in de middeleeuwen 
terecht, zo leek het. Hygiëne was er 
ver te zoeken en de vloer spékglad. 
Na een jaar stilstand deden de 
roestige machines uit het jaar nul 
het nog vrij aardig, alhoewel het 
bijna allemaal nog handwerk was. 
En dát anno 2016! De olijfpulp werd 
handmatig op een rond-gevlochten 
mat gelegd. Daarop ging weer een 
mat vol olijfpulp tot een stapel van 
anderhalve meter onder een pers 
werd geschoven. De olie droop 
langs de matten in een opvangbak 
en de overgebleven pulp werd met 
water van de matten gespoten. 
Geen wonder dat de troep van de 
muren droop en het op de vloer zo 
glad was. Na het kopen van een paar 
liter versgeperste olijfolie trokken we 
alsnog de bergen in. Het olijfpersen 
was hét gesprek van een práchtige 
wandeldag…
Spanje is de grootste olijvenproducent 
ter wereld. Er wordt meer dan één 
miljoen ton olijfolie geëxporteerd. 
Het wordt dan ook het groene goud 
genoemd. In de Mediterrane keuken 
is olijfolie het begin van vrijwel alle 

gerechten. Olijfolie is dan ook 

niet aan 
te slepen. Bijna ieder dorpje heeft 
daarom wel een oliemolen. Al woon 
ik in een druivenvallei, toch wordt 
in de provincie Alicante de olijf het 
meest verbouwd. Om één liter olie 
te kunnen persen is ongeveer zeven 
kilo olijven nodig. Nu heb ik “slechts” 
drie olijfbomen op mijn landgoed 
staan en kom bij-lange-na niet aan 
die zeven kilo. Toch is het alleszins 
de moeite waard om de olijven te 
oogsten en ze naar de oliemolen te 
brengen. Als beloning krijg je dan 
een karafje olie. Nou ja… na het 
oogsten van de amandelbomen en 
de johannesbroodbomen komend 
seizoen dan ook de olijfbomen maar 
ontdoen van dat groene goud. 
Never-a-dull-moment-in-my-life… 
whaháááááhhh! Adios…

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

Luchtpost

Spanje

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

Wij willen iedereen bedanken voor de vele 
attenties die wij mochten ontvangen ter 

gelegenheid van ons 50-jarig 
huwelijksjubileum

Henny en Jaap Wijdenes

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...

Voor kater Vivi 
zijn we dringend 
op zoek naar een 
gouden mandje, 
Vivi verblijft al 
ruim anderhalf 
jaar bij ons in de 
d i e r e n o p v a n g 
en hij zou zo 
graag gezellig 
bij een baasje 
in huis  wonen. 
Vivi was nog 

een kitten toen hij in de zomer van 2014 bij ons kwam wonen, hij was 
ernstig gewond aan zijn staart en bang. Helaas heeft de dierenarts zijn staart 
niet kunnen redden, maar bang is Vivi niet meer, hij deelt graag kopjes uit 
en is gek op knuffelen en spelen. Wat zou het voor Vivi een fantastisch 
begin van 2016 zijn als hij zijn forever home zou vinden. Kunt u hem dit 
liefdevol thuis bieden, neem dan snel contact op met onze dierenopvang, 
tel: 0492-381490, www.voorstegrootel.nlz

Naam:        Vivi     
Leeftijd:     1,5 jaar Ook eenFamilie

bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?

Knippen duur?
Wist u dat wij knippen vanaf €8,95?

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

www.mooilaarbeek.nl

Het laatste nieuws



Donderdag 7 januari 201612 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MAGAZIJNVERKOOP

ALLES MOET WEG!

Goossens distributiecentrum,
Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel
Kijk voor de routebeschrijving op: WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

TOPKWALITEIT MEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN

van 7.00 tot
12.00 uur

ZATERDAG

9
JANUARI

ALLES MOET WEG!ALLES MOET WEG!
GROOTSTE
COLLECTIE

TAFELS EN STOELEN
AL VANAF

29,-

Goossens distributiecentrum,

EETKAMERSTOEL
normaal 129,–

NU
59,– 

DIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET AL

VANAF
499,-

DIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET AL

VANAF
499,-

MEER DAN 250 MATRASSEN IN 
ALLE SOORTEN EN MATEN,

VANAF 59,-

VELE
MODELLEN

BIJZETTAFELS,

VANAF
29,-

Enkele
voorbeelden

29,-

TOPKWALITEIT MEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN

DIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET ALDIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET AL

OP ALLE ARTIKELEN IN DE 

MAGAZIJNVERKOOP EN OOK 

NOG OP DEZE PRIJZEN IN DEZE 

ADVERTENTIE!

25% EXTRA 

KORTING
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Goede roetsj 

Het was voor mij de eerste keer 
dat ik als heilige herder in een 
geïmproviseerde kerststal stond. 
Met enkele verrassend muzikale 
redactrices en Zuster Madeleine 
van het Missieklooster Heilig 
Bloed die ons verblijdden met 
leuke liedjes terwijl iedereen van 
de krant zijn of haar kostuum 
aandeed. De koeien van boer 
Geert van Herberg De Brabantse 
Kluis moesten wel wennen 
aan de vele vreemde vogels in 
hun koeienstal. Kerstmis en de 
eindejaarsperiode zijn traditiege-
trouw tijden van bezinning en 
goede voornemens. Nu ben ik 
zelf al een tijdje geleden van mijn 
geloof gevallen; het enige dat ik 
rond deze tijd doe is van de ene 
feestdis naar de andere waggelen 
en me afvragen waarom er alleen 
op televisie sneeuw te bespeuren 
is. Mijn goede voornemen voor 
2016: zoveel kranten volschrijven 
als de eindredactie mij toestaat, 
om het mijn volgelingen zo 
goed mogelijk naar hun zin te 
maken. Ik weet het, het is iets 
egoïstischer dan wereldvrede, 
maar wel weer iets realistischer 
dan de lotto winnen. En om mijn 
goede voornemen kracht bij te 
zetten, ben ik hier weer paraat 
als uw vertrouwde taalcolumn-
ist. Als je tegen het eind van het 
jaar in Duitsland naar de winkel 
gaat of ergens een Bitburger 
drinkt, dan is de kans groot 
dat ze je ‘einen guten 
Rutsch’ wensen. In 
het Nederlands 
wordt Rutsch ook 
wel als roetsj 
vertaald. Dat is 
volgens mij een 
onomatopee. 
Een 
onomatopee 
is een klank-
nabootsing, net 
zoals ‘kukeleku’ 
van een haan 
of ‘tiktak’. Het 
klinkt als roetsj, 
dus noemen we het 

roetsj. Rutsch betekent eigenlijk 
glijbaan, of schuifaf zoals ze in 
België zeggen. Dat laatste vind ik 
een heel logisch woord van onze 
onvolprezen zuiderburen. Maar 
aan het einde van het jaar bete-
kent einen guten Rutsch ins neue 
Jahr zoveel als gelukkig uiteinde 
en een goed begin. In Spanje 
gaan ze iets verder en wensen ze 
elkaar een welvarend of bloeiend 
Nieuwjaar. In Frankrijk is het 
gewoon een goed Nieuwjaar. 
Er zijn ook veel culturen waar 
ze op andere momenten het 
nieuwe jaar in luiden dan bij ons, 
bijvoorbeeld de Chinese cultuur. 
Vroeger begon ons nieuwe jaar 
in maart. Januari en februari 
bestonden toen niet en werden 
‘gewoon’ winter genoemd. Je 
ziet dat nu nog in de namen van 
september, oktober, november en 
december. Letterlijk betekenen 
die maanden zevende, achtste, 
negende en tiende maand. 
Maar nu we januari en febru-
ari hebben, zijn die maanden 
twee maanden opgeschoven. 
Wat denkt u ervan? Eind febru-
ari maar weer de champagne 
tevoorschijn halen? Want klinken 
op een goede gezondheid 
voor het nieuwe jaar kan wat 
mij betreft niet vaak genoeg 
gebeuren. En dat doe ik nu met 
mijn pen in overdrachtelijke zin:  
 ik wens u voor 2016 al 

wat wenselijk is.
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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A GHeemkundekring roept hulp van bezoekers in bij fototentoonstelling
Wie kent ze nog?

Beek en Donk - Ook nu start 
heemkundekring ‘De Lange Von-
der’ in het nieuwe jaar weer met 
de traditionele fototentoonstel-
ling waarbij de hulp van de be-
zoekers wordt ingeroepen. In het 
archief van heemkundekring De 
Lange Vonder bevinden zich nog 
vele foto’s waarvan namen van 
personen, locaties, jaartallen en 
andere gegevens ontbreken. De 
heemkundekring hoopt deze ge-
gevens met de hulp van de bezoe-
kers te kunnen achterhalen. 

De vrijwilligers van de heemkun-
dekring hebben een flink aantal 

foto’s verzameld. Deze zijn op bor-
den en in mapjes te bezichtigen. 
Alle personen op de foto’s zijn ge-
nummerd, zodat deze gemakkelijk 
zijn aan te duiden.

De ervaring uit voorgaande jaren 
is dat veel mensen het leuk vin-
den om oude foto’s te bekijken 
en, aan de hand hiervan, samen 
met anderen herinneringen op te 
halen. Vindt u het leuk om oude 
en minder oude foto’s te bekijken 
en tegelijkertijd te helpen met het 
achterhalen van namen en ande-
re ontbrekende  gegevens? Kom 
dan naar de Heemkamer aan de 

Parklaan in Beek en Donk. Ieder-
een die een binding heeft met 
Beek en Donk en die de heemkun-
dekring  wil helpen, is van harte 
welkom. Natuurlijk mag u zelf ook 
foto’s meebrengen om te overleg-
gen bij welke gebeurtenis ze ge-
maakt zijn en om te achterhalen 
wie er op staan.

Openingstijden: zondag 10 januari 
van 11.00 tot 17.00 uur en don-
derdag 14 januari van 20.00 tot 
22.00 uur. 
De toegang is gratis.

De Lange Vonder dames in Lourdes, 1964

Wisseling van de wacht bij het Sint Servatius Gilde Lieshout 

Lieshout - Zoals elk jaar heeft het 
Sint Servatius Gilde uit Lieshout op 
de eerste zaterdag van het nieuwe 
jaar een nieuwjaarsreceptie. Deze 
receptie die elk jaar druk wordt 
bezocht, had dit jaar een speciaal 
tintje. Hoofdman Toon Gevers had 
een jaar geleden aangekondigd dat 

hij in januari 2016 zijn functie als 
Hoofdman wou overdragen. Ook 
Cor van Vegchel had te kennen 
gegeven dat hij wou stoppen als 
Commandant.

Een mooier moment dan de nieuw-
jaarsreceptie kon het bestuur niet 

bedenken, omdat dan vele leden 
aanwezig zijn. Dus werd er in 2015 
naarstig gezocht naar zowel een 
Hoofdman en een Commandant. 
Voor het zoeken naar een Hoofdman 
werd een commissie samengesteld 
om een profielschets te maken. Deze 
zijn na rijp beraad bij het bestuur ge-
komen met de mededeling om o.a. 
een Hoofdman te kiezen uit de jon-
gere garden. Na enkele bijeenkom-
sten met de broeders kwam unaniem 
naar voren dat Willem Van Pelt de 
aangewezen persoon was. Het kie-
zen van een nieuwe Commandant 
was snel gebeurd, want de zoon van 
de Commandant had een jaar de staf 
van vader overgenomen toen deze 
koning was. En zo kreeg Willem van 
Pelt het Hoofdmanschild en stok 
aangereikt uit handen van aftredend 
Hoofdman Toon Gevers. Stefan van 
Vegchel nam het Commandantschild 
en staf over van zijn vader Cor. Toon 
en Cor werden benoemd tot Ere-
Hoofdman en Ere-Commandant.  
Het bestuur wenst Willem en Stefan 
veel plezier en wijsheid toe met hun 
nieuwe functie.

Staand vlnr. Toon Gevers, Cor van Vegchel
Knielend vlnr. Willem van Pelt, Stefan van Vegchel

Eerste ploegleidersvergadering voor de Dorpsfeesten

De feestdagen zijn voorbij, tijd om te starten met de Dorpsfeesten
Aarle-Rixtel – De eerste ploeglei-
dersvergadering van de Dorpsfeesten 
wordt gehouden op woensdag 13 
januari om 20.00 uur in de Dreef. 
Tijdens deze avond wordt de opzet 
voor 2016 besproken, het motto be-
kendgemaakt en geloot voor de op-
tredens op de zaterdagavond.

Mocht je dit jaar ook deel willen ne-
men met een nieuwe ploeg laat dit 
van tevoren dan even weten aan Karin 
Appeldoorn via 0611022852, of kijk op 
de website: www.dorpsfeesten.info. 
Wil je op de hoogte worden gehouden 
van alle ins en outs over de dorpsfees-
ten like hen dan op Facebook.

