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Voor Laarbekenaren
   Door LaarbekenarenEen nieuwe parochie voor heel Laarbeek

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen 

Lieshout - De eerste zondag van het 
nieuwe jaar wordt aangegrepen om 
met de plechtige installatie van pas-
toor Verbraeken te starten. Per 1 ja-
nuari heeft Laarbeek één gezamenlijke 
parochie: de ‘Zalige Pater Eustachius 
van Lieshout parochie’. De installatie 
vond afgelopen zondag plaats tijdens 
de eucharistieviering in Lieshout. 

Plechtig
Het is weer even wennen voor men-
sen die niet zo vaak in de kerk komen, 
om te kijken naar een tafereel, dat al-
leen nog bekend is uit hun jeugd. Alle 
Laarbeekse Gilden zijn in vol ornaat 
aanwezig en komen onder tromgerof-
fel de kerk binnen. Daarbij een kerk-
gebouw, dat bijna vol is, een groot 
koor dat ook nog eens heel behoorlijk 
zingt en een aantal priesters op het al-
taar, waarmee op normale dagen een 
kleine stad kan worden voorzien van 
geestelijke zorg. Eén van de voorgan-
gers is hulpbisschop Mutsaerts, die de 

taak heeft de inmiddels in de parochies 
ingeburgerde pastor Verbraeken te 
benoemen tot pastoor van de nieuwe 
parochie. Voordat hij dit doet worden 
door mevrouw Van Deurzen, 2e vice-
voorzitter van de parochieraad, twee 
brieven voorgelezen, waarin de oprich-
ting van de nieuwe parochie alsmede 
de benoeming van de pastoor officieel 
door het bisdom worden bekrachtigd. 
Het thema in de nieuwe parochie is 
‘Groeien in geloof, geloven in groei’.

Twijfel
De brieven die worden voorgelezen 
staan bol van bombastische, soms 
Latijnse, teksten. Op het altaar wordt 
een heel andere taal gebruikt dan tien 
meter verder onder het gewone ‘kerk-
volk’. Te zien is dat ‘geloven in groei’ 
nog ver af staat van de gewone mens, 
die moeite heeft met het afstandelijke 
van de ‘moderne katholieke kerk’. De 
enige persoonlijke klank komt van pas-
toor Verbraeken, die in zijn dankwoord 
zijn familie bedankt, waarbij hij zijn 
nichtje Pien, één van de misdienaars, 
speciaal noemt. Dit wordt al direct 

‘ondergeschoffeld’ door een opmerking 
van hulpbisschop Mutsaerts, die blijk-
baar zelfs deze kleine afdaling naar de 
gewone mens al te veel vindt. Verder 
wordt de dienst doorspekt met gebeur-
tenissen in verre oorden, het gaat over 
de streken Midjan en Efa en de bewo-
ners van Sjeba, die het daar schijnbaar 
beter toeven vinden. Letterlijke teksten, 
die komen uit brieven van Paulus aan 
de christenen van Efeze, staan ver af 
van de twijfelende katholieken in de 
voormalige parochies van Laarbeek.

Taal van het volk
In zijn preek schetst de heer Mutsaerts 
een beeld uit zijn kindertijd, waarbij 
de koningsbeeldjes steeds dichter bij 
het stalletje komen, een heel gewoon 
gebruik in die tijd in elk huisgezin. 
Mensen gaan er eens goed voor zit-
ten, want hier spreekt iemand de taal 
van het volk. Maar dan wordt er toch 
weer de nadruk gelegd op het feit dat 
er in de kerk van alles nodig is, veel - 
onbetaalde - dienstbaarheid en vooral 
‘wijzen’, dit laatste als verwijzing naar 
de koningen uit het Oosten. Op de 

onpersoonlijke en afstandelijke manier 
van werken en het gebruiken van voor 
de huidige mens onbegrijpelijke teksten 
komt steeds meer kritiek. Het staat ver 
af van de tijd, dat de kerk door mid-
del van aparte diensten voor en door 
jongeren probeerde een nieuw vuur te 
laten ontstaan. De jongeren van toen 
kunnen zich de bomvolle kerk tijdens 
jongerenvieringen en ‘beatmissen’ nog 
goed voor de geest halen. ‘In die da-
gen’ werd veel van wat men nu voor 
ogen heeft, wél bereikt. 

Toast
De metaforen in de lezingen spreken 
mensen schijnbaar niet genoeg aan 
want vóór de communierites een aan-
vang neemt, besluit een aantal men-
sen de kerk te verlaten. Deze ‘uittocht’ 
vindt plaats ondanks de beloofde koffie 
met iets erbij en de uit te brengen toast 
op de nieuwe parochie en haar pastoor.

Kijk voor alle foto’s op onze website: 
www.mooilaarbeek.nl/fotos

 In een volle kerk werd pastoor Verbraeken zondag geïnstalleerd  

Gemeente Laarbeek proost op het nieuwe jaar 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek – Er zijn de afgelopen week 
veel handen geschud. Niet alleen aan 
familie en vrienden, maar ook op de 
diverse nieuwjaarsrecepties. Deze 
vonden onder andere bij sportvereni-
gingen en bedrijven plaats, als ook 
bij de gemeente Laarbeek. Op het ge-
meentehuis was het in de foyer maan-
dagavond gezellig druk. Waarnemend 
burgemeester Frans Ronnes proostte 
met de aanwezigen op het nieuwe jaar.

Ronnes 
“Ik wil niet te veel terugblikken op 
2014. Het is een roerig jaar geweest. Ik 
ben hier nu  twee maanden – met veel 
plezier – aan het werk. Ik ken niet alle 
feiten van wat er in het afgelopen jaar 
gebeurd is, maar dat is ook nu ook niet 
relevant. Ik wil vooruit kijken”, met deze 
woorden begint de burgervader zijn 
speech. Hij vervolgt: “2015 wordt een 
jaar vol uitdagingen. Er staan veel ver-
anderingen te gebeuren, met name in 
de zorg. Veel taken zijn overgeheveld 

van het Rijk naar de gemeentes. We 
zijn hard aan het werk om dit allemaal 
in goede banen te leiden en we hebben 
daar dan ook de volste vertrouwen in.” 

Sinterklaas-comités
Na de speech maakte de burgervader 
bekend dat de vier Sinterklaas-comités 
ieder €250,00 ontvangen van de ge-
meente. Gemeente Laarbeek kiest er 
jaarlijks voor om geen kerstkaarten te 
versturen, maar €1000,00 te verdelen 
onder Laarbeekse verenigingen/stich-
tingen.

Veel ondernemers, verenigingen, or-
ganisaties en samenwerkingspartners 
woonden de nieuwjaarsreceptie bij. Op 
een laagdrempelige, gezellige manier 
werd onder het genot van een hapje en 
drankje het nieuwe jaar positief ingeluid. 

Uitslag onderzoek 
Inmiddels is duidelijk dat het onderzoek 
naar de eerdere uitspraken van burge-
meester Hans Ubachs over ‘onveiligheid 
en intimidatie op de werkvloer’ zich in 
een afrondende fase bevindt. Naar alle 

waarschijnlijkheid wordt de uitslag hier-
van op korte termijn bekendgemaakt. 

Kijk voor alle foto’s van de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente op onze 
website: www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

 Burgemeester Frans Ronnes overhandigde alle 
Sinterklaas-comités een cheque ter waarde van €250,00.

Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?

Bel: 0492-832182
of mail:

redactie@mooilaarbeek.nl 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat ging niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Tot het einde toe het leven in eigen hand houdend, is rustig 
ingeslapen ons pap en opa 

Frans van Zoggel
Franciscus Leonardus Gerardus

* Lieshout, 28 april 1949 † Helmond, 2 januari 2015

Jochem en Joyce
Sam, Luuk

Paul en Femke
Stan, Tim

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 9 januari 
om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,  
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Frans op woensdag  
7 januari van 18.30 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

Algemene kennisgeving

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, 
is rustig ingeslapen onze zorgzame moeder, lieve oma en trotse 
over-oma 

Joke van Duijnhoven-Swinkels
echtgenote van

Jan van Duijnhoven † 

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

31 december 2014
De Melter 50, 5737 AL Lieshout

De uitvaart heeft op woensdag 7 januari in Lieshout 
plaatsgevonden. 

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor uw belangstelling en 
medeleven welke ik mocht ondervinden bij het overlijden van mijn dierbare zus 

 
Oda van de Laar

 
Dankzij velen heb ik op een waardige manier afscheid van haar kunnen nemen.

Maria van de Laar                                                                                                                      
Dorpsstraat 37                                                                                                                                               
5737 GA Lieshout

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij ons 
achterliet, geven wij kennis van het heengaan van mijn 
dappere echtgenoot, ons pap en onze lieve opa.

Ir. L.G.F.M. (Loek) Swinkels

Geboren te Lieshout   Overleden te Lieshout
29 september 1939    2 januari 2015

 Echtgenoot van Christine Swinkels-Lutz

 Beek en Donk  Lodewijk en Margit

 Lieshout  Christel en Erik
   Nathalie, Karlijn

Montfoort  Stefanie en Gert-Jan
   Jelle, Julia

Schipborg  Beatrix en Rob
   Lucas, Linde, Eva

Dorpsstraat 2
5737 GC Lieshout

De uitvaartdienst, met gilde-eer, vindt plaats op zaterdag 
10 januari 2015 om 11.00 uur in de Sint Servatiuskerk aan 
de Burgemeester van de Heuvelstraat 1 te Lieshout.
Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, 
de bloemen en het medeleven na het overlijden van

mijn lieve man, ons pap en opa
 

Antoon Bouw
Lies Bouw Rompen

Kinderen en kleinkinderen
Sluisweg 4

5737 PV Lieshout

Dipl. Ing. L.G.F.M. Swinkels (Loek)

Am 29. September 1939 in Lieshout geboren 
Am 2. Januar 2015 in Lieshout verstorben

Gatte von Christel Swinkels-Lutz

Unser Schwager und Onkel Loek 
war immer eine bemerkenswerte Persönlichkeit,
weltoffen, warmherzig, großzügig und gesellig.
Genauso ging er mit seiner schweren Krankheit um.
Dieser empathische und authentische Mann
ist eine grosse Bereicherung für unsere Familie,
auch wenn es nur unsere 
herzliche Erinnerung an unseren Schwager, 
die weiter in uns leben wird….

Dipl. Ing. Günter Sandtner und Gattin Barbara
(geborene Lutz)
Thomas, Sylvia

Dr. Hannes Lutz und Gattin Rita 
Florian, Monika, Michaela

Dr. Ludwig Lutz und Gattin Carmen 
Leonhard, Korbinian

Möge er in Frieden ruhen!
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www.manderswoonsfeer.nl

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - Alle geledingen van de 
Beek en Donkse harmonie Oefening 
en Uitspanning luidden het nieuwe 
jaar afgelopen vrijdag, op nieuwjaars-
dag, in door middel van een groots 
nieuwjaarsconcert in hun ‘thuishonk’ 
Het Anker. 

Terugblik
Met een kort woordje wenst voorzit-
ter Pierre Heesakkers iedereen een 
gelukkig 2015 en loopt even door het 
afgelopen jaar heen. Het was het jaar 
waarin de harmonie weer terugkeerde 
naar de hoogste regionen van de blaas-
muziek. Hoewel deze plaats voor het 
orkest niet vreemd is: tientallen jaren 
verkeerde de vereniging immers op het 
topniveau. Na wat moeilijke jaren met 
heel wat kracht en moeite wist het in 
2014 de verdiende plaats aan de top te 
bereiken. 

Carnavalsconcerten
Voorzitter Pierre maakt op deze nieuw-
jaarsactiviteit tevens gebruik van de 

gelegenheid om de carnavalsconcer-
ten op 7 en 13 februari onder de aan-
dacht te brengen en een aankondiging 
te doen van een uitvoering van het 
complete werk ‘The Lord of the Rings’ 
van Johan de Meij. Deze in New York 
woonachtige Nederlandse componist, 
die overigens deel uitmaakte van het-
zelfde militaire korps als uw redacteur, 
heeft dit vijfdelige werk enkele jaren 
geleden geschreven. Het is door een 
korps van een minder hoog niveau al-
leen uitvoerbaar in een driedelige uit-
voering. Om de twee andere delen 
te kunnen uitvoeren is een topniveau 
vereist. Niet alleen wordt daardoor de 
complete markt bestreken, ook min-
dere korpsen kunnen een fantastisch 
muziekstuk op het repertoire zetten.

Nieuwjaarsconcert 
Het concert begon met prins-dirigent 
Rob van Doore, die met een Indiaanse 
‘Rain dance’ het programma opende. 
Verderop in het programma kwam ook 
het interessante werk ‘Enigma’ voor 
het voetlicht, voornamelijk gespeeld 
op marimba. Tussendoor presenteerde 
Nick Heesakkers zijn blokfluitklasjes en 

voerde hij met het leerlingenorkest on-
der andere het werk ‘Farmhouse Rock’ 
uit. Daarna volgde het jeugdorkest o.l.v. 
Marianke Hobé, waarbij voor het strak 
ritmische drumstel/kleine trom slag-
werk van Stan van Rixtel een duidelijke 
rol als ‘tweede dirigent’ was wegge-
legd. Het grote orkest onder de leiding 
van Henk van de Weijer liet een mooie 
balans horen in het stuk ‘October’ met 
een prachtige solo voor zowel bariton 
als hobo. Het stuk ‘Divertimento’ werd 
door het publiek goed ontvangen mede 
dankzij de duidelijke uitleg van de diri-
gent. Met het melodieuze ‘Songs from 
the Catskills’ werd het concert besloten. 

Interesse
Na afloop werd het publiek de moge-
lijkheid geboden alvast kaarten voor 
de carnavalsconcerten te bemachtigen. 

Deze zijn overigens ook te verkrijgen 
bij bloematelier ‘De 4 Seizoenen’ en 
café Van de Burgt. Het leerlingenor-
kest repeteert op donderdagavond om 
19.00 uur. Op vrijdag om 19.00 uur is 
de blokfluitgroep actief en op dinsdag 

beginnen de jongste slagwerkers al om 
16.00 uur. De lessen vinden plaats in ’t 
Anker en er is dan de mogelijkheid om 
eens zo’n les mee te maken. Meer in-
lichtingen op www.o-en-u.nl

Harmonie O&U geeft compleet Nieuwjaarsconcert 

Redacteur: Wouter Mommers
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – In een volle sport-
hal ‘De Dreef’ verzorgde Harmonie 
De Goede Hoop afgelopen zondag 
haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. 
Het harmonieorkest en de slagwerk-
groep brachten samen een gevari-
eerd programma, van echte orkest-
werken tot popmuziek. Het concert 
had dit jaar een speciaal tintje met 
trombonist Joost Swinkels die so-
leerde. 

Na een welkomstwoord en een 
korte terugblik op het succesvolle 
jubileumjaar door voorzitter Mathy 
Meulendijks, was het spreekwoorde-
lijke woord aan het harmonieorkest. 
Het orkest, onder leiding van Gerrit 
de Weerd, opende met de March 
van componist Dimitri Shostakovich. 
Vervolgens werd de Variationen van 

Rimski Korsakov te gehore gebracht. 
De solopartij op hobo werd uitge-
voerd door orkestlid Sanne van Dijk 
die met dit werk eerder dit jaar haar 
d-examen behaalde.

Veel koper
Het volgende muziekstuk nodigde 
niet alleen uit om te luisteren, maar 
ook om te kijken. The Bells of Notre 
Dame kwam meer tot leven met de 
filmbeelden die op de achterwand 
werden geprojecteerd. Daarna werd 
het publiek getrakteerd op een fijn 
staaltje trombonespel toen Joost 
Swinkels samen met het orkest het 
Concert voor trombone en orkest 
van Rimsky Korsakov ten uitvoering 
bracht. Het eerste deel van de mid-
dag werd afgesloten met een uitstap-
je naar de tijd van ‘de kleine keizer’ 
Napoleon met het werk Bonaparte 
van Otto Schwarz. Vooral voor het 
koper was dit een leuk werk. 

Melodie
Na een korte pauze werd het pro-
gramma hervat met een optreden 
van de slagwerkgroep, dat onder 
leiding staat van Anthony Vogels. 
Zij brachten twee speciaal gecompo-
neerde en uiterst melodieuze stuk-
ken ten gehore, waarin de klanken 
van de xylofoon en marimba de bo-
ventoon voerde. Meer bekende me-
lodieën waren te horen tijdens het 
Highlights from Moulin Rouge dat 
gespeeld werd door het harmonieor-
kest. Ook dit stuk werd ondersteund 
met filmbeelden uit de gelijknamige 
film. 

Luchtige afsluiting
Tijdens het bekende jazz-nummer 
Misty kon het publiek opnieuw ge-
nieten van een mooie solo van trom-
bonist Joost Swinkels. Met de Bunea 
Vista Social Club-versie van Clocks en 
het swingende Curtain Up werd het 

muzikale programma afgesloten … 
maar niet voordat de Radetzky March 
nog als toegift werd gespeeld. En zoals 
dat bij deze mars hoort, werd er ook in 
de Dreef enthousiast meegeklapt. 

Programma 2015
Bij een nieuwjaarsconcert hoort na-
tuurlijk ook een vooruitblik op de 
concertagenda. En volgens voorzit-
ter Mathy Meulendijks ziet die er 
veelbelovend uit. “We hebben een 
aantal leuke uitnodigingen gekregen, 
waaronder eentje voor een concert 
in samenwerking met Fanfare De 
Vooruitgang (Stiphout) en voor een 
optreden in de Beurs van Berlage in 
Amsterdam.” Dat belooft dus weer 
een mooi muzikaal jaar voor Harmonie 
De Goede Hoop uit Aarle-Rixtel te 
worden. 

Drukbezocht Nieuwjaarsconcert Harmonie De Goede Hoop

• Hulp nodig met verhuizen?
• Vloerbedekking verwijderen?
• Kleine herstelwerkzaamheden 

aan pand?
• Winkelontruiming?
• Afvoeren van uw afval?
Wij leveren uw woning/pand 
bezemschoon op!

• Uw huis, tuin of schuur 
opgeruimd? 

Wij kopen al uw oude bruikbare 
spullen, complete inboedels en 
marktspullen.

Heeft u spullen te koop of hulp nodig?

Wij werken discreet en 
betrouwbaar. Bel of maak 
vrijblijvend een afspraak. 
Tel. 06-13208306

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Winterbanden verkoop
Montage + opslag

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296
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Zaterdag 10 januari

09.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Overleden leden 
van de Broederschap van O.L.Vrouw van Lourdes, 
Zuster Beijers. 

Zondag 11 januari

09.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het O.L. Vrouwe Gilde, Overleden ouders 
Wim en Bertha van Dijk– Swinkels, Antoon van 
Berne, Martien van den Boogaard
(par.), Henk van Duppen (KBO), Overleden 
ouders van Asten–van Breugel, Overleden ouders 
Martens–Derboven, Christ en Antoine van Bommel, 
Riny van den Bogaard, Jan Hendrix (jrgt.)
Overleden ouders Vereijken-Verhagen (verj.),Leen 
van Oort-Huibers (par.), Mien Verhoeven, Hanneke 
van Berlo, Martien van der Linden, Sien Nooijen 
(fund.), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(nms buurt), Marietje van Kaathoven-van Bakel 
(mged), Toon van Osch (mged), Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws (fund), Overleden familie 
Manders-Bouw (fund), Jo Manders Maas, Marietje 
Manders.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Liza Raaijmakers, 
Toon van den Heuvel, Janus en Nellie van Zutven, 
Dina Vereijken-Otten, Antoon Schepers, Gerta 
Thijssens, Ouders Van Dijk-van Boxmeer, Tina 
Claassen-de Louw, Mien Verschuren-Bisschops.

Maandag 12 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Dinsdag 13 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 14 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

Donderdag 15 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Vrijdag 16 januari

17.30 Aarle-Rixtel Zusters Kostbaar Bloed
Eucharistieviering

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Mieke van den 
Biggelaar-Braken

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

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

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

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

Noodgevallen
in noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart  0492-46 12 16 

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

Actie kerkbalans
 
Evenals andere jaren wordt ook dit jaar de 
actie kerkbalans gehouden om op te roepen 
tot de kerkbijdrage. In de week van 19 
januari  krijgt men de brochure in de bus.
 
Waarom een kerkbijdrage?
De kerk krijgt geen subsidie. Uw gift wordt 
onder andere gebruikt voor het pastorale 
werk. Dit pastorale werk bestaat uit de 
aandacht en zorg voor mensen in nood, 
zoals bij ziekte en overlijden, maar ook bij de 
vreugdevolle momenten in het leven, zoals 
geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw 
gift gebruikt voor het onderhoud van de 
kerk en de pastorie; voor feestelijke vieringen 
rond Pasen, Pinksteren en natuurlijk kerst, 
als de kerk te klein is om aan iedereen plaats 
te bieden.

Op www.zaligepatereustachiusparochie.nl
kunt u lezen wat de Laarbeekse parochie 
allemaal nog meer doet. U begrijpt dat 
zij zonder uw bijdrage de parochie niet 
draaiende kunnen houden. Daarom moedigt 
pastor J. Verbraeken u aan: Steun de actie 
Kerkbalans!

KERKBERICHTEN

Agenda 
10 t/m 16 januari 2015

Seniorenvereniging KBO Lieshout viert 60-jarig jubileum

Presentatie  ‘Vroedvrouwen, vlekjes en 
vondelingen’ op Aarlese heemavond

Lieshout – De Seniorenvereniging 
KBO Lieshout is opgericht in 1955 en 
viert dit jaar haar 60-jarig jubileum. 
De jubileumcommissie heeft voor dit 
jubileumjaar diverse activiteiten op 
het programma gezet. 

De start van de activiteiten heeft op 
dinsdag 6 januari plaatsgevonden tij-
dens de traditionele Nieuwjaarsinloop. 
Hier is een presentatie gegeven over 
het jubileumjaar met bekendmaking 
van het jaarprogramma aan de leden. 
Ook werd het jubileumlogo gepresen-
teerd.

Loterij
Naast de activiteiten door het jaar 
heen, van nagenoeg alle onderdelen 
van de vereniging, is een loterij opge-
zet welke medio maart 2015 van start 
gaat. De Hoofdprijs voor de loterij is 
een E-bike, gesponsord door TRIA 
Fietsen te Lieshout. De trekking vindt 

plaats op zondag 13 september ten 
overstaan van notaris R. Hermus.

Beweegtuin
De Jubileumcommissie streeft er ver-
der naar om in plaats van een blijvende 
herinnering voor alle 820 leden, een 
blijvende herinnering te schenken aan 
alle bewoners van Lieshout. De idee is 
om een ‘beweegtuin’ te realiseren met 
behulp van sponsoren. Een ‘beweeg-
tuin’ is een aantal toestellen plaatsen 
in de open lucht. Deze toestellen heb-
ben als doel mensen, vooral ouderen, 
in beweging te krijgen al dan niet 
bijgestaan door een fysiotherapeut. 
Deze beweegtuin wordt geschonken 
aan ‘De Franciscushof’. Hierover later 
meer.

Jubileumboek
Medio september wordt het 
Jubileumboek uitgegeven, waarin een 
uitgebreid verslag van de activiteiten 

van 2015 in het kader van dit jubileum 
worden vastgelegd met een verslag en 
foto’s, zodat dit Jubileumboek als ‘be-
waarboek’ in de boekenkast kan wor-
den gelegd.

Hieronder staat het voorlopige pro-
gramma en daar waar de data nog 
niet volledig zijn worden deze zo snel 
mogelijk aangevuld.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt beleeft het jubileum-
jaar op zondag 13 september tijdens 
een feestelijke dag voor al haar leden 
in het Dorpshuis in Lieshout. 

