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 Drie Laarbekenaren nemen deel aan de Arctic Challenge Tour in Scandinavië

Een barre tocht door een maagdelijk sneeuwlandschap

“Gossimijne, dit is fantastisch!”

Cor van den Berk ontvangt Ereblijk van de gemeente Laarbeek

Redacteur: Martin Pick
Fotograaf: Martin Pick

Beek en Donk – Vanuit het bedrijf In-
tracare (Veghel) gaan vier mannen op 
zaterdag 11 januari beginnen aan een 
ijskoud avontuur dicht bij de poolcir-
kel. Dit zijn Jan van Geest, Ton van 
der Venne en Jos van den Broek uit 
Beek en Donk en Henk van Vegt uit 
Vuren. Verdeeld over twee teams ne-
men zij deel aan de Arctic Challenge 
Tour in het noorden van Scandinavië. 

Richting Noordpool
De ‘Artic Challenge’ is een toertocht 
van 7500 kilometer, die afgelegd 
wordt met personenauto’s. De tocht 
is een test voor de deelnemers om 
te zien hoe ze kunnen omgaan met 
stress, vermoeidheid, kameraadschap 
en tegenslagen. Dit alles vindt plaats 
onder Arctische omstandigheden. 
Alle teams hebben de mogelijkheid 
de tocht te volbrengen voor een 
goed doel dat ze zelf uitkiezen. De 
teams van Intracare hopen met deze 
tocht geld op te 

halen voor het goede doel ‘Young 
Focus Filipijnen’. 

Alles werkt op GPS
De deelnemers krijgen op zaterdag 
11 januari om ongeveer 12.00 uur 
het eerste GPS- coördinaat. Zelf we-
ten ze nog niet waar de tocht hen zal 
brengen. Als ze het eerste stuk heb-
ben afgelegd, krijgen ze meteen het 
volgende coördinaat. De tocht begint 
met een 2500 kilometer lange eerste 
etappe, die in 36 uur moet worden 
voltooid. De rest van de 7500 kilome-
ter lange tocht zullen ze weinig zon 
zien, maar heel veel sneeuw en waar-
schijnlijk een prachtig Noorderlicht. De 
twee teams van Intracare zijn als volgt 
verdeeld: Jan zal in de eerste auto rij-
den samen met Jos. De andere wagen 
wordt bemand door Ton en Henk. 

Young Focus
Het goede doel 
waarvoor ze 
rijden is het 

geesteskind van Jan van Geest. Om-
dat zijn vader vaak op de Filipijnen 
verbleef en de schrijnende armoede 
daar aanzag, raakte Jan besmet met 
het virus. Hij kwam in contact met 
Paul van Wijngaarden die via de 
stichting ‘Young Focus’ iets probeert 
te doen voor de kinderen van ‘Smo-
key Mountain’. Deze ietwat idyllische 
naam is de aanduiding voor een gro-
te vuilnishoop in het midden van de 
hoofdstad Manila. Op deze berg sor-
teren kinderen het afval. Ongevaarlijk 
is dat niet, want zoals de naam al doet 
vermoeden, is er constant gevaar je te 
verwonden. 

‘Young Focus’ probeert de kinderen 
naar school te krijgen en ze een nieu-
we ‘focus’ te geven. “Vaak kunnen 
de ouders het geld, dat de kinderen 
elke dag verdienen, niet missen en dus 
mogen die niet naar school’”, aldus 
Jan. “Dat hebben we opgelost 
door de ouders het geld te 

geven dat de 

kinderen die dag zouden verdienen. 
De kinderen zelf krijgen les en een 
plaats waar ze ’s avonds hun huis-
werk kunnen maken, en nog niet zo 
lang geleden is de eerste universitair 
afgestudeerde een feit!” Voorwaarde 
voor Jan was, dat er ‘0 komma 0’ aan 
de strijkstok blijft hangen, “want ik 
heb tegen Paul gezegd, dat wij ruzie 
krijgen op de dag dat ik daarvan iets 
merk”, zo vertelt een fanatieke Jan. 

Volgen
De zender SBS zal de hele tocht tot 
aan het einde op zaterdag 18 januari 
volgen. Het team van Intracare is te 
volgen op Facebook via Intracare Arc-
tic-Challenge. Op www.intracare.nl is 
nog meer informatie te vinden over 
deze barre tocht. Er zal een blog wor-
den bijgehouden en er worden foto’s 
van de reis op geplaatst. Voor dona-
ties: bankrekening nr. 61.04.43.402 
Intracare met als omschrijving Young-

focus Arctic
Challenge.

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Beek en Donk – Met de woorden: 
“Gossimijne, dit is fantastisch!”, 
spreekt een ietwat verbouwereer-
de Cor van den Berk de aanwe-
zigen van de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Laarbeek toe. 
Burgemeester Hans Ubachs reik-
te even hiervoor het Ereblijk van 
de gemeente Laarbeek uit aan de 
Aarle-Rixtelnaar. Voor Cor kwam 
dit als een complete verrassing. 

Al meer dan 50 jaar 
vrijwillig actief
De gemeenteraad van Laarbeek 
kende Cor het Ereblijk toe op basis 
van zijn uitzonderlijke verdiensten 
op sociaal maatschappelijk ge-
bied voor de Laarbeekse gemeen-
schap. Zo is Cor al meer dan 50 
jaar op vrijwillige basis actief bij 
allerlei verenigingen en organisa-
ties. Het oprichten van Dorpsplat-
form Aarle-Rixtel beschouwt de 
gemeenteraad als kroon op zijn 
tomeloze inzet. Onlangs legde 
Cor na tien jaar zijn bestuursfunc-
tie voor deze organisatie neer.

Een duizendpoot 
Hoewel Cor de respectabele leef-
tijd van 82 jaar heeft bereikt, zit 
hij nog steeds niet stil. Tot op de 
dag van vandaag blijft hij zich in-
zetten. Zo is hij bijvoorbeeld nog 
altijd actief in het NCB-mannen-
koor, in het bestuur van Stich-
ting Scootmobielpark Laarbeek, 
bij de Wmo-raad, het Platform 
Gehandicaptenbeleid, de Werk-
groep Verkeer Aarle-Rixtel, Jeu de 
Boules-vereniging Du Tie Ut en als 
vrijwilliger bij het Boerenbondmu-
seum. 

Blij verrast 
“Ik heb eens gevraagd aan mijn 
vrouw of ik ’s avonds weg mocht. 
Ze zei: ‘Voor mij hoef je echt niet 
thuis te blijven, hoor.’ Dat laat ik 
me geen twee keer zeggen”, ver-
telt de 82-jarige, waarop de aan-
wezigen beginnen te lachen. 

“Ik ben trots dat ik dit nu mag 
ontvangen. Dit is echt fantas-
tisch”, besluit Cor. 

Vlnr. Henk van der Vegt, Ton van der Venne, Jos van den Broek en Jan van Geest

Cor van den Berk na 
ontvangst van het Ereblijk 
van de gemeente Laarbeek

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
invertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Als God zwijgt kun je hem 
doen zeggen wat je wil. 

Jean-Paul Sartre

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Beekseweg  in Aarle loopt naar Beek. Dat moge 
duidelijk zijn. Maar zijn eerdere naam roept de nodige 
vragen op: Hindertstraat. Deze liep vanaf het Heuvel-
tje naar de Opstal. Deze naam wordt al in de oudste 
nog bestaande Aarlese protocollen genoemd. Waar deze 
naam vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. 
Sommigen houden het erop dat de 
naam een verbastering is van Ein-
dert, het einde van een landgoed, 
Nu is het wel zo dat de bezittingen 
van de vroegere erfsecretarissen van 
Aarle – die op Huize Ter Hurkens 
woonden - tot aan de Beemd reik-
ten en daar liep de Hindertstraat langs. 
Dat lijkt een plausibele verklaring. Maar 
het is en blijft gissen. De Hindert was ook een 
toponiem. Basisschool de Heindert en de Hein-
dertweg zijn er nog naar genoemd. 
Maar terug naar de Beekseweg. Die zo 
mooi naar de Opstal slingert. Dat 
slingeren wijst wellicht op 
een hoge ouderdom 
en is het gevolg van 
de oude verkaveling 
die hier nog steeds 
aanwezig is. Op een 
deel  ervan geldt nog 
het zogenaamde  pootrecht, ook wel voorpootrecht en  
plantrecht genoemd Het  is een eeuwenoud recht dat ook el-
ders in de Meijerij nog steeds  geldt. Het voorpootrecht houdt 
in dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, 
te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst 
aan het eigen perceel. Dit Meijerijs recht is – in de vorm van 
gewoonterecht- ontstaan in de middeleeuwen. In documenten 
uit de 12e en 13e eeuw wordt al gewag gemaakt van dit recht.  
Dit voorpootrecht  werd vooral gebruikt voor het planten van 
populieren. En die vind je hier aan de Beekseweg nog! Ze vor-
men hiermee het typische kampenlandschap, kenmerkend voor 
onze streek en dan vooral in  de beemden. De populier is echter 
al lang niet meer zo populair als vroeger, toen de mensen nog op 
klompen liepen. De laatste 150 jaar heeft Aarle-Rixtel meer dan 
20 klompenmakers gekend. Nu hebben we er nog één : Nicole 
van Aarle met haar Klompenschuurtje! En daar zijn we zuinig op!!!

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel

DE BEEKSEWEG
De Beekseweg  in Aarle loopt naar Beek. Dat moge 
duidelijk zijn. Maar zijn eerdere naam roept de nodige 
vragen op: Hindertstraat. Deze liep vanaf het Heuvel-
tje naar de Opstal. Deze naam wordt al in de oudste 
nog bestaande Aarlese protocollen genoemd. Waar deze 
naam vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. 
Sommigen houden het erop dat de 
naam een verbastering is van Ein-
dert, het einde van een landgoed, 
Nu is het wel zo dat de bezittingen 
van de vroegere erfsecretarissen van 
Aarle – die op Huize Ter Hurkens 
woonden - tot aan de Beemd reik-
ten en daar liep de Hindertstraat langs. 
Dat lijkt een plausibele verklaring. Maar 
het is en blijft gissen. De Hindert was ook een 
toponiem. Basisschool de Heindert en de Hein-
dertweg zijn er nog naar genoemd. 
Maar terug naar de Beekseweg. Die zo 
mooi naar de Opstal slingert. Dat 
slingeren wijst wellicht op 
een hoge ouderdom 
en is het gevolg van 
de oude verkaveling 
die hier nog steeds 
aanwezig is. Op een 
deel  ervan geldt nog 
het zogenaamde  pootrecht, ook wel voorpootrecht en  
plantrecht genoemd Het  is een eeuwenoud recht dat ook el-
ders in de Meijerij nog steeds  geldt. Het voorpootrecht houdt 
in dat grondbezitters het recht hebben om bomen te planten, 
te bezitten en te rooien in de berm van de weg die grenst 
aan het eigen perceel. Dit Meijerijs recht is – in de vorm van 
gewoonterecht- ontstaan in de middeleeuwen. In documenten 
uit de 12e en 13e eeuw wordt al gewag gemaakt van dit recht.  
Dit voorpootrecht  werd vooral gebruikt voor het planten van 
populieren. En die vind je hier aan de Beekseweg nog! Ze vor-
men hiermee het typische kampenlandschap, kenmerkend voor 
onze streek en dan vooral in  de beemden. De populier is echter 
al lang niet meer zo populair als vroeger, toen de mensen nog op 
klompen liepen. De laatste 150 jaar heeft Aarle-Rixtel meer dan 
20 klompenmakers gekend. Nu hebben we er nog één : Nicole 
van Aarle met haar Klompenschuurtje! En daar zijn we zuinig op!!!