Keukens
op maat

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

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

MAATWERK 
INLOOP-
KASTEN

Bezoek onze showroom
 en overtuig uzelf 

onderdeel van:
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Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 7 januari 2016.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Rectificatie terinzagelegging ontwerpexploitatieplan D’n Hoge Suute

Gemeente actueel

Inzamelsysteem afval gewijzigd

Kerstboominzameling op 11 en 12 januari

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuw fi etsnetwerk in Zuidoost-Brabant
• Besluit uitschrijving personen
• Nieuwe locaties voor driehoeksborden
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Op 24 december 2015 is het Ontwerp Herziening Exploitatieplan D’n Hoge Suute 
gepubliceerd. In deze publicatie is een termijn gesteld waarbinnen zienswijzen bij het 
college van burgemeester en wethouders ingebracht kunnen worden. Hierin staat per 
ongeluk een einddatum vermeld van 8 januari 2016. Dit moet echter 8 februari 2016 zijn. 
Tot en met 8 februari 2016 is het Ontwerp Herziening Exploitatieplan D’n Hoge Suute dus 
in te zien en kunnen er zienswijzen tegen dit ontwerpexploitatieplan worden ingebracht.

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

Op vrijdag 8 januari komt burgemeester Ronnes aan het woord. 

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

Het college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en maakt toekomstgerichte keuzes. 
Daarom is Laarbeek vanaf 1 januari overgegaan op een nieuw inzamelsysteem voor 
afval. Plastic, metaal en drankpakken (pmd) mogen voortaan bij elkaar in de (groene) 
pmd zak. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij supermarkten (m.u.v. Aldi), het gemeentehuis, 
de milieustraat en de dorpsservicepunten. ‘Oude’ plastic zakken kunt u gewoon opmaken. 
Daarnaast worden alle afvalsoorten eens in de twee weken ingezameld (m.u.v. oud papier 
buitengebied: dit wordt eens per vier weken opgehaald i.p.v. maandelijks). 

Door beter te scheiden zal de hoeveelheid restafval fl ink dalen, wat goed is voor het milieu. 
Daarnaast gaan de kosten voor inzameling omlaag, waardoor inwoners goedkoper uit zijn. 
Huishoudens zijn in 2016 gemiddeld een tientje minder kwijt. Uitgangspunt daarbij is: hoe 
beter iemand zijn afval scheidt, hoe meer hij bespaart. 

In de afvalkalender 2016 kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt ingezameld. Mocht u 
zich vergissen in de inzameldag, dan hopen wij dat u zo sportief bent om het afval weer 
binnen te halen en de eerstvolgende keer opnieuw aan te bieden. Heeft u tussentijds 
grotere hoeveelheden pmd of oud papier, dan kunt u dit gratis naar de milieustraat brengen. 

Op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2016 worden de kerstbomen opgehaald. Op 
maandag 11 januari gebeurt dit in het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de Zuid-
Willemsvaart en ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de kern Lieshout. Dit deel wordt 
aangegeven als het gearceerde deel op het kaartje.
Op dinsdag 12 januari is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan de beurt, 
dit is het niet gearceerde deel op de kaart.

Aangezien de kerstbomen worden gecomposteerd, moet u ze aanbieden zonder standaard, 
mand, emmer of plastic.  Alle kerstversieringen (ook engelenhaar) dienen te zijn verwijderd. 
De bomen mogen niet langer zijn dan 2 meter, anders kunnen ze niet worden verwerkt.

www.laarbeek.nl 

Gemeenteblad Laarbeek

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, worden opgenomen in het 
Gemeenteblad Laarbeek. Dit zijn voorschriften die op iedereen van toepassing zijn. Deze 
worden regelmatig aangepast en opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad of het 
college van burgemeester en wethouders. De volgende voorschriften zijn door het college 
van burgemeester en wethouders aangepast en opnieuw vastgesteld op 29 december 
2015 en in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:
• Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015, deze 

nadere regels treden één dag na de offi ciële bekendmaking op 5 januari 2016 in werking. 
De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015 zijn 
openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter inzage, na afspraak, in het gemeentehuis 
Laarbeek in Beek en Donk. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700. 
De nadere regels zijn ook terug te vinden op de website www.laarbeek.nl.

Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan de heer C.M. 
Cheng, De Vorst 12 in Lieshout voor het uitbaten van Restaurant Paradijs, Brugstraat 8 in 
Beek en Donk (verzonden 29 december 2015).

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

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan de heer C.M. 
Cheng, De Vorst 12 in Lieshout, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening voor het uitbaten van Restaurant Paradijs, Brugstraat 8 in Beek en Donk 
(verzonden 29 december 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente Laarbeek, t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel 23-12-2015 brandveilig gebruik zorghuis
Schaapsdijk 5 Mariahout 24-12-2015 realiseren van een minicamping
Vonderweg 15 Beek en Donk 24-12-2015 vergroten van een bedrijfsruimte
Wilhelminalaan 16 Aarle-Rixtel 24-12-2015 plaatsen van een windmolen
Pater Vogelsstraat 41 Beek en Donk 30-12-2015 brandveilig gebruik appartementen
Broek 24 Mariahout 04-01-2016 plaatsen raam en 2 dakramen

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.

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

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

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

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

Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met donderdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
190, 5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het be-
zwaar. 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 griffi erecht verschuldigd.

Ophaaldata binnengebied

Ophaaldata buitengebied
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Het oud papier wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 

Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag 
Beek en Donk op zaterdag 
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feestdag gro f  groen

resta f va l pmd kerstbomen
Het oud papier wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 

Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag 
Beek en Donk op zaterdag 
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de Zorgboog
Postbus 16

5760 AA Bakel
info@zorgboog.nl
www.zorgboog.nl

Maak werk
van je talent!
.......................

.......................

KIJK OP WWW.ZORGBOOG.NL

ZET JE HOOFD, HANDEN 
EN HART IN VOOR EEN BAAN IN DE ZORG

WIJ ZOEKEN:

- VERPLEEGKUNDIGEN 

- VERZORGENDEN IG 

WOENSDAG 06 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 16:00

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45 

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 15:45 19:45

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Mannenharten 2: 
20:00

DONDERDAG 07 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

VRIJDAG 08 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
16:00

Dummie de mummie: 
16:00

Snoopy 3D: 
16:00 

Star Wars The Force Awakens: 18:45

Fashion Chicks: 
16:00 19:00

Point Break 3D: 
21:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:30

Spectre: 
21:45

Hateful Eight: 
21:15

THG: Mockingjay - Part 2: 18:45 

ZATERDAG 09 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00 15:45

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 18:45

Fashion Chicks: 
15:30 19:00

Point Break 3D: 
15:30 18:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:30

Spectre: 
21:45

Hateful Eight: 
21:15

THG: Mockingjay - Part 2: 21:30  

ZONDAG 10 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:00

Dummie de mummie: 
13:45 15:45

Mega Mindy VS Rox: 
13:30

Snoopy 3D: 
13:45 

Star Wars The Force Awakens: 15:30 19:30

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
19:45

Bon Bini Holland: 
19:00

Mannenharten 2: 
21:15

Spectre: 
15:30

Hateful Eight: 
19:30 

MAANDAG 11 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Mannenharten 2: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

 
DINSDAG 12 JANUARI 2016

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Hateful Eight: 
19:45

Bon Bini Holland: 
20:00

Point Break 3D: 
20:00

WOENSDAG 13 JANUARI 2016

Good Dinosaur 3D: 
13:30 16:00

Dummie de mummie: 
14:00 16:00

Mega Mindy VS Rox: 
13:45

Snoopy 3D: 
13:45 15:45 

Star Wars The Force Awakens: 19:45

Fashion Chicks: 
15:45

Point Break 3D: 
20:00

Mannenharten 2: 
20:00

Hateful Eight: 
19:45 

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

NATUURLIJK 
      Mooi Laarbeek

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

Het haasje!

Allereerst de beste wensen voor 
het nieuwe jaar en dat we nog 
maar veel van onze mooie Laar-
beekse natuur mogen genieten. 
Wat mij betreft was afgelopen 
jaar een mooi jaar met enkele 
fotografi sche hoogtepunten. 
We hebben met ons hele ge-
zin voor het eerst meegedaan 
met Kwizut, hartstikke gezellig, 
moeilijke vragen maar hulde voor 
de organisatie! Ik start dit jaar 
met een foto van een haas die als 
hij een jager tegen was gekomen 
in plaats van mij, het haasje was 
geweest. Toen ik al struinend 
op een bospad op Grotel liep, 
kwam hij namelijk recht op me af 
gerend. Ik ging op mijn hurken 
zitten om me klein te maken 
en tot mijn verbazing bleef hij 
op me af rennen en liep zo op 
een meter langs me heen. Een 
geval van een bijziende haas? Ik 
weet het niet, normaal kiezen ze 
eerder het hazenpad. Het weer 
laat op dit moment rare beelden 
zien, hier zitten we met zacht 
weer en op tv zie je mensen in 
Groningen over straat schaat-
sen! Grote tegenstellingen in 
zo’n klein landje, maar wie weet, 
krijgen wij hier ook nog wat 
vorst en kunnen we genieten van 
prachtige beelden in onze mooie 
Laarbeekse natuur.

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

Locatie:
De Grotel
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Lieshout - Jeugdtoneel Lieshout is 
een onderdeel van Toneelvereniging 
‘De Vriendenkring’. In de regio en ver 
daarbuiten staan zij bekend om hun 
kluchten die vele mensen aan het la-
chen brengen. Het volwassen toneel 
brengt jaarlijks kluchten met 9 uitver-
kochten zalen op de planken. Deze 
verenging wilde graag haar enthou-
siasme en spelplezier overbrengen op 
de jongeren. 

Drie jaar geleden zijn ze daarom ge-
start met het jeugdtoneel en met suc-
ces! Inmiddels hebben zij al 2 jeugd-
stukken ten tonele gebracht. Voor het 
nieuwe stuk is de toneelvereniging dan 

ook weer opzoek naar nieuwe jeugd-
leden. Vind jij toneelspelen leuk en wil 
je graag het team komen versterken, 
geef je dan nu op bij Mariëlle Cruts. 
Zij zijn op zoek naar jongeren vanaf de 
brugklas t/m 16 jaar. 

Repetities: 
van maandag 11-9-16 t/m 
21-11-16 , vanaf 19:00 tot 21:30 
uur in het Dorpshuis te Lieshout.                                                                                                                      
Twee voorstellingen op een vrijdag 
en zaterdagavond in november 2016 
Contactgegevens Mariëlle Cruts:  
m.cruts@chello.nl, tel: 0650878577

Jeugdtoneel Lieshout zoekt 
nieuwe jeugdleden

De Boemerang gaat weer van start
Beek en Donk - Er staan weer tal van 
leuke activiteiten op de agenda van De 
Boemerang voor 2016. Ook het uitstap-
je naar een pretpark staat er weer bij. 
Maar ze beginnen op 8 januari met een 
nieuwjaarsduik  bij zwembad   de drie-
essen.  

De tieners kunnen zich dan  al (disco-)
zwemmend gaan uitleven. Als nieuw-
jaarsgroet krijgen jullie deze avond gratis 
entree. Op 22 januari is het weer tijd voor 
de  inmiddels  bekende Beauty & Game 
Night. Ze hebben weer volop nieuwe 
ideeën voor deze avond, dus zorg dat 
je erbij bent. Voor de jongens zijn er ook 

weer verrassende games. Wil je als eer-
ste op de hoogte zijn van alle activiteiten, 
geef je dan snel op voor de nieuwsbrief 
via www.boemerangbeekendonk.nl ook 
aanmelden voor de activiteiten gaat via 
de website. Verder kun je hen iedere dag 
volgen op FaceBook, Instagram en twit-
ter.

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-
Teens, tienerwerk Lieshout starten 
2016 met een bijzondere en zeer ge-
zonde activiteit. Op vrijdag 22 janu-
ari kan iedereen uit zijn dak gaan bij 
JumpXL. Eindelijk weer een avond 
achter de computer of TV vandaan en 
lekker ravotten. Veel beweging, span-
ning en lol. Gezellig met je Lieshoutse 
vriendjes/vriendinnetjes gezamenlijk 
naar Eindhoven. Deze avond is bestemd 

voor de &RG-Teens leden t/m 15 jaar 
en ook voor de nieuwe groep 6 leden.  

We vertrekken voor het dorpshuis om 
18.15 uur en rond 21.45 uur zullen 
we weer terug zijn. Er worden geen in-
schrijfformulieren uitgedeeld. Inschrijven 
kan tot 15 januari via de website www.
energyteens.nl.  Er is er sprake van een 
beperkte deelname, maximaal 65 kids 
(vol is vol).

In verband met vervoer en vanwege 
de kosten vragen ze ouders om meer-
dere kinderen weg te brengen en weer 
op te halen. De deelnamekosten voor 
deze activiteit zijn €3,50 per persoon. 
Het bedrag overmaken op nummer 
NL79RABO0105065153. Tijdens deze 
sportieve avond krijgen de jongeren 
een consumptie in de vorm van ranja. 
Overige consumpties, versnaperingen 
etc. zijn voor eigen rekening.

De accommodatie is kindvriende-
lijk en geheel door &RGTeens afge-
huurd, men heeft alle vrijheid. De 
leiders van &RG-Teens zijn op een 
vaste plek binnen het park, goed her-
kenbaar, aanwezig. Voor meer info 
over JumpXL kun je ook kijken op 
www.jump-xl.com/eindhoven.nl

Het doel van vrijwilligersgroep &RG-
teens is een passend programma te 
bieden voor de jeugd van Lieshout in 
leeftijdscategorie van (halverwege het 
schooljaar) groep 6  t/m 15 jaar.