Agenda 
Op de agenda staan diverse activitei-
ten zoals kaarten, kienen, fietstocht 
en lezing.  Te zijner tijd worden deze 
via De MooiLaarbeekKrant bekendge-
maakt. 

Aarle-Rixtel – Tijdens de maan-
delijkse heemavond, op maandag 
12 januari 20.00 uur in zaal van 
Bracht, wordt een presentatie ge-
geven door dr. Hans van den Broek. 
Hij is bekend van voorgaande le-
zingen, onder andere ‘Koorts en 
Honger’. Deze presentatie heeft 
als titel: ‘Vroedvrouwen, vlekjes en 
vondelingen’. 

In deze voordracht komen vooral 
‘vrouwelijke’ zaken uit de genees-
kunde van de afgelopen eeuwen 
onder de aandacht. Dat zijn bijvoor-
beeld wetenswaardigheden over 
zwangerschap en bevalling en de 
kennis en de taken van de vroed-
vrouw. Maar ook de omgang in 

het verleden met aandoeningen als 
borstkanker, baarmoederziektes en 
geslachtsziektes passeren de revue. 
Ruim aandacht is er verder voor de 
zich vaak in het geniep afspelende 
zaken als prostitutie, abortus, kin-
dermoord en het te vondeling leg-
gen van ongewenste kinderen. 
Zoals gebruikelijk wordt het verhaal 
weer met de nodige illustraties ver-
lucht en in duidelijke taal verteld. 
Mede dankzij de hulp van Deurnese 
heemkundevrienden heeft Hans 
weer tal van wetenswaardigheden 
en aardigheden opgediept uit de ar-
chieven en u zult huiswaarts keren 
vol verbazing en met rode oren. De 
toegang is gratis.

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

Op de foto van vorige week kwamen 
veel reacties binnen. Een aantal hier-
van:

Deze foto is gemaakt tegenover het 
gemeentehuis in Lieshout. Nu cafe-
taria Scheepers. In het hoekhuis (helemaal rechts) 
ben ik (Wim Gilsing) geboren! 
Groetjes Wim en Melissa (kleindochter) 

De foto is bij ons voor de deur genomen, van de huisjes op de Heuvel. Links voor 
de winkel van Piet Schepers (Piet Puist) verder door woonde Doruske Brouwers 
(Doruske Pap).
Groeten, Hein

Deze foto is uit de tweede oorlog. Ik weet dat, omdat mijn vader melkventer was 
en zijn bakfiets voor de deur staat. Het zijn de rij huizen op de Heuvel waar ik ook 
geboren ben. Groeten, Albert Brouwers 

Dit is aan de Heuvel bij de kiosk. De win-
kel was een van levensmiddelen van Piet 
Schepers. Later werd het een friturenzaak. 
Naast de winkel woonde Fam. van Veghel 
en verder richting de Dorpstraat Willemke 
de kapper of wel het voermenneke met 
een snoepwinkeltje erbij.  
Groet, Christ van den Hoogenhoff

Dit zijn de huizen op de Heuvel in Lieshout 
in de jaren 1950-1955. Links op de hoek woonde de Familie Schepers. Ze hadden 
een vege winkel. Dan woonde de Familie Brouwers die melkboer was met paard 
plus wagen. Daar weer naast woonde de Familie Van Veggel en daarnaast weer de 
Familie Meulendijks, André  de herenkapper en het snoepwinkeltje van Willemp-
kes. De Familie Verhoeven, die friet verkocht, woonde weer daarnaast en dan op de 
hoek woonde de Familie Sleenhoff. 
Groet, Truus van Rixtel-Brouwers, Aarle-Rixtel

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten 
aan de redactie van MooiLaarbeek. 
Dit kan per mail via prijsvraag@mooi-
laarbeek.nl. Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen 
veel reacties binnen. Een aantal hier-

Deze foto is gemaakt tegenover het 

taria Scheepers. In het hoekhuis (helemaal rechts) 
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BROOD VAN 'T 
VERSWARENHUYS

Dagvers brood van Echte Bakker Vedder bij 't Verswarenhuys! Elke 

week hebben wij van ma t/m do: 4 hele broden (wit, tarwe of volkoren) 

voor € 6,99! Daarnaast prijzen wij op vrijdag en zaterdag één brood 

extra scherp. Deze week: Peelbrood!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

Peelbrood

Fijn tarwebrood, fijner gemalen dan een 

gewoon tarwe. Van Echte Bakker Vedder!

Alleen vrijdag en zaterdag: 199

Appelflappen

Vers gebakken in de winkel, dus nog 

lekkerder! Alleen vrijdag en zaterdag:

5 stuks 399

Twaalfde scholenhandbaltoernooi BEDO succes

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Piepende schoenen, 
snerpende fluitjes en het geluid van 
een bal die wordt overgegooid. In 
sporthal D’n Ekker stonden vrijdag-
middag kinderen uit groep zes, ze-
ven en acht van acht basisscholen uit 
Laarbeek fanatiek te handballen. “We 
willen ze kennis laten maken met de 
sport en plezier laten hebben in het 
toernooi”, aldus organisator Femke 
van Duijnhoven. 

Publiek
De tribunes zitten vrijdag twee januari 
goed vol, veel ouders bekijken de pres-
taties van hun kind in het veld. In de 
ochtend spelen de groepen zes en zeven 
en in de middag spelen de groepen acht 
voor een plekje tijdens de Brabantse 
Kampioenschappen. Er wordt fanatiek 
gespeeld en hard gejuicht bij de diverse 
goals. Zo’n sportieve dag midden in de 

vakantie is natuurlijk ook erg leuk. “We 
hebben ook veel te danken aan de ac-
tieve ouders en leerkrachten”, vertelt 
Femke. “Die geven toch een vakantie-
dag op om hier te staan coachen of hun 
klas aan te moedigen.” 

Lessen
In de aanloop naar het toernooi heeft 
BEDO aan alle basisscholen in Laarbeek 
en de Sint Nicolaasschool in Boerdonk, 
handballessen aangeboden. “Zo leren 
ze het spel en de regels al een beetje 
kennen”, vertelt Femke, “Als ze het 
dan leuk vinden, kunnen ze zich als ge-
mengd team of jongens of meisjesteam 
opgeven.” Deze dag doen er maar liefst 
250 kinderen mee aan het toernooi, het 
is dan ook een drukte van belang langs 
de lijn. Kinderen moedigen hun andere 
teams aan en er wordt in het vierde 
speelvak flink in gegooid. 

Winnaars
Als de wedstrijden van de groepen zes 
en zeven zijn geweest, is het de beurt 
aan de kinderen uit groep acht. Bij 
hen staat een plekje op de Brabants e 
Kampioenschappen op het spel en dus 
wordt er fanatiek gespeeld. Dat zorgt 
ook vaak voor het snerpende fluitje 
van de scheidsrechters wanneer er een 
regel wordt overtreden. “Alle scheids-
rechters die vandaag rondlopen zijn van 
de club”, legt Femke uit. “Ze hebben 
vandaag allemaal een dag of dagdeel 
vrij en wilden ons komen helpen. Dat 
is heel erg fijn.” Uiteindelijk hebben 
de meiden van de Bernadetteschool 
uit Mariahout en de jongens van de 
Raagten in Beek en Donk een plaatsje 
weten te veroveren voor de Brabantse 
Kampioenschappen.

Handballen
Wil je handballen bij Bedo? De ver-
eniging is altijd blij met nieuwe aan-
was. Kijk voor meer informatie op 
www.hvbedo.nl of neem contact op 
per e-mail info@hvbedo.nl.

Uitslagen

Poule A (groep 6 meisjes/gemengd)
1. De Muldershof gemengd 
2. De Sprankel gemengd 1

Poule B (groep 6/7 jongens)
1. De Sprankel
2. De Raagten 2

Poule C (groep 7 meisjes/gemengd)
1. Bernadetteschool gemengd
2. De Muldershof gemengd

Poule D (groep 8 meisjes) 
1. De Bernadetteschool
2. De Raagten 

Poule E (groep 8 jongens/gemengd)
1. De Raagten
2. ‘t Otterke 

 Zowel de meisjes als de jongens streden fanatiek tijdens het handbaltoernooi

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Gedraag je…
Het gewone leven is weer begonnen. De 
kerstboom is mee met de vuilniswagen, 
het laatste restje kerstbrood is ingevro-
ren. De afgelopen weken hebben in het 
teken gestaan van iedereen een geluk-
kig, gezond nieuwjaar wensen. Blijkbaar 
is daar etiquette voor, maar helaas weet 
ik nooit hoe ik dat moet toepassen.

Vroeger, op mijn oude zolderkamer,  
stonden de boeken van mijn ouders 
onder handbereik. Samen met mijn zus 
vond ik daar een boekje uit de jaren ’60: 
‘Wetten der etiquette’. Gierend van het 
lachen lazen de gezusters de ‘onzin’ die 
in het boek beschreven werd.

Vasthouden van je mes en vork, hoe een 
goede huisvrouw haar tafelschikking 
in orde moest hebben, hoe je je visite 
moest ontvangen èn hoe je als dame de 
trap moest betreden. Opgaan van de 
trap, man loopt voor. Ging je naar bene-
den dan liep de dame voor de heer. Hij 
zou eens onder je rokje kunnen gluren! 

Ouder en wijzer geworden is het soms 
wel handig om te weten hoe het alle-

maal hoort. Ik probeer mijn kinderen 
goed op te voeden. Op tijd 

aan tafel zitten, met 
m e s 

en vork eten, niet met volle mond pra-
ten en naar anderen luisteren. Helaas lij-
ken mijn maaltijden wel een wandelend 
buffet. Door werk en clubs is mijn ge-
zellig gedekte tafel een komen en gaan. 
We eten regelmatig in etappes. Zit je 
eindelijk aan tafel, dan moet de een of 
ander naar de wc. “Ork…ork… ork… 
soep eet je met je….handen! Stop nu 
eens met Appen, ik heb nog zo gezegd, 
geen mobiel aan tafel!”

Net als mijn ouders vroeger probeer 
ik mijn kinderen uit te leggen dat het 
handig is om te weten hoe het hoort. 
Het komt soms van pas. Als student or-
ganiseerde manlief een symposium. De 
studentenvereniging had allerlei hoog-
waardigheidsbekleders uitgenodigd die 
lezingen gaven. Als dank ging de hele 
club met deze voorname heren chique 
uit eten.  Een ongewone activiteit voor 
een jonge student. De avond verliep 
uitstekend, er werd netjes gegeten en 
na afloop werd er voor het gezelschap 
een afzakkertje gepresenteerd. Een 
overmoedige student accepteerde de 
bijgeleverde sigaar. Terwijl hij hem naar 
de mond bracht, greep de keurige ober 
in. “Zal ik hem even voor u omdraaien, 
jongeheer?”  Het was bijna gelukt, zich 

goed te gedragen.

Vrouw, echtgenote, mama en collega. Met man, drie kinderen en een baan. Chao-
tisch en verstrooid, actief en creatief, emotioneel en betrokken.

De groep acht jongens van Kindcentrum De Raagten sleepte de 
eerste prijs in de wacht en mogen naar het Brabants Kampioenschap 

De meisjes van groep 8 van de Bernadetteschool 
wonnen en mogen naar het Brabants Kampioenschap

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Ananas    per stuk       1.00
Spruiten         500 gram  0.65

Blauwe Bessen

         per doos  1.49
Peultjes    200 gram  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bami/ Nasigroenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons per doos 0.79

Frieslanders   per zak    0.99
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week: Winnaar:
Jordy Brouwers

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen in het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Hans van Berlo

Noedelsalade met kip en spinazie

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

de razende reporter

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

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

Nieuwe rubriek in 
De MooiLaarbeekKrant

Sudoku

Puzzelpagina

Medium

4 8 6

2 1

5 3 4

3 7 5 4 9

4 5

1 6 9 8 4

2 9 6

8 7

5 1 2

Puzzle #277561

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Woordzoeker
Afwezig 

Boeken

Biologie

Diploma

Examen 

Fiets 

Fouten 

Fruit 

Grafi ek 

Gym

Houding 

Jongens 

Klas

Leraar

Luisteren 

Meisjes 

Niveau 

Pen

Rekenen 

School

Student

Tekenen

Toetsen 

Uitval 

Weekend

Zithoek 

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

LUISTEREN BIOLOGIE AFWEZIG
DIPLOMA GRAFIEK HOUDING
JONGENS MEISJES REKENEN
STUDENT TEKENEN TOETSEN
WEEKEND ZITHOEK BOEKEN
EXAMEN FOUTEN LERAAR
NIVEAU SCHOOL UITVAL
FIETS FRUIT KLAS
GYM PEN

‘t Verswarenhuys wenst u een Mooi Gezond 2015! Bij ‘t Verswarenhuys bent u aan het juiste adres om 
het nieuwe jaar Mooi én Gezond te starten. ‘t Verswarenhuys heeft namelijk een uitgebreid assortiment 
superfoods en rawfoods. Vast is komen te staan dat superfoods en rawfoods ontzettend veel positieve 
eigenschappen bezitten. Je kunt je gezondheid een extra boost geven door het 
gebruik van o.a. hennepzaad, gojibessen, incabessen, moerbeibessen, chiazaad 
en amaranth. Superfoods en rawfoods zijn een geweldige aanvulling op je 
dagelijks, gezonde eetpatroon. Onze medewerkers adviseren u graag over de 
toevoeging van superfoods en rawfoods in uw dagelijks eetpatroon.
 ’t Verswarenhuys, eten van vandaag! 

MOOI GEZOND Mooi én Gezond in 2015!

Marinade: 
• 2 cm gember
• 2 el vissaus
• 2 el sesamolie
• 2 el sojasaus
• 2 el olijfolie
• 1 el honing
• 250 gr kipfilet

Noedelsalade: 
• 250 gr noedels
• 4 bosuitjes
• 50 gr cashewnoten
• 3 cm gember
• 3 cm rode peper
• 2 knoflookteentjes
• 1 limoen
• 2 el honing
• 200 gr spinazie

Marinade:
Rasp de gember en meng met de overige ingrediënten tot een marinade. 
Snijd de kipfilet in gelijke blokjes en marineer hier in de kipfilet.

Noedelsalade:
Kook de noedels gaar volgende de verpakking en spoel af met koud water en 
laat uitlekken. Snijd de bosuitjes fijn, hak de cashewnoten grof, haal de schil 
van het stukje gember en snijd de gember fijn. Verwijder de zaadjes van de 
rode peper en snijd het pepertje ragfijn, snijd de knoflook fijn, pers de limoen 
uit en vang het sap op. Bak de gehakte cashewnoten kort in een droge koe-
kenpan zodat ze een beetje kleur en warmte krijgen. Haal uit de pan en doe 
ze in een kommetje. Bak de spinazie kort in een wok met wat olie samen met 
de knoflook, rode peper en de gemberblokjes. Doe erna ca 2 min. de gekook-
te noedels bij. Doe de spinazie en noedels in een grote kom en voeg de bosui, 
cashewnoten, limoensap naar smaak toe. Schep alles mooi onder elkaar. Bak 
in een andere pan de stukjes kip net gaar en voeg de overige marinade toe 
aan de salade. Voeg de kip toe en roer alles door elkaar. Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Mooi Dier Op zoek...

Dit is Spike, een vrolijke en energieke ruwharige 
Teckel. We zoeken voor Spike een nieuw thuis, 
omdat zijn baasje is geëmigreerd naar het buitenland. 
Spike is een jonge hond die houdt van actie. Lange 
boswandelingen maken, vindt hij heerlijk, zeker als hij 
onderweg met takken mag sjouwen. Maar hij gaat ook 
graag een tennisbal halen voor zijn baas. In zijn speelse 
gedrag is Spike soms wat happerig. Dit doet hij niet 
bewust, maar met kleine kinderen samen is hij daarom 
geen goede match. Spike heeft naast zijn sportieve, 
ook een heel aanhankelijke kant, van knuffelen kan 
hij geen genoeg krijgen. Kortom, Spike is gewoon kei 
leuk!

Ziet u de toekomst met deze lieve Teckel samen al 
helemaal zitten, maak dan een afspraak met onze 
opvang voor een wandeldate met Spike, tel: 0492-
381490 of kijk op onze site, www.voorstegrootel.nl

Naam:        Spike
Leeftijd:     1 jaar oud 

€15,00waardebonvoor de winnaar
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De taal van toen met ‘pizzastreuf’

Stichting Brabants Dialectenfestival houdt voor de eerste keer de Arleniusdag

Redacteur: Jac Babin

Lieshout - In het Dorpshuis van Lieshout 
vindt op zaterdag 31 januari de eerste 
Arleniusdag plaats. Dit is een initiatief van 
de Stichting Brabants Dialectenfestival 
Lieshout. De MooiLaarbeekKrant spreekt 
in het archief van Gemert-Bakel met 
Simon van Wetten (historicus) en Henk 
van Beek (bestuurslid Stichting Brabants 
Dialectenfestival) over deze eerste 
Arleniusdag, die alles in zich heeft om 
uit te groeien tot een prachtig jaarlijks 
evenement.

Twee Brabantse jongens in Italië
Henk vertelt dat de Arleniusdag zijn naam 
dankt aan Arnoldus Arlenius Peraxylus, 
een belangrijke zestiende-eeuwse cultuur-
drager, afkomstig uit, jawel, Aarle-Rixtel. 
Daar stond hij bekend onder de naam 
Arnoud van Eyndhouts. “Maar je kunt 
niet praten over Arlenius zonder daarbij 
zijn vriend en compagnon uit Gemert, 
Laurens van den Bleeck, te noemen”, 
vult Simon aan. Waarschijnlijk bezochten 
Arnoud en Laurens de Latijnse school in 
’s-Hertogenbosch en kregen zij les van 
een andere Gemertenaar: Macropedius. 

Of ze elkaar toen al kenden is niet dui-
delijk. Na de Latijnse School ontwikkelde 
Laurens van den Bleeck zich tot een voor-
treffelijk boekdrukker. Zijn latijnse naam 
werd Laurentius Torrentinus. Arnoud van 
Eyndhouts was meer een wetenschaps-
man, een taalpurist, met als specialiteit het 
verzamelen en bewerken van Griekse en 
Latijnse manuscripten. Ze zouden elkaar 
ontmoeten  in Italië waar Laurens van 
den Bleeck hofdrukker was van Cosimo, 
de hertog van Florence. Samen runden 
deze twee Brabantse jongens een leven-
dige boekhandel en overspoelden Europa 
met gedrukte uitgaven van manuscripten 
uit de Griekse en Romeinse Oudheid die 
door Van Eyndhouts waren opgespoord.

De Arleniusdag
Simon vertelt dat Frans Slits, 
Torrentiuskenner bij uitstek, beide his-
torische figuren tot leven zal brengen 
in een prachtige lezing. “En zelf, ga ik, 
samen met Jos Swanenberg, de streek-
taalfunctionaris van Erfgoed Brabant, 
een minicursus oud schrift doen met de 
aanwezigen”, vertelt hij enthousiast. 
“Daarbij zullen zeker leuke aanknopings-
punten tevoorschijn komen tussen het 
Middelnederlands, ‘de taal van toen’ en 
ons eigen Brabants dialect.”

Wim Daniëls 
Henk van Beek zegt dat hij die middag 
een beeld gaat schetsen van Aarle-Rixtel 
in de zestiende eeuw. “Ook over de fa-
milie Van Eyndhouts, de toenmalige eige-
naren van ‘Huize Ter Smisse’, kan ik nog 
wel het een en ander vertellen”, zegt hij 
geheimzinnig. Het Ampzing Genootschap 
uit Haarlem gaat zorgen voor de muzikale 
omlijsting. De algehele presentatie is bij 
Wim Daniëls in goede handen. Er worden 
hapjes geserveerd in een Italiaanse sfeer. 

De heemkundekringen van Laarbeek en 
Gemert presenteren zich in kraampjes. Als 
afsluiting is er een Italiaans buffet, met 
‘Pizzastreuf’. Deelnemers kunnen zich 
hiervoor apart inschrijven.

Liefde voor taal en dialect
“Iedereen is welkom op deze eerste 
Arleniusdag”, zegt Henk. “We verwach-
ten natuurlijk mensen met liefde voor 
taal en dialect, mensen die houden van 
geschiedenis en leden van heemkun-
dekringen. Maar stel, dat je alleen maar 
zou houden van Italiaans eten, dan heb 

je toch nog een gezellige middag”, lacht 
Henk.

Aanmelden 
De Arleniusdag vindt zaterdag 31 ja-
nuari plaats van 15.00 tot 18.00 uur in 
het Dorpshuis van Lieshout. De entree 
is €10,- voor de lezingen. Het afsluitend 
buffet kost eveneens €10,-. Inschrijven 
kan tot 15 januari bij Stichting Brabants 
Dialectenfestival, t.a.v. Jeanny Franssen, 
Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout, 
Tel: 0499-872119, E-mail: 
secretariaat@brabantsdialectenfestival.nl.

Henk van Beek en Simon van Wetten 

Nieuwjaarsdeceptie
Het is begin januari en ik heb 
mijn buik vol. Niet aan de in vet 
gebadderde oliebollen, maar aan die 
goede voornemens. Traditiegetrouw 
worden deze voornemens de eerste 
dagen van het nieuwe jaar uit de 
ijskast gehaald. Voornemens om de 
gestelde doelen van 2014 die eigenlijk 
in 2013 gedaan moesten worden, 
omdat je die jezelf in 2012 beloofd 
hebt te doen te vervullen. Allemaal 
leuk en aardig, maar je weet net 
zo goed als ik hoe dat afloopt. De 
geplande ideeën om eens flink te 
gaan diëten vallen al gauw af. Je hebt 
op Oudjaarsavond vast genoten van 
je laatste sigaret, maar na een dag of 
acht ta-bak je ook daar niets meer 
van. De bushokjes worden de eerste 
maand van het 
nieuwe jaar 
geclaimd 
door de 

sportscholen. Maar dat je na 
februari niet meer in de fitnesszaal te 
vinden bent, zit er dik en dik in. Die 
voornemens staan in mijn Top2000 
‘onzinnigheden’ met stip op 1. 
Voornemens zijn er om te breken. 
Met mijn jarenlange ervaring en 
intensief speurwerk heb ik slechts 
één persoon gesignaleerd die het 
voor elkaar kreeg om zijn voornemen 
daadwerkelijk langer dan 12 maanden 
vol te houden. Erg knap was het niet, 
roken is nu eenmaal erg verslavend. 
Dat haar stem sindsdien klinkt als 
een verstopte Senseo neemt zij voor 
lief. (In de nu volgende passage heb 
ik fictief nieuwe buren, anders klopt 
mijn grap niet:) “Maar buurman, wat 
doet u nu?”. Kom op, kom op, kom 
op nou! Ik, beste Tatjana, heb net 
zoals jij twee pluspunten. Enerzijds 
dat ik de eer heb uw buurman te 
zijn. En anderzijds dat ik enkel slechte 
voornemens heb. Zo start ik dit jaar 
met roken. Mijn streven is dikker te 
worden en als laatste hoop ik minder 
tijd voor vrienden en familie te 
hebben. Ook deze voornemens gaan 
gewoon niet lukken. Scheelt weer 
een deceptie of tien. Dus neem jezelf 
voor om in 2015 een kilo of 38 aan 
te komen. Dan komt die bevrediging 
tenminste wel voor de Sonja Bakker…

Joey van der Leemputten 

COLUMN
Geslaagde kerstactiviteit Family for all
Laarbeek - De eerste activiteit van 
Family for all vond op 2e kerstdag plaats 
om inwoners van Laarbeek bij elkaar te 
brengen die alleen zijn of financieel niet 
over de middelen beschikken om iets 
extra’s te doen voor zichzelf of de kin-
deren.

Na de nodige voorbereiding was de orga-
nisatie 2e Kerstdag ‘s middags om 14.00 
uur klaar om iedereen te ontvangen in 
Aarle-Rixtel. De ruimte was omgetoverd 
in een gezellige kerstsfeer, de kaarsjes 
brandden en de kerstboom stond.