Nieuwe activiteit bij Tienerwerk Lieshout

Met &RG-Teens naar JumpXL

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

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

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl



Donderdag 7 januari 2016 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel –  In de vroege morgen van 12 
december 1966 kwam bij de brandweer in 
Aarle-Rixtel een melding binnen dat Huize 
ter Hurckens, gelegen aan de Opstal te Aarle-
Rixtel, in brand stond. Dit prachtig eeuwenoud 
landhuis, vanwege een grote witte stenen toe-
gangspoort beter bekend als ‘De Witte Poort’, 
werd in die tijd bewoond door de familie Van 
Griensven. Zoon Sjef (62) herinnert zich als de 
dag van gisteren dat zijn familie, dankzij het 
alarmerend geblaf van de hond, het pand net 
op tijd wist te verlaten.

Op zoek naar een groter huis
De familie van Griensven, bestaande uit vader 
Klaas, moeder Sjaan de Jong, kinderen Ans en 
Sjef, was in 1958 op zoek naar een ander huis. 
“Ons huis aan de Bosscheweg was te klein”, 
legt zoon Sjef uit: “Mijn vader was verkoper bij 
een bedrijf in Eindhoven, maar was in zijn hart 
meubelmaker. Hij wilde graag voor zichzelf be-
ginnen. Mijn moeder schilderde. Ze waren op 
zoek naar meer ruimte.” 

Dat vonden ze bij Huize ter Hurckens. Het 
karakteristieke pand, bestaande uit een om-
gracht en aan een dreef gelegen landhuis en 
boerderij, was in bezit van de dames Coovels 
uit Helmond. Het boerderijgedeelte werd be-
woond door Noud van der Heijden maar het 
‘hoofdhuis’ stond al geruime tijd leeg. Dat 
kwam volgens Sjef omdat er in die tijd niemand 
trek had in een oud huis met veel achterstal-
lig onderhoud: “Er was geen douche, geen 
kachel en geen fatsoenlijke elektriciteit.” Voor 
de familie Van Griensven wogen deze nadelen 
echter niet op tegen de voordelen: “Het huis 
was groot en had een prachtige tuin. Er was 
voldoende ruimte om te schilderen en meubels 
te maken. Mijn ouders knapten het wat op en 
we trokken erin.”

We kwamen onderweg 
zoveel interessants tegen dat we 

weleens te laat kwamen

Grote kamers en 
heel veel buiten
Vanwege alle ver-
kregen ruimte en 
schi lderachtige 
omgeving volgde 
een aantal heer-
lijke jaren: “We 
hadden grote 
kamers en waren 
heel veel buiten. 
Dat zou je voor 
ieder kind zo 

wel willen. Als wij door de dreef naar school lie-
pen kwamen wij onderweg zoveel interessants 
tegen dat we weleens te laat kwamen.” Door 
diezelfde dreef wandelden ‘s zondags de men-
sen uit het dorp: “Die kwamen dan een praatje 
maken en schoven soms aan tafel. In de tuin 
besprak mijn vader de wereldpolitiek met Gijs 
van Wetten en Pieter Swinkels.”

Bij Huize ter Hurckens werd regelmatig ge-
feest. De ‘Rooi Schut’ kwam koningsschieten 
en de carnavalsvereniging kwam afzakken. 
Ook menig modern kunstenaar, getooid met 
zwarte pet en iets langer haar dan gebruikelijk, 
wist ‘De Witte Poort’ te vinden: “Eerder kwa-
men die bij elkaar in een bouwval genaamd 
‘Maison Caduque’ vlakbij ‘Schevelingen’ aan 

de Aarle-Rixtelseweg. Toen dat verboden 
werd kwamen ze naar ons. Ze organiseerden 
exposities en hielden een beetje stoute feest-
jes. Ze maakten muziek en zaten op strobalen. 
Mensen in het dorp vonden dat zoiets een 
beetje te apart was.”

De hond heeft 

ons gered
De nacht van 12 december 1966
Tijdens de bewuste ijskoude winternacht van 
12 december 1966 ontstond er kortsluiting op 
de bovenverdieping. Het gezin werd wakker 
door het harde geblaf van hun hond: “We wa-
ren net op tijd. Toen wij buiten kwamen vloog 
de hele bovenverdieping in brand. De hond 
heeft ons gered.”

De brandweer was snel ter plaatse maar kon 
het prachtige oude pand niet meer redden: 
“De vloeren van de eerste verdieping waren 
van leem. Het bluswater kon niet weg. Er ont-
stonden een soort van kuipen. Vanwege instor-
tingsgevaar mochten we van de brandweer niet 
meer naar binnen om nog wat spullen te red-
den. Anderhalve dag later stortte ons huis in.”

Het gedupeerde gezin werd tijdelijk onderge-
bracht bij familie. Dorpelingen schoten te hulp 
met spullen en kleding. Sjef: “Dat is het mooie 
van een dorp.” Na enkele weken trok de familie 
Van Griensven in een leegstaande boerderij aan 
de Beekseweg. Hoe het nu verder moest bleef 
lang onduidelijk: “Mijn vader en moeder heb-
ben er flink van geleden. Er kwam maar geen 
duidelijkheid of ‘De Witte Poort’, waarvan ze 
geen eigenaar waren, nog opgebouwd zou 
worden.” Uiteindelijk vindt het gezin, via een 

kennis, een nieuw onderkomen in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Zoon Sjef woont daar, 
met zijn vrouw Ymke, nog steeds en werkt er 
als architect.

Renovatie
Huize ter Hurckens blijft als bouwval jarenlang 
leeg staan. Pas eind jaren negentig wordt het 
pand opgeknapt. Sjef vindt dat het huis sinds-
dien een andere uitstraling heeft: “Het is keurig 
herbouwd maar het karakter is er een beetje 
uit.” Volgens de architect heeft dit ook wel te 
maken met de tegenwoordige tijd: “Als nu het 
dak krom is en het lekt niet dan maken ze het 
dak toch recht. Als vroeger het dak krom was 
en het lekte niet dan lieten ze het dak gewoon 
krom.”

de Aarle-Rixtelseweg. Toen dat verboden 

Grote kamers en 
heel veel buiten
Vanwege alle ver-
kregen ruimte en 
schi lderachtige 
omgeving volgde 
een aantal heer-

De brand op 12 december 1966

Sjef van Griensven

De Witte Poort
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI8 T/M 10 JANUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.         *Uit de koeling **Uit de diepvries 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mandarijnen

Conference peren Luxe midi bolletjes

Rode kool Zoete aardappelen

Runderhamburgers* Casselerrib*

Aardbeien 
yoghurtdrink

Walnoten

Notenmelange

Pizza margherita**

Smeerkaas 48+

Gyros of Kebab**

Mariahout - Edelstenen hebben steeds een 
belangrijk onderdeel uitgemaakt in het be-
staan van de mens. 

Een precieze verklaring voor de werking van 
edelstenen is er niet maar rondom de ste-
nen hangen energievelden, net zoals rond 
de mens zelf. ‘t Huys-de(n)s kristallen heeft 
een  zeer groot assortiment  geneeskrachtige 
kristallen en mineralen en deze zijn ook ver-
werkt in prachtige sieraden. oMase brengt 
op dinsdagmiddag 12 januari een bezoek aan 
de winkel van Jan en Eefje van der Linden – 
Huysdens in Volkel. Zij kunnen alles vertellen 
over de werking en energievelden van stenen 
en welke invloed dit op de mens heeft. Men 
vertrekt om 13.00 uur vanaf de kerk.

’s Avonds om 20.00 uur bezoekt oMase de 
lezing “Verschillen tussen mannen en vrou-
wen” in de podiumruimte van de Bibliotheek 
in Helmond. Naast de lichamelijke verschillen 

blijkt dat de verschillen tussen mannen en 
vrouwen veel meer in onze hersenen zitten. 
De lezing kan een goede aanleiding zijn om 
zaken eens vanuit een ander standpunt te 
bekijken waardoor er meer begrip ontstaat 
voor elkaars reacties en gedragingen.

Excursie en lezing bij oMase
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Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

SLIJTERIJ

8 STUKS

1,-
3 PAKKEN

6,-
PER STUK

1,-

4 STUKS

9,-
PER STUK

5,-
kilo 5.68

PER ZAK

2,-

4 FLACONS

3,-
liter 1.00

W 01 - Aanbiedingen gelden van maandag 4 t/m zaterdag 9 januari 2016. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

AJAX ALLESREINIGER
4 fl acons à 750 ml.

5.96 
OP=OP

MARKANT KOFFIEPADS
zak 36 pads

3.32

WITTE SCHNITT BROODJES
vers uit eigen oven

8 stuks

1.60

SLAVINKEN, BOOMSTAMMETJES 
OF BOERENGEHAKTROLLEN

3 pakken à 4 stuks

11.97

BLOEMKOOL
per stuk

1.99

BOKMA JONGE
GRAANJENEVER*

literfl es

15.49

FLEURIL OF REUS WASMIDDEL
4 stuks naar keuze

25.16

BON APPETIT BELEGEN 
GOUDSE 48+ KAAS

stuk 880 gram

7.49

PICK & MIX

LITERFLES

13,-
PER FLES

14,-

GLEN TALLOCH 
SCOTCH WHISKY*

very old of pure malt
fl es 700/1000 ml.

19.49



Donderdag 7 januari 2016 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MINDER MOOI....

Tassen en zakken met ‘zwerfkleding’ rechts 
achteraan op de parkeerplaats bij Sparta’25 

achtergelaten.

Tussen de bladerhopen op dezelfde parkeerplaats 
is een accu achtergelaten.

Ingezonden door Ben Rooijakkers. 

Nog plaatsen vrij bij ViERBINDEN Academie

Eten en ontmoeten met ViERBINDEN en Savant Culinair

Kom dansen in de Waterpoort!

Terug in de tijd, gezellige muziekavond in Zonnetij

Laarbeek - ViERBINDEN Mantelzorgon-
dersteuning en Vrijwilligerswerk hebben 
hun eerste ViERBINDEN Academie gere-
aliseerd. Het doel van deze Academie is 
het bieden van leuke en leerzame cursus-
sen/workshops/informatieavonden over 
thema’s die spelen bij mantelzorgers en/
of vrijwilligers (of hun organisatie).

De ViERBINDEN Academie is een platform 
voor vrijwilligers en mantelzorgers. Kennis, 
kunde en ervaringen worden uitgewisseld. 
Dit is bedoeld als blijk van waardering, 
maar ook om deskundigheid en samen-
werking te versterken.
Alles gebeurt met gesloten beurzen. Dat 
betekent dat de aanbieders het vrijwil-
lig aanbieden en dat de deelnemers niet 

hoeven te betalen. Dit is een principiële 
keuze. Niet omdat het niets mag kosten, 
maar omdat ViERBINDEN ervan overtuigd 
is dat men met zijn allen heel veel kennis en 
kunde hebben en bereid zijn deze te delen 
met elkaar. 
Tot en met mei kunnen zij vrijwilligers en 
mantelzorgers een gratis aanbod doen van 
zeer diverse cursussen, workshops en infor-
matieavonden. Deze worden gehouden in 
een van de dorpshuizen van ViERBINDEN. 

Er zijn nog plaatsen voor de volgende cur-
sussen, workshops en informatieavonden:
2 en 16 februari 19.30 uur: 
Effectief vergaderen
18 februari 19.30 uur: 
Infoavond AED netwerk

1 maart 19.30 uur: 
Plannen en vergunningen
3 en 17 maart, 19.30 uur: 
Voetreflexzone massage
14, 21, 30 maart 13.30 uur: 
Mantelzorgtraining
15 maart 19.30 uur: Infoavond vrijwilli-
gers en verantwoording, verzekering
22 maart en 12 april 19.30 uur:  
Organisatie en fondsenwerving
21 april 19.30 uur: Infoavond Heemkunde
12 april 20.00 uur: 
Infoavond Analfabetisme

Neem voor meer informatie contact op via 
emailadres vrijwilligerswerk@vierbinden.nl  
of mantelzorg@vierbinden.nl of via tele-
foonnummer 0492-328 800.

Aarle-Rixtel – ViERBINDEN organiseert 
elke twee weken, in samenwerking met 
Savant Culinair, onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’, elke twee weken een res-
taurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij. Op dinsdag 19 januari is 
de eerstvolgende restaurantavond. Vanaf 
17.30 uur is iedereen weer welkom en het 

diner wordt om 18.00 uur geserveerd. 

Men dient vooraf wel een plaatsje te re-
serveren. Dit kan tot donderdag 14 janu-
ari 15.00 uur. Dit kan via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via een 
e-mail naar stichting@vierbinden.nl

Iedere 14 dagen is er een restaurantavond, 
deze worden in De MooiLaarbeekKrant 
bekendgemaakt. Voor 19 januari staat op 
het menu: Heldere kalfssoep, Gevulde kip-
filet met tijmsaus, Doperwten en wortelen, 
Gebakken krielaardappelen, Aardappel-
puree en Chipolata pudding. Voor een 
driegangenmenu betaalt u slechts €13,50.

Beek en Donk – De eerste dansmiddag van 
het nieuwe jaar staat alweer op de plan-
ning. In de ontmoetingsruimte van de Wa-
terpoort wordt op dinsdag 12 januari weer 
een dansmiddag gehouden. 

De DJ Arie Wagelmans laat verschillende 
gezelschapsdansen voorbijkomen zoals de 
wals, sirtaki, cumbia, tango en een swing. 
Iedereen is hier welkom en men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houdt je jong. 

De dansmiddag is van 14.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of 
06-45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
ViERBINDEN vindt op donderdag-
avond 14 januari een gezellige mu-
ziekavond plaats in Zonnetij gelegen 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. De avond vindt plaats in de 

ontmoetingsruimte. 
De Tierelieren brengen onder begelei-
ding van muziek en onder leiding van 
een dirigent vele bekende liedjes in het 
Nederlands en enkele andere talen. De 
avond begint om 19.30 uur en ieder-

een is van harte welkom.  De zaal is 
open vanaf 19.00 uur.

De toegang is €5,00 inclusief een kop 
koffie en consumptie. Kaartjes zijn 
deze avond bij binnenkomst te koop. 

OP KOERS

Hennie Antonis neemt afscheid van ViER-
BINDEN. Samen met Peter Kuijs vervulde 
hij de directeursrol van de stichting. Als 
directeur facilitair had hij de leiding over 
de Laarbeekse gemeenschapshuizen. 
Vanaf 1 januari neemt Peter Kuijs de di-
recteursfunctie volledig voor zijn reke-
ning. Samen blikken de heren terug op 
het ontstaan van ViERBINDEN en kijken 
ze vooruit naar 2016.

Aan de keukentafel
“We zitten op koers”, vertelt Peter Kuijs 
trots. “Het doel bij het ontstaan van ViER-
BINDEN uit de voormalige welzijnsorgani-
saties en Stichting Gemeenschapshuizen 
Laarbeek was om te komen tot één lokale 
welzijnsorganisatie waarbinnen welzijn en 
gemeenschapshuizen elkaar versterken en 
zo een bijdrage leveren aan de versterking 
van de leefbaarheid in Laarbeek”. Hennie 
Antonis voegt daar aan toe: “Omdat we 
een lokale speler zijn, geen grote overhead 
hebben en veel onderwerpen letterlijk met 
elkaar aan onze keukentafel bespreken, 
zijn we daar behoorlijk in geslaagd in de 
afgelopen jaren”.  

Verbinden en versterken
ViERBINDEN was de eerste welzijnsinstel-
ling die ging werken met lokale dorps-
ondersteuners. Peter licht toe: “Dankzij 
hun kennis van de kernen en hun nauwe 
betrokkenheid bij de inwoners lukt het de 
medewerkers van ViERBINDEN verbin-
ding te leggen en te onderhouden met 

de inwoners van Laarbeek. Het is dan ook 
logisch dat onze dorpsondersteuners deel 
gaan nemen aan de zorg en welzijnsteams 
die in 2016 verder uitgerold gaan worden. 
We bekijken daarbij per kern hoe het team 
het beste vormgegeven kan worden, want 
iedere kern heeft zijn eigen behoeften”. 
Ditzelfde geldt voor de Laarbeekse ge-
meenschapshuizen. “Ook deze zijn alle-
maal aangepast aan de behoeften van de 
specifieke kern”, legt Hennie uit. “Naast 
de verenigingen vinden ook steeds meer 
professionele organisaties de weg naar de 
gemeenschapshuizen, zoals bijvoorbeeld 
de vaste kantoorruimten voor de het cen-
trum Jeugd & Gezin, Maatschappelijke 
dienstverlening van de LEVgroep en kan-
toor en spreekruimte van de woningstich-
ting woCom. Doordat verschillende or-
ganisaties in de gemeenschapshuizen zijn 
ondergebracht  ontstaat er kruisbestuiving 
en worden de gemeenschapshuizen nog 
meer de huiskamers van de kernen”.

Midden in Laarbeek dankzij inzet vele 
vrijwilligers
De integratie van statushouders (vluch-
telingen met een verblijfsvergunning) zal 
in 2016 een belangrijk aandachtspunt zijn 
voor ViERBINDEN. “Het aantal status-
houders neemt toe en het zal veel inzet 
van de Laarbeekse gemeenschap, vrijwil-
ligers en onze professionals vragen om ze 
te ondersteunen bij hun integratie”, licht 
Peter toe. “Als organisatie die midden in 
Laarbeek staat, kunnen we snel op acute 

situaties inspringen, mensen er bij betrek-
ken en schakelen. Dat hebben we bijvoor-
beeld ook gezien bij de crisisopvang van 
vluchtelingen in december in de Dreef in 
Aarle-Rixtel. Mede dankzij een enorme 
inzet van vele vrijwilligers is dat succesvol 
verlopen. De inzet van vrijwilligers is voor 
Laarbeek en voor ons als welzijnsinstelling 
op heel veel gebieden enorm belangrijk. 
Door hun inzet dragen zij bij aan de leef-
baarheid van onze gemeente en zorgen zij 
voor sociale contacten en verbinding”. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Vanaf 1 januari vult ViERBINDEN in op-
dracht van de gemeente Laarbeek de 
functie van onafhankelijk cliëntondersteu-
ner in. Peter legt uit: “Iedereen die een 
WMO-aanvraag doet bij de gemeente 
heeft wettelijk recht op ondersteuning. 
Deze mag ingevuld worden door een fa-
milielid of bekende. Aanvragers die bin-
nen hun eigen netwerk niet voldoende 
ondersteuning kunnen vinden, kunnen nu 
ook een beroep doen op de (vrijwillige) 
cliëntondersteuners van ViERBINDEN”. 

ViERBINDEN is de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een professionele organisatie. 
Om het bestuur compleet te maken is 
ViERBINDEN op zoek naar een bestuurslid 
met een juridische achtergrond. Het liefst 
iemand uit Laarbeek. Heeft u interesse? 
Neemt u dan contact op met Peter Kuijs. 
Tel. 0492-328800 of per e-mail: pkuijs@
vierbinden.nl

ViERBINDEN directeur Peter Kuijs: “Wij zitten op koers”

ViERBINDEN.NL

Hennie AntonisHennie AntonisHennie Antonis

Peter Kuijs

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Bijzonder nieuwjaarsconcert Harmonie St. Caecilia De Oude Molen houdt rommelmarkt
Lieshout – Het harmonieorkest 
en de slagwerkgroep van St. Cae-
cilia Lieshout/Mariahout geven 
zondag 10 januari een bijzonder 
nieuwjaarsconcert.  In het Dorps-
huis in Lieshout luiden de orkes-
ten 2016 in onder leiding van 
twee nieuwe dirigenten.

Rob van der Sommen is dit seizoen 
begonnen als instructeur voor de 
slagwerkgroep en Hans Pastoor 
dirigeert het harmonieorkest. De 
frisse wind door de orkesten heeft 
al voor het eerste succes gezorgd. 
Tijdens het jumbo muziekfestival in 
Erp namen beide orkesten de eer-
ste prijs mee naar huis. Tijdens het 
nieuwjaarsconcert zijn de muzikaal 

leiders voor het eerst beide op het 
podium te zien.

De nieuwe dirigenten zijn ervaren 
krachten in de harmoniewereld. Zo 
heeft Rob van der Sommen duide-
lijk voor ogen wat hij wil met het 
slagwerkorkest. Een goede balans 
tussen gestemd en ongestemd re-
pertoire en kleine ensembles moe-
ten zorgen voor variatie in het pro-
gramma. Hans Pastoor dirigeert al 
sinds 1990 bij verschillende ama-
teur- en beroepsorkesten en met 
groot succes. Bij St. Caecilia was 
hij al actief als interim-dirigent, na 
de zomervakantie is hij door het 
orkest als vaste dirigent gekozen.

Tijdens het nieuwjaarsconcert 
wordt ook stilgestaan bij een in-
drukwekkend rijtje jubilarissen. Zo 
zijn Patrick van Lierop en Peter 
van Vlerken beide 25 jaar lid, Jan 
Opheij, Fons Swinkels en Joost van 
den Biggelaar zijn 40 jaar lid en 
Herman van Loen is goed voor 50 
jaar lidmaatschap. Dit jaar vieren 
Franks Dekkers en Guus van den 
Biggelaar hun 60-jarig lidmaat-
schap en Wim Gilsing is zelfs 70 
jaar lid! Het concert vindt aan-
staande zondag 10 januari plaats 
om 12.00 uur in het Dorpshuis in 
Lieshout

Beek en Donk - Rollerclub De 
Oude Molen houdt op zondag 10 
januari van 10.00 tot 15.00 uur 
een rommelmarkt in de verwarm-
de rollerhal aan de Lage Heesweg 
1, 5741 BK in Beek en Donk. 

Op deze gezellige markt verkopen 
particulieren tweedehands goe-
deren zoals snuisterijen, huisraad, 
boeken, kleding, cd’s en allerlei 
herbruikbare spullen. Ook aan de 
inwendige mens wordt gedacht. 
In de kantine verkopen leden van 
de club allerlei hapjes en drank-
jes. De entreeprijs voor bezoekers 
bedraagt €1,50. Kinderen tot 12 

jaar mogen onder begeleiding 
gratis mee naar binnen. De op-
brengst van deze gezellige markt 
komt geheel ten bate aan de rol-
lerclub. Voor meer informatie: 
www.rcdeoudemolen.nl

Per direct te huur:
Kantoorruimte Rijakkerweg 5A in Beek en Donk

220 m   kantoorruimte

representatief met veel licht 
in landelijke omgeving

ruime kantoortuin 
met ontvangstbalie, 

vier aparte 
kkantoorruimtes, 

keuken en toiletten

voldoende parkeerplaatsen

gunstige 
huurvoorwaarden

2

Voor meer informatie belt of mailt u met M.Grasveld 06-46103702 of info@grasveldct.nl

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

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

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

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 
€5,00 p.p.
Gegaard: dus kant en klaar!

Gratis thuisbezorgd!

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Kluisridders Arrangement

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

Voor groepen of gezelschappen vanaf 8 personen hebben wij een mooi nieuw 
concept: Het Kluisridders Arrangement. Het vaste thema hierin is ‘samen’. 
De sfeer van heerlijk samen genieten van een groot, mals en superieur stuk 
vlees. Bourgondisch, net als in de riddertijd. 

Het vlees wordt aan tafel door de kok (of 
de ridder in het gezelschap!) op traditionele 
wijze aangesneden. De bijgerechten worden 
midden op tafel gezet en je kunt zelf van 
alles wat nemen.

Beleving
Beleef deze Bourgondische sfeer van 
weleer samen met familie, vrienden, 
zakenrelaties of met collega’s. Verplaats je 
in een andere tijd, een tijd zonder stress en 
strakke pakken, gezelligheid in het Brabantse 
land is ten slotte een absolute uiting van 
vrijheid en vertrouwen.
Kluisridders brengt mensen weer tot elkaar 
en is specialer dan het traditionele tafelen.

Ridderen
Heeft er iemand in je gezelschap iets 
speciaals te vieren? Laat deze persoon 
ridderen en maak hem of haar de belang-
rijkste tafelgenoot op deze avond.

Kwaliteit
Het superieure stuk vlees dat we serveren is 
afkomstig van een MRIJ-rund gekruist met een 
Belgisch blauwe dikbil. Deze dieren worden in 
een ruime leefomgeving gehouden en met 
graan gevoerd. Dit geeft een mooie marmering 
aan het vlees. Tijdens de bereiding wordt het 
vlees voor langere tijd op lage temperatuur 
gegaard voor een optimaal eindresultaat.  
Deze bijzondere aandacht voor het vlees, levert 
een eerste klas eindresultaat op, waar wij erg 
trots op zijn en waar je met je gezelschap 
optimaal van kunt genieten.

Arrangementen 
Floris-arrangement ‘De Kluisridders’ 
Inclusief soep, vleesschotel, muntspoom en 
onbeperkt drinken** gedurende 2,5 uur.  
Prijs per persoon € 39,50
 
Gaston-Verwenarrangement ‘De Kluisridders’ 
Inclusief soep, vleesschotel, historisch 
dessertbuffet en onbeperkt drinken** 
gedurende 3,5 uur. Prijs per persoon € 52,50

** onbeperkt drinken uit het basisassortiment  

Eerste activiteit in het nieuwe jaar van IVN Laarbeek

Wandeling IVN Laarbeek in Het Gerecht 

Laarbeek - Het IVN Laarbeek heeft in het nieuwe 
jaar 2016 meteen een interessante wandeling op 
het programma staan, die voor iedereen toegan-
kelijk is. Als eerste activiteit van het nieuwe jaar 
vindt deze op zondag 10 januari plaats in en langs 
de bossen van de Boerdonkse Kampen en de Hei, 
in het noorden van de gemeente Laarbeek. De 
wandeling begint om 14.00 uur aan het einde van 
de weg de Schaapsdijk. Hier kan men komen door 
de Schaapsdijk in Mariahout te volgen tot aan het 
einde van de verharding bij de bossen.  