Een groepje inwoners uit Laarbeek, van 
alle leeftijden, werd hartelijk ontvangen 
met koffie en warme chocomel  en na-
tuurlijk iets lekkers erbij.  Er was voor 
iedereen iets te doen. De kinderen heb-
ben zich goed vermaakt met allerlei 
kerst-knutselwerk, spelletjes, bouwen, 
ze kwamen tijd tekort. Ook de volwas-
senen hadden het prima naar hun zin, 
gezellig aan de koffie, later samen een 
eenvoudige maaltijd bereid in de keuken 
en de tafel mooi gedekt. Tijd daarna om 
samen aan tafel te gaan en te genieten 
van wat lekkers en het gezellige samen 
zijn. Na het eten werd samen de afwas 
gedaan en alles opgeruimd. Hierna was 
het tijd om afscheid te nemen. Iedereen 
die aanwezig was, bedankt voor je aan-
wezigheid en het gezellige samenzijn. 
Tot de volgende keer.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de 
steun van velen: Dorpsraad Lieshout, 
Dorpsraad Beek en Donk, Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel, Het Di-eAt Team Beek 
en Donk, Fam. Dijkmeijer Aarle-Rixtel 
en de dorpsondersteuners Berrie v.d. 
Waardenburg en Henrie Bouwmans. 
Enorme dank aan jullie allemaal, dit was 
de start en Family for all gaat komend jaar 
zeker verder met het organiseren van nog 
meer activiteiten. Wil je op de hoogte ge-
houden worden van de activiteiten van 
Family for all meld je dan aan via e-mail 
dorine@horrik.nl, tel. 06-23180081 of 
like de facebookpagina 
www.facebook.com/familyforall.

vier kernen, één partij

Ook benieuwd naar meer verrassingen?
Wij wensen u voor 2015 het allerbeste!
Ook benieuwd naar meer verrassingen?
Wij wensen u voor 2015 het allerbeste!

WINTERBANDEN 
BIJ VERSCHUREN BANDEN
SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

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

t(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Van huis uit is ze fysio- 
therapeute. Maar in 
de praktijk is ze vooral 
bezig met klachten die 
voortkomen uit een psy-
chische hoek:       span-
ningen, conflicten en 
emotionele gebeurtenis-
sen. “Door hier aan te 
werken kun je weer grip 
op jezelf krijgen,” vertelt 
Nanneke Tiel, psychoso-
matisch fysiotherapeute. 
“Want lichaam en geest 
zijn één.”

Verstoord evenwicht
Nanneke Tiel: “Psycho-
somatische fysiothera-
pie gaat er van uit dat 
lichaam en geest niet te 
scheiden zijn. Ze beïn-
vloeden elkaar. Veel li-
chamelijke klachten vin-
den hun oorsprong in 
een verstoorde balans 
tussen denken, voelen 
en doen. Denk bijvoor-
beeld aan mensen die al-
leen maar negatief den-
ken. Dat zorgt voor extra 
spanning in je lichaam, 
wat kan leiden tot hoofd-
pijn, rugklachten of 
slecht slapen. Spanning 
kan ook ontstaan door 
met alles en iedereen 
rekening te houden be-

halve met jezelf. En wat 
te denken van mensen 
die hun gevoelens niet 
uiten, perfectionistisch 
zijn en geen hulp durven 
vragen?”

Elke beroepsgroep
“Burnout, chronische 
vermoeidheid, hartklop-
pingen, hyperventilatie… 
Het komt zo ongeveer 
in alle beroepsgroepen 
voor. Met alle gevolgen 
van dien: ziekteverzuim 
en kosten. Het is belang-
rijk om op tijd je ont-

spanner aan te zetten. 
Dan kun je spanningen 
weg laten stromen. Hoe 
meer rust van binnen, 
hoe beter je met klacht-
en om kunt gaan.”

Het vermogen om zelf 
te veranderen
Spanning zit tussen 
je oren en aan iedere 
klacht valt iets te doen. 
Hoe breng je lichaam en 
geest weer in evenwicht? 
Uren op de sofa bij de 
fysiotherapeut als psy-
choloog? Nanneke Tiel: 
“Je kunt zelf veel meer 
doen dan je denkt. Hoe? 
Door op een andere 
manier met je klacht-
en om te gaan. Mensen 

hebben het vermogen 
om hun gedrag te veran-
deren. Daarvoor reik ik 
handvatten aan zodat ze 
meer grip op zichzelf 
krijgen. Leren ontspan-
nen gaat samen met 
oefeningen en therapie, 
compleet met huiswerk. 
Daar komt geen sofa aan 
te pas.”

In de gemeente Laarbeek is 
overgewicht een groeiend 
probleem. Overgewicht gaat 
daarnaast vaak gepaard met 
hart- en vaatziekten en dia-
betes. Het Sport Medisch Ad-
viescentrum (SMA) van het 
Elkerliek ziekenhuis is in 2013 
gestart op initiatief van spor-
tarts Rhijn Visser met een leef-
stijlprogramma voor mensen 
met overgewicht. 

Het doel van het programma is 
een gezondere leefstijl, met als 
effect gewichtsverlies. Heeft u 
een BMI boven 30, wilt u ge-
zonder gaan leven en afvallen? 
Twijfel niet en meld u aan. Hoe 
gaat het in zijn werk? U komt bij 
het SMA terecht op verwijzing 
van bijvoorbeeld bedrijfsarts, 

cardioloog of gynaecoloog. Of 
u overlegt met uw huisarts of 
een verwijzing naar het SMA 
hiervoor een goede keuze is. U 
wordt eerst onderzocht en uw 
conditie wordt getest door de 
sportarts. De sportarts bepaalt 
samen met u welk programma 
het beste bij u past. 

Een programma kan bestaan 
uit begeleiding door een leef-
stijlcoach, diëtist, fysiotherapie 
Kemps-Rijf en psycholoog. Waar 
nodig wordt ook samengewerkt 
met sportcentra, wandelve-
renigingen of andere beweeg-
activiteiten bij u in de buurt. 
Welke vorm van begeleiding 
nodig is, verschilt per deelne-
mer. Er wordt een programma 
op maat gemaakt dat het beste 

bij u past. Het programma du-
urt een jaar. De sportarts eval-
ueert het programma met u na 
drie maanden en na een jaar. 
Ook uw arts wordt betrokken 
bij het programma en op de 
hoogte gehouden van het ver-
loop. Samenwerking tussen 
de verschillende behandelaars 
is van groot belang. Dit wordt 
gecoördineerd door de leef-
stijlcoach. De kosten van het 
programma zijn afhankelijk van 
de inhoud van het maatwerk-
programma. Waar mogelijk 
worden de kosten op de ziek-
tekostenverzekeraar verhaald, 
soms op de werkgever en ook 
de deelnemer zelf betaalt een 
bijdrage.

Het afgelopen jaar zijn 40 
deelnemers gestart met het 
programma. De resultaten en 
reacties van de zijn veelbelov-
end. Deelnemers zeggen onder 
andere “Vroeger was ik voort-
durend bezig mijn lichaam te 
voeden, nu ben ik er mee aan 
het werk!” en “Voor het eerst in 
55 jaar ben ik trots op mezelf.” 

Indien u meer informatie wilt 
over het programma kunt u 
contact opnemen met het SMA 
via secretariaatsma@elkerliek.
nl. Of kijk op www.elkerliek.nl/
gezondgewicht. 

Psychosomatische fysiotherapie/haptonoom
Over lichamelijke klachten die tussen je oren zitten

Beweegprogramma op maat pakt overgewicht aan

Nanneke Tiel

“Mensen hebben het 
vermogen om hun 

gedrag te veranderen.”

“Het is belangrijk om 
op tijd je ontspanner 

aan te zetten.”
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Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

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

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Frankie 
van den Elzen. Frankie woont op 
Hemelrijk 14 in Lieshout. Vol trots 
vertelt zij over haar prachtige verza-
meling mini-serviesjes.

Huiskamer
De ontvangst is allerhartelijkst, met 
koffie. Toon, de man van Frankie, 
heeft de koffie ook geroken, want hij 
komt er gezellig bij zitten. “Nee, het 
is helemaal de hobby van Frankie”, 
weert Toon af. “Over mij liever niets 
in de krant”, zegt hij beslist. Aan 
de muur in de kamer hangen twee 
prachtige vitrines, helemaal gevuld 
met mini-serviesjes. Dit heeft De 
MooiLaarbeekKrant nog niet eerder 
meegemaakt. Verzamelaars worden 
met hun verzameling vaak naar een 
aparte ruimte op  de bovenverdieping 
verbannen. Maar niet de verzameling 
van Frankie, die is prominent aanwe-
zig in de huiskamer. “Is Frankie dan 

misschien een ander soort verzame-
laar?”, vraagt De MooiLaarbeekKrant 
zich hardop af.

Geen verzamelverslaving
“Dat klopt”, zegt Frankie. “Ik wil 
elke dag kunnen genieten van alles 
wat ik wèl heb. Ik heb geen verza-
melverslaving en ik raak  niet gestrest 
door alles wat ik nog nièt heb. Voor 
mij is het pure liefhebberij. Als ik op 
een verzamelbeurs of een vlooien-
markt kom en mijn oog valt toevallig 
op een mooi serviesje dat ik nog niet 
heb, dan koop ik dat. Mijn verzame-
ling groeit dan wel niet zo snel, maar 
het zijn allemaal pronkstukjes, waar ik 
elke dag van geniet.”

Pronkstukjes
En dat het stuk voor stuk pronkstukjes 
zijn, laat Frankie nu in een rap tempo 
zien. Serviesjes zó klein en toch zó 
mooi beschilderd met allerlei motie-
ven. Het lijkt wel of ze beschilderd 
zijn met een penseel met slechts één 
haar! Bij elk serviesje vertelt Frankie 
waar het vandaan komt: “Gekocht 
in Schotland. Dit heeft een neef  
meegebracht uit Indonesië. Deze, 
met afbeeldingen van Sissi, komt uit 
Oostenrijk. Dit serviesje zagen we in 
Kevelaer.” Vol trots laat ze ook twee 
prachtige mini- serviesjes zien, die 
Toon voor haar heeft gemaakt, één 
van messing en één van aluminium.

Mini-serviesjes 
Frankie is zo’n twintig jaar geleden 
begonnen met haar verzameling. 
Haar verzameling bestaat nu uit zo’n 
honderd stuks. “Eerst vond ik die 
mini-serviesjes, waar ik vroeger zelf 
mee speelde, leuk”, vertelt Frankie. 
“Maar die  zijn te groot voor een 
poppenhuis. Oorspronkelijk wilde ik 
namelijk een poppenhuis maken en 
inrichten. Ik ben daarna begonnen 
om van die hele kleine mini-servies-
jes te verzamelen. Die mini-servies-
jes heb ik nu wel.” En met enige 
spijt in haar stem, voegt ze daaraan 
toe: “Het poppenhuis nog niet.”

Toekomst
Frankie houdt geen administratie 
bij van haar verzameling. “Die zit in 
mijn hoofd”, zegt ze. “Ik weet pre-
cies wat ik heb.” Frankie kent nie-
mand die ook deze mini-serviesjes 
verzamelt. Trouwens, ruilen met 
iemand anders zou moeilijk gaan, 
want ze heeft niets dubbel. Soms 
komt ze op vlooienmarkten nog wel 
iets tegen wat ze nog niet heeft. 
“Dat koop ik dan”, zegt Frankie. 
“Tenminste als het echt heel mooi is 
en niet te duur.”

Contact 
Mochten er onder de lezers van 
dit artikel verzamelaars zijn van 
mini-serviesjes of mensen bij wie 

zo’n serviesje overbodig is gewor-
den, dan kunnen die contact op-
nemen met Frankie van den Elzen, 

Hemelrijk 14 in Lieshout, telefoon 
0499-422780. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
Frankie van den Elzen is fervent verzamelaar van mini-serviesjes 

Hennepkwekerij ontmanteld op het Piet van Thielplein
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk - In een bovenwoning 
op het Piet van Thielplein in Beek en 
Donk is dinsdagmiddag een hennep-
kwekerij ontmanteld. Er stonden onge-
veer 1000 planten.

De politie viel rond 13.30 uur de wo-
ning binnen. De bovenwoning telt 
twee verdiepingen, die allebei vol plan-
ten stonden. De onderliggende winkel 
had al een paar dagen verwarmings-
problemen, waardoor de wietplantage 
aan het licht kwam. Het vermoeden be-
staat dat de kwekerij hier sinds septem-
ber zat. De planten die er nu stonden, 
waren bijna rijp voor de oogst. 

Brandgevaar
De politie spreekt van geluk dat er geen 
brand is uitgebroken. Wijkagent René 
Jansen: “De aansluiting in de meterkast 
was helemaal verkoold (zie foto). Dat 
is ontzettend gevaarlijk. Als hier brand 
was uitgebroken, waren de gevolgen 
niet te overzien geweest. Gelukkig is 
dat niet gebeurd.”

Wie er achter de hennepkwekerij zit, 
is nog nog niet duidelijk. Daar doet de 
politie momenteel onderzoek naar. 

De draad in de meterkast was 
helemaal verkoold. Dit zorgde 
voor een groot brandgevaar

De gemaakte installatie voor de 
hennepkwekerij in de bovenwoning

Een van de tenten waar hennep in stond 

Wim Daniëls uitgeroepen tot 
‘Helmonder van het Jaar’ 

Laarbeek/Helmond -  (Oud-)Aarle-
Rixtelnaar Wim Daniëls is maandag-
avond uitgeroepen tot ‘Helmonder 
van het Jaar’. Dit gebeurde tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Helmond. Naast hem waren fotograaf 
Mario Coolen en oud-voetballer Berry 
van Aerle genomineerd.

Het is opmerkelijk dat Wim deze ti-
tel opgespeld kreeg. Dit vond hij zelf 
ook, omdat hij uit Aarle-Rixtel komt en 
woonachtig is in Eindhoven. Na deze 
uitreiking ontstond online dan ook het 
ludieke initiatief om Berry van Aerle uit 
te roepen tot ‘Aarlenaar van het Jaar’. 

Wim Daniëls werd maandagavond uitgeroepen tot ‘Helmonder van het Jaar’

Fotograaf: Wim van den Broek 

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nlSjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    

www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies
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vandenHeuvel
g r o e n t e ,  f r u i t  e n  a a r d a p p e l s

vers van het land

Het is zover!
 

Vanaf maandag 12 januari 
 

dagelijks Journaaluitzendingen
 

op Kontakt TV.
 

(in eerste instantie zullen dit nog 
proefuitzendingen zijn)

 
Kijk voor de ontvangstmogelijkheden op 

onze website kontaktfm.nl

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

CARNAVAL 2015
Receptie voor Ganzendonckse Prinsen

Geen buitendorpse deelnemers in 
Ganzendonckse optocht

Betonnen Heikneuter geplaatst bij prinsenpaar Mariahout
Beek en Donk - Prins Luuk XLIII 
van Ganzendonck (Rob van Doore), 
Prinses Marianke, Jeugdprins 
Luukske XXIX (Jeffrey Hermans)en 
Jeugdprinses Michelle (van Hoeck) 
krijgen op zondag 11 januari een re-
ceptie aangeboden. 

Hier krijgt iedereen de gelegenheid om 
hen te feliciteren met hun benoeming 
tot de belangrijkste carnavalspersonen 
van het seizoen 2014-2015. Voor de 
jeugd begint de receptie om 13.11 uur. 
Vanaf 14.30 uur kan de ‘grote’ prins 
gefeliciteerd worden. De receptie vindt 
plaats bij Herberg ‘t Huukske aan de 
Kapelstraat in Beek en Donk.

Beek en Donk - Deelnemers van 
buiten Laarbeek kunnen vanaf dit 
jaar niet meer deelnemen aan de 
Ganzendonckse carnavalsoptocht. 
Deze maatregel is een uitvloeisel van 
de vele klachten die de organisatie 
van de Teugelders van Ganzendonck 
heeft gekregen na de optocht van 
2014, over drankgebruik en geluids-
niveau op een aantal wagens.

Tijdens de dagen van carnaval vormt 
de optocht door het dorp elk jaar 
een hoogtepunt. Dit geldt zeker ook 
voor de optocht door Ganzendonck. 
De feestvreugde van het publiek is 
afgelopen jaar helaas voor een groot 
gedeelte beperkt, omdat deelnemers 
zich niet aan het reglement en de ge-
maakte afspraken hebben gehouden.

Voor oud-deelnemers aan de 
Ganzendonckse Optocht die niet uit 
Laarbeek komen betekent dit hoogst-
waarschijnlijk een teleurstelling. De 

goede deelnemers moeten hier dus 
lijden onder de mindere deelnemers. 
Er worden echter geen uitzonderingen 
op deze regels gemaakt.

Laarbeekse deelnemers kunnen zich in-
schrijven voor de optocht van 2015 via 
www.teugelders.nl/carnavalsoptocht.

Een deelnemer aan de 
Ganzendonckse optocht van 2014

Mariahout – Bij Prins Ludwig en 
Prinses Anne-Marie werd op vrijdag 
2 januari de betonnen Heikneuter ge-
plaatst. Eerst werd bij ex-Prins Ludwig 
en Prinses Nicole op emotionele wijze 
afscheid genomen van de betonnen 
Heikneuter. Na een paar mooie woor-
den van de ex-Prins en -Prinses werd 
erop geproost. 

Samen met Kapelleke Moj-Zat vertrok 
de stoet naar het nieuwe Prinsenpaar 
Prins Ludwig en Prinses Anne-Marie 
om daar de betonnen Heikneuter te 
gaan plaatsen. De vele aanwezige, 
onder wie Omroep Kontakt in samen-
werking met De MooiLaarbeekKrant, 
werden toegesproken door voor-
zitter van CV De Heikneuters John 
Brugmans. Na het wassen van de 
kneuter werd deze vakkundig op zijn 
plaats gezet in de voortuin van Prins 
Ludwig en Prinses Anne-Marie door 
de Kneutertransporteurs Leander en 
Mark Raaymakers. Dit alles wordt 

mede mogelijk gemaakt door Freek 
Leenders.

Ondertussen hadden de kinderen van 
de Prins, Julia en Nick ook een leuk 
stukje voorgedragen. Daarna werd de 

Proclamatie voorgelezen door Prins 
Ludwig en Prinses Anne-Marie, deze 
kreeg een verrassende wending toen 
de Betonnen Heikneuter zelf zijn eisen 
aan het Prinsenpaar  begon te vertel-
len, iedereen was wel stomverbaasd 
dat dit gebeurde. Daarna werden de 
handtekeningen gezet en het kneu-
terlied gezongen . Hierna werd het ca-
deau onthuld wat Prins Ludwig tijdens 
de Kneutervergadering had moeten 
maken. Een schitterende Kneuter. De 
buitenactiviteiten werden afgesloten 
en de genodigden werden uitgenodigd 
om binnen samen met het Prinsenpaar 
te proosten. Het was weer een zeer ge-
zellige avond met CV de Heikneuters, 
Kapelleke Moj-Zat, familie, vrienden 
en kennissen van het Prinsenpaar. Dit 
alles werd in goede banen geleid door 
toezichthouder Wim Hagelaars.

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

Prins Ludwig en Prinses Anne-Marie, met in het midden de betonnen Heikneuter



Donderdag 8 januari 2015 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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:
Paul Sprengers

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

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

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

MOOI IN CONTACT
Ben één jaar weduwe. Ik zou het fi jn vinden 
om weer een man te ontmoeten, met wie ik 
een relatie kan opbouwen voor de toekomst. 
Ik koester het verleden, ben niet verbitterd 
en sta positief in het leven. Ik zoek een leuke 
man tussen de 52 en 60 jaar. Brief onder 
nummer 15082. Postadres: Heuvelplein 3, 
5741 JH, Beek en Donk

GETUIGEN GEZOCHT
BELONING voor diegene die als ge-
tuige wil bevestigen dat op woensdag 
24 december op de Couwenberg te Aar-
le-Rixtel om 13.45 uur een vrachtwa-
gen achteruit in reed op een zwarte per-
sonenwagen. Er is namelijk onenigheid 
over de schuldvraag. Tel. 0495-493291

Op dinsdag 30 dec. rond 15.00 uur vond er 
langs de Kanaaldijk van Helmond naar Aarle-
Rixtel een gevecht plaats in een grijze Suzuki 
Swift met kenteken 59-FZ-KS. Deze auto 
stond aan de rechterkant van de weg bij de 
vangrail, nog voor de ALDI. Wie heeft dit 
gezien en wil voor me getuigen, het is heel 
belangrijk voor me. Tel. 06-54655819 of mail 
petronelleke2009@hotmail.com

GEVONDEN

(Huis?)sleutel (Ultralite) gevonden bij het die-
renparkje aan de Slotstraat in Beek en Donk. 
Af te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

Oude Nokia telefoon (C2-01) gevonden op het 
fi etspad tussen de Laarbrug en Bavariabrug. 
Af te halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

Sleutel met zwart koord gevonden (zondag 
4 jan.) bij de brug in Aarle-Rixtel. Af te ha-
len bij kantoor De MooiLaarbeekKrant 

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

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

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

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

Weiland te huur gevraagd in directe omge-
ving Laarbeek. Tel. 06-22849257

Ik ben op zoek naar een garage of hal in Laar-
beek, koop of huur, Tel 06-50925297

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

Aanbieding: 10 tot 50% korting op vaste 
planten, heesters, tuinplanten, laurier en he-
dra voor tuin-afscheiding. Tuincentrum van 
Heesch, Kerkdijk zuid 7-b, Sint-Oedenrode

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Kind in eigen 
kracht zetten

CAFÉ

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: 
info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

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.

Open Dag

7 februari 09.30 - 14.00 uur 
w

w
w

.com
m

anderijcollege.nl

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

Houdoe Maren!
 

Veel geluk samen 
met Steff en 

‘im Schwarzwald’!

HEEFT U WEER RECHT OP 
VERGOEDING VAN UW 

ZORGVERZEKERAAR IN 2015?
Wij kunnen voor u declareren. *Leesbrillen actie, informeer naar de voorwaarden

*Huiscollectie vanaf € 100,00
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

OPRUIMING
MET KORTINGEN 

VAN 20%
TOT 60%

Deze luchtpost is geschreven 
door Jeannette van Ameijde. Zij 
komt van oorsprong uit Beek en 
Donk. Cor en Jeannette hebben 
in veel verschillende landen, ver-
deeld over de hele wereld, ge-
woond. Op dit moment woont 
zij met haar man Cor in Frankrijk. 
Hieronder een verhaal over hun 
bezoek aan de Galapos eilanden.

Eindelijk was het dan zover: de 
cruise rond de Galapagos eilan-
den. Nu kon ik met eigen ogen 
gaan zien waar ik inmiddels veel 
over had gehoord en reportages 
van had gezien. De cruise op zich 
zei ons niet zoveel, we hadden 
tien jaar terug op de Bahama’s 
met veel mensen gesproken, die 
in sneltreinvaart wat konden be-
zichtigen en dan weer snel aan 
boord om daar hun geld te spen-
deren. We vertrokken met een 
klein vliegtuigje naar San Cris-
tobal dat 960 km van de Ecua-
doreaanse kust ligt. De landing 
vond ik eng, maar fascinerend. 