Een groot deel van het natuurgebied ligt tegen-
woordig in de gemeente Veghel en is behalve on-
der de naam het Gerecht ook onder de namen het 
Lijnt en de Hei bekend. Hier kwamen vroeger de 
gemeentegrenzen van Erp, Veghel en Lieshout bij 
elkaar, tegenwoordig Veghel en Laarbeek. Op de 
plek waar de grens een knik maakt, ligt de oude 
prehistorische grafheuvel, waarop in de Middel-
eeuwen de grens tussen de oude gemeenten is 
getrokken. Dit was een mysterieus gebied, waar 
vroeger ook de galg van Erp stond. Hier kwam de 
echte oude Erpse Pad langs. Dit was een ander pad 
als de Erpse Pad, die tegenwoordig weer als wan-

delroute is te volgen, want die route kwam pas in 
gebruik, toen de Zuid-Willemsvaart was aangelegd 
en er een veer kwam richting Boerdonk/Erp. Langs 
de alleroudste Erpse Pad stond vroeger niet ver 
van het Gerecht een kroegske, waar Mie de Heks 
woonde, over wie verhalen gingen dat ze mensen 
betoverde. Dit is een eenzaam gebied met voor-
namelijk in de 20e eeuw op rabatten aangelegd 
bos. Vele soorten planten en bomen komen hier 
voor, onder meer dubbelloof, de Servische spar , 
de Reuzenzilverspar en de Weymouthden, be-
kend om zijn kegels met heerlijk geurende hars, 
die sommigen in het bad doen  In deze bossen, 
waar het dode hout vaak blijft liggen, voelen die-
ren als reeën, eekhoorns en vossen zich goed thuis, 
en ook vogels als de boomkruiper, de boomklever, 
het goudhaantje, het winterkoninkje, de zwarte 
specht en vele andere, terwijl men in deze tijd op 
de graslanden aan de randen van de bossen ook 
kans heeft op kramsvogels en koperwieken. Waar-
schijnlijk wordt er flink doorgestapt om dit gebied 
te verkennen. Er wordt wel geadviseerd om laar-
zen of hoge schoenen aan te doen. De wandeling 
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Beek en Donk - De basisscholen in Beek en Donk 
houden op maandag 18 januari een informatie-
avond over het voortgezet onderwijs. Deze avond 
is bedoeld voor de ouders van de kinderen uit 
groep 8. De avond wordt gehouden in Kindcen-
trum De Raagten, aanvang: 19.30 uur.

In het begin van het nieuwe jaar staan ouders en 
kinderen weer voor de keus om een school voor 
voortgezet onderwijs te kiezen. Een moeilijke en 

zeker ook een belangrijke keuze. Ook in het voort-
gezet onderwijs verandert er veel. Elke school pro-
beert op eigen wijze de stap te maken naar de toe-
komst. Ze zijn daarin verschillend. Daarom willen 
het Commanderij College (vmbo, havo en vwo) en 
het Dr. Knippenberg College (vmbo, havo en vwo) 
vertellen en laten zien hoe ze hun moderne onder-
wijs vorm willen geven. De ouders kunnen zich tot 
11 januari bij hun eigen basisschool aanmelden.

De kans op het zien van een eekhoorn is heel reëel.

Infoavond voortgezet onderwijs

De Oude Molen houdt rommelmarkt

Een refl ectie op de feestdagen
Voor de gaande en komende hadden we voor de 
feestdagen 500 gram: Snacktomaten Ursprung 
Spanien, gekocht. Ze waren verpakt in een mooi 
plastic emmertje met echte hengsels en dat staat 
nu leeg te zijn. Wat kun je allemaal met zo’n leeg 
emmertje, bonnetjes of iets dergelijks in bewaren 
of misschien pijnboompitten of hazelnoten. Al 
denkende kom ik tot de conclusie dat dit emmertje 
bedoeld is om geld uit mijn portemonnee te klop-
pen. Een fabriek maakt plastic en een ontwerper 
creëert een emmertje uit plastic. Een tomatenboer 
uit Spanje doet ‘snacktomaten’ in het emmertje en 
vervoert die naar een Nederlandse  supermarkt. Al 
met al moet dit betaald worden en wie doet dat, 
ik. De gemeente haalt het huisvuil op en daar moet 
ik voor betalen. Dat huisvuil moet ik scheiden in 
GFT-afval in de groen container, PMD-afval in een 

plastic zak die ik bij de supermarkt gratis kan halen 
en restafval in de zwarte container. 
Mijn emmertje hoort bij de PMD en moet dus in 
de plastic zak, doe ik dat niet dan krijg ik een boete 
ondanks dat ik al betaal voor het ophalen van het 
huisvuil. Alle afval uit de PMD-zak wordt geschei-
den in plastic, metaal en dozen, voor hergebruik 
waarvoor de gemeente betaald wordt, zelfs de 
gratis plasticzak kan er van betaald worden. Mijn 
plastic emmertje wordt weer plastic waar een ont-
werper een aardbeienbakje uit creëert, daar doet 
de aardbeienkweker aardbeien in en die koop ik 
dan weer in de supermarkt en wie betaalt dat aard-
beienbakje, ik.
Laat mij nou denken dat de vervuiler betaalt…

Louis Barten

LEZERSPODIUM
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Beek en Donk – Het meest bezoch-
te evenement tijdens het jaarlijkse 
carnaval is zonder enige twijfel de 
carnavalsoptocht. De inschrijvin-
gen daarvoor staan al maanden 
open en velen hebben daar ook al 
gebruik van gemaakt. Iedereen die 
mee wil doen kan zich aanmelden 
via www.teugelders.nl (kijk bij 
‘Carnavalsoptocht’ in het menu 
bovenaan de website).

Het plezier vooraf, het bedenken- 
en uitwerken van een idee en ver-
volgens de reacties van het publiek 
langs de route. Ingrediënten die 
het leuk en gezellig maken om aan 
de Ganzendonckse optocht mee te 
doen. Ook dit jaar bedenken heel 
wat deelnemers iets wat aan het 
motto 2016 is gekoppeld; ‘Gan-
zendonck, tis hier fantast-isch!’. 
Gebruikmaken van fantasie of juist 
iets fantastisch creëren is daarbij 
de uitdaging. Een klein simpel en/
of ludiek idee is daarbij net zo wel-
kom als een prachtige grote groep 
of wagen. De laatste jaren neemt 
het aantal grote groepen toe. Een 
ontwikkeling die de organisatie 
van harte toejuicht. Deelname 
staat open voor iedereen. Jong en 
oud, groepen of individuen. De 
categorieën waarvoor kan worden 

ingeschreven zijn: Jeugd (basis-
schoolleerlingen), individueel/duo, 
kleine groepen (3 t/m 6 personen), 

Grote groepen (vanaf 7 personen 
met of zonder kleine wagen), en 
natuurlijk de wagens.   

CARNAVAL 2016

Kom in beweging op carnavalsmaandag!
Kapellenbal bij Chantal

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Beek en Donk - Kom allemaal in 
BEWEGING op maandagavond 8 
februari vanaf 21.00 uur bij Chan-
tal op het Heuvelplein in Beek 
en Donk! Wie buiten blijft staan, 
staat ‘Op d’n Tocht’.

Na 22 jaar carnaval, stopt ‘Bewe-
ging op d’n tocht’ met de orga-
nisatie van de carnavalsmaandag. 
Voor de stoppende en jubilerende 
beweging brengt Nummerke 3 in 
samenwerking met andere muzi-
kanten een ode aan deze gewel-
dige club.

Op carnavalsmaandag is het bal 
bij Chantal en gaat Nummerke 
drie ervoor zorgen dat heel Gan-
zendonck in Beweging komt. Zij 
verenigen alle (oud-)kapellen van 
Beek en Donk op één avond met 

een groots kapellenbal bij Café/
Zaal v/d Burgt. 

Iedereen is welkom om mee te 
doen, maar  Nummerke drie wil 
natuurlijk zoveel mogelijk kapel-
len compleet hebben op de avond. 
Zij verwachten jullie om 21.00 uur 
bij Chantal en Dave aan het Heu-
velplein in Beek en Donk om met 
hen heel Ganzendonck te laten be-
wegen: polonaise of de vogeltjes-
dans, het maakt niet uit.

De kapel gaat er met zijn allen 
een knallend feest van maken met 
vooral heel veel gezelligheid! Tot 
ziens op het kapellenbal bij Chan-
tal op het Heuvelplein in Beek en 
Donk.

Wil jij ook deelnemen aan de optocht? Schrijf je in!
Ganzendonckse carnavalsoptocht

Kneutergroep houdt jaarlijkse vergadering
Nuttige, ludieke Kneutervergadering in het Heidurp
Mariahout – De jaarlijkse zeer nut-
tige, ludieke Heikneutervergade-
ring werd gehouden op woensdag 
30 december. Ditmaal bij ex-Prins 
Ludwig. Dit is een traditie gewor-
den, om de nieuwe Prins op de 
hoogte te brengen van het wel en 
wee van de betonnen Heikneuter.

Deze kneutergroep werd opgericht 
op 12 december 2003 door ex-Prins 
Henk Schepers. Deze kneutergroep 
bestaat uit allemaal uit ex-Prinsen 
van de afgelopen 12 jaar. Om klok-
slag 20.30 uur werd deze ludieke 
vergadering geopend door toezicht-
houder Wim Hagelaars. Samen met 
ex-Prins Ludwig en voorzitter van 
de Kneutergroep Patrick Van Hoof 
werd het reglement tot in de punt-
jes en komma’s toe doorgenomen. 
Prins Hein moest alle Prinsen op 
volgorde zetten met geboorteda-
tums erbij, wat niet meeviel, maar 
wat hij uiteindelijk toch voor elkaar 
kreeg.

De kascontrole verliep moeizaam. 
De Belastingdienst had een envelop 
in de bus gedaan, met daarin een 
’laatste brief’ dat zij geen belasting 
meer hoeven te betalen over het 
spaargeld. Ze hadden er wel 3 euro-
cent bij gedaan met het script: ‘Leu-
ker kunnen we het niet maken maar 
makkelijker ook niet’.
Toen alles onder controle was, werd 
het glas geheven op het 12-jarig be-
staan van deze Kneutergroep. Ook 
moest Prins Hein een Kneuterke 
maken, deze wordt vrijdag onthuld.
De Betonnen Heikneuter wordt vrij-
dag om 20.30 uur bij Prins Hein en 

Prinses Gerdi geplaatst in samen-
werking met Kapelleke Moj – Zat.

Kletsavonden
De kletsavonden van de Heikneu-
ters zijn op 16, 22 en 23 Januari in 
het Buurthuis in Mariahout. Er zijn 
nog enkele kaarten te koop, op twee 
adressen: Jumbo van den Bogaard 
Mariahout en Henk van Duijnhoven 
06-12674967 of 0499-422339. 

Kijk ook eens op www.facebook.
com/CV-De-Heikneuters-Mariahout 
en www.heikneutersmariahout.nl

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580
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CARNAVAL 2016

Avondje uit vol plaatselijk en regionaal talent
Voorverkoop Ganzekwekavonden en seniorenmiddag van start

Het carnavalsseizoen in Laarbeek 
neemt een aanvang en achter de 
schermen zijn mensen al druk bezig 
met de voorbereiding voor carnaval 
2016. In deze nieuwe column 
volgen we dit jaar Vriendengroep De 
Beunhazen uit Lieshout. Iedere vier 
weken brengt deze groep verslag uit 
over hun belevenissen. 

In deze column geeft V.g. De 
Beunhazen een kijkje in haar eigen 
keuken, oftewel hun bouwplaats. 
Zoals velen niet weten, is een 
carnavalswagen niet in een paar 
weekjes gebouwd, buiten het 
plakken en schilderen om komt er 
nog veel meer kijken bij het bouwen 
van een carnavalswagen. In deze 
column kun je daar natuurlijk alles 
over lezen.

Pfoe... het was ons weer een drukke 
tijd! De kerstvakantie stond voor de 
deur en we hadden nog een hoop 
te doen! Natuurlijk kwam dat zeer 
goed uit voor iedereen, lange dagen 
werden gemaakt! Er is zelfs met kerst 
en nieuwjaarsdag gebouwd. Ook 
zijn de dagen niet bepaald kort te 
noemen, zo zijn er dagen gemaakt 
van tien uur ‘s ochtends tot wel 
twaalf uur ‘s nachts. Het resultaat 
mag er wel zijn! Zo is onze eerste 
wagen voor 99% af! De kop past en 
hij is geheel geschilderd! Het waren 
wel twee drukke weken maar 
waard waren ze het zeker! Maar  

voor het resultaat moeten jullie nog 
even wachten! In de aankomende 
maand zal het zeker net zo druk en 
spannend worden of we het af gaan 
krijgen. We verwachten natuurlijk 
van wel en daar zullen we ook alles 
voor uit de kast te trekken! Helaas 
komen er in de komende maanden 
nog veel dingen voorbij die we 
moeten regelen, denk maar eens 
het inschrijven voor de optochten, 
een dansje bedenken en inleren, 
muziek plaatsen en alle kostuums in 
orde maken. En daarnaast moet al 
het werk wat we tot nu toe gedaan 
hebben nog eens gedaan worden 
in één maand. Of dat zal lukken? 
Daar lees je de volgende keer meer 
over! Je kunt altijd terecht voor 
meer ‘’leesvoer” en informatie op 
www.vgdebeunhazen.nl.

Nog één te gaan! 

Aarle-Rixtel – Voor de derde keer 
vindt in de sporthal van De Dreef de 
seniorenmiddag plaats, op zaterdag 
23 januari. Er wordt weer een prach-
tig programma aangeboden voor alle 
60+ers van Aarle-Rixtel. Voor u tre-
den Gans Anders, de Biermannen, 
Boy Jansen en Dè Vèlt Op op. Ook 
de dansmariekes ontbreken natuurlijk 
niet op het programma. Prins Sjonnie 
d’n Uurste is met zijn gevolg natuur-
lijk aanwezig op deze middag. Kaar-
ten kosten €6,50 per stuk, inclusief 
een kop koffie of thee. 

Kaartverkoop seniorenmiddag
De kaarten voor de seniorenmiddag 
zijn te koop bij snoeperij Jantje.

Ganzekwekavonden
De zaterdagavonden van 23 en 30 ja-
nuari 2016 staan weer bol van plaat-

selijk en regionaal talent tijdens de be-
kende Ganzekwekavonden, avonden 
die u niet mag missen als u gewoon 
een gezellig avondje uit wilt. Buiten de 
Aarlese groepen de Biermannen, Gans 
Anders en Dè Vèlt Op, maken ook 
Striepke Veur (inmiddels ook een beet-
je Aarles), Applaus, WAI, Ons Jongens 
en Stenzil en Kivits hun opwachting. 
WAI is enkele jaren van aanwezigheid 
weer terug op het podium en Ons 
Jongens bestaat uit enkele leden van 
wat voorheen de welbekende amuse-
mentsgroep de Noot was. Stenzil en 
Kivits brengt een klassiek humoristisch 
programma wat veel overeenkomsten 
vertoont met het hilarische duo Hum 
Hum. Frans Bevers, Rien van Ge-
nugten, Eric Mulder, Rob Scheepers 
(Helmond), Wichard de Benis en Jan 
Schellekens zorgen weer voor de no-
dige humor. Allemaal gerenommeerde 

kletsers die het publiek weten te ver-
maken. Voor het complete programma 
zie www.Ganzegat.nl

Voorverkoop
De voorverkoop van de Ganzekwe-
kavonden vindt plaats op zondag 10 
januari van 11.00 tot 12.00 uur in 
de Dreef in Aarle-Rixtel. De kaarten 
kosten €13,50 pp. Er zijn maximaal 2 
kaarten per persoon per avond mo-
gelijk. Wees er snel bij, want op=op. 
Eventueel overgebleven kaarten zijn 
vanaf 12 januari te koop bij snoeperij 
Jantje.

Optocht
Inschrijven voor de Ganzegatse op-
tocht kan via hun website www.Gan-
zegat.nl. Na inschrijving ontvangt u 
het reglement.

Ganzendonckse Seniorenmiddag
Beek en Donk - Jan Strik (Some-
ren), Jorlan Manders (De Mor-
tel),  WAI (Mierlo), troubadour 
Mia Swinkels (Beek en Donk), De 
Medlies (Lieshout), de Octopus-
band (Beek en Donk), en de Dans-
mariekes staan in het programma 
van de Ganzendonckse Senioren-
middag 2016. 

Op zaterdagmiddag 23 janu-
ari wordt deze middag onder het 
motto ‘Met elkaar voor elkaar’ 
voor de 12e keer gehouden. De 

organisatie is in handen van de 
Club van 100 van de Teugelders 
van Ganzendonck. Dit jaar is er 
een duo presentatie met Hanneke 
van Oss en Ronnie Tijssen.

Plaats van handeling is Muziek-
centrum Het Anker. Het program-
ma begint om 13.30 uur en duurt 
tot ongeveer 16.30 uur. Kaartjes 
zijn te verkrijgen via teugelders.nl 
en bij Drogisterij Ceelen aan het 
Heuvelplein.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

      Van Moll wenst u een verzekerd 2016!
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DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

GRIJP JE KANS! WEG=WEG! 

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS

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

Bouwcenter Swinkels  |  Deense Hoek 8, 5737 PC Lieshout

0499 42 58 00   |  bouwcenterswinkels.nl

TOT 70% KORTING! 

Een begrip in 
de regio

Ruime 
showroom

Altijd het juiste 
advies

Ontzorgen
van A tot Z

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

Op bijna alles SALE.

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

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

Rust, ontspanning en bewustwording
Bewust worden van het hier en nu
Een goede ademtechniek aanleren

Je hoofd leegmaken
Jezelf leren ontspannen door yoga- 

en ontspanningsoefeningen
Ervaren wat dat met je lichaam doet

8 bijeenkomsten en start op 
maandagavond 18 januari 2016 
te Lieshout. 
Begeleiders: psychotherapeute 
Paula Smits-Franke en holistisch 
therapeut Bart Nijland. Stagiaire 
Wilma Kammeraat i.o. creatief 
therapeut. Voor verdere infor-
matie en/of aanmelding graag 
Paula Smits-Franke bellen 0499-
423588 of 06-22956843.
Voor meer informatie zie ook 
www.centrumhelena.nl

Cursus Mindfulness

ZO JE DENKT, ZO BEN JE
EN DAT HEEFT BETREKKING OP 

ALLES IN JE LEVEN

Advertorial

Kienen met KansPlus
Mariahout - Op donderdagavond 14 
januari is er weer de Winter-Kien-
avond , georganiseerd door de kien-
werkgroep van KansPlus. Er zijn in 20 

kienronden mooie prijzen te winnen. 
De opbrengst komt geheel ten goede 
aan de activiteiten voor de mensen 
met een verstandelijke beperking. De 

Kienavond wordt gehouden in Zaal 
De Pelgrim in de Mariastraat te Ma-
riahout en begint om 20.00 uur. De 
Zaal is open vanaf 19.00 uur.  

Nieuwjaarsinloop Seniorenvereniging/KBO Lieshout

Lieshout - Rond de honderd aanwe-
zigen die elkaar met champagne een 
goed 2016 toewensen, feestelijke hap-
jes die rondgaan, gezellige ontmoe-
tingen, toespraken van de voorzitter 
en de verkiezing van de KBO Lieshout 
Vrijwilliger van het jaar 2015. Dat is in 
het kort de Nieuwjaarsinloop van Se-

niorenvereniging/KBO Lieshout op 5 
januari in het Dorpshuis van Lieshout. 

“Schenk aandacht aan de dingen die 
bepalend zijn voor uw geluk. Speel met 
uw kinderen. Neem de tijd voor uw ge-
zondheid. Neem uw partner mee uit 
eten. Er is altijd nog wel tijd om het huis 
te poetsen, of om die kapotte lamp te 
vervangen. En al is je leven nog zo vol, 
er is altijd plaats voor een glas wijn met 
een vriend.” Met die woorden opende 
voorzitter Willem Damen de feestelijke 
Nieuwjaarsinloop van KBO Lieshout.  

Tijdens de Nieuwjaarsinloop wordt de 
Vrijwilliger van het afgelopen jaar be-
kend gemaakt. “Zonder vrijwilligers 
kan een vereniging niet”, houdt Willem 
Damen de aanwezigen voor. “Er staan 
bij KBO Lieshout ruim vijftig vrijwilligers 
geregistreerd. Wij zijn hen veel dank 
verschuldigd, door hun inzet kunnen 
we een vereniging met 825 leden draai-

ende houden.” Dit jaar is voor mevrouw 
Ine Dekkers gekozen. Zij is enkele jaren 
bestuurslid geweest en was lid van de 
werkgroep educatie. Zij deed 12 jaar de 
felicitatiedienst en ging 11 jaar lang op 
ziekenbezoek. “Ine is een hardwerkend 
iemand die het liefst op de achtergrond 
blijft.” Als blijk van waardering ontvangt 
ze een bronzen plastiek van kunstenares 
Corry Ammerlaan-van Niekerk., met als 
titel ‘De hand geven’. 

Als de ochtend ten einde loopt wil Wil-
lem Damen nog wijzen op de Huishou-
delijke Hulp Toelage. Het is een regeling 
waarvoor huishoudelijke diensten gele-
verd kunnen worden met subsidie van 
de gemeente. De HHT is bedoeld voor 
ieder die ouder is dan 70 jaar en voor 
mantelzorgers. Een indicatie op grond 
van de WMO is niet nodig. “Er zijn en-
kele tonnen beschikbaar. Tot nu toe is 
er nog maar acht procent van gebruikt. 
Maak er gebruik van.”

Mevrouw Ine Dekkers is benoemd 
tot Vrijwilliger van het jaar 2015

Molen De Leest: een terugblik op 2015
Lieshout - Als de molenaars op 
De Leest zijn, leggen ze de activi-
teiten die ze uitvoeren vast in een 
logboek. Dat levert dan aan het be-
gin van een jaar leuke gegevens op 
over het voorgaande jaar.

In januari en februari hebben de 
molenaars de kelder, die in decem-
ber 2014 in de belt was geplaatst, 
voorzien van een toiletgedeelte en 
een klein keukentje. Ook hebben ze 
de molen aan de binnenzijde over 4 
verdiepingen gewit met witkalk.
In 2015 is de molen op 104 dagen 
open geweest; als het maar enigs-
zins waaide, hebben de wieken ge-
draaid, goed voor een totaal van 
112.000 omwentelingen, hetgeen 
een mooi aantal is voor een molen 
waar maar beperkt wordt gemalen.
Het aantal bezoekers is weer toe-
genomen ten opzichte van 2014, in 
totaal hebben 754 mensen de mo-
len bezocht:
• Alle groepen 6 van de basisscho-

len in Laarbeek hebben ook in 
2015 deelgenomen aan het pro-
ject “Zo gaat de molen”, zodat 
opnieuw 300 kinderen kennis 
hebben gemaakt met de molen en 
hoe daar vroeger werd gewerkt.

• De avondvierdaagse van Laarbeek 
en de fietsvierdaagse in de Peel 

hebben een stempelpost gehad bij 
de molen, waarbij de deelnemers 
de molen konden bezoeken.

• Op de nationale molendagen in 
mei hebben 90 mensen de weg 
naar de molen gevonden.

Misschien hebt u de molen nog 
nooit, of lang geleden bezocht: een 
mooie aanleiding om in 2016 eens 

te komen op dinsdag- of zaterdag-
middag of op een van de nationale 
molendagen. Hebt u interesse om 
een keer een middag mee te lopen 
op de molen, omdat u wilt kijken of 
molenaar worden iets voor u is: dat 
kan! Meld je dan even aan bij Jan 
Tielemans, tel. 0651815316
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Sportend Laarbeek
Op de valreep
Wat was het toch weer een spektakel! 
En dan heb ik het over de Kwizut-quiz 
van vorige week!
Ik wist het wel, maar toch hoop je dat 
je er een gezellige en rustige avond 
van kan maken, omringd door familie 
en vrienden en vrienden van vrienden 
en toch blijkt het weer een hele 
hectische avond te zijn! Maar gezellig 
was het gelukkig wel! Al enkele jaren 
actief meegedaan te hebben, laat je 
je meesleuren in het actieve, sportieve 
en prestatieve gebeuren van deze, 
door velen, als een ‘goed opgezette’ 
quiz betiteld. Alleen al het geregel van 
tevoren, heeft al heel veel voeten in 
aarde. Op de eerste plaats moet je een 
team samenstellen, wat niet moeilijk 
blijkt, want velen hebben er zin in 
en men maakt elkaar warm voor dit 
gebeuren. Dus dat is zo gepiept! Dan 
het zoeken van een locatie! Dit kost wat 
meer kruimels. Want als je groep uit 20 
tot 30 personen bestaat, moet je toch 
al heel wat vierkante meters hebben 
om deze mensen neer te zetten. Nu…
na veel gevraag en overwegingen kom 
je dan meestal uit op een hele grote 
woning, een boerderij, een kantine, 
café of een kookstudio met wel héél 
veel ruimte. Prachtig toch! 
Wat eten vooraf, om de banden aan te 
halen en om natuurlijk de inwendige 
mens te versterken. Heerlijke 
stamppotten met worst en gehaktballen 
gingen er dan ook goed doorheen en 
we waren er dan ook helemaal klaar 
voor! 

Daarna je direct posteren op strategische 
punten om zo vlug en efficiënt mogelijk, 
de gehele avond te kunnen werken aan 
tal van vragen, puzzels, activiteiten 
en noem maar op! Actie! Wat niet zo 

vlug gepiept leek, was het bekijken en 
verdelen van de vragen. Wie wilde wat 
en wat wilde hij of zij en het was mooi 
om te zien hoe toch alle vragen, bij de 
zogeheten ‘juiste’ personen terecht 
kwamen. En toen aan de gang! Met 
man en macht is er de gehele avond 
gezocht op de diverse i-pads, laptops 
en noem maar op en nog kwam je 
met 30 man handen te kort. Gelukkig 
hadden we een heuse ‘bediening’, 
waardoor we toch de gehele avond van 
een natje en droogje voorzien waren. 
Ja…en dan het gaan inleveren van al 
die goede en foute antwoorden! Dat is 
een ware strijd tegen de klok en voor 
eenieder toch de finishing touch van 
de avond. Natuurlijk voor de meesten 
net op het nippertje, maar hoe iedereen 
het er ook af gaat brengen, er staat 
nog een mooie feestavond op de rol, 
die waarschijnlijk ook niemand gaat 
overslaan, of je nou wel of niet denkt 
gewonnen te hebben. En óók nog net 
op de valreep…’de beste wensen’!