Een smalle landingsbaan en ver-
der heel veel water. Aan boord 
werden we verwelkomd door een 
best wel aardig aantal beman-
ningsleden voor zo’n kleine jacht. 
Er waren o.a twee koks aan boord 
en dat is nooit verkeerd. Daarna 
werden we naar een van de tien 
tweepersoonshutten gebracht, 
klein maar best wel luxe. Even 
later was er een welkom en ken-
nismakingsdrankje en werden we 
voorgesteld aan onze vrouwelijke 
gids. De medepassagiers waren 
een Frans gezin, verder Ameri-
kanen. Algauw voeren we terwijl 
we lunchten, uit naar een volgend 
eiland. Nu is het jammer dat ik 
toen geen dagboek bijhield, dus 
de volgorde van de eilanden kan 
ik niet meer noemen. Het eerste 
was in elk geval een klein eiland 
dat we gingen bezoeken. We 
hadden maar een paar uur, inmid-
dels was het na de middag. Het 
eerste wat me opviel was de grote 
hoeveelheid lavastenen en rotsen. 
De eilanden worden voornamelijk 
gevormd door een opeenhoping 

van lava door de vele vulka-
nische uitbarstingen onder 
water. We zagen heel veel 
vogels waaronder albatros-
sen en vogels die ‘boobies’ 
werden genoemd. Deze naam 
is afkomstig van Spaanse zee-
mannen die ze bobo noemden 
(domoor), omdat deze vogels 
niet wegvlogen als ze werden 
benaderd om te worden dood-
gemaakt. Ze zijn erg mooi deze 

blue-footed booby’s, een gespik-
keld koppie, blauwe snavel, witte 
borst, zwarte veren en echt fel 
blauwe pootjes. Ze hebben ook 
een komische hofmakerij ritueel, 
ze dansen, eigenlijk zou je het 
beter ploeteren kunnen noemen, 
met hun blauwe pootjes tegen-
over elkaar op en neer met de 
vleugels in de lucht. Ook zagen 
we fregat vogels, sommige man-
netjes met hun rode opgeblazen 
borst. Dit alles is zo indrukwek-
kend en wat ben ik een geluksvo-
gel om dit alles zelf te mogen zien. 
Natuurlijk ontbraken de grote 
kraaghagedissen niet, lekker luie-
rend in de zon op een zwarte rots, 
enkelen met kleintjes op hun rug, 
zo lief. Het was jammer dat we 
weer aan boord moesten, maar 
we zouden nog verschillende ei-
landen bezoeken. 
Allen, hartelijke groeten uit een 
regenachtig Frankrijk.

Jeannette van Ameijde - van 
Zeeland

Luchtpost

frankrijk

Luchtpost 
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Laarbeek – Het IVN Laarbeek houdt een wande-
ling in het Geregt op zondag 11 januari en een 
lezing over de betekenis van provincie en water-
schap voor de natuur op donderdag 15 januari. 
Deze wordt verzorgd door Anita Slaats en Anne-
Marie Spierings. 

Het IVN Laarbeek heeft in het nieuwe jaar 2015 
meteen  twee  interessante  activiteiten op het 
programma staan, die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Als eerste activiteit is er op zondag 11 ja-
nuari een wandeling in en langs de bossen van 
de Boerdonkse Kampen en de Hei, in het noor-
den 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 tegenwoordig in 
de gemeente Veghel en is behalve onder de naam 
het Geregt ook onder de namen het Lijnt en de 
Hei bekend. 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, bekend 
om zijn kegels met heerlijk geurende hars, die 
sommigen in het bad doen  In deze bossen, waar 
het dode hout vaak blijft liggen, voelen dieren 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 
nog kans heeft op kramsvogels en koperwieken. 
Waarschijnlijk wordt er flink doorgestapt om dit 
gebied te verkennen. Er wordt wel geadviseerd 
om laarzen of hoge schoenen aan te doen. De 
wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Als tweede activiteit wordt op donderdagavond 
15 januari een lezing gehouden. Twee bestuur-
ders komen u deze avond vertellen wat provincie 
en waterschap voor de natuur in deze omgeving 
doen. Anne-Marie Spierings, Statenlid bij provin-
cie Noord-Brabant, en Anita Slaats, algemeen be-
stuurslid bij waterschap Aa en Maas, verzorgen 
deze avond. Anne-Marie studeerde biologie en 
milieukunde in Nijmegen. Anita is natuurgids bij 
het IVN in Laarbeek. Ze werkte op laboratoria als 
biochemisch analist en heeft zich de laatste jaren 
op allerlei waterzaken gericht. De lezing wordt 
gegeven bij het IVN clubgebouw ‘De Bimd’.  U 
kunt hier komen via een knotwilgenlaantje vanaf 
de Beekse weg bij Aarle-Rixtel. Toegang is gratis. 
Dus wie geïnteresseerd is in deze boeiende mate-
rie, die direct en indirect van groot belang is voor 
de Laarbeekse natuur,  is van harte welkom in IVN 
gebouw ‘de Bimd’ aan de Beekseweg in Aarle-
Rixtel. De lezing begint om 20.00 uur.

VACATURE

Over Lankveld Logistics BV
Lankveld Logistics is een internationaal transport bedrijf en logistieke dienstverlener met meerdere 
vestigingen in binnen- en buitenland. 

Voor deze boeiende organisatie zijn wij op zoek naar een fulltime Logistiek medewerker met groot 
rijbewijs. De vacature heeft als standplaats Beek en Donk waarbij in deze functie vooral gericht wordt 
op werkzaamheden rondom laden en lossen en incidenteel ook gereden moet kunnen worden. 
Werktijden zijn variërend

Functie eisen;

Jouw competenties vinden wij nog belangrijker dan jouw ervaring, deze zijn:
ondernemerschap, plannen/organiseren, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, luisteren en 
samenwerken.

Voor deze boeiende organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren Monteur Bedrijfswagens. In deze 
functie ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en repareren van al onze bedrijfswagens. Deze 
vacature heeft betrekking op onze vestiging in Beek en Donk.

Er wordt verwacht dat jij op zelfstandige wijze de diverse werkzaamheden naar je toe trekt en uitvoert. 
In deze functie krijg je de kans om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen.

We zijn op zoek naar de kandidaat die zelfstandig kan werken in een divers team. Verder zoeken 
wij iemand die ontwikkelingen en technologieën op de voet volgt en zichzelf hierin willen blijven 
ontwikkelen.
 
Jouw competenties vinden wij nog belangrijker dan jouw ervaring, deze zijn:
plannen/organiseren, voortgang bewaken, resultaatgerichtheid, vasthoudendheid, besluitvaardigheid, 
luisteren en samenwerken.

Functie Eisen:

Logistiek Medewerker / Chauffeur (fulltime)

Monteur bedrijfswagens

• Zelfstandig kunnen werken, binnen gegeven 
richtlijnen.

• Monteur in hart en nieren.
• Verhelpen van storingen, verrichten van repa-
raties en vervanging van defecte onderdelen.

• Verrichten van eenvoudige onderhoudsbeurten, 
uitvoeren van Carrosserie onderhoudswerkzaam-
heden en heftruckreparaties.

• Opleiding en ervaring als (bedrijfswagen)monteur.

Heb jij interesse in deze vacature?
Dan ontvangen wij graag jouw reactie 
via personeelszaken@lankveld.com 

Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Astrid 
Blaak, Manager P&O of Pieter van 
der Bruggen, 0492-465600

• Heftruckwerkzaamheden (in bezit van geldig 
heftruck certificaat)

• Rijbewijs C en E
• Ontvangsten controleren

• Inslag en uitslag verzorgen
• Ervoor zorgen dat de loods schoon en netjes blijft
• Onderhoud en controleren van materieel

Logistiek Medewerker / Chauffeur (fulltime)

Wandeling en lezing bij het IVN

Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
van start

Nieuwe natuur langs de Goorloop op de grens van Lieshout en Beek en Donk

Fotograaf:  H. Kuypers

Aarle-Rixtel - Inwoners van Aarle-Rixtel 
kunnen vanaf 12 januari met al hun 
vragen of problemen op het gebied van 
welzijn, (mantel)zorg, werk & inkomen, 
wonen en gezinsrelaties terecht bij het 
Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel. Ook 
als u zich zorgen maakt over iemand of 
als u tips en goede ideeën heeft, die het 
wonen in Aarle-Rixtel plezieriger, ma-
ken kunt u bij het Team terecht.

Het Team Zorg en Welzijn Aarle-
Rixtel bestaat uit vier professionals: Lia 
Smolders (wijkver-pleegkundige), Berrie 
van den Waardenburg (dorpsonder-
steuner), Maria Hendriks (maatschap-
pelijk werker) en Karen Reijnen (Wmo-
consulent).
Schroom niet om contact op te nemen 
met het Team Zorg en Welzijn: zij helpen 
u graag.

Zelf proberen
Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel 
is een van de mogelijkheden om inwo-
ners te helpen bij vragen. Op de website 
www.guidolaarbeek.nl staat veel infor-
matie en advies over onder andere zorg, 
huishouden, vervoer, werk en wonen. Of 
misschien is het mogelijk om hulp te vin-
den in de directe omgeving. Steeds meer 
inwoners maken ook gebruik van de 
website www.laarbeekvoorelkaar.nl. Dit 

is een soort marktplaats waar mensen die 
iets nodig hebben of iets kunnen doen 
voor een ander, terecht kunnen. Komen 
inwoners er niet uit met deze hulpmid-
delen of is er professionele hulp nodig, 
dan staat het Team Zorg en Welzijn klaar. 

Bereikbaarheid
Het Team Zorg en Welzijn is van maan-
dag  tot en met donderdag elke ochtend 
tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch 
bereikbaar op (0492) 469 700. U krijgt 
dan eerst iemand van de ge-meente 
Laarbeek aan de telefoon. Als u vraagt 
naar het Team Zorg en Welzijn Aarle-
Rixtel verbindt hij/zij u door. Als u op 
een ander moment belt, dan wordt er 
gewerkt met een terugbelnotitie. U 
wordt dan de eerstvolgende werkdag 
teruggebeld (niet op vrijdag).   Op dins-
dagmorgen en donderdagmorgen kunt u 
ook even binnenlopen. Er is dan iemand 
van het team werkzaam in Zonnetij op 
de Heindertweg 87 Aarle-Rixtel voor een 
persoonlijk gesprek: wel zo makkelijk. 

Als u al ondersteuning heeft vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning of 
al een indicatie heeft, dan kunt u ook 
terecht bij Peel 6.1 via telefoonnummer 
140492. U hoeft geen kengetal in te 
toetsen.

particulier • groepscursus • workshops 
www.smakelijkopgewicht.nl

Smakelijk Op Gewicht
Gewichtscoaching 
en voedingsadvies 

op maat 

06-17365752 

Nieuw leven in Dierenpark Regter Eind
Beek en Donk - De winter is nog maar 
net begonnen en toch is er al nieuw le-
ven op dierenpark Regter Eind in Beek 
en Donk. Het Drents heideschaap heeft 
twee lammetjes geworpen. Een van het 
vrouwelijk geslacht en een mannetje. 

Moeder waakt zorgvuldig over haar 
kroost. U kunt de eerste nieuwe jonge 
dieren van het jaar bezichtigen in de 
kraamhokken van het dierenpark. De 
komende weken verwachten de ver-
zorgers van het park nog een aantal 
nieuwe geiten. 

Het dierenpark heeft een grote aantrek-
kingskracht op lokale bezoekers maar 
is de laatste tijd ook landelijk in het 

nieuws gekomen door een reportage in 
de Volkskrant van afgelopen kerst. De 
bekende portretfotograaf Mike Roelofs 
(www.mikeroelofs.eu) heeft enkele 
prachtige foto’s van de dieren gemaakt. 
Steeds vaker is er ook interesse van be-
zoekers van buiten de gemeente om 
het prachtige werk van de vrijwilligers 
te komen bewonderen. Het park heeft 
de laatste jaren een ware metamorfose 
ondergaan. Nieuwe gebouwen, beplan-
ting en boomkorven hebben er voor 
gezorgd dat het dierenpark er steeds 
mooier uit is gaan zien. De medewer-
kers hopen dit jaar de voltooiing van 
de opknapwerkzaamheden te kunnen 
afronden.

Voor al deze werkzaamheden zijn ac-
tieve mensen nodig die een steentje bij 
willen dragen aan het realiseren van de 
doelstelling van het dierenpark. Indien 
u een of meerdere dagdelen vrij kunt 
maken om de vrijwilligers te komen 
helpen dan zijn zij zeer vereerd met 
uw bijdrage. Neem contact op met Cor 
Boudewijns tel. 0492-463004 of kom 
in de voormiddag langs op het park. 
Dierenpark Regter Eind is te vinden aan 
de Hermelijnstraat te Beek en Donk. 
(zijstraat van de Otterweg, achter het 
voormalige bejaardenhuis de Regt).
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UIT DE KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

- damesmaten: 38 t/m 42
- herenmaten: 43 t/m 45

Lage noren

Maten: 29/31, 32/34 of 35/37.

Kindersnowboots

Breedte: 
ca. 43 cm.

Sneeuw-
ruimer 5 kg in afsluitbare emmer.

Strooizout

Incl. trekkoord met 
houten grip.

Inklapbare 
houten slee- damesmaten: 38 t/m 41

- herenmaten: 42 t/m 45

Schaatsen

- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46

Snowboots

Maten: 116 t/m 164.

Kinderfl eecevest

Kindersnowboots
Maten: 29 t/m 35.

Vanaf woensdag 07-01-2015

Elstar appelen

Andijvie

Speltbollen

Spruiten

Rundergehakt

Spekburgers

VOORDEEL
9 T/M 11 JANUARI

Donderdag 8 januari 2015

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Herinner jij je dat er zeskamp in Lieshout ge-
houden werd? Dat er een heel weekendeve-
nement plaatsvond in het derde weekend van 
juni? In het weekend van Vaderdag? Mannen 
die het zich goed herinneren zijn Gerard de 
Groot, als deelnemer, en Huub van Langen, als 
voorzitter van de gezamenlijke buurtverenigin-
gen. De herinneringen worden tijdens een kop 
koffie gedeeld en het bijbehorende enthousias-
me ook. “t Was één groot feest”, aldus Gerard. 
Huub vertelt: “Als je wilt, kan ik er een heel 
boek over schrijven.” Laten we beginnen met 
dit artikel … 

Ontstaan 
Huub vertelt dat buurtvereniging ‘Plan West’ 
met het idee kwam. Zij bestonden 12 ½ jaar 
en dat moest gevierd worden, samen met 
een hele waslijst aan buurtverenigingen: Plan 
West, Baverdestraat, SMW, Nieuwstraat, 
RCCH, Ribbiusstraat, Dorpsstraat/Kuiperstraat, 
De Molen, Servaasstraat, Achterbosch en De 
Mugge. Het moet rond 1978 zijn geweest. Het 
weekendvullend programma bestond uit een 
soundmix-playbackshow op vrijdag, de kinder-
middag en de quizavond op zaterdag. En dan 
volgde op zondag, als klapstuk, de zeskamp met 
de afsluitingsavond in café ‘de Koekoek’ of in 
de feesttent. 

Fanatiek 
“Het hele dorp liep uit”, vertelt Gerard. “De 
zeskamp werd gehouden op het terrein bij ba-
sisschool ‘De Fontein’. Elke buurtvereniging le-
verde een eigen ploeg van een stuk of vijftien 
man, vaak in mooie eigen tenues. Zij gingen 
de onderlinge strijd aan tijdens de zeskamp. 
En het ging er hard aan toe.” “Die spelen wer-
den zelf gemaakt door de buurtverenigingen”, 
voegt Huub toe. “En dat was niet zomaar wat. 
Elk spel kende spelregels die vastgelegd waren 

door de coaches en die strikt moesten worden 
nageleefd. Theo Pardoel had zelfs collega’s van 
buiten gestrikt om hier scheidsrechter te zijn. Elk 
spel duurde drie minuten. Met als enige doel zo-
veel mogelijk punten scoren en de beker - en de 
eer - winnen!”

Memorabele momenten
Onderdelen van de zeskamp waren bijvoor-
beeld: kruiwagenraces, skippybalraces (zie foto), 
zaklopen, met skilatten lopen in viertallen etc. 
Het zwembad was het enige dat gehuurd moest 
worden. Balanceren boven het zwembad en de 
coaches achteraf een nat pak bezorgen, hoor-
de er natuurlijk bij. “Onbekend was dat onze 
coach, Jan Rovers van de Baverdestraat, niet 

kon zwemmen”, vertelt Gerard. “Hij was ‘be-
kant’ aan het verdrinken. Gelukkig liep het goed 
af. Of die keer dat het stralend mooi weer was. 
Gerard van den Biggelaar zei: “Ik wil eigenlijk 
wel een korte broek.” Zijn broer Karel bedacht 
zich geen moment, haalde een schaar, en even 
later hingen zijn broekspijpen op zijn schoenen”, 
lacht Gerard smakelijk. 

Organisatie 
“In oktober startten we altijd met de organisa-
tie”, vertelt Huub. “Ik was voorzitter en had een 
coördinerende rol. Het leuke was de bijdrage 
van zoveel mensen. En wat hadden we fanatie-
ke coaches. Geweldig. Ook Bavaria speelde een 

belangrijke rol. Een tankwagen vulde het zwem-
bad met warm (!) water en technici hadden een 
gratis drukknopinstallatie gebouwd voor de qui-
zavond. De organisatie van de quiz, met de ru-
brieken sport, algemeen en Lieshout, lag in han-
den van Martien Welten, mevrouw Tineke van 
Hout en Peter van Vlokhoven.” Goede herinne-
ringen blijven. Rond 1990 kwam er een einde 
aan dit Liessentse evenement! 

Huub van Langen (l) en Gerard de Groot (r) 

zEsKamP iN lIeShoUt 

Deze Week:
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwjaarsreceptie op 5 januari
• Commissievergaderingen op 6, 7 en 8 januari
• Opvang zwerfdieren door Dierenbescherming
• Starterslening blijft
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 9 januari komt wethouder Greet Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Loop vooral eens binnen bij het wethouderspreekuur dat iedere maandag in een van de 
dorpshuizen plaatsvindt. De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen wat er zoal 
bij u en in uw kern leeft. 

Op maandag 12 januari houdt wethouder Buter van 16.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur in 
De Dreef Aarle-Rixtel. U bent– ook zonder afspraak – van harte welkom.

LAARBEEK – De nieuwe gemeentegids 2015 zal half januari verspreid worden. Daardoor grijpt 
u wellicht deze eerste weken van het jaar mis op de afvalkalender. U kunt dan in deze krant 
kijken hoe de afvalinzameling verloopt. 

Afvalkalender te downloaden
Als u voor de eerste weken toch al graag de afvalkalender in uw bezit wilt hebben, kunt u die 
als pdf downloaden op www.laarbeek.nl. De afvalinzameling gaat in dezelfde lijn door: om 
de week wordt het groen in de bebouwde kom opgehaald, en om de vier weken wordt het 
plastic ingezameld.

• De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan Sint Servatius 
Gilde, Beemdkant 30 in Lieshout. Verzonden 22 december 2014.

• De burgemeester heeft besloten vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank van Café van Lies-
hout, Dorpsstraat 58 in Lieshout met de toevoeging van een lokaliteit. Verzonden 23 
december 2014.

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

Zorg voor veiligheid!
De eerste sneeuwval zorgt elk jaar weer voor vragen over gladheidsbestrijding. Graag leggen 
we onze aanpak aan u uit.
Strooibeleid en -routes
Gladheidbestrijding op álle wegen is niet haalbaar. Bovendien zou het milieu dan ook onno-
dig worden belast. De gemeente hanteert daarom de volgende prioriteiten bij de gladheid-
bestrijding.
• In de eerste fase wordt bij gladheid alleen gestrooid op hoofdwegen, doorgaande ver-

bindingswegen naar omliggende gemeenten of dorpskernen, routes van het openbaar 
vervoer, ontsluitingswegen in de bebouwde kom en op bedrijventerreinen en doorgaan-
de fietspaden en fietsroutes voor werk en schoolgaande kinderen.

• In de tweede fase (bij ernstige en aanhoudende gladheid) krijgen locaties waar ouderen 
wonen en scholen aanwezig zijn, voorrang. Verder wordt zo gestrooid dat de meeste 
woningen zowel binnen als buiten de bebouwde kom binnen een redelijke afstand van 
een gestrooide weg liggen. 

De strooiroutes zijn ingedeeld op basis van het beschikbare materieel en zijn zo samenge-
steld dat zij op elkaar aansluiten en elkaar niet overlappen. Bij normale gladheid (fase 1) zijn 
binnen twee uur alle wegen en fietspaden gestrooid. De gladheidbestrijding wordt helemaal 
in eigen beheer door de gemeente Laarbeek uitgevoerd. De buitendienstmedewerkers en een 
aantal ingehuurde chauffeurs zijn 22 weken per jaar ingeroosterd en 24 uur per dag per mo-
biele telefoon oproepbaar.

Wanneer strooien?
Om op tijd te weten wanneer gladheid wordt verwacht is er een centraal alarmsysteem. De 
gemeente Eindhoven werkt hierin samen met de Verkeer en Weerservice van weerbureau 
HWS en Provinciale Waterstaat. Als de kans op gladheid ontstaat wordt dit doorgegeven aan 
de centrale meldkamer die op haar beurt Rijkswaterstaat en de verschillende gemeenten in-
formeert.

Zo wordt ook Laarbeek gewaarschuwd en gaat de Laarbeekse buitendienst vol in bedrijf.
Bij ernstige sneeuwval begint zout op de sneeuw pas te werken als er overheen gereden 
wordt. Het kan dus lijken dat op bepaalde wegen geen gladheidbestrijding is geweest terwijl 
er wel geschaafd is en er bovendien zout is gestrooid.

Hulp
Bij het bestrijden van gladheid hebben we echter ook uw hulp nodig. Door uw trottoir zoveel 
mogelijk sneeuwvrij te maken, maakt u het een stuk veiliger voor iedereen. Denk er ook eens 
aan om buren die moeilijker ter been zijn, vooruit te helpen.
Daarnaast moet u als weggebruiker bij gladheid natuurlijk extra voorzichtig zijn. Als de strooi-
wagens aan het werk zijn, laat ze dan hun werk doen.

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat zij op 23 december 2014 het 
“Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2015” en “Beleidsregels Nadeelcompensatie 
kabels en leidingen Laarbeek 2015” heeft vastgesteld. 
Op 6 november jl. heeft de gemeenteraad de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 
vastgesteld. Hierdoor heeft de gemeente het gereedschap om goede (pro)actieve regie 
over de openbare ruimte te voeren. In deze verordening is de Telecommunicatieverordening 
geïntegreerd.
De nadere regels waarin met name procedurele en technische aspecten ten aanzien van 
kabels en leidingen zijn opgenomen zijn verwerkt in het Handboek Kabels en Leidingen dat 
op 23 december 2014 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Ook zijn op 23 december 2014 de “Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen 
Laarbeek 2015” vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
__________________________________________________________________________________

Op donderdag 8 januari vergadert de raadcommissie Algemene Zaken, om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Beek en Donk over:
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie stand van zaken Dimpact.
7. Voorstel tot instemming met de lichte gemeenschappelijke regeling met de gemeente 

Helmond op het terrein van zorg en de gewijzigde lichte gemeenschappelijke regeling 
met de gemeente Helmond op het terrein van inkomen.

8. Herziening regionaal risicoprofiel 2015 VRBZO.
9. Overzicht bestaande bouwclaims.
10. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
11. Sluiting.

Vanaf 1 januari 2015 is er één advies- en meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. 
Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. Voor mensen die zelf slachtof-
fer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of 
mensen die zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan 
professionals. 

Overal in Nederland zijn er Veilig Thuis organisaties. Veilig Thuis Zuidoost-Brabant is te be-
reiken via het landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 
7 dagen per week, 24 uur per dag. U kunt ook op de website kijken: www.vooreenveiligthuis.
nl. Daarnaast is Veilig Thuis Zuidoost-Brabant per e-mail te bereiken via info@veiligthuis-
zuidoostbrabant.nl. Het bezoekadres is Sobrietasplein 102, 5701 MJ in Helmond.

Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling?
Bel Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis).

Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 16 december 2014 is ingestemd 
met:
1. De Nadere regels Peelgemeente Laarbeek 2014 en de toelichting daarop, met ingang 

van 
1 januari 2015 in te trekken;
2. De Nadere regels Peelgemeente Laarbeek 2015 en de toelichting daarop, met ingang 

van 1 januari 2015 vast te stellen.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gemeente actueel

Spreekuur wethouders

Gemeentegids 2015

Drank- en Horecawet

Strooien op de Laarbeekse wegen

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015

Veilig Thuis: voor advies of hulp bij 
huiselijk geweld en kindermishandeling

Intrekken nadere regels maatschappelijke 
ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 
2014 en vaststellen nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning 
peelgemeente Laarbeek 2015
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Melding 8.41 Wet milieubeheer Vogelenzang 55 Lieshout
Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat een melding op grond van ar-
tikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door de heer Bekx, voor de inrichting aan de 
Vogelenzang 55 te Lieshout waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. 
De melding ligt tijdens openingsuren ter inzage van 2 januari tot vrijdag 13 februari 2015 bij 
de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. 
Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afde-
ling, telefoon 0492 469 867.

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
De Fonteijn 1 t/m 24 Lieshout 12-12-2014 bouwen van 24 woningen
Donkersvoortsestraat 3 Beek en Donk 15-12-2014 realiseren bed & breakfast
De Beekse Akkers Beek en Donk 18-12-2014 bouwen woning met garage
Wilhelminaweg 3  Beek en Donk 18-12-2014 aanpassen bedrijfspand en plaatsen 
   reclame
Moreeshof  Lieshout 19-12-2014 bouwen van een zorgcomplex
Mariastraat 2 Mariahout 19-12-2014 verbouw en renovatie berging/over
   kapping
De Wingerd 27 Beek en Donk 22-12-2014 oprichten (vervangen)berging
Provincialeweg 24 Lieshout 23-12-2014 kappen 24 bomen t.b.v. 
   wegverbreding
Jan van Amstelstraat 4  Beek en Donk 23-12-2014  plaatsen van een woonunit
Isodorusplein Beek en Donk 23-12-2014 bouwen van 10 woningen
Molendreef  Lieshout 24-12-2014 kappen van 3 essen
Hertog Janstraat 19 Lieshout 24-12-2014 vergroten van een woning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Baverdestraat 16 Lieshout 18-12-2014 verwijderen asbest
Leeuweriklaan 15 Beek en Donk 19-12-2014 verwijderen asbest
De Hei 25 Mariahout 22-12-2014 verwijderen asbest

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.

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan Sint Serva-
tius Gilde, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het 
uitbaten van het Paviljoen aan de Beemdkant 30 in Lieshout. Verzonden 22 december 
2014

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Pr. Hendrikstraat/  plaatsen damwanden t.b.v. bocht-
Wilhelminaweg Beek en Donk verruiming Zuid Willemsvaart bouwen 18-12-2014
Achterbosch 10 Lieshout verplaatsen van bedrijfswoning bouwen 19-12-2014
Heuvelplein 65 a Beek en Donk plaatsen van reclame bouwen 19-12-2014 
 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

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.

Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit
bocht Pr. Hendrikstraat Beek en Donk/
/Wilhelminaweg Aarle-Rixtel verwijderen damwanden  slopen
Leeuweriklaan 15 Beek en Donk verwijderen asbest  slopen
Baverdestraat 16 Lieshout verwijderen asbest  slopen
De Hei 25 Mariahout verwijderen asbest  slopen
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 te-
lefoonnummer 0492 469 700.

Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Roodborstje in de sneeuw
Ik kan het toch niet laten om nog een foto te lat-
en zien, die ik vorige week in de sneeuw gemaakt 
heb. Dit roodborstje zit een beetje zielig omhoog 
te kijken naar de sneeuw die door de harde wind 
striemend naar beneden komt. Eigenlijk is het niet 
eerlijk, want ik zit in de comfortabele boshut van 
Noud Biemans terwijl het houtkacheltje staat te 
snorren en de hut heerlijk verwarmd is. Door de 
kijkgaten die net boven de grond zitten, zie ik de 
sneeuw neervallen en komen de vogels volop op 
het aangeboden voer af. Eigenlijk is het een win-
win-situatie, want ik kan mooi foto’s maken en de 
dieren genieten van het voer dat ze in deze barre 
omstandigheden goed kunnen gebruiken.
Het roodborstje is een vogel die eigenlijk bij 
iedereen in de tuin wel te bewonderen is, zeker 
in de winter als er ook nog roodborstjes uit het 
Hoge Noorden deze kant op komen om te over-
winteren. Het roodborstje heeft dan misschien 
een vertederend uiterlijk, toch kan het vogeltje 
fel reageren op soortgenoten die in zijn gebiedje 
komen. 
Het is niet bij iedereen bekend, maar het rood-
borstje is het symbool voor de hoop, zoals de duif 
dat is voor de vrede. Zo zie je maar weer, ondanks 
de barre weersomstandigheden heb ik toch weer 
genoten van onze Mooie Laarbeekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl
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 Mooi Jong in het Vak
Mandy’s strijkservice

Hallo, ik ben Mandy Verhagen/
Slaets. Er zullen vast mensen 
zijn die me kennen vanuit de 
kledingzaak waar ik dertien jaar 
werkzaam ben geweest. Helaas 
kon ik mijn werk daar niet meer 
voortzetten, en dat heeft me aan 
het denken gezet. “Wat ga ik nu 
doen,  wat vind ik fijn om te doen 
en hoe gaat dat passen in mijn 
leven als moeder van twee kleine 
kinderen?” Veel mensen hebben 
een hekel aan strijken of komen 
er gewoon niet aan toe vanwege 
een drukke baan of een druk 
bedrijf. De strijkwas wordt dan een 
wekelijks terugkomend obstakel. 
Mijn strijkservice is daardoor  de 
uitkomst voor deze mensen.  Ik 
heb totaal geen hekel aan strijken 
en  wil mensen daardoor een 

helpende hand bieden. Wat 
houdt de strijkservice in? Men 
kan wekelijks de strijkwas bij me 
aanbieden, waarna deze gestreken 
en gevouwen of gehangen worden. 
De was kan worden opgehaald en 
teruggebracht aan huis maar men 
mag de strijkwas ook zelf komen 
brengen. Ik zorg er dan voor dat 
alles op de afgesproken dag en 
tijd weer bij de klant terug is, of 
opgehaald kan worden. Kortom 
voor iedereen jong, oud, of iemand 
met een drukke baan of bedrijf  
die steeds weer opzien tegen een 
berg strijkwas  is dit DE oplossing! 
Ook voor kleine reparaties aan uw 
strijkwas kunt u bij me terecht.
Bent u geïnteresseerd geraakt? Kijkt 
u dan eens op mijn website 
www.mandy-strijkservice.nl of 
bel geheel vrijblijvend voor een 
afspraak. Ik kom graag bij u langs.

Mandy’s strijkservice
De Kastanje 4
Beek en Donk
06-48752995
www.mandy-strijkservice.nl

Mandy’s strijkservice

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Een heerlijk, mals  en sappig stuk Argentijns vlees naar keuze van de  allerbeste kwaliteit. Mis het niet, reserveer nu!

  Hemels genieten van ons aardse vlees 

Argentijnse avond

30 JAN.

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

Aanvang 19.30 - 20.00

Dé avond voor de  
echte vleesliefhebber

Kookgildes

Kookworkshops

Feesten & Partijen

Catering

CATERING

Naast onze kookstudio bieden 
wij een breed scala aan catering 
aan, welke wij compleet voor u 
kunnen verzorgen. Wij werken 

hierbij uitsluitend met verse 
producten.

Bij Kookcentrum Brabant kunt u 
terecht voor kookworkshops

(van 10 tot 80 personen).
U krijgt een avondvullend
programma. Ideaal voor 

bijvoorbeeld teamuitjes en 
familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 

Brabant terecht bij de diverse 
kookgildes. Hier zal u de 

meest uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

KOOKGILDEN

Brabants gezelligste en meest complete kookcentrum!

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

Midwinterconcert KiKo: Annie’s Fameous Hairspray
Aarle-Rixtel - KiKo presenteert deze 
keer niet één, maar wel drie musicals 
in het midwinterconcert op zondag 18 
januari. In een medley komen de vro-
lijke Annie, het spetterende Hairspray 
en de klassieker Fame voorbij. 

“Draag vandaag uw pak, maar ook 
een lach”, zingen de weeshuiskinde-
ren, ook al moeten ze heel hard wer-
ken van Miss Hannigan. Ondertussen 
hopen de kinderen ze dat ze snel op-
gehaald worden door lieve pleegou-
ders, zodat ze weg kunnen uit het ver-
schrikkelijke weeshuis. Flora, Fransisca 
en Pip kijken dagelijks naar de Corny 
Collins Show, dé show waar dansta-
lenten iedere dag weer de kans krijgen 
zich te presenteren aan een miljoenen-
publiek. De show organiseert een Miss 
Hairspray verkiezing. De meiden be-
sluiten mee te doen. Maar dan breekt 
er ruzie uit tussen twee dansgroepen. 
Fame vertelt het verhaal van een groep 

jongeren die aangenomen wordt op 
de High School of Performing Arts in 
New York. Op deze opleiding krijgen 
ze les in dansen, toneelspelen, zingen 
én muziek maken. Elke student heeft 
zijn eigen achtergrond, karakter en 
verhaal, maar allemaal dromen ze er-
van een beroemde ster te worden. 

De voorstellingen, uitgevoerd door de 
drie groepen van KiKo, zijn te zien op 
zondag 18 januari in de Dreef in Aarle-
Rixtel om 11.00 en om 13.30 uur. De 
zaal opent een kwartier voor aanvang. 
De toegang is gratis. Kijk voor meer in-
formatie op www.kikolaarbeek.nl.

De groep van KiKo

Dierenpark het Weitje, Koppelstraat
Een jaar of drie geleden  hebben wij als 
buurtbewoners het initiatief genomen 
om gezamenlijk zorg te dragen voor 
het dierenweitje aan de Koppelstraat/
Slotstraat. We zijn  een paar jaar la-
ter dan ook erg trots op het resultaat. 
Met  bijdrage van de burendag en 
maandelijkse sponsoren hebben we 
het stalletje een opknapbeurt kunnen 
geven. Er zijn nieuwe voederbakken 
gekomen, er is een put gemetseld 
en wat klimrekken geplaatst, waar 
de dieren veel gebruik van maken. 
Ook de gemeente heeft bijgedragen 
aan een nieuw hekwerk zodat de die-
ren niet meer kunnen ontsnappen, 
ook heeft de gemeente een nieuwe 

afvalbak geplaatst om het plastic in 
te gooien. Dit brengt ons meteen op 
het volgende punt waar wij als buurt-
bewoners even aandacht voor willen 
vragen. Wij moeten bijna dagelijks de 
voederbakken schoonmaken omdat 
er van alles in wordt gegooid waar de 
dieren ziek van worden. Het is geen 
afvalplaats!!!

Er zijn zelfs geitjes doodgegaan nadat 
ze hadden gegeten van koffiefilters 
met daarin scheermesjes. Ook komen 
we vaak sinaasappelschillen, ananas-
schillen en verschimmeld brood en 
nog veel meer rare dingen tegen. 
We hebben vorige week de schapen 

moeten verkopen omdat deze door 
dit afval te eten steeds ziek werden. 
Wij als buurt vinden het erg fijn dat 
jullie onze dieren komen voeren, 
maar doe het wel met verantwoord 
voer, zodat de dieren er niet dood aan 
gaan. Verantwoord voer is oud brood 
(niet verschimmeld) en groenteafval 
(niet te lang bewaren). Als we daar 
allemaal aan meewerken kunnen we 
nog lang genieten van een stukje na-
tuur midden in ons dorp.

Tot ziens,
Buurtbewoners van het Weitje

LEZERSPODIUM
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Mooi UIT in Laarbeek

Heuvelplein 6 | 5741 JK | Beek en Donk
Tel: 0492-464884 | facebook.com/cafethuisbeekendonk

www.cafethuisinlaarbeek.nl

Nieuwjaarsborrel

VRIJDAG 9 JANUARI
MET DISKJOCKEY ADRIAANTJE 
VAN 16:00 UUR TOT 00:00 UUR

VOOR JONG EN OUD!! SAMEN 
PROOSTEN OP HET NIEUWE JAAR! 

Tel: 0492-464884 | facebook.com/cafethuisbeekendonk

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

ZATERDAG 10 JANUARI

ZONDAG 11 JANUARI

ZATERDAG 17 JANUARI

ZONDAG 8 FEBRUARI

‘FIREMAN PARTY’
Resident DJ, Fireman acties en 
Fireman gadgets

Darttoernooi
(open vanaf 12.00 uur)

Dartwedstrijden met topspelers 
BDO en PDC
Kom kijken!

Darttoernooi
(open vanaf 12.00 uur)

Aanvang 
21.00 uur

Aanvang 
13.00 uur

Aanvang 
13.00 uur

Nieuwjaarsconcert Harmonie St. Caecilia
Harmonie St. Caecilia

Lieshout – Harmonie St. Caecilia 
geeft zondag 11 januari haar jaar-
lijkse nieuwjaarsconcert. De verschil-
lende orkesten van de Lieshoutse 
en Mariahoutse harmonie luiden in 
de grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout het nieuwe jaar in.  Ook 
worden de jubilarissen, waaronder 
platina lid Jan Heesakkers, gehul-
digd.

Het nieuwe, muzikale jaar is pas echt 
begonnen als de klanken van het 
Lieshoutse nieuwjaarsconcert heb-
ben geklonken. Zondag zijn de deu-
ren van het Dorpshuis vanaf 12.45 
uur gratis open voor iedereen die met 
de harmonie het nieuwe jaar in wil 
luiden.  Een fris, vrolijk en licht pro-
gramma staat voor het publiek klaar. 
Naast het harmonieorkest speelt ook 
de slagwerkgroep van St. Caecilia.

Harmonie St. Caecilia kent al jaren 
een volle lijst aan jubilarissen. Dit jaar 

jubileren negen leden en ondersteu-
nend leden, waaronder zelfs een pla-
tina lid. Oud dirigent Jan Heesakkers 
is zeventig jaar lid van St. Caecilia en 
ook zijn zoon, Pierre Heesakkers, viert 
dit jaar zijn 40-jarig jubileum.

Naast de familie Heesakkers vieren 
Martin Jacobs (40 jaar lid), Josephien 
Timmers, Bert Timmers, Marjan 
Boekweit en Martien van Rooi 

(25 jaar lid), Zus Swinkels en Toon 
Vermeltfoort (25 jaar ondersteunend 
lid) hun jubileum. Na het concert is er 
ruimte om de jubilarissen te felicite-
ren.

Het nieuwjaarsconcert van harmonie 
St. Caecilia start zondag 11 januari 
om 13.00 uur in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof in Lieshout. Toegang is 
gratis.

Winterwandeling en excursie bij oMase
Mariahout - Wat is er nou fijner dan met 
mooi winterweer een wandeling te ma-
ken en daarna erwtensoep te eten? Dat 
vinden ook de dames van oMase en zij 
maken al verschillende winters een wan-
deling door dorpen in de omgeving van 
Laarbeek. Soms onder leiding van een 
gids en soms op eigen gelegenheid.

Op donderdag 8 en woensdag 14 januari 
wordt er, in twee groepen, in Son gewan-
deld.  Vertrek is om 13.15 uur vanaf de 
kerk in Mariahout. Na het eerste deel van 
de wandeling is er even een stop voor een 

kop lekkere erwtensoep. Daarna wordt er 
nog ongeveer een half uurtje gewandeld 
en de middag wordt afgesloten met een 
kop koffie of thee bij La Sonnerie. Omdat 
men niet overal op verharde wegen wan-
delt, worden wandelschoenen aanbevolen.

Op donderdag 15 januari wordt er een be-
zoek gebracht aan Thermae Son. Er is een 
rondleiding door de diverse afdelingen, 
zoals de fysiotherapie, schoonheidssalon, 
keuken, etc. Dames die zich hiervoor op-
gegeven hebben, vertrekken om 18.15 
uur vanaf de kerk. 

Aarle-Rixtel – De Stichting Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel wil iedereen die interesse 
heeft in het starten van een nieuwe ploeg 
uitnodigen voor de eerste ploegleiders 
bijeenkomst. Deze wordt gehouden op 
woensdag 14  januari in Multifunctioneel 
Centrum De Dreef te Aarle-Rixtel. 

Deze vergadering is alleen voor de vol-
wassen ploegen en is dus bestemd 

voor iedereen die de intentie heeft een 
nieuwe ploeg te starten. Enkele agen-
dapunten voor deze avond zijn: Opzet 
Dorpsfeesten, bekendmaking motto, lo-
ting volgorde optredens en overige zaken 
en vragen. De avond begint om 20.00 
uur. Indien je vooraf vragen hebt kun je 
contact opnemen met Chantal Manders 
via tel. 06-10080867.

Uitnodiging eerste ploegleiders-
vergadering Dorpsfeesten 2015

Van Wetten
Is het kappersvak 
geknipt voor jou?

De avondopleidingen 
2015 starten medio 
januari

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

TE HUUR
2 slaapkamers, keuken, badkamer

06 - 10546469
direct aanvaardbaar

Leuk appartement
 in de Dorpsstraat van Aarle-Rixtel
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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!

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:
RONDE PRIJZEN!RONDE PRIJZEN!

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

vers van
de bakker

*

PERSSINAASAPPELEN
kist ca. 15 kilo

14.99

DUBBELFRISSS
6 pakken 

à 1500 ml.

6.42-8.70

PERSSINAASAPPELEN
net ca. 2 kilo

2.69

MAGERE HAMLAPPEN
(varkensvlees)

kilo

8.99

SCHOUDERHAM
van onze versafdeling

100 gram

1.19

TOMPOUCES MET SLAGROOM
doos 4 stuks

4.39

HARIBO OF MAOAM 
SNOEPZAKKEN

2 zakken à
120-300 gram

2.26-3.40

SENSEO KOFFIEPADS
zak 36 pads

3.99

BOLSIUS RUSTIEK KAARSEN
3 stuks naar keuze

5.67-7.47

ARIEL 3IN1 PODS OF EXCEL TABS,
DASH OF DREFT TABS

2 boxen à 16 stuks

10.92-15.58

W3 - Aanbiedingen gelden van maandag 12 t/m zaterdag 17 januari 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

15 KILO

9,-
kilo 0.60

2 BOXEN

6,-

4 STUKS

3,-
100 GRAM

1,-

3 STUKS

4,-

KILO

5,-

PER ZAK

3,-

2 KILO

2,-
kilo 1.00

2 ZAKKEN

2,-

6 PAKKEN

4,-
liter 0.44
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In gesprek met: Maartje Roozen
Locatie:  Korte Zwaard 15,
  Beek en Donk

Redacteur:  Iris Savenije

Ruim drie jaar geleden is eigenaresse Maartje 
Roozen haar eigen salon, Schoonheidssalon 
Natuurlijk, gestart. Wanneer ze hierover praat 
beginnen haar ogen te stralen; dit is haar pas-
sie, dit wil ze tot aan haar pensioen doen. Om 
dit te kunnen verwezenlijken, beseft Maartje 
goed dat ze mee moet gaan met de tijd. 
Daarom introduceert ze vanaf deze maand 
make-up-workshops en nieuwe apparatuur 
voor huidverjonging en –verbetering.

Meegaan met de tijd. Wat betekent dat voor 
jou?
“Je moet nieuwe dingen blijven leren over je 
vak, zodat je de cliënten de beste verzorging 
kan bieden. Als ik een half jaar niets nieuws 
in handen heb, begint het bij mij te kriebelen. 
Daarom introduceer ik deze maand mijn nieuwe 
apparatuur. Zo heb ik de ‘Micro-dermabrasie’ 
aangeschaft. Dit kan zowel huidverjonging, als 
huidverfrissing bieden.”

Micro-dermabrasie? Een moeilijk woord. Wat 
houdt het precies in?
“Ik noem het in Jip en Janneke-taal altijd een 
zandstraling. Bij het scrubben haal je bijvoor-
beeld een klein gedeelte van de dode cellen op 
je huid weg. Deze zandstraling gaat veel dieper 
dan dat eerste laagje, waardoor je bijvoorbeeld 
pigmentvlekken, fijne lijntjes, littekens, striae 
en acne aanzienlijk kunt verminderen of zelfs 
helemaal verwijderen.”

Een zandstraling, dat klinkt alsof je er een 
flinke schrale huid van krijgt. Is dat ook zo?
“Doordat je een diepere laag huidcellen 

weghaalt, kan de huid, verschillend per huidtype, 
wat schraal aanvoelen in het begin. Daarop ben 
ik voorbereid. In Schoondheidssalon Natuurlijk 
beschik ik nu over een ‘DermaShaper’. Dit ap-
paraat kan de huid opnieuw kalmeren door 
middel van geluidstrillingen. Door deze geluid-
strillingen te combineren met een kleine hoe-
veelheid stroom worden ook de spieren onder 
je gelaat gestimuleerd, waardoor je automa-
tisch een verjongend effect krijgt. Daarnaast is 
de ‘DermaShaper’ ook nuttig bij het verminde-
ren van couperose, de kleine rode adertjes op 
het gezicht. Het gebruik van deze apparaten is 
helemaal veilig.”

 Ik zie hier ook een hele make-up stellage 
staan. Is dat ook een passie van je?
“Ik vind het gewoon heerlijk om mensen te 
verwennen, ook met make-up. Alledaagse 
make-up of juist voor een bruiloft: ik doe het 
allemaal met plezier. Vanaf deze maand wil ik 
ook graag make-up workshops gaan geven. Zo 
kan ik, aan circa zes personen, uitleggen hoe 
make-up het beste tot zijn recht komt. Daarna 
mogen de deelnemers hieraan lekker zelf aan 
de slag.”

Heerlijk om mensen te verwennen, zeg je. Hoe 
uit zich dat in jouw salon?
“Welzijn staat bij mij echt voorop en niks is voor 
mij te veel. Ik wil dat mensen tot in de puntjes 
worden verzorgd en even écht tijd voor zichzelf 
nemen. Zo heb ik hier stoel- en vloerverwar-
ming, een gezellig haardje en achtergrondmu-
ziek die aansluit bij mijn doelgroep. Koffie en 
thee en een pinautomaat zijn misschien meer 
praktische zaken, maar horen ook bij het feit 
dat mensen even nergens over na hoeven te 
denken en simpelweg kunnen genieten.”

Schoonheidssalon Natuurlijk bevindt zich aan 
de Korte Zwaard 15 in Beek en Donk. Naast 

bovengenoemde mogelijkheden  bent u hier 
ook aan het juiste adres voor verschillende ge-
zichts- en lichaamsbehandelingen en hand- en 
voetverzorging. Voor een afspraak kunt u te-
recht via het telefoonnummer 06 - 15360750 
of kunt u mailen naar 
info@schoonheidssalon-natuurlijk.nl. 

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

IN HET VOETLICHT...  SCHOONHEIDSSALON NATUURLIJK 
Maartje Roozen werkt met heel veel passie en plezier in haar schoonheidssalon

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

Amusementsavond in 
ontmoetingsruimte Zonnetij
Aarle-Rixtel – In de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij wordt op donderdag 22 
januari een amusementsavond gehou-
den. Het is ViERBINDEN gelukt om de 
Culturele playbackgroep van de KBO te 
strikken voor een geweldig optreden. 

Met hun show ‘Goud van Oud’ bren-
gen zij een avondvullend programma 
vol humor en gezelligheid. Iedereen 
is hier welkom. De avond begint om 

19.30 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. De entree bedraagt €5,00, 
dit is inclusief een kop koffie en 2 con-
sumpties. Kaartjes zijn vanaf maandag 
12 januari te koop bij het dorpsservice-
punt. Het dorpsservicepunt is gevestigd 
in de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
Men kan daar terecht van maandag 
tot en met donderdag van 09.30 tot 
11.30 uur. Zonnetij is gevestigd aan de 
Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel.

Kom dansen in de Waterpoort

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

Beek en Donk - Net zoals het vorige 
jaar gaat men dit jaar weer elke 2 we-
ken dansen op de dinsdagmiddag. De 
eerste dansmiddag in dit nieuwe jaar 
is op dinsdag 13 januari in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel komen 
er verschillende gezelschapsdansen 
voorbij. Te denken valt aan de Wals, 

Sirtaki, Cumbia, Tango tot aan een 
Swing. Iedereen is welkom, men heeft 
geen partner nodig. De middagen zijn 
goed voor lijf en leden en houden je 
jong.  Iedereen kan terecht op 13 ja-
nuari van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
meer informatie kun je terecht bij 
ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culi-
nair elke twee weken een restauran-
tavond in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. De eerstvolgende avond 
vindt plaats op dinsdag 20 januari. 

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserve-
ren kan tot uiterlijk donderdag 15 ja-
nuari 15.00 uur. U kunt dit doen via 
het secretariaat van ViERBINDEN, tel. 

0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekendge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 20 januari staat het volgend 
menu op het programma: Heldere 
kalfssoep, Gevulde kipfilet met tijm-
saus, Gebakken krielaardappelen, 
Aardappelpuree, Doperwten met wor-
teltjes, Chipolata pudding. 
Voor dit driegangenmenu betaalt u 
€13,50. Graag tot dan!

Lieshout - De stoelen moesten 
aangesleept worden tijdens de 
Nieuwjaarsinloop op dinsdag 6 ja-
nuari in het Dorpshuis in Lieshout. 
De Inloop stond deze dag in het 
teken van het jubileumjaar van de 
Lieshoutse seniorenvereniging. 

Zestig jaar jong en daarmee ook de 
jongste loot aan de Brabantse KBO-
boom. Een heel actieve vereniging 
met meer dan achthonderd leden. 
“Een vereniging die draait op het 
werk van vele vrijwilligers”, bena-
drukt voorzitter Willem Damen in 
zijn openingstoespraak. “Zonder 
hen kunnen we niet” Eén van die 
vrijwilligers is mevrouw Tonnie van 
den Eerenbeemt. Sinds jaar en dag 

is zij actief als kartrekker van de 
kaartclubs en daarnaast zet ze zich 
in voor de sjoelclub, het samen uit-
eten, de felicitatiedienst en het zie-
kenbezoek. Zij mag dit jaar dan ook 
de vrijwilligerstrofee  ontvangen. 

Jubileumprogramma
‘KBO Lieshout 60 jaar jong’, is de 
slogan van het jubileumjaar. Een 
speciaal logo is ervoor ontworpen. 
Jan van Zuijlen, voorzitter van de 
jubileumcommissie presenteert het 
programma. Heel opvallend is het 
cadeau dat de vereniging zelf gaat 
schenken. “We hebben ervoor ge-
kozen om de hele gemeenschap 
iets te geven. In de vorm van een 
‘beweegtuin’ bij Franciscushof”,  

vertelt Jan van Zuijlen. Een be-
weegtuin is een aantal toestellen in 
de open lucht met als doel ouderen 
aan het bewegen te krijgen of te 
houden. 

Champagne
De vele aanwezige leden luiden het 
nieuwe jaar in met een glas cham-
pagne. De lekkere hapjes gaan 
rond. Dat 2015 vrede in de gezin-
nen mag brengen, wenst Willem 
Damen iedereen toe. 

Bonte avond
Op zaterdag 17 januari is er een 
speciale Bonte Avond voor vijf-
tig plussers in Zaal de Koekoek. 
Optredens zijn er van kletsers 
Maikel van de Berg, Robert van 
Lamoen en Frank Schrijen. Het 
amusement wordt verzorgd door 
Melissa en Ilse, Dit is Ut en Erpel Uit 
Ut Zekske. Aanmelden kan bij de 
Inloop. De entree bedraagt €5,00. 

De Inloop is iedere dinsdagoch-
tend van 10.00 tot 11.00 uur in 
het Dorpshuis. Loop gewoon eens 
binnen voor informatie over activi-
teiten van de KBO of om u aan te 
melden. 

Feestelijke jubileum-/nieuwjaarsinloop bij KBO Lieshout

Mevrouw Tonnie van den Eerenbeemt 
ontvangt de vrijwilligerstrofee uit 
handen van voorzitter Willem Damen

Fotograaf: Ton op den Buijs

TE KOOP: demontabele opslagruimte

Papenhoef 21   Lieshout   06 - 51 22 16

Aanbouw 32 x 7 meter ongeïsoleerd
7 roldeuren waarvan 3 elektrisch bediend
Hoogte deuren 6x 2,8 en 1x 3,25 m
Breedte deuren 4,30 m
2 stalen loopdeuren
Hoogte aanbouw 3,25 - 3,90 m
Aanbouw is ook aan te passen tot loods van 14 x 14 m
Zelf te demonteren. Vraagprijs € 2.500,00

(Loon)Administratie   Belastingaangiften
 Pensioenberekening  Bedrijfsadvies

MET KUBUS BESPAART U SERIEUS OP ACCOUNTANTSKOSTEN S OP ACCOUNTANTSKOSTEN

www.kubuslaarbeek.nl
laarbeek@kubus.nl
0499 423 933
06 124 245 82

Johan Duijmelinck
KUBUS Laarbeek  
De Wolwever 16  
5737 AE Lieshout 
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‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Kaartenexpositie in Aarle-Rixtelse 
bibliotheek
Aarle-Rixtel - Tot medio februari 
is in de bibliotheek in Aarle-Rixtel 
een tentoonstelling ingericht van 
zelfgemaakte kaarten. Lenie van 
Erp uit Lieshout is de maakster van 
al dit moois. De kaarten zijn uitge-
voerd in 3-D en embossing. Vooral 
de gekozen onderwerpen zijn zeer 
verassend.

Er staan cadeautasjes en schortjes, 
naast laarzen, een schildersezel en 

andere figuren. Het geheel blinkt 
uit door een hoge mate van afwer-
king en een mooie combinatie van 
kleuren. Een en ander is daarom 
echt de moeite waard om eens te 
komen bekijken tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek, op 
dinsdag van 14.30 tot 20.00 uur 
en op woensdag en vrijdag van 
14.30 tot 17.30 uur.

Nieuwe gemeentegids Laarbeek volgende week in brievenbus
Laarbeek - De nieuwe gemeentegids 
Laarbeek 2015 is klaar en valt volgende 
week bij u in de bus. De gemeentegids 
geeft een goed beeld van wat Laarbeek al-
lemaal te bieden heeft en staat vol prak-
tische informatie. De gids is een handige 
leidraad bij het zoeken naar informatie 
over de meest uiteenlopende organisaties, 
verenigingen en bedrijven. Ook zijn over-
zichtelijke plattegronden en een risico- en 
rampenwijzer in de gids opgenomen. 

De gemeentegids is gedrukt op FSC-
gecertificeerd papier en wordt huis-aan-
huis bezorgd door MooiLaarbeek. De gids 

is tevens gratis af te halen op het gemeen-
tehuis. Heeft u na 26 januari nog geen gids 
ontvangen? Mail dan onder vermelding 
van de gemeentegids Laarbeek en uw 
adres op info@aksemedia.nl of via tel. 0223 
– 668877.

De Gemeentegids App
Uw gemeentegids is ook als gratis applica-
tie in de App/GooglePlay Store te vinden. 
Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,9 
miljoen actuele adressen in heel Nederland, 
met bijbehorende informatie, altijd en 
overal te raadplegen. Wat u ook zoekt, de 
Gemeentegids App leidt u vanaf de plek 

waar u zich bevindt naar de 
dichtstbijzijnde vestiging.

Met daarbij de mogelijk-
heid om direct vanuit de 
vermelding de website te bezoeken, het 
bijbehorende telefoonnummer te bellen 
of de route ernaartoe weer te geven. Ook 
kunnen de gevonden gegevens worden 
doorgestuurd naar een e-mailadres, naar 
Social Media (Twitter, Facebook enz.) of 
onder Favorieten opgeslagen worden om 
ze de volgende keer nóg sneller te vinden. 
Met uw Smartphone of Tablet kunt u de 
QR code bij dit bericht scannen en direct de 
GemeentegidsApp downloaden.

Digitale gemeentegids SmartMap
Akse Media levert tevens een zeer ge-
bruiksvriendelijke en overzichtelijke di-
gitale gemeentegids, de SmartMap 
(www.Laarbeek.SmartMap.nl) gekop-
peld aan de gemeentelijke website, 
www.Laarbeek.nl. Deze is voorzien van alle 
informatie uit de papieren versie, Google 
Maps, een routeplanner met satellietcarto-
grafie en duidelijke zoekfuncties, en biedt 
door de interactieve wijzigingsmogelijkhe-
den de meest actuele adresgegevens van 
alle instanties. 

Voor zowel de gedrukte als de digitale ge-
meentegids geldt dat ze tot stand gekomen 
zijn dankzij de medewerking van adverteer-
ders, verenigingen en instellingen. Zij willen 
hiervoor hun hartelijke dank uitspreken.

Wijzigingen
Wijzigingen voor de gemeentegids kunt u 
rechtstreeks doorgeven aan de uitgever, via 
e-mailadres: redactie@aksemedia.nl (onder 
vermelding van gemeentegids Laarbeek), 
telefoonnummer 0223-673010, de bon 
achterin de gemeentegids of via de digitale 
gemeentegids www.Laarbeek.SmartMap.nl  

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

Op uw 
gourmetschaal
meer dan 10 
soorten vlees per 
persoon, compleet 
leverbaar! 

Gratis thuisbezorgd!

Eerste disco 2015 bij De Boemerang
Beek en Donk - Tienerwerk De 
Boemerang start vrijdag 9 januari 
om 19.30 uur met de eerste disco 
van het nieuwe jaar. 

De organisatie van De Boemerang 
heeft er weer heel veel zin in. 
Kom jij ook kijken tussen 19.30 en 
22.00 uur? De entree is gratis. Je 
dient je wel even in te schrijven via
www.deboemerangbeekendonk.nl. 

De ingang is gelegen aan de achter-
zijde van het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg te Beek en Donk. 
Je bent welkom vanaf 10 tot en 
met 15 jaar. De Boemerang wenst 
iedereen het beste voor 2015 en 
hoopt dat het voor eenieder een 
goed, gezond en muzikaal jaar 
mag worden.

Tok Tokkie…
staat voor betaalbare kinderopvang

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 17 JANUARI
VANAF 21:30 UUR

Feesten en partijen tot 80 personen vraag aan de bar of bel.

Bekend van o.a. Paaspop, 
Solar weekend, Festyland, 
3FM’s Glazen huis. Hebben 
in voorprogramma’s gespeeld  
van Golden Earring en Bløf. 
Een super groep voor een 
onvergetelijke avond.

Nieuwe locatie voor Alzheimer Café 
Laarbeek/Mierlo-Hout - De overheid 
stimuleert dat mensen met dementie 
langer thuis blijven wonen. In som-
mige gevallen zijn daarvoor meer aan-
passingen in de thuissituatie nodig. 
Maar wat is thuis precies mogelijk? 
Wie levert deze zorg? En kan iedere 
persoon met dementie daar gebruik 
van maken? 

Op donderdag 15 januari worden deze 
en andere vragen in het Alzheimer 
Café voorgelegd aan mevrouw Sylvia 
Matheij, casemanager bij Savant-zorg. 
In deze functie ondersteunt en advi-
seert zij mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. Naast een ruime gele-
genheid om vragen te stellen is er ook 
voldoende tijd om gezamenlijk ervarin-
gen uit te wisselen. Ook Laarbekenaren 
zijn hier welkom. In Laarbeek zelf is 
geen alzheimer café of iets dergelijks.

Het Alzheimer Café is een ontmoe-
tingsplaats voor iedereen die met 
dementie in welke vorm dan ook te 
maken heeft. In een ongedwongen 
sfeer kunt u lotgenoten ontmoeten, 
informatie krijgen en ervaringen delen. 

Elke derde donderdagavond van de 
maand in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in 
Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 15 janu-
ari zonder aanmelding vooraf langsko-
men. De entree is gratis. Vanaf 19.00 
uur bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee, het programma 
start om 19.30 uur. Na de inleiding is 
er tijd voor een drankje. Daarna kunt 
u vragen stellen en in discussie gaan. 
Rond 21.00 uur, na de afsluiting, is er 
gelegenheid om nog iets te drinken en 
na te praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur. 

Jongeren maken muziek in decembermaand

Beek en Donk - Volgens traditie staat 
december in het teken van muzikale 
expressie door jonge muzikanten. De 
zondag voor kerstmis, was het Anker 
het centrum voor een voorspeelcon-
cert. 

De zaal zat bomvol met ouders, 
grootouders en belangstellenden 
voor de leerlingen van de Stichting 
Muziekopleiding. De ene muzikant 
ietwat gespannen, de ander vol en-
thousiasme, speelden ze het ingestu-
deerde stukje muziek als volleerde po-
diummuzikanten. 

Voor zowel luisteraar als amateurar-
tiest altijd weer spannend. Zelfs na een 
uiterst korte periode dat ze bezig zijn 
met muziek maken durfden enkelen 

het al aan om het geleerde aan het 
publiek te laten horen. Blokfluittonen, 
trompetklanken en slagwerkroffels 
vulden de ruimte van het muziekcen-
trum. De voordrachtstukken van de 
gevorderde leerlingen klonken al echt 
volwassen. Deze voorspeelconcerten 
vormen een goede basis als voorbe-
reiding op een muzikale carrière bij 
harmonie Oefening & Uitspanning. 
Op oudejaarsdag was het oliebollen-
concert op het Heuvelplein door de 
leerlingslagwerkgroep en het leerlin-
genorkest. Na een mooi concert werd 
de jeugd getrakteerd op oliebollen en 
warme chocolademelk. Muziek vormt 
een creatieve uiting die mede zorgt 
voor een brede culturele vorming. De 
muzikanten bereiden zich daarmee 
voor op de diploma’s en daarmee op 

een plaatsje in het leerlingen of jeugd-
orkest. Bij voldoende kwaliteit volgt de 
uiteindelijke gang naar het grote orkest. 
Muziek iets voor uw kinderen? Meld 
ze dan aan via opleiding@oenu.nl.

Jongeren maken muziek in ‘t Anker

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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Fitness Groepslessen
Gratis drankjes

Personal Training

SquashPole Fitness
Pilates
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De basis van de Pilates methode ligt in het 
gecontroleerd uitvoeren van bepaalde bewegingen/
oefeningen gesteund en aangestuurd door de juiste 
spieren.
Versterking van met name alle buikspieren, de bil- en 
lage rugspieren levert het lichaam een sterk steunpunt 
in alle activiteiten. De methode kan fungeren als 
verlengstuk van een oefentherapie of fysiotherapeut, 
maar natuurlijk ook als een opzichzelfstaande workout.

PILATES

• Verbetert 
concentratievermogen

• Bewuste ademhaling
• Correcte 

bewegingstechniek 

• Goede 
lichaamshouding

• Meer energie
• Vermindert stress
• Krachtige spieren
• Grotere flexibiliteit

VOORDELEN VAN PILATES

Wil je gratis een groepsles of een privétraining ervaren? 
Kom dan naar onze open dag tussen 10:00 en 12:00 
uur! Voor vragen en reserveringen kunt u bellen naar 
Sportcentrum Coach: 0492 468 768

• Tevens bieden wij pilates lessen speciaal voor 
jongeren en ouderen en via zorgboog in balans 
zwangerschap pilates. 

INSCHRIJVEN OPEN DAG 
10 JANUARI

OPEN DAGzondag 11 januarivan 10.00 - 15.00

Willemstraat 3a | Beek en Donk | 0492 - 468 768

OPEN DAG

€34,-

€21,95
per maand*

all incl.!

* alleen op 11 januari 2015, vraag naar de voorwaarden

Collecteer mee voor de Hersenstichting

Zelfhulpgroep ‘Leven met een verslaafde’

Laarbeek - De collecte van de 
Hersenstichting wordt gehouden van 2 
tot en met 7 februari. Voor deze collecte 
is de Hersenstichting op zoek naar col-
lectanten. De Hersenstichting zet zich 
in voor alle mensen met een hersen-
aandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer beroerte, 
dementie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson en ADHD. 

Er komen per jaar 160.000 mensen met 
een hersenziekte bij. Bijna een half mil-
joen mensen kampen met blijvende 
ernstige gevolgen. Daarom vraagt de 
Hersenstichting uw hulp tijdens de col-
lecteweek in Laarbeek. U kunt zelf aan-
geven in welke straat en hoeveel uur u 
wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw 
medemens ermee. Twee uurtjes collec-
teren voor al deze mensen, dat is een 
kleine moeite voor een groot effect. 

U kunt u opgeven bij de collecteorgani-
satoren Claartje Thijssen, De Schoffel 22, 
Lieshout, tel. 0499-422275 voor Lieshout 
, Hanny Schooneveld, Dijkmanstraat 13, 
Aarle-Rixtel, tel. 0492-382141 voor 
Aarle-Rixtel, Maria Hendrix, Kloostertuin 
44, Beek en Donk, tel. 0492-466089 
voor Beek en Donk en Mariahout, via 
het hoofdkantoor van de Hersenstichting 
in Den Haag, 070-360 4816 of via 
www.hersenstichting.nl. 

Laarbeek - Nathalie Vogels houdt op 
dinsdagavond 13 januari, met onder-
steuning van Ben Rooijakkers, zelf-
hulpdeskundige van ZelfhulpVerbindt.
nl, de eerste bijeenkomst in 2015 
van ervaringsgroep ‘Leven met 
een Verslaafde’. De bijeenkomst 
is in het Franciscushof te Lieshout 
(Franciscushof 17). De ruimte is open 
vanaf 19.00 uur als u vooraf wat wilt 
vragen of persoonlijk bespreken met 
Nathalie.

Een verslavingsprobleem heeft niet al-
leen gevolgen voor de persoon zelf, het 
beïnvloedt ook de levens van anderen, 
zoals dat van u misschien. Maakt u zich 
ook zorgen en voelt u zich soms mach-
teloos? Heeft uw eigen leven te lijden 

onder het gebruik van uw naaste(n)? 
Tijdens de bijeenkomst praat iedereen 
vanuit eigen ervaring over wat er (h)
erkenbaar is in het patroon van ver-
slaving als bijvoorbeeld bij alcohol- of 
drugsgebruik en hoe dit mogelijk te 
beïnvloeden kan zijn. Hoe zijn/haar 
kind, partner, vriend(in) of het fami-
lielid te motiveren is om in behande-
ling te gaan. Daarnaast leer je met el-
kaar de kwaliteit van je eigen leven te 
verbeteren, ondanks de verslaving en 
bijbehorend middelen gebruik van de 
ander. Bewezen is dat het deelnemen 
aan zelfhulp leidt tot het vergroten van 
ieders zelfwaardering en het vermin-
deren van het beknellende gevoel van 
verantwoordelijk zijn voor het gedrag 
van de ander. 

Bent u partner, ouder, familielid of 
vriend(in) van iemand met een versla-
ving dan bent u van harte welkom met 
gelijkgestemden ervaringsverhalen, 
tips en/of trucs uit te wisselen. Praten 
met een lotgenoot helpt echt je eigen-
waarde te herstellen; makkelijker om te 
gaan met de situatie waarin je leeft; en 
het zonder schuldgevoel weer maken 
van keuzes voor jezelf. Je ervaart dat 
je niet de enige bent, dat je er niet al-
leen voor staat en dat je mag zijn zoals 
je bent.

Deelname is gratis en is/kan anoniem. 
Wilt u meer informatie of zich aanmel-
den, dan kan dat via: Nathalie Vogels, 
Tel. 06-16063324 en/of mail: beginnu.
nathalie@gmail.com.

De Vossenberg is een straat die loopt tussen de Rooijseweg en de Veghelsedijk, 
wat vroeger de Lieshoutse Heide was. Waar nu de splitsing van de Vossenberg 
is, liep vroeger een zandpad rechtdoor richting Jekschot. Uit een straatnamenlijst 
uit 1971 van de gemeente vinden we dat er maar 3 huizen stonden in de Vos-
senberg, en een PNEM-huisje. Verder woonden er de familie Stoop, Leenders 
en Corsten. Het was vroeger een onontgonnen gebied, heide en plassen. Op 
2 maart 1917 nam de gemeenteraad het principe-besluit tot ontginning van 
de Lieshoutse Heide. Het zou echter nog tot 13 mei 1919 duren, voordat in de 
gemeenteraad een uitgewerkt plan van de Grondverbetering- en Ontginnigs-
Maatschappij ter tafel kwam. Met het oog op een mogelijk renteloos Rijksvoor-
schot besloot de raad voorlopig met een klein stuk te beginnen, namelijk een 
oppervlakte van 10 ha langs de weg naar St.Oederode. Het was aanvankelijk 
de bedoeling, dat de gemeente de ontginning en exploitatie van de Lieshoutse 
Heide in eigen beheer zou houden. Toen de 10 ha gereed waren, kwam dan 
ook in de daarop vallende raadsvergadering van 23 juni 1919 een voorstel van 
burgemeester en wethouders om nogmaals 6 ha. In aansluiting op die ontgin-
ning, in cultuur te brengen: “Thans, nu de ploeg en het volk nog hier is, kan 
voordeliger nog een stuk worden omgewerkt, dan dat men daarvoor weder 
expres moet komen.” De raad was echter van andere mening, ‘dat men dan 
bijna genoodzaakt zal zijn een gemeente-opzichter aan te stellen’, en men voelt 
er niks voor om door de gemeente te laten boeren, dat zal de concurrentie maar 
in de hand werken. En zo is de ontginning langzaam maar zeker toch tot stand 
gekomen. En zoals overal in onontgonnen gebieden zullen er best wel vossen 
rond gezworven hebben, en zal men daar de naam aan ontleed hebben, maar 
dat is niet zeker.

Henny Bevers – van den Baar

* Uit het archief van de heemkundekring van Heide tot Kerkdorp
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P E D I C U R E  S A L O N

We bedanken onze klanten voor het vertrouwen in 
2014. Ook in 2015 staan we weer voor u klaar! 

We wensen iedereen een 
gelukkig nieuwjaar!

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl
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Fotograaf: Theo SchepersVoorverkoop Ganzekwekavonden Ganzegat

Jeugdreceptie de Gele Kielen

Kaartverkoop kletsavonden Mariahout 
Mariahout - Over een paar weken 
gaat het dak eraf in Mariahout. Na 
vele weken van voorbereiding zijn er 
namelijk de kletsavonden (24, 30 en 
31 januari), avond bond van oude-
ren (28 januari) en voor de jeugd de 
mini playbackshow (1 februari) in het 
Heidurp. 

Dit jaar is er wederom een schit-
terend programma tijdens de klets-
avonden, met veel artiesten van eigen 

bodem. Ook doet er dit jaar een nieuw 
Mariahouts  duo mee, waar als men 
het leuk vind om mee te doen, zich 
altijd volgend jaar bij aan kan sluiten. 
Schroom niet om er naar te vragen, zo 
kun je proberen of het iets voor jou of 
jullie is.

Verder zijn er nog enkele buiten dorp-
se kletsers aanwezig, die de avond 
compleet maken. Informatie over deze 
kletsavonden is verkrijgbaar bij Jan 

Egelmeers, tel. 06-22520224 of mail 
jantje1961@live.nl.

De avonden zullen rond de klok van 
23.30 uur afgelopen zijn, waarna nog 
een afterparty volgt om het stijlvol 
met een groot feest af te sluiten. De 
kaartverkoop is al gestart. Er zijn nog 
enkele kaarten te koop. Hiervoor kun 
je contact opnemen met Henk van 
Duijnhoven. Tel. 0499-422339 of 
06-12674967.