R. van den 
Enden

COLUMNvoetbal Jubilarissen bij ELI Lieshout

Lieshout - Tijdens de nieuwjaars-
receptie van voetbalvereniging ELI, 
op 1 januari, werden door voorzit-
ter Nick Scheltens niet minder dan 
12 leden gehuldigd. 

Wilco Migchels en Barry Spierings 

ontvingen een ELI-speldje voor hun 
zilveren jubileum. Bart-Jan van der 
Aa, Alexander Bevers, Toon Don-
kers, Dorus Jonkers en Henk Ver-
kuijlen  waren 40 jaar onafgebroken 
lid van de Lieshoutse voetbalclub. 
De ELI-leden Peter van de Berg, 

Piet Migchels, Henny Scheepers en 
Jozef Verhoeven kregen deze on-
derscheiding opgespeld vanwege 
hun gouden (50 jaar) jubileum. 
Tenslotte werd Guus van de Big-
gelaar onderscheiden vanwege zijn 
diamanten (60 jaar!) jubileum. 

Staande vlnr: Toon Donkers, Alexander Bevers, Henny Scheepers en Peter van de Berg. 
Gehurkt vlnr: Bart-Jan van der Aa, Wilco Migchels, vader Piet Migchels en Jozef Verhoeven. 
Guus van de Biggelaar, Dorus Jonkers, Barry Spierings en Henk Verkuijlen ontbreken op de foto. 

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

HUISCOLLECTIE
COMPLETE BRIL DUN KUNSTSTOF 1.6 GEHARD EN ONTSPIEGELD

 

 
* weer recht op vergoeding van uw zorgverzekeraar in 2016?

   Wij kunnen voor u declareren
* Twee leesbrillen op maat gemaakt voor € 100,00

* informeer naar de voorwaarden

 ENKELVOUDIG € 100,00
 VARILUX € 299,00

WINTERBANDEN
NU SUPERGOED GEPRIJSD!

BIJ VERSCHUREN BANDEN

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

APK KEURING 
ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

GRATIS herkeuring binnen 1 maand

VREDESTEIN 
SNOWTRAC 3
195/65-15 € 62,50*

205/55-16 € 87,50*

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

* Zolang de voorraad strekt

 Monteren/Balanceren/B.T.W. 
 Gratis stikstof vullen
 Gratis uitlijncontrole

Rene van Erp Blauwwitter 2015 bij ELI

Lieshout - Bij voetbalvereniging ELI 
werd René van Erp door de leden van 
ELI en van de supportersclub gekozen 
tot Blauwwitter 2015. 

De nieuwe voorzitter van de suppor-
tersclub van ELI, Hans van Schaik, 
maakte dit bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van ELI op 1 januari. De 
verkiezing van de Blauwwitter vond al 
voor het 30e jaar plaats.
Rene van Erp is een echte ELI-man. Hij 
heeft met grote inzet meegewerkt aan 
de aanleg van het La Ola-veld, heeft 

gezorgd voor het fraaie nieuwe bui-
tenmeubilair bij de kantine, zorgt voor 

de belijning van de velden en zet zich 
ook in bij de keuring van de velden.  

René van Erp ontvangt bloemen van Hans van Schaik

Nieuwjaarsreceptie Sparta ‘25 goed bezocht 

Beek en Donk - Een club als Sparta’25 
kan, zoals eigenlijk elke club, niet 
zonder vrijwilligers. Sparta’25 be-
schikt over een trouwe groep vrijwil-
ligers die zich al kortere dan wel al 
tientallen jaren inzetten voor de club. 
Dit jaar waren er meer vrijwilligers 
nodig dan normaal in verband met het 
jubileumfeest. Deze zijn gelukkig ge-
vonden en de club is deze groep dan 
ook zeer dankbaar. Uit die groep extra 
vrijwilligers zijn er gelukkig weer een 
aantal naar voren gekomen die zich 
op vastere basis inzetten voor de club. 

Zoals elk jaar gaan de leden van het 
hoofdbestuur, het jeugdbestuur, de 
vrijwilligerscommissie en de activitei-
tencommissie aan het eind van het jaar 
persoonlijk langs elke vrijwilliger met 
een kleine geste.  Een heerlijke slag-
roomtaart of een flesje wijn is hierbij 
overhandigd met een uitnodiging voor 
het vrijwilligersfeest. 
Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie 
heeft voorzitter Roel Janssen nogmaals 
alle vrijwilligers bedankt. Uiteraard is 
uitgebreid stilgestaan bij het jubile-
umjaar en alle activiteiten. Daarnaast 
is ingegaan op de wens van Sparta’25 
om in 2016 een goede start te maken 
met het realiseren van een duurzame 

vereniging. Dit betekent vooral het 
terugdringen van het energieverbruik 
en het opwekken van eigen energie. Er 
wordt hard gewerkt om, met name, de 
benodigde financiën te verkrijgen via 
subsidie en crowdfunding. De voor-
zitter heeft ook aangegeven dat het 
toch wel de bedoeling is dat in 2016 
een Loala veld wordt gerealiseerd dat 
is bedoeld voor met name de jeugd-
leden. 

Veel activiteiten bij Sparta’25
Op 16 januari vindt het KNVB Sympo-
sium Match of the Day plaats in ons 
clubgebouw. Alle verenigingen in de 
regio zijn hiervoor uitgenodigd. Spre-
kers als Danny Makkelie (topscheids-
rechter), Jan dirk van der Zee (voorzit-
ter amateurvoetbal KNVB), Rick van 
Rooij (Helmond Sport) en Hai Berben 
(voorzitter VVV) zijn aanwezig. 

Op 17 januari vindt een Auto-foto-
puzzle-tocht plaats. Tussen 11.00 en 
14.00 uur kan vanaf het clubgebouw 
worden gestart voor deze leuke activi-
teit. Iedereen mag meedoen. De FIFA 
Game Battle vindt op 23 januari plaats. 
Vele, met name jeugdige, voetbalga-
mefans gaan de strijdt aan om een 
plek te bemachtigen in de grote regi-

onale finale in het PSV Stadion. Na-
tuurlijk zijn er op vrijdag, zaterdag en 
maandag met Carnaval weer diverse 
activiteiten. Op vrijdag wordt gestart 
met een 70-80’s discoparty, iedereen is 
welkom. Op zaterdag is het jeugdcar-
naval voor alle jeugdleden. Op maan-
dag vindt er een matinee plaats voor 
jong en oud. Voor meer informatie kijk 
je op www.sparta25.nl of houd je De 
MooiLaarbeekKrant goed in de gaten. 

Sparta’25 wenst iedereen een gezond, 
sportief en geweldig 2016.  
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OPEN DAG
ZATERDAG 

30 JANUARI
09.30 - 14.00u
www.commanderijcollege.nl

Programma / Uitslagen

De Flamingo’s Mariahout
Programma  Zaterdag 9 januari 
Sporthal Aarle Rixtel 
14.00 PupE2 – BMC 
15.00 PupD2 – Be Quick 
16.00 PupD1 – Prinses Irene 
Sporthal Nistelrode 
11.30 Prinses Irene – AspC2 
Sporthal Geffen
14.00 Be Quick – AspB1

Zondag 10 januari 
Sporthal Millingen aan de Rijn
13.25 ODIO 2 – Sen 2 
Sporthal Schijndel
13.30 Celeritas (S) 1 – Sen 1 
Sporthal Boekel
17.40 JES 2 – Sen 3 

Woensdag 13 januari 
Sporthal Veghel
20.30 SCMH MW1 – MW1 
21.15 R1 – Flash R1 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 4 januari 
Martien Swinkels - Joop Vereijken 2-0 
Henk van de Vegt - Hans Wagelmans  2-0
Hans van der Ligt - Gerrit van Osch  0-2
Jan Hesselmans - Antoon Rooijakkers  2-0
Huub Biemans - Herman v d Boom  2-0
Cor Verschuren - Lou Muller  0-2
Frits Wilbers - Antoon Smits  0-2
Joop Kerkhof - Ad van der Linden  2-0
Mari Verbakel - Leo Migchels  0-2
Bert van de Vorst - Bennie Beerens  2-0
Pieter Rooijackers - Jan van Hout  0-2
Leo Migchels - Ad van der Linden  2-0
Hans Heldoorn - Biek Klaasen  0-2
Mari Vereijken - Piet van Zeeland  0-2
Rinie van den Elsen - Evert Baring  2-0
Jaspert Swinkels - Henk Meerwijk  0-2
Hans de Jager - Antoon van Osch 2-0

Uitslagen van dinsdag 5 januari 
Tonny de Louw - Jan Verbakel  2-0
Ad Barten - Henk Mastbroek  2-0
Leo van Griensven - Guus v d Elsen  2-0
Martien Swinkels - Henk Verhappen 2-0
Marinus Steegs - Jan van Neerven  2-0
Harrie Poulisse - Cor van den Berg      0-2 
Lou Muller - Harrie Bouwmans  0-2
Marinus Steegs - Henk Jansen  0-2
Jan van Hout - Hendrik Korsten  2-0
Frits Poulisse - Willie Vorstenbosch 0-2
Theo v Hoogstraten-Albert Kluijtmans  0-2
Cor Oppers - Antoon Wagemans  2-0
Frits Tak - Tonnie Raaijmakers  2-0
Bert van Wanrooij - Piet van Zeeland  2-0  
Theo Verheijen - Fons v d Linden  0-2

Stand na 5 januari
A Klasse
1  Guus van de Elsen 16-27
2  Tonny de Louw 16-24
3  Henk Verhappen 16-20
B Klasse
1  Cor van den Berg 18-24
2  Harrie Bouwmans 18-24
3  Jan Hesselmans 18-23
C Klasse
1  Leo Migchels 16-23
2  Bert van de Vorst 16-20
3  Piet Goossens 14-18
D Klasse
1  Evert Baring 20-28
2  Fons van der Linden                    17-25 
3  Mari Vereijken 19-24

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 30 december 
Lijn A 
1. Elly en Maria 64,58%
2. Annie en Thera            62,24%
3. José en Jan 61,98%
4. Mien en Jeu 59,90%
5. Mia en Mari 58,33%

Lijn B
1. Wil en Ger    57,99%
2. Rie en Jan 57,50%
3. Francien en Margreeth 57,50%
4. Lisette en Joop 54,17%
    Lien en Theo 54,17%

De volgende zitting is op woensdag 5 
januari bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag  5 januari 2016
1. Nelly en Cor 65,83%
2. Lien en Jos 64,17%
3. Lien en Jo  55,42%
4. Ine en Mien                              54,58% 
5. Jos en Diny 52,92%
 
De volgende zitting is op dinsdag 12 
januari 2016, aanvang 13,30 in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg te 
Beek en Donk.

Poort van Binderen
Uitslag dinsdagmiddag 5 januari:
1. Lies en Lodewijk              65,21 %
2. Dorie en Cellie                  60,24 %
3. Mari en Arno                     58,01 %
4. Iet en Trees                       55,22 %
5. Joop en Marian                53,72 %
 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 5 januari
1-0 Albert v. Empel - Willy Constant  
1-0 Harrie v.d. Laar - Dirk-Jan 
Gloudemans  
0-1 Hans Claas - Aloys Wijffelaars

Programma 12 januari
Johnny v.d. Laarschot - Hans Claas 
Chris v. Laarhoven - Aloys Wijffelaars  
Dirk-Jan Gloudemans - Albert v. Empel  
 Willy Constant - Jef Verhagen  
André Bergman - Hein v. Bree

korfbal

OPENINGSVOORDEEL BIJ:

BERNHARDSTRAAT 15 BAKEL
www.beversslapen.nl
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Lieshout - Bianca Heuvelmans is dit 
jaar door het bestuur van Badminton 
Club Lieshout verkozen tot ‘vrijwilliger 
van het jaar’. Bianca is de afgelopen ja-
ren opgevallen door haar niet aflatende 
hulp bij de begeleiding van de jeugd. 
Als vaste begeleidster is ze wekelijks 
aanwezig om de jeugd op te vangen, 
te begeleiden en bij te staan. Om die 
reden is Bianca een onmisbare schakel 
geworden binnen deze jeugdbegelei-
dingsgroep en een méér dan terechte 
‘vrijwilliger van het jaar’.

Vrijwilligers van levensbelang
Al jaren meldt Badminton Club Lieshout 
dat het érg trots is op al haar vrijwilligers. 
De vereniging heeft er gelukkig vele en 
daardoor kan de vereniging goed functi-
oneren. De vrijwilligers zijn ‘de smeerolie 
van een soepel draaiende vereniging’: zij 
houden de vereniging draaiende én zij 
vullen hem ook in. Vrijwilligers organise-
ren de evenementen en vrijwilligers doen 
ook gewoon mee. Kortom de vereniging 
zijn de vrijwilligers: deze twee zijn dezelf-
de personen en zijn niet los van elkaar 
te zien. Zonder vrijwilligers geen vereni-
ging. Om die reden zijn álle vrijwilligers 
van levensbelang voor een vereniging. 
Óók voor Badminton Club Lieshout !