Aarle-Rixtel – De jeugdreceptie van 
het trio van de Gele Kielen werd ge-
houden op zaterdag 20 december. 
Het St. Margaretha gilde opende met 
een vendelgroet voor de jeugdprins, 
waarvan hij lid is. Ouders, familie en 
kennissen kwamen het trio felicite-
ren met hun benoeming als Prins, 
Prinses en Kleinvorst.

Die avond was er ook belangstel-
ling van voetbalclub ASV, de scho-
len van het trio en de groep BIG. 
Uit de dorpen van Laarbeek, zijn alle 
jeugdhoogheden met hun raad van 
elf op bezoek geweest. Prins Tim, 
prinses Lumy en kleinvorst Florian 
waren zeer onder de indruk van de 
vele gasten die er die avond zijn ge-
weest. Zij bedanken daarom iedereen 
voor de aanwezigheid. De laatste re-
ceptie waar het trio naar toe gaat is 
zondag 11 januari in Beek en Donk 
bij de Ganzendonckers. De jaarlijkse 

carnavalskrant wordt uitgereikt. En 
daarna is het wachten op de echte 
carnaval.

Het trio wenst iedereen een kei ge-
zellig carnavalsjaar toe en hoopt 
iedereen weer terug te zien in de 
Ganzenzaal tijdens de carnaval.

Het jeugdtrio van de Gele Kielen

Kaartjes Ganzendonckse Seniorenmiddag
Beek en Donk – Er zijn nog kaartjes 
verkrijgbaar voor de Ganzendonckse 
Seniorenmiddag, georganiseerd door 
de Club van 100 van de Teugelders 
van Ganzendonck. 

Met Brabants tonpraot kampioen 
2014 Ad Vermeulen, topkletser 
Frank Schrijen, de Ganzendonckse 
Dansmariekes, de Bruurs uit Lieshout, 
en de muzikale omlijsting van de 
Octopus band uit Beek en Donk zit het 
programma wel goed. Voeg hier het 
amusement van de groepen Erpel uit 
‘t Zekske uit Beek en Donk/Mariahout 
en Applaus uit Helmond aan toe en 
een geweldige middag is geboren. Kaartjes voor deze middag zijn voor 

€4,00 te verkrijgen bij Drogisterij Jo 
Ceelen aan het Heuvelplein in Beek en 

Donk. De Seniorenmiddag in muziek-
centrum het Anker op 31 januari duurt 
van 13.30 tot 16.00 uur.

De Octopus-band

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Aarle-Rixtel – De befaamde 
Ganzekwekavonden in Ganzegat 
vinden plaats op 24 januari en 7 
februari. Twee avonden die garant 
staan voor muzikaliteit en de no-
dige dosis humor. De zaalcommis-
sie is er weer in geslaagd om een 
prachtig programma samen te stel-
len. 

Naast de vertrouwde Ganzegatse 
groepen ‘De Velt Op’, ‘Gans Anders’ 
en een nieuwe Ganzegatse groep 
onder de naam ‘de Biermannen’, 
treden ook regionale grootheden 
als Andy Marcelissen, Rob Schepers, 
Rob van Elst, TaDaa en Jeroens Clan 
op. Dit mag u natuurlijk niet missen. 
Kijk voor het programma ook op 
www.ganzegat.nl.

Voorverkoop 
De voorverkoop voor de 

Ganzekwekavonden vindt plaats op 
zondag 11 januari om 11.00 uur in 
de Dreef in Aarle-Rixtel.  De Dreef is 
vanaf 10.00 uur geopend. De kaar-
ten kosten €12,50  per stuk. Weer 
er snel bij, want op is op. Eventueel 
overgebleven kaarten zijn verkrijg-
baar bij snoeperij Jantje en Edelsmid 
Johan van Bakel.

Seniorenmiddag 
Op zaterdag 24 januari vindt vanaf 
14.00 uur de Ganzegatse senioren-
middag plaats.  Na het succes van 
vorig jaar, wordt deze middag ook 
nu weer gehouden in multifunctio-
neel centrum de Dreef. Er zijn optre-
dens van onder meer Gans Anders, 
de Bruurs, Rien Bekkers en Plus 
Minus. Ook de Ganzegatse dans-
mariekes zetten hun beste beentjes 
voor. De muzikale omlijsting is in 
handen van Ganzegats Hofkapel. 

Prins Cellus den Uurste bezoekt met 
zijn complete gevolg deze middag. 
Kaarten voor deze middag kosten 
€6,50. Dit is inclusief een kop koffie 
of thee. De kaarten zijn verkrijgbaar 
bij snoeperij Jantje of via het dorps-
servicepunt in Zonnetij op maan-
dag, dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 11.00 uur.

Disco Dance party
Op de dinsdagavond vindt in de 
tent achter de Vrienden een heuse 
Disco Dance Party plaats, com-
pleet met verlichte dansvloer en 
disco- en carnavalsmuziek uit de 
jaren tachtig. Voor deze avond 
zijn entreekaarten verplicht. Deze 
kaarten kosten €10,00, maar daar-
voor krijg je 5 consumptiebonnen. 
Tijdens de voorverkoop van de 
Ganzekwekavonden op 11 januari 
zijn deze kaarten ook al te koop.

Suzanne heeft >120 out� ts

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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MooiBoerdonk
Mooi wonen in Boerdonk

‘Het Laat De Pastoor Koud’ bijna uitverkocht

KVO Boerdonk heet voortaan ‘Vrouwen van Nu Boerdonk’

Start kaartverkoop kof� etafel 
boerenbruiloft

Julian van de Vossenberg wint FIFA15 toernooi

Boerdonk - Midden vorig jaar heeft 
de Dorpsraad van Boerdonk plannen 
ontwikkeld om het dorp meer be-
kendheid te geven als mooi dorp om 
in te wonen. 

Tijdens de zomervakantie heb-
ben ze een stickeractie gehouden. 
In Boerdonk werden huis-aan-huis 
vijf stickers bezorgd. Deze kon men 
op de auto, scooter of fiets plakken. 
Degene met de leukste vakantiefoto, 
met daarop deze sticker, won een bon 
voor een lekker etentje bij restaurant 
’t Veerhuis. 

Mooi Wonen
Maar hier is het niet bij gebleven. Om 

een breder publiek te bereiken is er 
afgelopen week een bord geplaatst. 
Enkele enthousiaste en vakkundige 
dorpsraadleden hebben een bord, van 
vier bij vijf meter, geplaatst op een 
mooie locatie aan de N279 richting 
Veghel. De boodschap op dit bord is 
eenvoudig; wil je mooi wonen, denk 
dan ook eens aan Boerdonk.  

Website
Voor meer informatie verwijzen ze 
naar de website www.woneninboer-
donk.nl. Hierop staat beknopte infor-
matie over het wonen in Boerdonk en 
kunnen de bezoekers direct het wo-
ning- / kavelaanbod bekijken.

Boerdonk - Zoals inmiddels wel be-
kend zijn per 1 januari 2015 alle KVO 
afdelingen zelfstandig verdergegaan, 
gestopt of gefuseerd met Vrouwen 
van Nu. KVO Boerdonk is er trots op 
dat ze zich vanaf heden ‘Vrouwen van 
Nu Boerdonk’ mogen noemen.

De afgelopen maanden is veel werk 
verzet door met name de secretaresse 
en voorzitster. Mede daardoor gaan 
we nu allen met veel vertrouwen en 
119 leden een nieuwe toekomst tege-
moet.

Om het KVO tijdperk feestelijk af te 
sluiten werd op zondag 21 december 
de kerstviering afgesloten met een ge-
zamenlijke viering in de kerk en een 
kerstbrunch in Den Hazenpot. De toe-
spraak van Pastoor Rombauts, toepas-
selijke lezingen en zang van het KVO 
gelegenheidskoor brachten een goede 
en fijne kerstsfeer voor alle aanwezi-
gen. Ria Vilier, Marietje Bevers en Carla 
Dortmans werden onderscheiden met 
het KVO-Vrouwtje. Dit is een speldje 
dat bij een speciale gelegenheid van 
de KVO wordt uitgereikt. Ria Vilier en 
Marietje Bevers stoppen met LCW, de 
commissie levensbeschouwing, cul-
tuur en welzijn. Carla Dortmans stopt 

na 12,5 jaar als bestuurslid van KVO 
Boerdonk.

Door hulp van onze leden werd in de 
sfeervolle Hazenpot een smakelijke 
brunch voorgeschoteld. Daarnaast kre-
gen we ondersteuning van Agrarisch 
Boerdonk, in de vorm van agrarische 
producten, waarvoor dank. Door de 
muzikale bijdrage van ‘Quatre Voix’ 
werd de kerstsfeer nog hoger, natuur-
lijk met het mooie lied dat speciaal 
voor het afscheid van de KVO was ge-
schreven en gezongen. Het bestuur is 
zeer tevreden dat ze het KVO tijdperk 
op zo’n mooie en toepasselijke wijze 

hebben kunnen afsluiten. Met veel 
vertrouwen gaan ze 2015 tegemoet.

Heeft u interesse in wat Vrouwen van 
Nu Boerdonk u kan bieden in 2015, 
vraag dan gerust om informatie en/
of een programmaboekje. U kunt dit 
doen via een mailtje aan vrouwenvan-
nuboerdonk@gmail.com of door mid-
del van een telefoontje aan voorzitter 
Rosina Oppers, tel. 0413-211677.

Op donderdag 15 januari om 20.00 uur 
is de 1e Algemene Ledenvergadering 
in Den Hazenpot. U bent van harte 
welkom.

Boerdonk - Het was toch spannend 
voor de organisatie: hoe zal een FIFA15 
toernooi verlopen, kunnen ze de ruim 
30 spelers kwijt en duren de wedstrij-
den niet te lang. Maar ook; hoe het zit 
met de teams die tegen elkaar spelen, 
en nog meer van die vragen. 

De spelers konden ze plaatsen op drie 
schermen waarop het voor iedereen 
goed te zien was, en waar de deelne-
mers prima mee uit de voeten konden. 
Er werd twee tegen twee gespeeld, 
met iedere keer wisselende teams, dus 
je had nooit dezelfde medespeler. Toen 
iedereen vier wedstrijden gespeeld 

had, werden de punten geteld tot er 
8 spelers overbleven en deze speelden 
wel 1 tegen 1. 

Je waande je soms in een echt sta-
dion met de vele aanmoedigingen en 
het juichen bij de goals. En de oudste 
spelers (35 jaar) waren nog net zo fa-
natiek als de jongens van 16. Na de 
spannende poulewedstrijden, was de 
finale tussen Lars Vogels en Julian van 
de Vossenberg. Julian mag zich, na een 
2-1 overwinning, de eerste Boerdonkse 
FIFA15 kampioen noemen. Een prima 
geslaagd evenement, wat zeker een 
vervolg verdiend.

Boerdonk - Zoals eerder vermeld, 
loopt het storm op de kaartjes voor de 
Boerdonkse Toneelavonden. Dit jaar 
vinden deze plaats op 23, 24, 25, 28, 
30 en 31 januari in D’n Hazenpot te 
Boerdonk. 

De pastoor van een noodlijdende pa-
rochie zoekt steun bij het bisschopdom 
en bij een zustergemeente om de open-
staande rekeningen te kunnen voldoen. 
Dit loopt echter anders dan hij had ver-
wacht... De bisschop stuurt een secreta-
resse om te zien of de parochie nog wel 
‘levensvatbaar’ is en de steun vanuit de 

zustergemeente loopt wat averij op. In 
de parochie rommelt het een en ander en 
alle moeilijkheden bij elkaar leveren zo-
veel stress op bij de pastoor, dat hij niet 
meer kan functioneren. Dit maakt dat de 
parochie helemaal ten dode zou zijn op-
geschreven. Gelukkig is daar de schoon-
maakster die een krankzinnig reddings-
plan bedenkt en haar man en de  koster 
overhaalt om dit ten uitvoer te brengen. 
Dit levert hilarische situaties op. 

TV-optreden
Voor de oplettende kijker: Ger 
Gespeuld is 2015 goed begonnen met 

een TV-optreden! In het programma 
‘Reactor’ van SkylineTV, zijn Jolanda 
Bekkers en Peter Vogels te gast geweest 
om een en ander te vertellen over het 
nieuwe stuk. Voor de fans die dit gemist 
hebben, via http://goo.gl/leCLwo is het 
optreden terug te zien. 

Kaarten
En mocht je nog geen kaartje hebben, 
wees er snel bij! Over enkele dagen barst 
het Boerdonks toneelspektakel weer los 
en het zou toch zonde zijn om het te mis-
sen. Bel snel met Arna en Peter Vogels, 
tel. 0492-366516.

Boerdonk – Lenny Kuhr luidt op za-
terdag 10 januari het nieuwe jaar in 
met een Nieuwjaarsconcert in den 
Hazenpot in Boerdonk. Een concert 
met een lach en een traan.

Lenny: “Ik vind het eervol om zo 
dichtbij het nieuwe jaar te mogen 
beginnen en hoop dat ik met vele 
Boerdonkenaren en mensen uit de 
omgeving na afloop het glas kan hef-
fen op een gezond, geïnspireerd en 
muzikaal 2015. Ik roep ze hierbij op 
om het Boerdonkse muzikale nieuwe 
jaar in te luiden, met wat Dimitri van 
Toren ‘het mooiste Nederlandstalige 
liedjesprogramma’ dat hij ooit hoorde, 
noemde.

De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Aanvang 20.30 uur. Er zijn nog kaarten 
à €12,50 p.p. te reserveren via denha-
zenpot@home.nl of bel 0492-465530. 
Bij binnenkomst betalen aan de kassa. 
Beslis snel, want er zijn nog een be-
perkt aantal kaarten beschikbaar.

Boerdonk – Het aanstaande 
boerenbruidspaar, Pascal 
Timmers en Mieke van 
Deursen–Bevers wordt op 
carnavalsdinsdag 17 febru-
ari in het onecht verbonden.

Alvorens dit staat te gebeu-
ren, wordt in den Hazenpot 
om 12.00 uur een koffietafel 
geserveerd. Hiervoor dien je 
wel een kaartje te kopen. De 
kosten bedragen voor vol-
wassenen €10,00 en voor 
kinderen tot en met groep 8, €4,00. 
Deze kaarten zijn sinds 2 januari ver-
krijgbaar in gemeenschapshuis den 
Hazenpot te Boerdonk.

Na de koffietafel en trouwerij, rond 
de klok van 14.30 uur, is iedereen van 

harte welkom om het boerenbruids-
paar te komen feliciteren en er samen 
een gezellig feest van te maken. De or-
ganisatie van Boerenbruiloft Boerdonk 
ziet u graag op carnavalsdinsdag!

 Het nieuw geplaatste bord, 
naast de N279 richting Veghel

Julian van de Vossenberg

Het boerenbruidspaar, Pascal Timmers 
en Mieke van Deursen-Bevers

Nieuwjaarsconcert Lenny Kuhr in 
Boerdonk

 Lenny Kuhr

Uw robuuste 
keuken?

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

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

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

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

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

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

Het talent van deze week, Daan Beniers  kan zijn bon tot 
donderdag 15 januari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Daan Beniers

Daan Beniers van Judoclub Mariahout 
bemachtigde afgelopen zondag de eerste 
plaats bij het Buiten Regio toernooi in 
Mierlo

Judoclub Mariahout

Daan Beniers

voetbal

Jubilarissen gehuldigd bij RKVV ELI

Sparta’25 zoekt trainer 2e team 

Pieter Manders Blauwwitter 
2014 bij ELI

Lieshout - Bij voetbalvereniging ELI 
werd Pieter Manders door de leden 
van ELI en de supportersclub geko-
zen tot Blauwwitter 2014. Voorzitter 
Theo Spierings van de supporters-
club ELI maakte dit bekend tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van ELI op 1 
januari. 

De verkiezing van de Blauwwitter 
vond al voor het 29e jaar plaats. Pieter 

Manders is geen actieve voetballer ge-
weest, maar al vele jaren actief in de 
jeugdcommissie. Hij is leider en trainer 
van een jeugdteam van de Lieshoutse 
club. Ook is Pieter actief als accom-
modatiebeheerder, de contactpersoon 
voor de jeugdtoernooien, organisator 
van het nieuwe 9-tegen-9 toernooi en 
een ELI-vrijwilliger, die de jeugdafde-
ling een extra impuls wil geven.  

Pieter Manders

Lieshout - Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van voetbalvereniging ELI op 1 
januari, werden door voorzitter Nick 
Scheltens maar liefst 12 leden gehul-
digd. 

Jason van de Greef, Rob Spijkers, Bram 
Verkuijlen en Robert van Veggel ontvin-
gen een ELI-speldje voor hun zilveren 
jubileum. Harm Damen, Erik Donkers, 
Emiel van de Heuvel en Nick Scheltens 

zelf waren 40 jaar onafgebroken lid 
van de Lieshoutse voetbalclub. De ELI-
leden Hein Brouwers, Toon Korsten en 
Bert Maas kregen deze onderscheiding 

opgespeld vanwege hun gouden (50 
jaar) jubileum. Tenslotte werd Cor van 
Veggel onderscheiden vanwege zijn 
diamanten (60 jaar!) jubileum. 

Beek en Donk - Heb jij interesse om je 
verder te ontwikkelen als trainer? Als 
je jong, enthousiast, gedreven bent 
en denkt al over voldoende voetbal-
kennis en coachend vermogen te be-
schikken en je wilt je hierin nog ver-
der ontwikkelen, dan zou Sparta’25 2, 
uitkomende in de reserve 2e klasse, 
een mooie uitdaging kunnen zijn. 

Hun doelstelling is dat je samen met 
de hoofdtrainer van het eerste team, 
Harjan de Wit, de Sparta’25 senioren-
selectie de komende jaren naar een 
hoger niveau gaat tillen. Vereisten zijn 
verder: in het bezit zijn van minimaal 
TC 3 senioren en aandacht voor de 
Sparta’25 jeugd. Heb je interesse, neem 
dan contact op met Gery Snijders, via 
gerysnijders@outlook.com. 

Staand vlnr: Emiel van de Heuvel, Hein Brouwers, Nick Scheltens, Bert Maas, Toon 
Korsten en Cor van Veggel. Knielend vlnr: Rob Spijkers, Bram Verkuijlen en Erik 
Donkers. Niet op de foto: Harm Damen, Jason van de Greef en Rob van Veggel

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

Eigenaar:  Ellen Tappel
In gesprek met: Ellen Tappel en Hans Verbakel
Locatie:  Parklaan 6, Beek en Donk 

Redacteur:  Nikki Barten

De sfeer en gezelligheid behouden. Het 
leek bijna onmogelijk toen Lifestyle Center 
Laarbeek ruim 2.5 jaar geleden de deu-
ren opende in hun nieuwe pand naast het 
zwembad. Maar niets bleek minder waar. 
De sportschool blijft zich op alle fronten 
ontwikkelen, nieuwe leden melden zich aan 
en de sfeer en gezelligheid? Die zijn beide 
nog steeds in grote getalen aanwezig. 2015 
staat bij Lifestyle Center Laarbeek in het te-
ken van ‘verdiepen en verfijnen’. 

Ellen en Hans. Het is begin januari. Hebben 
jullie wel tijd voor dit interview?
“Het is gekkenhuis”, vertelt Ellen lachend. 
“Maar, dat weten we van tevoren en we 
werken, ook nu, met veel plezier.” Hans legt 
uit: “Het is al jaren zo dat je als sportschool 
jaarlijks een paar piekmomenten hebt. We 
zitten nu midden in zo’n piekmoment. 
Leden die al even niet geweest zijn, komen 
weer sporten en nieuwe leden melden zich 
aan. Wij zijn hier natuurlijk op voorbereid en 
vinden dit alleen maar leuk. Januari staat bij 
ons in het teken van resultaat gericht trai-
nen. De kerstkilo’s eraf en weer in shape ko-
men voor bijvoorbeeld de carnaval of een 
voorjaarsvakantie.”

Hoe pakken jullie dit precies aan?
Ellen: “Er starten deze week weer nieuwe 
programma’s in de groepslessen. Deze be-
vatten allemaal CORE-training. Met ‘core’ 
wordt het centrale gedeelte van je lichaam 
bedoeld, zoals je buik-, rug- en bilspie-
ren. Daarnaast is de Food Challenge weer 

gestart, waarbij je door middel van persoon-
lijke begeleiding in drie weken tijd je lichaam 
gaat resetten. Ook is de MILON-cirkel heel 
populair.” 

MILON. Dat is een woord dat je – als het 
over jullie sportschool gaat - regelmatig 
hoort onder de inwoners van Laarbeek. Wat 
is dit precies?
Hans: “MILON bestaat uit een cirkel van 
acht verschillende apparaten. Zes kracht-
apparaten, waarmee je al je spieren traint 
en twee cardioapparaten voor de conditie. 
MILON is bewezen veel effectiever dan alle 
andere fitnessapparatuur. Je maakt twee 
rondes in de MILON-cirkel. Na slechts 35 
minuten heb je een totale workout gehad.”  
Ellen vult aan: “MILON werkt enorm resul-
taatgericht. Het voordeel is dat je het op elk 
moment kunt doen. We zijn tachtig uur per 
week open. Daarnaast worden alle appara-
ten door een instructeur voor jou ingesteld. 
Door middel van een eigen chipkaart blijven 
alle instellingen voor jou opgeslagen, zodat 
de apparaten zich meteen in de goede posi-
tie en zwaarte zetten en jij dat niet meer zelf 
hoeft te doen. Laagdrempelig en makkelijk 
dus!” 

Stel, jullie hebben de lezer getriggerd. Hij 
of zij wil MILON proberen. Wat dan?
Ellen: “Dan stel ik voor om eens bij ons langs 
te komen, zodat we meer informatie kun-
nen geven. Het fijnste voor ons is als je een 
afspraak maakt.” Hans vult aan: “Heb je de 
MILON-cirkel minimaal twintig keer gepro-
beerd maar geen resultaat? Dan krijg je je 
geld terug. Wij geloven namelijk zo sterk in 
dit concept, dat we zeker weten dat het bij 
iedereen resultaat boekt.”

2015 staat bij jullie in het teken van ‘ver-
diepen en verfijnen’. Hoe gaan jullie dit 
precies doen?
Ellen: “We hebben een heel brede doel-
groep in de sportschool. We willen voor ie-
dereen wat te bieden hebben en liefst zelfs 
nog een beetje extra. Zo proberen we voor 
iedere doelgroep wat te doen. Een voor-
beeld daarvan is de maand maart, die bij ons 
in het teken van goede doelen staat.  We 
nemen al onze activiteiten kritisch onder de 
loep en verbeteren daar waar nodig. Dat zijn 
facilitaire zaken, zoals de sauna die we pas 
weer gerestyled hebben, als ook de trainin-
gen die wij geven.”

Voor de mensen die het voornemen hebben 
om te gaan sporten, maar nog geen actie 
ondernomen hebben, die …
“Zijn bij ons van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding. 
Je mag ook altijd een proefles komen doen”, 

vult Ellen de zin aan. Zowel Ellen als Hans 
bekrachtigt: “Bij Lifestyle Center Laarbeek 
kom je niet alleen om te sporten. Het is hier 
laagdrempelig, gezellig en lokaal. Je ziet vrij-
wel altijd dezelfde gezichten en wordt niet 
als nummertje behandeld. Wij proberen het 
sporten voor de leden zo aangenaam moge-
lijk te maken. Ons doel? Binnenkomen met 
een glimlach en naar buiten gaan met een 
‘big smile’!” 

Nieuwsgierig? Kijk op de website www.life-
stylecenterlaarbeek.nl. 
Mail: info@lifestylecenterlaarbeek.nl 
of bel: 0492-462521

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

IN GESPREK MET...  LIFESTYLE CENTER LAARBEEK 
Hans Verbakel en Ellen Tappel in de MILON-cirkel
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Programma / Uitslagen

korfbal

Flamingo’s
Uitslag 3 januari 
Odisco – PupE2 5 – 17 

Programma Zaterdag 10 januari
Sporthal Lieshout
10.00 Pup E2 – Be Quick
10.00 PupE1 – Oxalis 
11.00 PupD2 – De Korfrakkers
12.00 PupD1 – Kv Rooi
13.00 PupB1 – United 
Sporthal Sint-Oedenrode
11.00 Nijnsel – PupE3
Sporthal Schijndel
15.10 Avanti (S) – AspC1

Programma Zondag 11 januari 
Sporthal Lieshout
12.30 Sen 2 – ODIO 2 
13.45 Sen 1 – Tuldania 1 

Programma Woensdag 14 januari
Sporthal Sint-Oedenrode
21.00 Odisco MW1 – MW1 
Sporthal Erp 1.00 De Korfrakkers R1 – R1 

 badminton

Badminton Club Lieshout
Programma 11 januari
13.00 BC Shot 5 – 
          BCL-1/BouwCenter Swinkels
10.00 BV Lith U13-1 – 
          BCL-U13/VKS Autoservice
10.00 BC Veerkracht M2 – 
          BCL-H1/Sportpoint Gemert

Programma 14 januari
20.00 Eerste senioren ‘beginners-training’

biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen
Jan Crooijmans – Dennis van Dommelen  0-3
Marcel Bekkers – Jan Crooijmans  3-0
Koen Rooijakkers – Philip Oosthoek  0-3
Niels Schoonings – Dave van de Burgt  0-3

Stand per 2 januari
1.Dave van de Burgt  11-25
2.Marcel Bekkers  10-21
3.Niels Schoonings  9-20
4.Philip Oosthoek  10-19
5.Dennis van Dommelen  1-17

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 5 januari 
Fons van der Linden - Tonnie Raaijmakers  0-2
Cor Oppers - Antoon Wagemans  0-2
Piet van Zeeland - Rinie van de Elsen  0-2
Antoon van Osch - Evert Baring  2-0
Piet Goossens - Theo van Hoogstraten 2-0
Jan van Dijk - Joop Kerkhof  0-2

Jan van Hout - Hans de Jager  0-2
Lou Muller - Cor Verschuren  0-2
Harrie Poulisse - Cor van den Berg  2-0
Huub Biemans - Frits Wilbers  0-2
Antoon Rooijakkers - Antoon Smits  0-2
Henk Verhappen - Lambert van Bree  2-0
Henk Jansen - Jan Verbakel  2-0
Leo van Griensven - Ad de Koning  0-2
Henk van de Vegt - Henk Verhappen  0-2
Henk Jansen - Hans van der Ligt 0-2

Uitslagen dinsdag 6 januari 
Hans Heldoorn - Theo Verheijen  0-2
Frits Tak - Piet van Zeeland  0-2
Henk Meerwijk - Fons van der Linden  0-2
Rinie van de Elsen - Evert Baring  0-2
Frits Poulisse - Hendrik Korsten  2-0
Bert van de Vorst - Theo van Rossum  0-2
Mari Verbakel - Leo Migchels  0-2
Frits Wilbers - Harrie van Kleef  0-2
Wim Swinkels - Antoon Smits  0-2
Harrie Bouwmans - Huub Biemans  2-0
Marinus Steegs - Jan van Neerven  0-2
Guus van de Elsen - Gerrit van Osch  0-2
Henk van den Bergh - Tonny de Louw  0-2
Henk Mastbroek - Hans Wagelmans  0-2
Ad Barten - Henk van de Vegt  0-2
Herman van de Boom - Lambert van Bree 0-2

bridgen

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 6 januari 
1. Helma en Annie    60,83%
2. Rie en Pieta    59,38%
3. Diny en Jos     57,81%
4. Riet en Jos    57,81%
5. Cor en Nelly    56,67%
De volgende zitting is op dinsdag 13 januari, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk.

De Poort van Binderen
Uitslag dinsdag 6 januari
1. Lies en Lodewijk              61,59 %
2. Josephine en Emmie      61,04 %
3. Frans en Cellie                  57,08 %
4. Marian en Joop                55,49 %
5. Marianne en Leny           54,93 %

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 6 januari
0-1   Erick Robbescheuten - 
        Chris v. Laarhoven 
0-1   Frans v. Hoof - André Bergman 
½-½ Aloys Wijffelaars - 
         Johnny v.d. Laarschot
1-0   Thijs Knaapen - Albert v. Empel

Programma 13 januari
Zjon v.d. Laar - Dirk-Jan Gloudemans 
André Bergman - Jef Verhagen 
Thijs Knaapen - Hein v. Bree 
Hans Claas - Erick Robbescheuten

badminton Jos Kluijtmans ‘vrijwilliger van het 
jaar’ bij Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Jos Kluijtmans is dit jaar 
unaniem uitgeroepen tot ‘vrijwilli-
ger van het jaar’ bij Badminton Club 
Lieshout. Jos zet zich al vele jaren in 
voor de vereniging met allerhande 
‘hand- en spandiensten’ variërend 
van het schrijven in het clubblad tot 
het mede-organiseren van de mid-
weekcompetitie en van het opzet-
ten van een toto tot het maken van 
teamverslagen. Kortom: een échte 
vrijwilliger die overal actief is.

Vrijwilligers van levensbelang
Badminton Club Lieshout is erg trots 
op al haar vrijwilligers. De vereniging 
heeft er gelukkig vele en daardoor 
kan de vereniging goed functione-
ren. De vrijwilligers zijn immers ‘de 
smeerolie’ van de vereniging. Zij 
besturen de vereniging en zij vullen 
hem ook in. Zij organiseren de eve-
nementen en zij doen ook gewoon 
mee. Kortom de vereniging zijn de 
vrijwilligers: deze twee zijn dezelfde 
personen en zijn niet los van elkaar 
te zien. Zonder vrijwilligers geen ver-
eniging. Om die reden zijn alle vrij-
willigers van levensbelang voor een 
vereniging. Ook voor Badminton 
Club Lieshout.

Gelukkig heeft Badminton Club 
Lieshout vele vrijwilligers. Sommigen 
vallen erg op, staan vaak voorop, 
doen werk in de frontlinie en zijn 
steeds zichtbaar. Sommigen vallen 
minder op, staan niet vaak voorop 
en doen vooral het werk achter de 

schermen. Jos Kluijtmans is zo ie-
mand. Al vele jaren. Jos doet im-
mers al vele jaren vrijwilligerswerk 
voor onze vereniging, met name 
achter de schermen. Het werk wat 
hij doet is niet in de frontlinie, valt 
niet direct op, maar is wel van heel 
groot belang voor onze vereniging. 
Mede dankzij Jos wordt bijvoorbeeld 
het clubblad iedere acht weken weer 
gevuld. Iedereen heeft hem wel 
eens zien zitten in de kantine met 
zijn schrijfblokje voor zich om weer 
een leuk interview af te nemen van 
‘één-of-ander-lid-met-een-verhaal’. 
Dit om daarmee weer een, vaak 
grappig en leuk geschreven, item te 
produceren voor in het clubblad ‘De 
Kijk Op…’. Ook is Jos de man achter 
de schermen van de midweekcom-
petitie. Samen met ‘maatje’ Peter 
van der Tol is hij al jaren actief om 
de midweekcompetitie te organise-
ren voor de vereniging. En, het leuke 
is, dat hij zelf ook nog mee speelt in 
die competitie. Zo zie je weer dat de 
vrijwilligers niet alleen iets voor de 
vereniging doen, maar ook gewoon 
de vereniging zijn. Ook is Jos altijd 
degene die een stukje schrijft over 
het presteren van het team waar hij 
in speelt. Op die wijze draagt hij dan 
weer bij aan ‘externe communicatie’ 
van de vereniging, waardoor de ver-
eniging én de midweekcompetitie in 
Lieshout én omstreken de benodig-
de aandacht krijgt.

In het verleden heeft Jos ook bij di-
verse evenementen een toto geor-
ganiseerd om zo de saamhorigheid 
van de vereniging verder te ver-
sterken. Gewoon door iets simpels 
te organiseren trekt hij de mensen 
samen en voegt hij iets toe waar-
door de groep gezamenlijk weer een 
leuk item heeft. Kortom: Jos is een 
echte actieve vrijwilliger die op ver-
schillende fronten voor Badminton 
Club Lieshout actief is. Niet altijd op 
de voorgrond, maar wel op diverse 
terreinen, waardoor hij een meer 
dan welkome bijdrage geeft aan 
de vereniging. Om die reden is Jos 
Kluijtmans dit jaar de méér dan te-
rechte winnaar van de eretitel ‘vrij-
williger van het jaar’.

Jos Kluijtmans is niet alleen een zeer 
actieve ‘vrijwilliger van het jaar’, 
maar ook een zeer actieve speler

Kevin van Schijndel wint ASV’33 Nieuwjaarscross

Lieshout – Runnersclub Lieshout 
houdt op vrijdag 9 januari een nieuw-
jaarsreceptie voor alle leden. Deze 
vindt om 20.00 uur plaats in zaal De 
Koekoek in Lieshout. 

Na een voorwoord van de voorzitter 
wordt de wandelaar of wandelaarster 
van het jaar bekendgemaakt. Voor het 
eerst wordt ook een runner of runster 
gekozen, voorheen was dit telkens een 

runner en runster. Dit jaar kan de run-
ner dus zowel een man als een vrouw 
zijn. Tot slot wordt de vrijwilliger van 
het jaar bekendgemaakt.

hardlopen Nieuwjaarsreceptie Runnersclub 
Lieshout

Aarle-Rixtel - De nieuwjaarscross van 
2015 is dit jaar gewonnen door B-speler 
Kevin van Schijndel. Kevin troefde hier-
mee de spelers van de selectie af.

Jaarlijks wordt de nieuwjaarscross ge-
houden op de eerste zondag van het 

nieuwe jaar. Helaas is de cross voor 
de jeugd dit jaar niet doorgegaan, 
maar voor de senioren wel. De deel-
nemers vertrokken om 14.00 uur voor 
het rondje van zo’n 3 kilometer. Kevin 
was hierin duidelijk de snelste, gevolgd 
door Robbert Mol (vorig jaar ook al 2e) 

en Nick Hendriks. De winnaar van vo-
rig jaar, Stijn van Dinther, moest het dit 
jaar doen met een 4e plaats. Speciale 
vermelding is er voor hoofdtrainer Han 
van Rosmalen, die in de categorie 35+ 
de snelste was!

Beek en Donk – Het bestuur van HSV 
Het Geduld is op vrijdag 9 januari bij 
Café van de Burgt aan het Heuvelplein 
aanwezig, om de visvergunningen 
voor 2015 uit te delen. 

Zij hopen op een grote opkomst, 
dit jaar hebben zij geen bezorger(s) 
die na 9 januari de betaalde ver-
gunningen rondbrengt. Er heeft 
zich niemand aangemeld voor 

deze taak. Dit probleem wordt la-
ter opgelost. De vergunningen af-
halen kan tussen 19.00 en 21.00 
uur.

Oliebollenverschieting  bij Strijd in Vrede
Beek en Donk - De leden van Strijd in 
Vrede konden zaterdag 3 januari el-
kaar een gelukkig nieuwjaar wensen. 
Natuurlijk bleef het niet bij handen 
schudden en kussen. Er werd ook ge-
schoten, maar dan wel in ‘oliebollen-
stijl’. 

Proberen oliebollen te raken met je pijl 
over een afstand van 25meter. Raak 

leverde je veel punten op en met die 
punten vervolgens zo dicht mogelijk 
bij 2015 te komen. Mocht het je niet 
lukken om oliebollen te raken, kon je 
ze nog altijd eten. De barvrijwilligers 
zorgden voor voldoende aanvoer van 
smakelijke bollen en ze werden dan ook 
gretig verslonden. Na 25 pijlen werd er 
geteld en kon de eindstand bekendge-
maakt worden. De scores varieerden 

enorm, maar er was 1 schutter die 
in de buurt van 2015 was gekomen. 
Louis van de Zanden mocht een mooie 
wisseltrofee in ontvangst nemen. 2015 
is hiermee gestart voor Strijd in Vrede 
en ze zullen zien welke trofeeën de ko-
mende tijd nog gewonnen gaan wor-
den door hun schutters.

handboogschieten

vissen Afhalen visvergunningen HSV Het Geduld

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Hallo wereld
Het thuisgevoel
in Beek en Donk
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Over the top! 
De laatste week mogen we denk ik 
wel concluderen, dat we een beetje 
overdreven de dagen zijn doorgekomen. 
Bij een enkeling thuis zijn het misschien 
gewone dagen geweest, maar bij 
de meesten zal het kerstgebeuren, 
het feest van oud op nieuw en 
nieuwjaarsdag, uitbundig zijn gevierd 
en overduidelijk wat overtrokken zijn 
geweest! Een overvloed aan drinken en 
eten is ons deel geweest en we hebben 
het ons goed laten welgevallen. Tijdens 
een spelletje poker, thirty seconds of 
Party en Co. werd er volop gedronken, 
waarna het weer tijd werd om te 
dineren in vier, vijf of meer gangen. En 
niet zomaar aardappeltjes met jus en 
een lapje kipfilet met rode bietjes! Nee, 
een volgestouwde kalkoen, een lekker 
konijntje of een hertenbiefstuk werd er 
opgediend. En dat alles opgedirkt met 
een tafel die fantastisch opgemaakt 
was; met kaarsjes, servetten, het 
mooiste servies en een hagelwit 
tafelkleed.
Aan de heren van het 
wereldkampioenschap darten in 
Engeland, was in ieder geval wel te 
zien dat ook zij goed ‘gegeten en 
gedronken’ hadden! Niet alleen deze 
aanblik laat zien dat zij ‘overdone’ 
genieten van de geneugten des levens. 
Ook op het podium wordt een spelletje 
gespeeld, om elkaar ook mentaal de 
loef af te steken, wat soms óók buiten 
proporties gebeurt. Het vertragen van 
het spel, slappe handjes geven, elkaar 
niet aankijken gedurende het spel, 
elkaar kleineren met gebaren, gezichts- 
en lichaamsuitdrukkingen en noem 
maar op, zijn dingen die rondom de 
‘okki’ plaatsvinden.
We zullen ook maar niet spreken over 
de bijnamen die zij ‘dragen’, zoals 
Mighty Mike, the Power, the Machine, 
Jackpot, the bullit en zelfs de bijnaam 
Over the top, heb je voorbij kunnen 
zien komen!
Deze ‘nicknames’ geven een enorm 
zelfvertrouwen aan de persoon in 
kwestie en de tegenstander moet zo al 
op een 1-0 achterstand gezet worden. 
Het boezemt eventueel een angst in 

voor de tegenstander en als er ook nog 
een geweldig muzieknummer gedraaid 
wordt tijdens de opkomst, komt er bij 
menigeen kippenvel op de armpjes. Of 
men krijgt ‘chickenskin’ van die twee 
mooie dames die telkens met de heren 
meelopen en hen voorgaan bij het 
betreden van het dartpodium. 
Dames die, als je het mij vraagt, er niet 
óver maar to the top uitzien, toch?
Maar al deze overdrevenheid hoort 
bij deze sport. Want we kunnen het 
toch wel een topsport noemen? Het 
heeft immers van alles in zich, wat het 
ook een echte sport maakt zoals strijd, 
beleving, een tegenstander, winst en 
verlies, supporters, een ‘scheids’ en 
noem maar op. 
Dat daar nu eenmaal meer sensatie 
bij komt kijken dan bij een doorsnee 
voetbalwedstrijd is niet zo verwonderlijk, 
als je kijkt naar de spelers die zo’n 
wedstrijd moeten spelen. Alhoewel bij 
sommige voetbalclubs soms ook hele 
bijzondere spelers spelen, die dan ook 
extra opvallen; is het niet qua uiterlijk, 
dan wel qua beleving van het spelletje, 
qua vijandigheid, qua beheersing van 
het voetbalspel en noem maar op.
Maar ‘over the top’ is het bij de echte 
genieter van topsport nooit! Die 
genieten altijd en overal!
In alle opzichten een Topjaar 2015 
toegewenst!

R. van den 
Enden

COLUMN

Jos Rovers gehuldigd voor 
50-jarig lidmaatschap

Aarle-Rixtel - Jos Rovers is op de 
nieuwjaarsreceptie door de voorzitter 
gehuldigd voor het 50-jarig lidmaat-
schap bij ASV’33. Jos is, naast zelf 
vroeger te voetballen (o.a. in het 1e 
elftal), al die jaren al erg actief bin-
nen ASV’33. Hij heeft lang deel uitge-
maakt van het bestuur. Als wedstrijd-
secretaris, secretaris en daarna 8 jaar 
als voorzitter.

In de tijd dat Jos voorzitter was werden 
onder meer de kantine en de kleedka-
mers volledig gerenoveerd en een start 
gemaakt met de renovering van de 
velden. Toen Jos de voorzittershamer 
overdroeg aan Michel Driessen, heeft 

hij de VUT-club opgericht. Deze club 
zorgt er elke week voor dat het sport-
park geweldig wordt bijgehouden. Een 
club mensen waar ASV’33 erg trots op 
is. 

Jos heeft al verschillende onderschei-
dingen ontvangen voor zijn vrijwilli-
gerswerk bij ASV’33:
Ere-lid ASV’33, NKS speld in goud, 
KNVB speld in goud en zilver en Lid 
in de orde van Oranje Nassau. Het 
bestuur van ASV’33 feliciteert Jos van 
harte met het 50-jarig lidmaatschap en 
wil hem bedanken voor zijn inzet voor 
ASV’33. Ze hopen dat ze nog lang van 
zijn inzet mogen genieten.

Jos Rovers (m), samen met zijn vrouw Corrie (l) en voorzitter Michel Driessen (r)

Uitslag loterij pennenactie ASV’33 

Mari van de Rijt erelid vv Mariahout

Aarle-Rixtel - De pennenactie van 
ASV’33 heeft €2.750,00 opgebracht 
en dit bedrag kan nog oplopen. 
ASV’33 wil iedereen die aan deze ac-
tie heeft bijgedragen, van harte be-
danken.

Op de nieuwjaarsreceptie van 4 janu-
ari heeft de trekking plaatsgevonden 
van de loterij, welke gekoppeld was 
aan de pennenactie. Maurice Spetter, 
hoofdorganisator van de actie, liet een 
van de dames van ASV’33 een lotje 
trekken uit een grote beker, waarin alle 
verkochte loten zaten.

Prijzen
De hoofdprijs, een XBOX 360,  is ge-
vallen op lotnummer 1415. De 2e 
prijs, een mooie verrekijker, is gevallen 
op lotnummers 2474 en 320.

De prijzen zijn af te halen in de be-
stuurskamer op vertoon van het lotje. 
Er zijn ook prijzen uitgereikt aan de 
leden die de meeste pennen ver-
kocht hebben. Sil Hoogenboom had 
met maar liefst 40 pennen de meeste 

pennen verkocht en kreeg daarvoor 
een ASV’33 bal en een bon van 
Sportshop Laarbeek. Rik Vossen en 
Len van Berlo hadden ieder 20 pennen 
verkocht en kregen hiervoor ook een 
ASV’33 bal.

Rik Vossen (r) en Maurice Spetters (l) Sil Hoogenboom verkocht maar liefst 40 pennen

Eerste prijs voor Daan Beniersjudo

Mariahout - Acht judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgeno-
men aan het Buiten Regio toernooi, 
dat zondag 4 januari werd gehouden 
door Budoclub ‘De Hechte Band’ uit 
Mierlo. 

Daan Beniers wist met aanvallend 
judo twee van zijn partijen met ippon 
winnend af te sluiten. In de tweede 
partij waren zijn tegenstander en hij 
erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk 
wist Daan op beslissing deze par-
tij naar zich toe te trekken. De vol-
gende partij won hij op yuko. Met 
vier winstpartijen was een mooie en 
verdiende eerste plaats het eindre-
sultaat. Freek Beniers zat net als zijn 
broer in de winning mood en wist 
2 partijen winnend af te sluiten met 

een verdienstelijke tweede plaats tot 
gevolg. Een tweede plaats was er ook 
voor Fabrizio Deben. Hij wist 2 par-
tijen te winnen en ondanks de laatste 
verliespartij wist hij zijn tweede plaats 
op punten nipt veilig te stellen.

Joost van den Boogaart behaalde 
eveneens een tweede plaats. Met 
houdgrepen wist hij drie partijen met 
ippon winnend af te sluiten. Marco 
van Vijfeijken wist met één winstpar-
tij een vierde plaats te behalen. Sem 
de Rooij werd eveneens vierde. In een 
zware poule wist hij toch veel tegen-
stand te bieden, maar net nog geen 
winstpartij binnen te halen. Stan van 
den Boogaart zat in een grote en pit-
tige poule van zes judoka’s. Hij wist 
met veel inzet een winstpartij binnen 

te halen en werd vijfde. Eveneens 
een vijfde plek was er voor Sanne de 
Rooij, die in deze sterke poule helaas 
geen winstpartij wist te behalen.  

Mariahout - Mari van de Rijt is ver-
kozen tot erelid van voetbalclub 
Mariahout. Na 13 jaar trouwe dienst 
heeft Mari afscheid genomen als be-
stuurslid van de vereniging.

Mari heeft de club een enorme dienst 
bewezen, waardoor de vereniging 
besloot hem tot erelid te kronen. Mari 
blijft zich inzetten voor de vereniging 
en draagt daarnaast zijn steentje bij in 
de klusploeg.

Daan Beniers werd 1e na 
een paar goede partijen

Van Schijndel 
Passie voor wonenPassie voor wonen

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

Theo Donkers blijft trainer RKVV ELI
Lieshout - Theo Donkers blijft ook in 
het komende seizoen trainer van de 
jonge selectie van ELI.  

Deze Lieshoutse trainer is sinds dit sei-
zoen voor de 3e keer trainer van de 
ELI-selectie. Theo Donkers was eer-
der gedurende 6 en later nog eens 
3 seizoenen trainer van de selectie. 

Momenteel staat de Lieshoutse ploeg 
op de 3e plaats in de 5e klasse. 

ELI-trainer Theo Donkers

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Donderdag 8 januari
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

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

Nieuwjaarsborrel bij Thuis
16.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 januari 
Raopers glossy uitlopen
10.00 uur, Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

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

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

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

Zondag 11 januari 
Voorverkoop Ganzekwekavonden
11.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

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

Nieuwjaarsconcert St. Caecilia
13.00 uur, Dorpshuis Lieshout

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

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

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

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

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

Donderdag 15 januari 
Lezing Anita Slaats over betekenis 
provincie en waterschap voor de natuur
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

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

Zaterdag 17 januari 
Clubkampioenschappen TTV Een en 
Twintig
11.00 uur, Tafeltennishal, Otterweg 37, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

50+ bal CV de Raopers
19.30 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Band ‘Twenty Sicks’
21.30 uur, Cafe bar Bij-Ons,
Beek en Donk

Zondag 18 januari 
Midwinterconcert KiKo: Annie’s 
Fameous Hairspray
11.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

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

Midwinterconcert KiKo: Annie’s 
Fameous Hairspray
13.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Wandel/puzzeltocht
14.00 uur, Vanuit kantine ELI, Lieshout

De jeugdorkesten en de Snoepjesdief!
14.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Luikse Markt
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Maandag 19 januari 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, Beek en Donk

Woensdag 21 januari 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 22 januari
Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Vrijdag 23 januari 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 24 januari 
Winterwandeling Pak de Biezen
10.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Wedden dat je lacht
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zondag 25 januari 
BC Mixed Open Jeugdtoernooi
9.00 uur, Sporthal d’n Ekker,
Beek en Donk

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