Bianca Heuvelmans
Nogmaals: gelukkig heeft Badminton 
Club Lieshout vele vrijwilligers. Sommi-
gen vallen erg op, staan steeds voorop, 
doen werk in de frontlinie en zijn steeds 
zichtbaar. Sommigen vallen minder op, 
doen hun vrijwilligerswerk in de zijlijn 
en zijn niet direct zichtbaar. Net als vorig 

jaar Jos Kluijtmans is Bianca Heuvelmans 
ook iemand die niet graag en niet vaak 
voorop staat. Samen met haar vriend, 
Tim van Bommel, is zij er echter wél al-
tijd. Zij is altijd bij de jeugd, laat eigenlijk 
nooit verstek gaan en zorgt er voor dat 
de speelavonden van die jeugd goed ver-
lopen. In het afgelopen halfjaar, waarin 
Badminton Club Lieshout geen trainer 
heeft ingezet op de jeugdgroep, is er nóg 
meer verantwoording op Bianca en haar 
collega’s van de jeugdbegeleiding geko-
men. Zonder trainer staan zij immers aan 
het roer en moeten zij de invulling van 
de training verzinnen én maken. Bianca 
draagt daar volop in bij. Zorgt dat de 
jeugdleden de oefeningen goed doen, 
zorgt dat ze met juiste dingen bezig zijn 
en dat valt niet mee. Zoals eerder ver-
meld zeker niet op de voorgrond, maar 
wel op een belangrijke plek: midden tus-
sen de jeugd. Mensen als Bianca zijn voor 
Badminton Club Lieshout van levensbe-
lang. Met mensen als Bianca (die weke-
lijks helemaal uit Oostelbeers (!) naar de 
vereniging komt) wordt Badminton Club 
Lieshout vormgegeven. Daarom zijn de 
vrijwilligers belangrijk en daarom is Bi-
anca belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat 
het bestuur er unaniem voor heeft geko-
zen om Bianca dit jaar te benoemen tot 
‘vrijwilliger van het jaar’. Gewoon omdat 
ze goed helpt. Gewoon omdat alle hulp 
welkom is en omdat zij dat toch maar 
even ‘gewoon’ in vult.

Programma
Woensdag 13 januari
Normale speelavond met om 20:00 uur 
‘beginnerstraining’.

Bianca Heuvelmans ‘vrijwilliger van het 
jaar’ bij Badminton Club Lieshout 

Bianca Heuvelmans ‘vrijwilliger van het jaar’ bij Badminton Club Lieshout 

badminton

Schrijf jouw team 
in voor het Laarbeeks Basisscholen 
Basketball Toernooi

basketbal

Laarbeek - Basketball Club Lieshout 
houdt op 31 januari het jaarlijkse 
Laarbeeks Basisscholen Basketball 
Toernooi (LBBT) in sporthal de Klum-
per in Lieshout. Een basketbaltoernooi 
voor kinderen van alle basisscholen in 
Laarbeek. Teams van kinderen in de 
groepen 3 tot en met 8 kunnen zich 
inschrijven. In verschillende pou-
les, ingedeeld op leeftijd, nemen de 
teams het tegen elkaar op.

Basketbal is een dynamische sport, 
waarin behendigheid, kracht en 
snelheid worden gecombineerd. 
Tijdens de wedstrijden spelen teams 
in een 5 tegen 5 opstelling. Tijdens 
een wedstrijd mogen spelers voort-
durend worden gewisseld. Zo ko-
men alle kinderen aan speeltijd toe. 
En omdat basketbal een snel spel 
is met veel scoringskansen kunnen 
alle punten mee pakken.

Het LBBT is een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met basketbal 
voor kinderen die nog zoekende 
zijn naar een passende sport. In-
schrijven voor het Laarbeeks Ba-
sisscholen Basketball Toernooi kan 
tot en met zondag 17 januari. Kijk 
hiervoor, of voor meer informatie 
en voor deelnemende teams op 
www.bclieshout.nl.

Programma
Groepen 3 en 4: 9.00 tot 12.00 uur
Groepen 5 en 6: 12.30 tot 16.00 uur
Groepen 7 en 8: 16.30 tot 20.00 uur

Sparta’25 heeft het geweldige feestjaar afgesloten

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie ASV ‘33

Beek en Donk - Met het knallende feest 
op nieuwjaarsnacht is voor Sparta’25 
het jaar van het negentig jarig jubi-
leum afgesloten. Vele activiteiten zijn 
met succes georganiseerd. Succes is op 
verschillende manieren te omschrijven. 

Hangt succes af van bezoekersaantal-
len? Deelnemersaantallen? Van finan-
ciële resultaten? Van het uitblijven van 
negatieve kritieken? Nee…het is veel 
meer dan dat. Naast het voetbal heeft 
de vereniging een sociale en maat-
schappelijke functie die minstens even 
belangrijk is dan de voetbalactiviteiten 
die wekelijks worden georganiseerd. 
Belangrijk is dat niet alleen de actieve 
voetballer graag op de club is, maar ook 
dat iedereen die de sport niet (meer) 
actief beoefent, zich vaak op de club 
wil laten zien, zij het als kantinebezoe-
ker, als toeschouwer of als vrijwilliger. 
Vooral op dit vlak mag het jubileum een 
fantastisch succes genoemd worden.

Impressie Spartade
Verdeeld over drie feestweekenden 
werden een rommelmarkt, een jubile-
umwedstrijd tegen Helmond Sport, een 
90’s Party, een Spartade, een Spartan 
Color Experience, een jubileumfeest-
avond en een dienstenveiling georga-
niseerd. Gedurende het jaar werd door 
enkele fanatieke commissieleden ook 
nog besloten om aan het einde van het 
jaar een Gala der Spartanen te organise-
ren waarbij diverse bekende kletsers te 
gast waren in het clubgebouw.

De balans opmakend heeft het jubile-
umjaar diverse positieve zaken opgele-
verd:
• Enkele nieuwe vrijwilligers hebben 

inmiddels ook te kennen hebben ge-
geven zich voor andere zaken in te 
willen zetten. 

• Ondanks de risico’s van diverse eve-
nementen (denk aan de afhankelijk-
heid van weer, het aanbod van andere 

festiviteiten in de regio en het inhuren 
van een grote festivaltent), heeft het 
jubileum Sparta’25 financieel geen 
negatieve gevolgen gegeven. 

• Sparta’25 heeft zich voor eigen leden 
en voor mensen van buitenaf prima 
gepresenteerd als een actieve club 
met een grote achterban. Het is wel 
zaak dit in de komende periode in 
stand te houden. 

• Enkele activiteiten, waaronder de 
rommelmarkt en het gala der Sparta-
nen, worden ook de komende jaren 
georganiseerd en vast op de agenda 
worden geplaatst. 

Impressie Rommelmarkt
Sparta’25 wil de jubileumcommissie, de 
commissies van de verschillende activi-
teiten en ten slotte iedereen bedanken 
die zich als deelnemer of vrijwilliger (of 
beide) positief en actief heeft ingezet 
voor het slagen van de jubileumfestivi-
teiten.

Aarle-Rixtel - Bij ASV ’33 vond op zon-
dag 3 januari de traditionele nieuw-
jaarsreceptie plaats. Vanaf 14.00 uur 
werd door veel leden, samen met het 
bestuur, het glas geheven op een geluk-
kig, gezond en sportief 2016. 

Om 15.00 uur blikte voorzitter Michel 
Driessen tevreden terug op het afgelo-
pen jaar, waarin diverse sportieve succes-
sen werden geboekt. Bij de senioren wer-
den zowel het tweede elftal als de dames 
kampioen. Bovendien keerde het eerste 
elftal, na een jaar vijfde klasse, weer te-
rug naar de vierde klasse. Bij de jeugd 
werden B2, E2 en E3 glansrijk kampioen. 

De voorzitter gaf aan dat het goed gaat 
met de vereniging, maar wees wel op het 
aanhoudende tekort aan vrijwilligers. Ze-
ker bij de jeugd kan dit komend seizoen 
voor problemen gaan zorgen.

Na een korte pauze werden in totaal 
maar liefst 24 jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Begonnen werd met de huldiging 
van 10 personen die 25 jaar lid zijn van 
ASV: Niels Leenders, Erik Lentjes, Mark 
Migchels, Jean-Carl Otten, Marnic van 
Rosmalen, Henry Swinkels, Willian Vlem-
mings, Mart van Vlerken, Martijn van 
Vijfeijken en Mark van Wetten. Zij ont-
vingen allemaal het zilveren ASV-speldje. 

Joris van Brug en Alex Raymakers waren 
verhinderd. 

Hierna was het de beurt aan vier leden 
die 40 jaar lid zijn van ASV. Peter Brou-
wers, Luc Grasveld, Henny Kuijpers en 
Maarten Raaijmakers kregen van voor-
zitter Michel Driessen het bijbehorende 
speldje uitgereikt.

Vervolgens werden liefst zes jubilarissen 
gehuldigd voor hun 50 jaar lidmaat-
schap, namelijk: Cor Aarts, Wim Aarts, 
Hans Beekmans, Sjef Gruyters, Karel van 
der Heijden en Wim Wich. Helaas kon 
Theo van den Bogaard niet aanwezig 
zijn. Vervolgens werden Toon Driessen, 
Wim van Elten, Paul Kweens en Joop 
Martens door de voorzitter uitgebreid 
bedankt voor hun 60 jaar lidmaatschap. 
Opvallend hierbij is dat de laatste twee 
nog steeds actief zijn binnen ASV ’33 als 
jeugdtrainer.

Tenslotte werd er een foto gemaakt met 
alle jubilarissen en was er nog een gezel-
lig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje.

tafeltennis Tafeltennis voor iedereen bij ATTC’77

Aarle-Rixtel - Komende zondag opent 
tafeltennisvereniging ATTC’77 uit Aar-
le-Rixtel weer haar deuren voor ieder-
een die zin heeft om eens een balletje 

te komen slaan. Je bent welkom tussen 
10.00 en 12.00 uur in de gymzaal aan de 
Jan van Rixtelstraat. Batjes en balletjes 
zijn aanwezig, wel graag binnensport-

schoenen meebrengen. Hopelijk tot 
ziens in onze hal.

Theo Donkers blijft trainer RKVV ELI

Wandeltocht 
ELI verzet

Lieshout - Theo Donkers blijft ook in 
het komende seizoen trainer van de 
jonge selectie van ELI. Deze Lieshout-
se trainer is momenteel voor het 2e 
jaar hoofdtrainer van de ELI-selectie. 

Hiermee wil ELI de ingezette lijn van 
het afgelopen jaar voortzetten. Daar-
om is in principe ook een afspraak 
gemaakt voor nog twee seizoenen 
met een tussentijdse evaluatie. Theo 

Donkers was eerder gedurende 6 en 
later nog eens 3 seizoenen trainer van 
de selectie. Momenteel staat de Lies-
houtse ploeg op de 6e plaats in de 5e 
klasse.

Lieshout – De wandeltocht die geor-
ganiseerd is door Supportersclub ElI 
is verzet van 17 naar 10 januari. Deze 

tocht is voor alle leden van voetbal-
vereniging RKVV ELI en begint om 
14.00 uur. 

karate Tommy Wetzel naar European Junior 
Karate ChampionshipsBeek en Donk – De Beek en Donke-

naar Tommy Wetzel heeft na een suc-
cesvol 2015 verschillende podium-
plaatsen bemachtigd. 

De Karate Bond Nederland heeft hem 
geselecteerd om deel te nemen aan de 
komende EJK karate in Limassol, Cy-

prus. Dit vindt plaats van 5 tot en met 
7 februari. Tommy strijd in zijn catego-
rie junioren jongens +76 kg. 
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Vrijdag 8 januari
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout
 
Nieuwjaarsduik met de Boemerang
19.30 uur, Zwembad de 3-essen, 
Beek en Donk

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

Jeugdreceptie Ganzendonck
13.11 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

IVN Wandeling door ‘t Gerecht, 
Boerdonkse kampen, de Hei
14.00 uur, Einde Schaapsdijk, ingang 
‘t Gerecht, Mariahout

Prinsreceptie Ganzendonck
14.30 uur, cafe zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

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

Heemlezing ‘Landgoederen in 
Noord-Brabant’
20.00 uur, Zaal ‘De Koekoek’, 
Lieshout

Zaterdag 16 januari
Presentatieviering communicanten 
Mariahout
18.30 uur, O.L. Vrouw van 
Lourdeskerk, Mariahout

Zondag 17 januari
Presentatieviering communicanten 
Aarle-Rixtel
9.30 uur, O.L. Vrouw Presentatie, 
Aarle-Rixtel

Presentatieviering communicanten 
Lieshout
9.30 uur, St. Servatiuskerk, Lieshout

Woensdag 20 januari
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 21 januari
Presentatie over vleermuizen en 
warmteregulatie bij dieren door Arno 
Vlooswijk
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel