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel

DE BEEKSEWEG

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

Het nieuwe jaar begon voor Jo en Jeanine Vorstenbosch uit Lieshout 
niet zo goed. In de middag van 1 januari ontdekte Jo twee roofvogels, 
haviken, in zijn kippenkooi. Het was met gaas en een net dichtge-
maakt. Toch hebben de roofvogels een gaatje kunnen vinden om naar 
binnen te komen. Met als gevolg: een kip dood. 

Ingestuurd door fotograaf Leo van de Heuvel uit Lieshout.

In Memoriam
Henk Hendriks

Op 28 december 2013 overleed 
onze oud-trainer en mede-oprichter 
Henk ‘Puk’ Hendriks op 83-jarige 
leeftijd. Op 1 mei 1965, de dag van 
de arbeid, erg toepasselijk voor hem, 
werd onze club opgericht.  Henk, 
een zeer verdienstelijke turner van 
de Tongelrese Gymnastiekclub, 
turnde interlands van de NKS. Oud-
gymnasten kennen hem als Puk die, 
als hij de kans kreeg, ‘in handstand 
de grens overliep’. In Beek en Donk 
groeide zijn turnvereniging snel. 
Dagelijks verruilde  Henk  zijn overall 
voor een trainingsbroek en  een 
spierwit hemdje en haastte zich naar 
de gymzaal. Daar inspireerde en 
imponeerde hij de jeugd. Alle kunstjes 
uit het circus kon hij ook; met kabels 
van spieren hing hij in de ringen, zijn 
favoriete onderdeel. 
Als vrijwilliger stond hij 20 uur per 
week in de zaal. Hij leerde iedereen 
de grondvormen van bewegen. Als je 
zei ‘dat kan ik niet’ was zijn antwoord 

steevast ‘Alles kan, koffiekan, 
theekan, melkkan’. Henk had een 
gruwelijke hekel aan kleinzerig zijn. 
Voor een blaar op de handen had 
hij dé oplossing; er overheen plassen 
dan was de pijn het snelst voorbij. 
Toen Hannie, zijn dochter, de legger 
van de ongelijke brug brak, was 
zijn eerste zorg die legger! Oudere 
leerlingen maakte hij enthousiast om 
trainerscursussen te volgen zodat de 
kwaliteit binnen de club gewaarborgd 
bleef.
Het jaarlijkse hoogtepunt waren de 
clubkampioenschappen in Het Anker, 
de eerste Beek en Donkse sporthal. 
Henk  regelde alles, rende op en neer, 
zorgde voor tempo in de wedstrijden 
en kreeg met één strenge blik het 
talrijke publiek stil. 
Bij turnen moest het stil zijn …

Turnvereniging De Ringen
Harrie Swinkels

Mooi Gespot
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Marcel van de Kerkhof wint eerste prijs met coverfoto gemeentegids

“Ik had slechts tien minuten om deze foto te maken”
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Suzanne van Eerd

Beek en Donk – Heel bescheiden, maar 
toch trots nam Marcel van de Kerkhof 
uit Beek en Donk donderdagavond de 
eerste prijs voor zijn winnende foto 
voor de gemeentegids in ontvangst 
van burgemeester Hans Ubachs. Dit 
gebeurde tijdens de Nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente Laarbeek. 

Marcel won deze prijs voor zijn inzen-
ding van een prachtige foto waarop 
de straat Merenstein, gelegen aan 
de Beekse Akkers in Beek en Donk, 
is afgebeeld met op de achtergrond 
een schitterende regenboog. “Ik was 
enorm verrast dat ik had gewonnen”, 
vertelt de fotograaf. 

Ingezonden foto’s 
“Er staan heel veel goede foto’s in de 
gemeentegids. Dat net de mijne uit-
gekozen is als winnende inzending, 
is natuurlijk heel leuk.” Marcel bena-
drukt dat de ingezonden beelden niet 
alleen leuke foto’s zijn, maar vooral 
goede. “Een leuke foto kan iedereen 
maken. Een goede foto niet. Die is op 
een heel andere manier gemaakt, met 
een andere gedachte en een bepaalde 
techniek.”

Fotografie 
Op zijn 17e begon de Marcel met fo-
tograferen. Jarenlang deed hij vooral 
sportfotografie, en dan met name 
vechtsporten. Dat vindt hij nog steeds 
heel leuk om te doen, maar sinds bij-
na een jaar is daar ook het fotogra-
feren voor De MooiLaarbeekKrant 
bijgekomen. Door het maken van 
vele, mooie foto’s is Marcel inmiddels 
een bekend gezicht in de Laarbeekse 
samenleving. “Ik vind vooral de va-
riatie heel leuk bij de krant. Je komt 
op heel veel plaatsen en kunt zo veel 
verschillende foto’s maken. Toch blij-
ven foto’s met bewegende beelden 
mijn voorkeur hebben.”

Het fotomoment
In de loop der jaren heeft Marcel 
ook veel foto’s gemaakt van Laar-
beek. De winnende foto legde hij in 
het voorjaar van 2013 vast. Woon-
wijk De Beekse Akkers ligt achter 
de straat waar Marcel woont. Van-
uit zijn raam zag hij de regenboog. 
Dat liet hem besluiten om er meteen 

naartoe te fietsen. “Een regenboog is 
er vaak niet langer dan tien minuten. 
Ik moest dus heel snel zijn. Toen ik 
aankwam, heb ik de foto meteen ge-
schoten. Binnen enkele minuten was 
het natuurverschijnsel ook weer ver-
dwenen.”

Gemeentegids 
Twee weken geleden is de gemeentegids 

van Laarbeek in de bus gevallen. 
Hierop prijkt de foto op de cover. 
Of Marcel volgend jaar weer mee-
doet? “Ik heb even getwijfeld om 
niet mee te doen. Ik sta absoluut 
niet graag in de belangstelling. Ik 
ben niet voor niets fotograaf”, grapt 
hij. Voor het moment van het uitrei-
ken van zijn gewonnen cheque van 
€75,00, was hij dan ook wat nerveus. 

“Gelukkig viel de prijsuitreiking mee, 
dus ik denk dat ik volgend jaar toch 
wel weer meedoe”, besluit hij met 
een glimlach. 

De tweede prijs ging naar Jowan Iven 
uit Beek en Donk. Josienne Hijzelaar, 
tevens uit Beek en Donk, mocht de 
derde prijs in ontvangst nemen. 

Links prijswinnaar Marcel van de Kerkhof 
en rechts Jowan Iven (tweede plaats)

Marcel van de Kerkhof met zijn winnende foto

Carbid Club Laarbeek knalt het jaar uit
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Liefhebbers van het 
betere knalwerk konden tijdens Oud-
jaarsdag terecht op het veld gelegen 
aan het Laag Strijp, richting Croy. Daar 
vond tussen 10.30 en 16.30 uur het 
jaarlijkse carbidschieten plaats. Dit 
drukbezochte en sfeervolle evene-
ment, werd dit jaar voor de zevende 
keer georganiseerd door de Carbid 
Club Laarbeek.

Perfecte knallen
Hard gewerkt werd er door de leden 
van de Carbid Club. De hele dag wa-
ren zij druk in de weer met melkbus-
sen, carbid en voetballen om zoveel 
mogelijk ‘perfecte’ knallen te produce-
ren. Carbid Club lid Frank van Halte-
ren: “Het is een combinatie van carbid, 
vocht, zuurstof en tijd. Als je carbid 
vochtig maakt, komt er een gas vrij. Dit 
proces heeft wat tijd nodig. Het mo-
ment van aansteken komt nogal nauw. 
Steek je het te snel aan, dan krijg je een 
‘flop’.”

Het ontstaan
Kennis over het carbidschieten vergaar-
den de leden door internetsites te be-
studeren van de vele carbidverenigin-
gen in het noorden en het oosten van 
het land. Een melkbus vonden zij op de 
zolder van Fried van Asten. De eerste 
carbidknal produceerden zij op Oud-
jaarsavond 2006. Frank: “ We vierden 
met onze vriendenclub Oud en Nieuw 
op Strijp. We hadden carbid gekocht en 
een melkbus gevonden. Die nacht leek 
ons een geschikt moment.”  Dit was 
het begin van de Carbid Club Laarbeek.

Vergunning
Omdat de carbidschieters de smaak te 
pakken kregen en er een jaarlijks terug-
kerend evenement van wilden maken, 
vroegen zij in 2008 een vergunning 
aan bij de gemeente. Frank: “We wil-
den graag weten welke spelregels van 
toepassing waren om het carbidschie-
ten beheersbaar en veilig te houden.” 
Nadat de gemeente informatie had 
ingewonnen bij gemeenten met carbid 
ervaring in het noorden en oosten van 
het land, stelde zij een lijst met regels 
op waaraan de Carbid Club zich moest 
houden.

Veiligheid staat voorop
“Veiligheid staat bij ons hoog in het 
vaandel. We hebben allemaal een 
gezin”, aldus Frank. De melkbussen 
werden daarom niet afgesloten met 
deksels, maar met voetballen.  “De 
druk van het gas baant zich een weg 
naar het zwakste punt, in ons geval de 
voetbal . Tijdens de knal wordt deze 
de lucht ingeschoten. We schieten niet 
met deksels. Dat is levensgevaarlijk.”

Oordopjes paraat 
Het schietterrein aan Laag Strijp is door 
de leden met zorg ingericht. Achter 
een afzetting staan tientallen melk-
bussen van diverse formaten en een 
zelfgemaakt ronddraaiend rad waarop 
melkbussen zijn bevestigd. Hiermee 
kan een complete knallenreeks gepro-
duceerd worden. De meeste ballen die 
dan wegschieten worden opgevangen 
door een groot net. Een enkele bal be-
landt, tot vermaak van de toeschou-
wers, in de vijver.  De vele bezoekers 
houden zich warm bij houtkachels of in 
de geplaatste tent, waar zij een drankje 
en oordopjes kunnen krijgen. 

Veel herrie, toch mooi
Het talrijke publiek, jong en oud, is 
enthousiast over het jaarlijks terug-
kerende evenement. Bezoeker Leo 
Verbakel  van Croy: “Ik vind het 
mooi, veel herrie.”  Bezoekers Ma-
rinus en Truus Louwers uit Deurne: 
“Ze hebben een prachtig rad ge-
maakt.” Het carbidschieten roept ook 

jeugdherinneringen op. Buurman Fried 
van Asten: “Wij haalden vroeger car-
bid bij Frans Welten. Daar stookten we 
mee, meestal met een verfblik.” 

De carbidschieters zelf genieten, on-
danks het vele werk, met volle teugen. 
Frank: “Het is een mooie opmaat naar 
Oudjaarsavond.”
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Opluistering 
Eucharistieviering in Lieshout

Het eerste Alzheimer Café van 2014

Seniorenvereniging KBO Lieshout 
begint 2014 vol activiteiten

Lieshout – Zangers van mannenkoor 
‘Van Wôr Ik Ben’ uit Gemert gaan de 
Eucharistieviering in de Rooms-ka-
tholieke kerk van St. Servatius in Lies-
hout opluisteren met hun gezangen.

Deze gezangen komen uit de Russisch-
Orthodoxe ritus. De viering begint om 
9.30 uur.

Helmond - Op donderdag 16 januari 
vindt het eerste Alzheimer Café van 
2014 plaats. Er wordt op die avond in 
gesprek gegaan met een casemanager 
dementie en er wordt gepraat over 
wat dagbehandeling kan betekenen 
voor het proces van dementie.

Het Alzheimer Café is geen echt café, 
maar een ontmoetingsplaats voor ie-
dereen die met dementie, in welke 
vorm dan ook, te maken heeft. In een 
ongedwongen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krijgen en er-
varingen delen. Elke derde donderdag-
avond van de maand, in Serviceflat de 
Ameide, Ameidepark 8 in Helmond. 

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café bent u op donderdag 
16 januari, zonder aanmelding vooraf,  

vanaf 19.00 uur van harte welkom in 
de recreatiezaal van de Ameideflat. De 
entree is gratis. Het eerste kopje koffie 
wordt u aangeboden door de Alzhei-
mer Afdeling Zuidoost Brabant. Het 
programma start om 19.30 uur. Daar-
na is er tijd voor een drankje. Rond 
21.00 uur wordt de avond afgesloten 
en bent u welkom om nog iets te drin-
ken en na te praten tot 21.30 uur. 

Alle inwoners uit Helmond en omlig-
gende gemeenten zijn van harte wel-
kom in het Alzheimer Café.
  
Als u vooraf vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met Lies van Houtem, 
Stichting LEVgroep Leven & Verbin-
den, telefoon 0492 - 59 89 89 (tijdens 
kantooruren).

Lieshout - Seniorenvereniging KBO 
Lieshout heeft weer tal van activiteiten 
voor 2014 in het verschiet. De komende 
tijd zijn er zo onder andere uitstapjes 
naar Rendac in Son, een senioren Expo 
in Veldhoven, een televisie-uitzending 
van Omroep Brabant, een informatie-
middag over geldzaken en een bonte 
avond.

Rendac Son 
Rendac in Son is een bedrijf dat zich be-
zighoudt met het ophalen en verwerken 
van dierlijke kadavers. De eindproduc-
ten worden gebruikt voor de productie 
van groene energie. Veel mensen uit de 
omgeving herinneren zich het bedrijf 
nog maar al te goed  als de destructor 
van Son. De stank was vaak tot in de 
verre omgeving te ruiken. Op donder-
dag 23 januari gaat KBO Lieshout een 
kijkje nemen in het bedrijf. Vertrek is 
om 13.00 uur vanaf het Dorpshuis. Er 
is een enorme belangstelling, waardoor 
een reservelijst gemaakt moest worden. 
KBO Lieshout probeert een tweede ex-
cursie te organiseren.  

Senioren Expo in Veldhoven 
De Senioren Expo in het evenementen-
complex van Koningshof te Veldhoven 
is de grootste beurs voor vijftigplussers 
in het deel van Nederland onder de ri-
vieren. Van dinsdag 14 t/m zondag 19 
januari 2014 kunnen vijftigplussers zich 
laten informeren, adviseren en amu-
seren. De Senioren Expo is een com-
plete huishoudbeurs met ruim honderd 
stands. KBO-Brabant zal aanwezig zijn 
met een KBO-Brabant plein. De entree-
prijs bedraagt tien euro per persoon. Le-
den van KBO-Brabant betalen zes euro 
op vertoon van hun ledenpas. 

Omroep Brabant
Er vinden nieuwe TV opnamen plaats 
van de talkshow De Kamer van Brabant. 
Omroep Brabant heeft leden van Seni-

orenvereniging/KBO Lieshout uitgeno-
digd om als publiek op donderdag 23 
januari bij de opnames aanwezig te zijn. 
De aanvangstijd is 19.30 uur en de op-
name is van 20.00  tot 21.00 uur. Ver-
dere info en aanmelden bij de Inloop.

Grip op de Knip
Het duurt nog even maar noteer vast 
in uw agenda: donderdagmiddag 6 fe-
bruari organiseert de Werkgroep Ou-
dereneducatie een infomiddag over 
geldzaken.  Allerlei financiële zaken die 
senioren aangaan zullen aan de orde 
komen. De middag begint om half 
twee, toegang is gratis. Locatie: Dorps-
huis Lieshout.

Bonte Avond
Op zaterdag 15 februari om 19.30 uur 
is in Café Zaal De Koekoek weer de 
jaarlijkse Bonte Avond voor Lieshoutse 
vijftigplussers van carnavalsvereniging 
De Raopers, in samenwerking met Seni-
orenvereniging/KBO Lieshout. De zaal 
gaat om 19.00 uur open. Kaarten zijn 
voor vijf euro kaarten verkrijgbaar bij de 
Inloop of bij Dianne Schevers, Hemelrijk 
33.

Aanmelden voor activiteiten kan tijdens 
de Inloop. De Inloop is iedere dinsdag-
morgen van tien uur tot half twaalf in 
het Dorpshuis. U bent hier van harte 
welkom met vragen over van alles, om 
u op te geven voor een van de KBO 
activiteiten, om mensen te spreken van 
Computer Onderwijs Laarbeek, om 
mensen van de Dorpsraad te spreken, 
om zakken op te halen voor plastic af-
val, voor het WMO infopunt, of om 
even bij te praten bij een kopje koffie. 
Er zijn altijd mensen die voor de gezel-
ligheid een uurtje komen buurten. En 
ook daar is de Inloop voor bedoeld. Alle 
bestuursleden van de Lieshoutse Se-
niorenvereniging zijn tijdens de Inloop 
aanwezig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
11 januari - 16 januari

Zaterdag 11 januari

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Anna de Korte, Leo 
en Mien van Acht-Kanters zoon Henkie en klein-
kind Susan, Tonnie Merks- Roijackers (mged), Toon 
van de Wijdeven (mged).

18.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Toon Geerts (verj./ 
par.); Overleden ouders 
Martens -  Derboven; Corrie Swinkels – Gijsbers; 
Noud en Mio Raaijmakers;
Tot welzijn van de parochie

Zondag 12 januari

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Mannenkoor Van wôr ik 
ben uit Gemert
Intenties in deze viering voor: Martina van Berlo-
Biemans, Nico Schipperheijn, Overleden ouders 
Rooijmans-Theuws, Overleden familie Manders-
Bouw, Jo Manders-Maas, Marietje Manders. 

10.00 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
1e Zondag door het jaar. Doop van de Heer. Aktie 
Kerkbalans
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Martien van der Lin-
den; Overleden ouders van Asten – van Breugel; 
Nellie Sterken – van Ravensteijn (sterfdag)

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-van 
Dinter, Henk Swinkels, Stefan Malinak, Piet en 
Gonda Beckers en Harrie en Peter de zonen.

Maandag 13 januari

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 14 januari

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering

Woensdag 15 januari 

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel 
Rozenkransgebed

Donderdag 16 januari

Geen viering

Betreft: Lourdes reis

Geachte Laarbeekse parochianen,
 
Zoals u wellicht weet zullen we met de 4 Laar-
beekse parochies ons aansluiten bij de bedevaart 
naar Lourdes van ons bisdom ’s-Hertogenbosch. 
De reis zal van 26 april t/m 3 mei zijn. Graag willen 
we een Laarbeekse groep gaan vormen binnen die 
grote bedevaart.    
Verdere informatie hierover vindt u in de folders 
die in alle Laarbeekse kerken liggen.  Aanmeldfor-
mulieren zijn te verkrijgen in het parochiecentrum, 
Kerkstraat 3 te Beek en Donk. We hebben een op-
tie genomen op de TGV (de hoge snelheidstrein). 
Deze optie vervalt eind januari. Dus graag zouden 
we dan willen weten wie er meegaat, zodat we een 
indruk hebben hoe groot de Laarbeekse groep zal 
zijn. Ik hoop dat velen zich deze maand nog zullen 
aanmelden. Ik zal zelf ook meegaan. Voor nadere 
info en aanmelding: 0492-461216 (ma t/m vr 
9.00-12.00)  
 
Pastoor J. Verbraeken.

Ik sprankel, jij sprankelt, 
wij hebben gesprankeld!
We hebben allemaal een naam. Een naam, 
die een levenlang meegaat. Zonder die 
naam ben je niets, kun je niet worden ge-
kend. Ook voor straten, landen, wijken en 
nog veel meer, zijn namen bedacht. Vanaf 
a.s. maandag hebben wij ‘De Sprankel’: 
een plaats, waar kinderen in de leeftijd van 
0 tot 13 jaar verzamelen voor onderwijs, 
ontwikkeling en opvang. 
Enkele dagen geleden was ik op een andere 
plek, een ander land, een ander continent. 
Daar was ik in de gelegenheid om een 
weeshuis, een peuter- en kleuterschool te 
bezoeken. De omstandigheden, waarin de 
kinderen verkeerden was in het geheel niet 
te vergelijken met die van onze kinderen. 
Integendeel! Een ding viel mij op: ze keken 
blij, fris en monter uit de ogen. De ogen 
sprankelden. Ze daagden mij uit tot spel, 
tot samen dingen doen, te ravotten en nog 
veel meer.
Gisteren en vandaag was ik in de De Spran-
kel. Daar waren kinderen van dezelfde leef-
tijd. Een ding viel mij op: ze keken blij, fris 
en monter uit de ogen. De ogen sprankel-
den. Ze daagden mij uit tot spel, tot samen 
dingen doen, te ravotten en nog veel meer. 
We gaven elkaar energie, we sprankelden.
Zo willen we een leefgemeenschap zijn, 
waarin we elkaar inspireren, toegankelijk 
zijn voor elkaar, vooruitkijken, ontwikkelen. 
Kortom:
Ik sprankel, jij sprankelt, wij hebben ge-
sprankeld!
Kindcentrum De Sprankel
(voorheen De Fontein) 

De Zeepkist 
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Redacteur: Iris Savenije

Laarbeek – Zowel de responden-
ten van TipMooiLaarbeek.nl als 
burgemeester Hans Ubachs zijn 
het erover eens: Er had een over-
gangsregeling moeten komen 
voor de 16- en 17-jarigen die 
sinds vorige week plotseling niet 
meer mochten drinken. Sinds 1 
januari 2014 is het strafbaar om 
alcohol te verkopen aan jongeren 
onder de 18 jaar. Deze jongeren 
mogen ook geen alcohol bij zich 
hebben, laat staan drinken.

Overgangsregeling
De meningen van Laarbeek zijn 
zeer verdeeld over de nieuwe wet, 
waar ze het wel over eens zijn is 
een zogenaamde ‘overgangsrege-
ling’. Ouders vinden het moeilijk 
om hun kinderen, die eerder wel 
mochten drinken, nu ineens niets 
meer te geven. Opmerkingen als: 
‘Ze hadden het geleidelijk in moe-
ten voeren’ en ‘Prima deze wet, 
maar ze hadden iets moeten re-
gelen voor diegenen die eerder 
mochten drinken en nu net geen 
18 zijn’, horen bij dit statement.  

Burgemeester Hans Ubachs kan 
zich hier volledig in vinden: “De 
Tweede Kamer heeft het de ge-
meentes moeilijk gemaakt door in 
één klap van 16 naar 18 te gaan. 
Het effect van deze wet zal daar-
om ook pas over twee jaar merk-
baar zijn. Als alle 16-jarigen 18 zijn 
geworden.”

Geen bier in horeca
Als de gemiddelde Laarbekenaar in 
één van de lokale horecaonderne-
mingen zou werken, hoeft de jeugd 
onder de 18 geen bier van deze per-
soon te verwachten. 70% van de 
inwoners geeft in de enquête aan 
geen bier aan hen te geven.  Uit de 
toelichting die de respondenten er-
bij geven, blijkt echter dat zodra de 
16- en 17-jarigen thuis zijn, zij daar 
gewoon een biertje meedrinken. 
Burgemeester Hans Ubachs rekent 
daarom op de ouders in Laarbeek: 

“De primaire controle ligt niet bij de 
gemeente, maar bij de ouders.”

Als ik 17 was…
Wat zou jij doen als je nu 17 was? 
64% van de respondenten zou 
door blijven drinken. Hans Ubachs 
daarentegen niet. Hij vertelt dat 
hij met een jaartje wachten totaal 
geen moeite zou hebben. “Ik was 
vroeger sowieso niet zo’n drinker, 
dat zal het verschil misschien ma-
ken”, vertelt hij. De doordrinkers 
zitten voornamelijk in de catego-
rie 18- tot 34-jarigen. 84,4% zou 
alcohol blijven drinken. Dit daalt 
met ruim 20% bij de 35- tot 49-ja-
rigen (60,5%) en 50- tot 64-jari-
gen(61,4%). De 65-plussers lijken 
het minst moeite te hebben met 
een jaartje wachten. Bijna 40% 
kiest voor de optie ‘een jaartje 
wachten’. De groep 65-plussers 
die wel door zouden drinken be-
staat uit 53,9%. 

Weinig geloof in 
nieuwe schenktijden
Vanaf januari komt er ook een 
nieuwe verordening bij in gemeen-
te Laarbeek. Er worden beperkin-
gen gesteld aan de schenktijden 
bij (sport)kantines en clubhuizen. 
Hierdoor hoopt de gemeente een 
bijdrage te kunnen leveren aan 
het terugdringen van het alcohol-
gebruik onder jongeren. 63% van 
de respondenten denk niet dat dit 
ook daadwerkelijk gaat werken. 
‘Als jongeren alcohol willen drin-
ken, doen ze dat toch wel’ is de 
heersende mening op deze vraag. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Bosuien     per bos  0.99
Pink Lady    per kilo  2.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Broccoli     per stuk  0.99
Blauwe Bessen per doos 1.49

Macaroni / Spaghetti 
groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

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

Piet van Thielplein 5
www.verswarenhuys.nl

van Zuivelhoeve
Belegen 30+ kaas
35% minder vet!

zoete
handsinaasappelen

vers gebrand of 
ongebrand
cashew noten

boerenham
lekker gerookte

500 gram

kilo

250 gram

100 gram

€ 5,99

€ 0,99

€ 2,49

€ 1,99

Feestavond 3e editie Kwizut
zaterdag 11 januari 2014

19.00 – 01.30 uur

18,5%

21%

31%

25%

4,5%
Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Zeer mee oneens

BEN JE HET 

EENS MET DEZE 

NIEUWE WET?

Laarbeek had overgangsregeling voor 
alcoholgebruik 16- en 17-jarigen gewild

GEEF JE 

HEM / HAAR EEN 

BIERTJE?

Ja
Alleen als niemand kijkt
Nee
Weet niet

18%

5%
70%

7%
webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk

Laarbeekse sportscholen staan niet onder druk 
door lowbudgetbedrijven 
Redacteur: Iris Savenije 

Laarbeek – De tijd van het trouwe 
sportschoollid is volgens een on-
derzoek van de Rabobank voorbij. 
Volgens hen willen de sporters van 
tegenwoordig flexibele contracten 
en lowbudgetbedrijven. Dit zou 
ervoor zorgen dat zelfstandige 
sportscholen het steeds moeilijker 
krijgen. Dit was dinsdag te lezen in 
een artikel in het Eindhovens Dag-
blad. De Laarbeekse sportscholen, 
Sportcentrum Coach en Lifestyle-
center Laarbeek in Beek en Donk, 
herkennen zich hier niet in. 

Sportcentrum Coach
JR Wau is werkzaam als sportadvi-
seur bij sportcentrum Coach in Beek 
en Donk. Hij heeft het volgende 
opgemerkt: “De mensen hier vin-
den het niet erg om een paar euro’s 

extra te investeren als het om hun 
gezondheid gaat.” De hele crisis 
lijkt volgens JR langs het sportcen-
trum heen te gaan. “Mensen raken 
in deze tijd hun baan kwijt en zitten 
thuis. Ze zoeken dan bezigheden 
en dat is vaak de sportschool”, legt 
hij uit. Ondanks de stuntreclames 
van lowbudgetsportscholen heeft 
sportcentrum Coach volgens JR 
niets te klagen. 

Lifestylecentrum Laarbeek
De eigenaresse van Lifestylecenter 
Laarbeek, Ellen Tappel, is er hele-
maal niet op uit om vele mensen 
naar de sportschool te trekken 
voor weinig geld. “We willen hier 
de beste kwaliteit bieden en die 
kwaliteit moet ergens vandaan ko-
men”, vertelt Ellen. Daarnaast is zij 
er heilig van overtuigd dat mensen 
van zichzelf moeten sporten. “Als 

er een wonderpil zou bestaan, zou 
deze sportschool leeg zijn”,  be-
weert de eigenaresse. “Door men-
sen het gevoel te geven dat ze op 
hun plek zijn en ze goed te laten 
voelen, bereik je veel meer dan met 
lage prijzen.”

Rabobank 
De Rabobank heeft op 7 januari 
het verslag Cijfers & Trends over 
de fitnessbranche gepubliceerd. 
Hierin staan naast de bovenstaan-
de kwesties, ook de aankomende 
trends op het gebied van fitness. 
De toekomstige trends volgens de 
Rabobank zijn: bedrijfsfitness, out-
door fitness en er zouden steeds 
meer ‘projectsporters’ komen. Dit 
zijn sporters die onder begeleiding 
toewerken naar een doel, zoals het 
beklimmen van de Alpe d’Huez.
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G W Q Q P E H I Q I J A N C U R
B M E O L B E N N O Z F V L S C K
D S J X H I M O K O M G P P H S
N W K J T I L X R O P O N Q R S E
A B O D A N E R J B R N O W T I I
A C L I S T L N A K L N T D P A N
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R K N R I R A R O B L K P U H X O
E K E K E V D A B S E S X R J B R
L S P G W I A V S R T K J K D O K
A Q L N L O K S L A S A J E H S E
V N A O E O J G A A I P Q T E A N
N M I L D L G N D V D L F T L N N
J P D W E D C I D E G W C A M E O
W U K K E R Q N E I E S B K B M Z
Q O N I A U L O R O W J C Q L O K
M C L C D O R K D O N Q S U O O V
O A I F K T D K A K L H M Q E N Q
S O P H A R O N S K E L K N M N G

JACOBSLADDER KONINGSVAREN OOIEVAARSBEK
ALPENKLOKJE WINTERVIOOL BOSANEMOON
KATTEKRUID MONNIKSKAP ZONNEBLOEM
ZONNEKROON ARONSKELK EDELWEISS
HELMBLOEM LONGKRUID NIESKRUID
PIMPERNEL TONGVAREN VALERIAAN
WEGDISTEL BERENOOR DAGLELIE
GENTIAAN FUCHSIA SALIE

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Theodoor Biemans

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Monic Roestenburg

2. Marie-Jane Franke

3. Geert van Beljouw
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Monic Roestenburg

2. Marie-Jane Franke

3. Geert van Beljouw
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More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku
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KATTEKRUID

KONINGSVAREN

LONGKRUID

MONNIKSKAP
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WINTERVIOOL

ZONNEBLOEM

ZONNEKROON

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Hoe eet en leef je gezond...

Ingrediënten:
Olijfolie
300 gr gehakt
3 uien
1 aubergine
300 gr tomaten
1 groen paprika

2 teen knoflook
300 gr volle yoghurt
2 eieren
1 tl maïzena
75 gr geitenkaas
40 gr boter

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

Uitleg van het recept:
Verhit de olie in een koekenpan en krul het gehakt. Pel de uien en 
snipper ze in grove stukken. Was de aubergine en verwijder het 
stekeltje en snijd in grove blokjes (2cm). Ontvel de tomaten en snijd 
de tomaten in kleine blokjes. De paprika schoonmaken en in reepjes 
snijden. Snipper of pers de knoflook en voeg deze met de paprika, 
tomaat, aubergine, en de uien toe aan het gehakt. Laat alles even 
goed mee smoren. Meng de yoghurt, met de eieren, maïzena en 
goed met peper en zout. Bak een taartvorm/bakvorm en smeer deze 
goed in met boter. Schep in de vorm het groentemengsel uit de pan 
er verdeel er het yoghurtmengsel overheen. Roer het even goed 
onder elkaar door en strooi er op het laatst wat fijn gehakte blokjes 
geitenkaas overheen en een paar klontjes boter. Bak de taart in de 
oven af op 225 °c circa 30 minuten.

Recept van de week

Heerlijke groenteschotel/souf� é (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

7 belangrijke tips om gezond te eten en te leven:
1. eet gevarieerd: eet voldoende brood en aardappelen maar ook groente en fruit. Je 
kent de regel; 2 ons groenten en 2 stuks fruit!
2. pas op met vet; je lichaam heeft vet nodig omdat het een bron is van onverzadigde 
vetzuren, vitamine A, D en E voor energie. Maar teveel vet vergroot de kans op hart- 
en vaatziekten!
3. drink veel vloeistof en dan met name water. 1,5 - 2 liter per dag is aan te raden!
4. pas op met zout; zout heeft je lichaam nodig maar niet teveel. Teveel zout is slecht 
voor je hart en bloeddruk!
5. pas op je gewicht, dat verkleint de kans op chronische ziekten!
6. eet regelmatig (3 maaltijden per dag op gezette tijden) en rustig.
7. let bij het bereiden op de hygiëne: let op de houdbaarheidsdatum, was je handen 
en het kookmateriaal goed!
Een gezond en gelukkig nieuwjaar!
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GEZOND ZIJN – GEZOND BLIJVEN 
volgens de Chinese � loso� e Advertorial

Zelf voor je eigen ge-
zondheid en welzijn 
zorgen. Dat zou het 
uitgangspunt moeten 
zijn in plaats van iets 
gaan ondernemen op 
het moment dat je 
klachten krijgt of ziek 
wordt.

Kan dat? Jazeker, de 
Chinese Geneeswijze 
gaat volledig uit van 
gezondheid. Alle fa-
cetten binnen deze 
geneeswijze zijn erop gericht om je 
gezondheid te behouden. Hierbij draait 
alles om “levensenergie (Qi)”,  een be-
grip dat wij niet echt kennen. Energie 
is lichamelijk, het functioneren van alle 
processen in ons lichaam en ons fysieke 
lijf; maar ook mentaal, emotioneel, de 
mens als onderdeel van de natuur. Je 
kunt zelf goed voor deze energie gaan 
zorgen door je bewust te worden van 
wat er met jezelf en om je heen ge-
beurt. Alles heeft energetisch in-
vloed op elkaar: je leefomgeving, 
de seizoenen, voeding, je leefwij-
ze, hoe je met situaties omgaat.

Daarbij kan Dorine van Horrik je on-
dersteunen met massagebehandelin-
gen. Deze zijn heerlijk ontspannend 
maar daarnaast zorgen zij voor herstel 
en balans in de energiebanen in je li-

chaam, waarmee je je 
op alle vlakken beter 
voelt.  Deze behan-
delingen vult Dorine 
aan met voedings- en 
leefstijladvies. Verder 
is Qi Gong een effec-
tieve manier om zelf 
aan de slag te gaan, 
dit zijn gezondheids-
oefeningen waarmee 
je je eigen energie 
leert kennen en er-
mee leert werken.

Dit alles brengt balans in je leven, 
brengt je terug bij je innerlijke bron en 
kracht, om vandaar uit in alle rust en 
gezond in het leven te staan.

Bosscheweg 57, Aarle-Rixtel                  06-23180081
dorine@horrik.nl                  www.dorinevanhorrik.nl

Laarbeek – Wethouder Joan Briels 
geeft op 11 januari 2014 om 
14.00 uur het startschot voor de 
Gezondheidsrace 2014. Dit vindt 
plaats in het Ontmoetingscen-
trum aan de Otterweg in Beek en 
Donk. 

Fitste kern
Na een korte inleiding worden de 
teams gepresenteerd door Hen-
rie Bouwmans en Jan Dekkers. 
Vier teams gaan strijden om de 
titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. 
De deelnemers werken niet alleen 

aan hun eigen gezondheid, maar 
organiseren ook samen gezonde 
activiteiten voor hun eigen dorp. 

Derde editie
De Gezondheidsrace Laarbeek is 
ontstaan op initiatief van inwoners 
die actief aan hun eigen gezond-
heid wilden werken én anderen 
wilden aansporen tot een gezon-
de leefstijl. Het doel is om zoveel 
mogelijk inwoners te stimuleren 
hun gezondheid te verbeteren. 
Dat kan zijn op het gebied van 
sport en bewegen, voeding of 

leefstijl. Na twee succesvolle edi-
ties gaat nu de derde editie van 
start. Deze editie krijgt door een 
soort ‘estafettevorm’ een doorlo-
pend karakter. Ook komt er een 
spaarsysteem, waarmee deel-
nemers kunnen sparen voor ge-
zonde producten of diensten uit 
Laarbeek.

Meer weten?
Het verloop van de Gezondheids-
race en alle activiteiten die de teams 
gaan organiseren, zijn te volgen op: 
www.gezondheidsrace.nl.

Beek en Donk - Tienerwerk ‘De Boe-
merang’ nodigt tieners en ouders uit 
voor hun open dag tijdens de Ge-
zondheids- en welzijnsmarkt op 11 
januari. Bezoekers kunnen bij ‘De 
Boemerang’ terecht van 11.30 tot 
16.00 uur. Tevens wordt om 13.00 
uur het nieuwe Tienerveldje geopend. 

Open dag
Tijdens de open dag van De Boeme-
rang kunnen de tieners wat knutselen 
en gebruik maken van de aanwezigen 
spellen. De koffie staat klaar voor ou-
ders die eens binnen willen kijken.

Tienerveldje
Voor het Tienerveldje zijn de jongeren 
van 4 basisscholen gevraagd om een 
tekening en een naam te verzinnen 
voor ‘t bord wat onthuld gaat worden. 
De winnaars worden dan ook bekend-
gemaakt en verder heeft de 
werkgroep voor een leuke 
opening gezorgd. De ope-
ning van dit veldje 13.00 uur. 

Vorige activiteiten
In de kerstvakantie heeft de 
Boemerang een filmmiddag 

gehouden. De tieners lagen heerlijk 
relaxed op de zitzakken met een zakje 
popcorn te kijken naar de film ‘Spijt’ 
op het grote scherm.

Volgende activiteiten
De volgende activiteit van de Boeme-
rang is een ‘Happy New Year Party’-
Disco op vrijdagavond 10 januari van 
19.30 tot 22.00 uur voor alle kinde-
ren van 10 tot en met 15 jaar uit Beek 
en Donk. Nieuw is dat de tieners een 
vriendje of vriendinnetje mee mogen 
nemen van buiten Beek en Donk. 
Je kunt naar binnen via de eigen in-
gang van de tienerruimte, dit is ach-
ter (bij de parkeerplaatsen) van het 
Ontmoetingscentrum. De entree is 1 
euro. Aanmelden kan via de website 
www.boemerangbeekendonk.nl.

De eerstvolgende PLUS ON TOUR 
Disco is ‘SNOW BEATS’. Kijk voor 

meer informatie over ‘SNOW 
BEATS’ op pagina 14 van 
De MooiLaarbeekKrant. 

Start Gezondheidsrace Laarbeek 2014

Open dag De Boemerang en 
opening Tienerveldje

Zaterdag vindt de opening plaats van het Ontmoetingscentrum

“Een dag vol onthullingen, openingen en gezelligheid”
Beek en Donk - Het Ontmoetings-
centrum staat komende zaterdag 
in het teken van een bomvolle 
open dag, met tal van activiteiten 
en openingen. Henrie Bouwmans, 
medewerker ViERBINDEN, vertelt: 
“Het  wordt  een dag vol onthul-
lingen, openingen en gezellig-
heid.”

Programma
Iedereen is van harte welkom om 
zaterdag een bezoekje te brengen 
aan het Ontmoetingscentrum. De 
officiële opening is om 10.30 uur, 
waarna er een Gezondheidsmarkt 
plaatsvindt tot 17.00 uur. Hieron-
der vallen Radio Kontakt, de bi-
bliotheek, Kindcentrum De Raag-
ten en Tienerwerk De Boemerang.  

Ook vinden er een paar speciale 
activiteiten plaats.  

Het volledige programma is 
verder als volgt:
• 10.30 uur: Officiële opening 
voorzieningencluster Donk
• 11.30 uur: Aanvang Gezond-
heids- en Welzijnsmark.
• 12.30 uur: Onthulling Social Sofa
• 13.00 uur: Opening Tienerveld
• 14.00 uur: Startschot Gezond-
heidsrace 2014

Technasiumproject
Op het Dr. Knippenbergcollege is 
de 2e klas voor het vak ‘Onder-
zoek & Ontwerpen’ druk bezig ge-
weest met het Technasiumproject: 
‘Slimme Zorg’. Hiervoor moesten 

de leerlingen uitvindingen beden-
ken voor ouderen. Henrie ver-
telt waarom: “Doordat jongeren 
gesprekken met ouderen voeren 
over hun probleempjes, krijgen zij 
begrip voor elkaars wereld.” De 
leerlingen presenteren hun idee 
op de gezondheidsmarkt.  De be-
zoekers kunnen op die dag kiezen 
welk idee zij het beste vinden. 

Henrie Bouwmans kijkt uit naar 
deze, drukke, gezellige dag.  “Het 
is een zeer vol programma, maar 
het zijn allemaal wel ontzettend 
leuke dingen, waardoor ik hoop 
dat er veel inwoners van Laarbeek 
even een kijkje komen nemen.” 

Het nieuwe tienerveldje, dat zaterdag geopend wordt

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Bij aankoop van een artikel voor 
de kat (zoals snoepjes, speeltje, 

kattenbakvulling, etc.)*

GRATIS 1 ZAK
KATTENBROKJES

-Max. 1 zak per gezin
-Zolang de voorraad strekt

*Actie niet geldig bij kattenvoer*Actie niet geldig bij kattenvoer

Gezondheidsrace Team 
Aarle-Rixtel maakt wandeling
Aarle-Rixtel - Team Aarle-Rixtel van de 
Gezondheidsracer 2014 maakt op zon-
dag 19 januari aanstaande een dorps-
wandeling door Aarle-Rixtel. Onder be-
geleiding van dorpsgids Henk van Beek 
wordt er een mooie wandeling gemaakt. 

Henk zal op een leuke manier veel 

vertellen over de historie van Aarle-Rixtel 
en haar inwoners. Daarnaast kun je ken-
nismaken met de leden van team Aarle-
Rixtel. De wandeling start om 13.00 uur 
vanaf de Kiosk Kouwenberg en duurt 
ongeveer 1,5 uur. De wandeling wordt 
afgesloten bij het Kouwenbergs kerkje 
met een kopje koffie of thee. 

“De Zonnekoningin”
Coaching in de natuur

Margreet Rodenburg
dezonnekoningin@live.nl   06-17380872
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KORTING

Wij gaan verbouwen.  Daarom alleen zaterdag:

op alle versproducten
in Lieshout!
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Lieshout – Gestoken in oranje veilig-
heidshesjes met de tekst ‘gemeente 
schoon’, gaat de zwerfvuilgroep Lies-
hout dinsdagmiddag aan de slag. Ze 
hebben zich verzameld bij het huis 
van Frits Vorstenbosch. De ene hand 
houdt een grijper vast, de andere een 
vuilniszak.  

Zelfs een bolderwagen met vuilnisbak-
ken wordt ingezet: de schoonmaak-
actie kan beginnen… Er wordt afge-
sproken wie waar aan de slag gaat. 
Gemeente Laarbeek heeft de groep 
van twintig vrijwilligers voorzien van 
de benodigde materialen. Veel leden 
gaan dagelijks op pad: alleen of in 
groepjes, net wat je wilt. 

Het zwerfvuil kan achteraf ingeleverd 
worden bij Frits Vorstenbosch. “En 
één telefoontje naar Hans Otten, de 

buurtconciërge, en het wordt hier 
bij ons opgehaald”, vertelt hij te-
vreden. De huidige zwerfvuilgroep 
bestaat één jaar, sinds de landelijke 
zwerfvuildag in 2013. Vol trots ver-
telt vrijwilliger, Wim Migchels, dat 
hij ervoor zorgt dat het Servaasplein 

en de Ribbiusstraat er schoon bijligt. 

Ook zin om te bewegen en Lieshout 
schoon te houden? Iedereen vanaf 18 
jaar is van harte welkom.  Mailen kan 
naar: fritsvorstenbosch@onsmail.nl of 
naar tapardoel@onsbrabantnet.nl. 

Geniet te zuinig
Quasinonchalant en gedragen door 
een iets te lage hangtafel, betrapte 
ook ik mijzelf op Oudjaarsavond 
op een voornemen voor het 
nieuwe jaar. Zelfverzekerd en 
zonder enige schaamte biecht ik 
namelijk op dat ik in 2014 meer 
wil genieten. Genieten, zo’n 
lekker relatief containerbegrip. 
Zo’n woord dat op een standaard 
uitvaart een keer of eenendertig 
geturfd kan worden. Voor mij 
persoonlijk, betekent genieten 
in jip-en-janneketaal de puurste 
vorm van ‘kortetermijndenken’. 
Maar dat is meer omdat ik van de 
term ‘carpe diem’ uitslag krijg. Dat 
voornemen uit zich in de meest 
extreme uitersten. In de toename 
het aantal ‘laatste pilsjes’ (inclusief 
bi jbehorende 
katerdagen) 
tot aan het 

opbrassen van mijn resterende zeven 
ton, aan een huiskamerconcert van 
Bruce Springsteen. Alle remmen 
mogen dit jaar, het jaar van Johan 
Cruijff, los. Geen gemaar en volle 
bak. Want het leven duurt maar 
even, zoals ene Frans B. ons met 
een grimas verkondigt. Maak een 
bucketlist, waarop alle activiteiten 
staan die je voor je dood gedaan 
wil hebben. Zonder doelen is het 
immers lastig scoren. Ook ik ben 
drukdoende dit nieuwjaarslijstje op 
te stellen. Er zijn al enkele dingen 
die ik vol trots kan afstrepen.  Een 
vijfdaags fietstripje naar Londen 
zonder enige oefenvoorbereiding? 
Check. Het organiseren van een 
lokaal Wie Is De Mol-seizoen? 
Check! Het louter scheren van de 
linkerhelft van mijn gezicht. Check! 
Nog een itempje of twintig te gaan, 
voordat ik met een gerust hart 
de pijp aan Maarten kan geven. 
Die staat er overigens ook op, de 
pijp aan ene Maarten geven. Dus 
ken of ben jij Maarten en voel 
je je geroepen mij te helpen bij 
de invulling van mijn bucketlist? 
Of help je me gewoon graag een 
stapje dichterbij een verdraaglijke 
dood? Je weet me te vinden. 
Daarom mensen, deze boodschap: 
Geniet, met maten zonder maat. 
Nu kan het nog…

Joey van der Leemputten

Actuele  vacatures

• Het ViERBINDEN Maatjespro-
ject zoekt voor 1 of 2 keer per 
week een maatje voor mensen 
die eenzaam zijn of leuk gezel-
schap willen.

• Hersenstichting Nederland 
zoekt huis-aan-huis collectant-
en in eigen dorp in Laarbeek.

•  Scouting Lieshout/Mariahout 
is op zoek naar begeleiders 
voor de verschillende groepen 
binnen de scouting.

• Buitengewoon Smakelijk BV 
zoekt hulp bij het begeleiden 
en ondersteunen van cliënten. 
Dit is van maandag tot en met 
vrijdag van 0900 tot 16.00 uur. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Iris Savenije

Deze week: Guus Gijsbers (70)
Vrijwilligerswerk: Kerk St. Eustachius-
kapel; Laarbeeks Landschap;  Heem-
kunde; Bestuurslid Buurtvereniging 
Beekerheide; Tot voor kort secretaris 
Stichting Bedrijven Belangen; Sec-
retaris Stichting Parkmanagement 
Laarbeek; Bestuurslid Commissie van 
Beroep NZVB; Jeugdleider Sparta 
’25; Controleur wandelknooppunt 
routes; Vrijwilliger AED alert Laarbeek; 
Zwerfvuil inzamelen; Penningmeester 
gezelschap St. Isidorus.

Guus’ lijst van vrijwilligerswerk lijkt 
oneindig. Nadat hij stopte met werken 
bij Artex in 2005 is deze lijst nog eens 
rijkelijk aangevuld. Van besturen bij 
de buurtvereniging tot het opruimen 
van zwerfvuil. Met dertien verschil-
lende taken heeft Guus altijd wel wat 
te doen.

Vrijwilligersvirus
Guus kreeg het verenigingsleven met 
de paplepel ingegoten door zijn vader 
en heeft op zijn beurt dit ‘vrijwilligersvi-
rus’ weer doorgegeven aan zijn vrouw 
Hanny. In veel gevallen hebben zijn 
hobby’s geleid tot een bestuursfunc-
tie. “Wanneer is het vrijwilligerswerk
en wanneer is het hobby? Je moet er 
toch zin in hebben”, vertelt de Beek en 
Donkenaar.

Jeugdleider bij Sparta’25
Op verzoek van zijn buurvrouw is 

Guus speciaal voor buurjongen Thom-
as in 2005 begonnen als jeugdleider 
bij Sparta’25. Hij begeleidt daar nu 
het team F6G met vijf jongens en vier 
meisjes, allemaal zeven jaar. Hij ervaart 
dit als heel dankbaar werk. “Dat is echt 
schitterend om te doen. Daar geniet ik 
van”, vertelt hij met een grote glimlach 
op zijn gezicht.

Genoeg is genoeg
De meeste taken van de vrijwilliger 
komen een aantal keer per jaar terug, 
met andere taken is hij op het mo-
ment wat drukker, zoals Sparta’25 en 
Stichting Parkmanagement Laarbeek. 
Hij heeft een goede balans gevon-
den tussen werk en ontspanning en 
laat het daarom bij zijn huidige taken. 
“Op een gegeven moment moet je 
opletten, mensen vragen of je er nog 
andere dingen bij wil doen. Dat gaat  
niet, want dan kan ik de dingen die ik 
nu doe, niet doen zoals ze moeten ge-
beuren”, vertelt Guus.

Rommeltje
Guus zorgt er graag voor dat alles 
goed loopt in een vereniging. Hij kan 
namelijk, letterlijk en � guurlijk, niet 
tegen een rommeltje. “En over een 
rommeltje gesproken. Ik raap ook het 
zwerfvuil op tussen de brug bij Uniek 
en de brug bij De Hommel”, vertelt hij. 
Dat is de enige taak die hij niet zozeer 
als dankbaar ervaart, omdat het een 
aantal weken later weer net zo vol met 
afval ligt als toen hij eraan begon. De 
andere bezigheden doet de verenig-
ingsman, hopelijk nog vele jaren, met 
veel plezier.

Mooi Vrijwillig Laarbeek

‘Kiek Nou’: dat is een goed 
begin van 2014

Fotograaf: Suzanne van Eerd 

Laarbeek – Burgemeester Hans 
Ubachs overhandigde tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Laarbeek een cheque van 
€1000,- aan ‘Kiek nou’, de foto-
werkgroep van het IVN .

Dit bedrag, dat voorheen door de 
gemeente aan kerstkaarten werd 
besteed, komt nu sinds enige ja-
ren ten goede aan verengingen en 
clubs in Laarbeek. Deze schenking 
maakt het voor de fotowerkgroep 

mogelijk om plannen te realiseren 
met als doel om meer mensen be-
wust te maken van de natuur in 
Laarbeek.

Het initiatief van Ada van de Pol 
om enkele panelen met door ‘Kiek 
nou’ gemaakte Laarbeekse natuur-
foto’s in de hal van het gemeente-
huis te exposeren, sluit perfect aan 
bij eerdergenoemde doelstelling. 
Deze expositie is de komende 3 
maanden vrij toegankelijk te be-
zichtigen tijdens kantooruren. 

Burgemeester Hans Ubachs overhandigde aan 
fotowerkgroep ‘Kiek Nou’ de cheque van €1000,00

De Peeldijk 7  Beek en Donk 0492 - 461426 
www.oerlemans-houtzagerij.nl

Gespecialiseerd 
in vloeren

Lieshout schoon, heel gewoon!

Bovenste rij vlnr: Piet van den Bogaard, Willie van Oorschot, Wim Verhoeven, Wim Migchels, Gerard van den Bogaard. 
Onderste rij vlnr: Frits Vorstenbosch, Theo Pardoel, Marianne Swinkels, Bets Pardoel en Albert Brouwers. 

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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11 januari Open Dag Radio Kontakt 
van 11.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom!

Radio Kontakt 
Otterweg 25  
0492-463624

info@kontaktfm.nl 
www.kontaktfm.nl 

 

Radio Kontakt presenteert op de open dag haar nieuwe logo.
Radio Kontakt ...............wordt.............Omroep Kontakt

?

Het spreekuur is op afspraak
We nemen graag de tijd voor u.

Wanneer:   Elke eerste en derde dinsdag van de maand.
Tijd:           Van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Telefoonnummer:     0492 468744.

Als er juridische stappen nodig zijn en u wilt dat wij u verder helpen, doen we dat snel en des-
kundig. Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunnen wij voor u uitzoeken of en welke 
kosten vergoed worden. 

Juridisch Adviesbureau Laarbeek: uw eigen juridisch adviseur, deskundig en dicht bij huis.  

Gratis juridisch spreekuur
U heeft recht op goed advies. Dat begint al 
bij de eerste kennismaking. Wilt u algemene 
informatie, heeft u een specifieke vraag of wilt 
u een second opinion, kom dan naar het gratis 
juridisch spreekuur.  Wij adviseren u in heldere 

taal over de mogelijkheden en kansen. Vaak 
hebben we meteen een oplossing, soms kijken 
we samen verder. Wat uw vraag ook is, u kunt 
direct verder met uw zaak. 

Kapelstraat 18,
Beek en Donk

0492 - 46 87 44
ja-laarbeek.nl

Advertorial

Marjon Berkvens en De Werkgroep in gesprek over onderwijs
Mariahout - “Wat leuk dat ik mag 
vertellen hoe ik over het onderwijs 
denk.” Aan het woord is Marjon Berk-
vens uit Mariahout. Al 27 jaar is zij 
als leerkracht werkzaam binnen het 
basisonderwijs. Ervaringsdeskundige 
mag je wel zeggen. Politieke Partij De 
Werkgroep laat zich graag inspireren 
bij de standpuntbepaling van haar 
thema’s door mensen uit de praktijk.

“We zijn vertegenwoordigers van 
onze inwoners in de gemeenteraad”, 
aldus Erik van Haperen, raadslid na-
mens De Werkgroep. Samen met Joan 
Briels – ook Werkgroep, tevens wet-
houder maatschappelijke ontwikkeling 
en als portefeuillehouder binnen het 
college inhoudelijk o.a. verantwoor-
delijk voor onderwijs - spraken zij en 
Ben Swinkels, fractievoorzitter van De 
Werkgroep, onlangs met Marjon over 
‘onderwijs’. 

Op zaterdag 4 januari ontmoetten ze 
elkaar in het Café-Restaurant De Pel-
grim middenin Mariahout (zie foto). 
Een leuk gesprek volgens de Werk

groep. Marjon spreekt enthousiast 
over haar werk, waarmee ze grote be-
trokkenheid toont met de kinderen in 
de klas. Marjon heeft ook een enkele 
‘maar’. Zo heeft ze bedenkingen bij de 
vele toetsen die er vanaf jonge leeftijd 
al op het kind worden afgevuurd. “Als 
we niet opletten zien we straks door 
de toetsen, scores en protocollen het 
kind niet meer. Het jonge kind moet 
vooral ‘leren’ door te spelen.” 

Marjon vervolgt: “Voor het oudere 
kind is het o.a. belangrijk dat ze leren 
leren. Zich voorbereiden op het Voort-
gezet Onderwijs. Daarbij zijn toets-
gegevens belangrijk, maar zeker niet 
het belangrijkste.” Marjon haar visie 
als professional sluit naadloos aan op 
die van De Werkgroep over dit thema 
‘onderwijs’. 

Wat deze politieke partij verder opvalt 
is dat er op het bord van het onder-
wijzend personeel ook veel opvoe-
dingsvraagstukken liggen. “Dat is 
op zichzelf wel te begrijpen maar de 
verantwoordelijkheid voor de opvoe-
ding ligt in onze ogen eigenlijk bij de 

ouders”, zo stelt Joan Briels. Hierop 
vult Marjon aan: “Wanneer nodig ga 
ik graag met ouders het gesprek aan 
en kan ik ze waar mogelijk ook on-
dersteunen en adviseren. Soms is dat 
moeilijk.” Om het onderwijzend per-
soneel hierin tegemoet te komen pleit 
De Werkgroep ervoor scholen extra 
ondersteuning te bieden bij vragen 
op het gebied van zorg en opvoeding. 
Joan Briels: “Samen zetten we ons zo 
in voor een optimale ontwikkeling van 
het kind.”

“Politieke partij De Werkgroep laat 
zich graag informeren door betrokken 
burgers over de verschillende beleid-
sterreinen van de gemeente”, bena-
drukt Ben Swinkels nog. Persoonlijke 
gesprekken met inwoners en betrok-
kenen uit de vier dorpen en de regel-
matig door De Werkgroep georgani-
seerde Politieke Cafés maken dat de 
raadsleden van deze partij THUIS blij-
ven in wat er leeft in Laarbeek. Zie ook 
www.dewerkgroep.nl voor ons ver-
kiezingsprogramma. De Werkgroep… 
THUIS in Laarbeek! 

Samen in gesprek bij De Pelgrim te Mariahout; v.l.n.r. Erik 
van Haperen, Marjon Berkvens, Ben Swinkels en Joan Briels

En hoe kun je als ouder helpen?

Wat is er met mijn kind?
Aarle-Rixtel - De groep Praktijkhou-
ders Aarle-Rixtel houdt op zondag 19 
januari om 11.00 uur een informa-
tieve ochtend over het welzijn van je 
kind. Suzanne Verheijen vertelt over 
de invloed van voeding en de manier 
waarop het welzijn beïnvloed kan 
worden door de juiste bloesemreme-
dies en mineralen. Louise de Jong 
geeft inzicht in het leerproces bij kin-
deren en hoe men daar een positieve 
actieve rol in kan spelen. 

Het adres van samenkomst is Dorps-
straat 17 te Aarle-Rixtel. De och-
tend wordt gratis aangeboden en zal 
tot ongeveer 13.00 uur duren. Het 
is gewenst vooraf je aan te melden 
in verband met het beperkte aantal 

plaatsen. Aanmelden kan bij Louise de 
Jong, 0492-382668 of via e-mailadres 
louise@jong-leren.com.

Volgens de initiatiefnemers leven we in 
een tijd waarin we elkaar onder andere 
via social media op de hoogte houden 
van al onze bezigheden maar vooral 
van onze successen. Er is minder aan-
dacht voor de moeilijkheden die we 
tegenkomen. We delen niet graag 
onze zorgen over de opvoeding van 
onze kinderen terwijl dat juist belang-
rijk kan zijn voor de sfeer in huis en de 
toekomst van onze kinderen. Kinderen 
van tegenwoordig zijn vaak overge-
voelig en presteren op school niet naar 
hun vermogen. Kortom: ze zitten soms 
niet lekker in hun vel.

Laarbeek - Een jaarbegin met een af-
sluiting. Na bijna 2 decennia neemt 
Stichting BedrijvenBelangen afscheid 
van twee prominente bestuursleden: 
voorzitter Frank van Asten en secre-
taris Guus Gijsbers geven hun zetels 
op om zich geheel te wijden aan de 
Stichting Parkmanagement Laarbeek.

In een gemoedelijke sfeer kunnen 
Laarbeekse ondernemers hen de hand 
drukken tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst vanavond (donderdag 9 janu-
ari) in Herberg de Brabantse Kluis in 
Aarle-Rixtel. Gasten worden verwel-
komd vanaf 19.30 uur met koffie, thee 
en iets zoets. Om 20.00 uur wordt de 
avond geopend door Roel Janssen, de 
nieuwe SBB-voorzitter. Burgemeester 
Hans Ubachs bedankt de vertrekkende 
bestuursleden namens de Gemeente 
Laarbeek. De SBB zorgt voor een fees-
telijk afscheidscadeau en ook enkele 

andere betrokkenen staan kort stil bij 
de tomeloze inzet van Frank en Guus. 

Daar zijn natuurlijk wat ludieke uitin-
gen bij. Ondanks het jaargetijde be-
looft het een warme en unieke avond 
te worden. Still CrazY, Gouden Me-
daillewinnaars Barbershoppen 2010-
2012, staat met een aanstekelijk re-
pertoire garant voor een toepasselijke 
muzikale sfeer. 

Omdat zowel Frank als Guus niet al-
leen gekend zijn binnen de SBB, zijn 
deze keer ook Laarbeekse onderne-
mers welkom die (nog) geen lid zijn 
van de Stichting BedrijvenBelangen. 
Niet meer kunnen aanmelden? Bekijk 
de details op de Nieuwspagina van 
www.sbblaarbeek.nl. Dan wordt u bij 
aankomst alsnog ingeschreven.

Nieuwjaarsbijeenkomst SBB in 
teken van afscheid

T: 0499-373746
M: 06-53500557

info@vogelsmaatwerk.nl
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogels Maatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12 Lieshout 

Vogels Maatwerk - Best
Koningin Julianaweg 53 Best
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Huub Cloudt

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:
Anouk van Goor

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Ook een 
familiebericht 

plaatsen?
Mail: 

info@mooilaarbeek.nl
vanaf €19,95

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Voor meer informatie kunt u bellen met De MooiLaarbeekKrant. 
Tel. 0492-832182 of via email info@mooilaarbeek.nl

Het is alweer een behoorlijk tijdje 
geleden dat ik iets in de luchtpost 
geschreven heb. In de afgelopen 
4 maanden is er nogal veel ge-
beurd. Ik heb aanvraag moeten 
doen voor de verlenging van 
mijn werkvergunning. Hiervoor 
had ik voor 3 maanden lang pa-
pieren bij elkaar proberen te krij-
gen, wat uiteindelijk natuurlijk 
gelukt is. Het was allemaal de 
moeite waard, want ik heb maar 
liefst een verlenging van 5 jaar 
gekregen :). 

Daarnaast ben ik vanaf begin de-
cember bij een nieuwe werkge-
ver begonnen! Ja ja…ik ga weer 
als gids werken. Ik ben weer te-
rug bij mijn oude managers van 
mijn eerste baan die ik hier in 
Zuid Afrika had, maar dan wel 
bij een splinternieuwe lodge. De 
lodge is nog steeds in bouwpro-
ces maar het belooft super mooi 
te worden. Het hoofdgebouw 
uitlopend op een groot dek met 
het uitzicht op een waterdam, 
over de bush en de bergen op 
de achtergrond. Heerlijk relaxen 
op het dek waar we elke avond 
de meest geweldige zonsonder-

gangen kunnen zien. Het ziet 
ernaar uit dat de lodge pas in fe-
bruari opent, maar ondertussen 
ga ik voor andere lodges Kruger 
tours doen en natuurlijk rondom 
de lodge zelf zorgen dat alles er 
goed uitziet. Owja de naam van 
de lodge is trouwens Cheetah 
Paw Eco Lodge en is gevestigd 
in de Hoedspruit omgeving. Dus 
ik blijf wel in dezelfde omgeving 
wonen. 

Aankomend jaar zal ik een aan-
tal meer luchtposten naar jullie 
sturen. Met dingen die ik hier 
in de bush meemaak. Voor nu, 
een mooi weetje… Zuid Afrika 
staat bekend om zijn Big 5, maar 
waar bestaat deze eigenlijk uit en 
waarom hebben ze deze naam? 
De Big 5 bestaat uit de: leeuw, 
luipaard, buffalo, olifant en de 
neushoorn. De Big 5 zijn uit de 
oude dag de 5 meest gevaarlijke 
dieren om te voet op te jagen. 
Het is eigenlijk een oude jacht-
term. Het zijn dus niet de groot-
ste dieren, want anders zou de 
giraffe er ook onder vallen.

Omdat ik nu toch weer aan mijn 
limiet kom voor woorden in deze 
luchtpost, kunnen jullie uitkijken 
naar de luchtpost voor volgende 
week, want daar leg ik jullie nog 
wat meer uit over 1 van de Big 
5. En over het dier dat de meeste 
doden op zijn naam heeft.

Liefs, Amy Verhoeven 

Luchtpost

limiet kom voor woorden in deze 
luchtpost, kunnen jullie uitkijken 
naar de luchtpost voor volgende 
week, want daar leg ik jullie nog 
wat meer uit over 1 van de Big 
5. En over het dier dat de meeste 
doden op zijn naam heeft.

Liefs, Amy Verhoeven 

ZUID-AFRIKA

Hallo allemaal!

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

BEL DE SPECIALIST

GEVONDEN

GEVRAAGD

LES

OVERIG

TE HUUR

TE KOOP

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert tel 
0492-368747

Ik spaar clips van blikjes, ook plastic dopjes 
van � esjes,  Ik kom ze graag ophalen. 
Contact: reah@live.nl

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimingen, 
ophalen 2de hands goed. 040-2415670 / 
06-36072611. www.boedeltotaal.nl

Gouden trouwring met naam Walter 
gevonden in sporttas, sport in Gemert en 
Beek en Donk. 1ste datum 6-6-1991, staat 
nog een datum in. Geef deze aan mij door. 
T: 06-51640096

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Hobbyruimte voor oldtimers, ca 100m2. 
Wordt enkel door 1 persoon gebruikt. 
Heb of weet je iets, stuur me een mail. 
hobbyruimtelaarbeek@gmail.com

Binnen opdekdeur linksdraaiend. Afmeting 
83x201.5 cm. Tel: 06-23037583 

Getuigen gezocht i.v.m. schade auto. Op 
zondagavond 1 december lag er op de 
Koppelstraat een bladkorf op de weg bij 
paal nummer 32. Heeft iemand deze korf 
zien liggen of de aanrijding gezien? Tel: 
06-12456767

Huishoudelijke hulp voor op woensdag-
middag. 3 à 4 uur in Beek en Donk. Tel: 
0492-462364

Bent u bevallen in ‘96/’97/’98 dan kunt 
u uw zwangerschapskaart gratis ophalen! 
Bel verloskundigenpraktijk Beek en Donk: 
0492-462233

Gratis op te halen; oude edities van Libelle, 
Margriet en de Donald Duck. Mail naar 
loes_de_jong89@hotmail.com

Bent U op zoek naar een leuk appartement 
in Aarle-Rixtel bel dan met 0653-697823

Dames� ets merk Avancer Madison 28 
inch. 1 jaar oud. Prijs € 225,-. Reacties via 
jelleverhoeven@Hotmail.com  

Game Tablet U Draw Studio voor de Wii 
met games. Z.g.a.n. nu voor € 45,00. 
Tel: 06-24502310

Damestas handgemaakt van het merk 
Zett. Beige teint (echt leer) De tas is 
te groot voor mij (nieuw) € 49,95. 
Tel: 06-24502310

Paard voor bijv. weide maatje. Merrie van 
bijna 24. Goed gezond. Ik kan er zelf niet 
meer voor zorgen. Tel. 0499-423712

Zwembad rond 4.10 hoog 120. Pomp, 
reinigingsinstallatie, vlonder en toebe-
horen. Prijs € 400,-. Tel: 06-20849284 na 
18.00 uur.

Mooie houten bolderwagen in Beek en 
Donk. Vraagprijs €35 Bel 06-23559595

Loungekussen 100x150 cm. Als nieuw. 
Kleur appel groen. €25 Tel: 0492-465133

Professionele muzikant geeft les. Voor 
alle leeftijden. Eventueel is bij u thuis les-
geven ook mogelijk. Gitaar is ook prima 
op latere leeftijd te leren ! Zangles, gitaar-
les, en vioolles voor 10 euro per half uur. 
In Beek en Donk: 06-30291262

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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CARNAVAL 2014
Kaartverkoop Seniorenmiddag en Ganzekwekavonden Elf maal is Carnavalsscheepsrecht…

Gardisten kiezen ‘Raoper van het Jaor’

Wijziging kaartverkoop 
‘Wedden dat je lacht’ 

Betonnen Heikneuter geplaatst 
bij Mariahoutse prinsO.M.C. maakt zich op voor kletsavonden in Mariahout

Kaartverkoop CARNABEATS eind januari 

Aarle-Rixtel – De kaartverkoop van de 
Seniorenmiddag en de Ganzekwek-
avonden van carnavalsvereniging Gan-
zegat gaat weer bijna van start. Beide 
activiteiten vinden plaats in de Dreef 
in Aarle-Rixtel.

Seniorenmiddag
Voor alle senioren vanaf 60 jaar vindt 
op 1 februari om 14.00 uur de senio-
renmiddag plaats. De dansmariekes, 
Dik Vur Mekaar, Gans Anders, de Hei-
kantzangers, Annie Jacobs en ’t Boekels 
Kwartierke treden deze middag op. 
Kaarten zijn te koop voor €6,50 vanaf 
maandag 13 januari 2014 bij het dorps-
servicepunt in Zonnetij. Het dorpsser-
vicepunt is geopend van maandag tot 
en met donderdag van 09.30 tot 11.00 
uur. Tevens zijn de kaarten te koop bij 
snoeperij Jantje aan de Kerkstraat.

Ganzekwekavonden 
De Ganzekwekavonden worden ge-
houden op de zaterdagen 1 en 15 fe-
bruari. De aanvang van deze avonden 
is steeds om 19.45 uur. De voorverkoop 

begint op 12 januari om 11.00 uur in 
de Dreef. De kaarten kosten €12,50 per 
persoon per avond, maximaal 2 kaar-
ten per persoon per avond. Eventueel 
overgebleven kaarten zijn te koop bij 
edelsmid Johan van Bakel na 12 januari 
2014. 

Het programma ziet er als volgt uit:
1e Ganzekwekavond 1 februari 2014:

Dansje dansmariekes, Kuub, Hans 
Verbaarschot, Heikantzangers, Berry 
Knapen, Gans Anders, Robbert van La-
moen en Duo Vreemd

2e Ganzekwekavond 15 februari 2014:
Dansje dansmariekes, Trio Muzikaal, 
Dirk Kouwenberg, Frank Schrijen, Dik 
Vur Mekaar, De Velt Op, Christel van 
den Dungen en Quukske er bij.

Lieshout –  In de nieuwe feestzaal 
van het Dorpshuis in Lieshout wordt 
op zaterdag 1 en maandag 3 maart 
tijdens carnaval het feest ‘CARNA-
BEATS’ gehouden voor de jongeren 
uit Laarbeek. Naar verwachting zal 
de voorverkoop eind januari en in 
alle vier de kernen gelijktijdig gaan 
plaatsvinden.

“We bestaan dit jaar 5 jaar. We heb-
ben nog nooit zoveel vragen gehad 
over voorverkoop van de toegangs-
kaartjes en verwachten dan ook dat 
het heel snel uitverkocht zal raken. De 
toegangsprijs is bepaald. We zijn nog 
bezig met de beeldvorming van de 
posters en tickets”,  aldus organisator 
Johan Frenken. 

“Deze carnavalsavonden ‘CARNA-
BEATS’ genoemd zijn speciaal voor 
de jeugd van Laarbeek die voorheen 

normaal buiten Laarbeek carnaval ging 
vieren. Het moet toch niet nodig zijn 
dat de jeugd per sé buiten Laarbeek 
zijn vertier moet gaan zoeken? Grotere 
afstanden, steden die niet altijd even 
veilig zijn en ouders verliezen zelf hun 
vrijheid. Veel ouders zien dit graag an-
ders. Men is meer gerust en het geeft 
een beter gevoel, maar ook gemak, als 
de jeugd in eigen gemeente kan blij-
ven”, vervolgt Johan Frenken. 

Hr. Theodoor Biemans en Hans Ver-
eijken zijn de personen die dit enkele 
jaren terug hebben aangezwengeld, 
naast Hennie Antonis van Vierbinden, 
zijn Johan Frenken en zijn zoon Tim 
Frenken (Party Jockey) de kartrekkers. 
Het festijn groeit en krijgt steeds meer 
bekendheid.
De ideeën over de invulling van de 
avond komen van de 20-jarige, Party 
Jockey Tim o.a. bekend van zijn optre-

dens bij de Laarbeekse tienerwerken, 
met als thuisfront het Lieshoutse Tie-
nerwerk &RGteens. Tim geeft aan: “Er 
zijn weer genoeg ideeën. Het zal weer 
beter worden dan vorig jaar. Noteer 
vast in je agenda, 1 en 3 maart fissa 
Carnabeats. We gaan weer voor een 
nog mooier feest en een hogere op-
komst!”  

Mariahout - Carnavalsvereniging de 
Heikneuters uit Mariahout was op vrij-
dag 20 december te gast bij de avond 
van de vereniging Kansplus, samen 
met carnavalsvereniging de Raopers 
uit Lieshout. Ieder jaar is er zo’n gezel-
lige avond samen met de mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit jaar 
was de avond bij café-zaal de Pelgrim. 

Op deze avond komt de Kerstman en 
die vertelt over deze mensen iets leuks 
en ze krijgen dan ook allemaal een 
cadeautje. Verder werd deze avond 
opgeluisterd door de Grottendorfer 
blaaskapel, de Heisa-band, de dans-
mariekes, die de sterren van de hemel 
dansten, en later op de avond liet d.j. 
Joan van Berlo zich nog horen. Er werd 

dan ook flink gedanst en gehost en er 
werd regelmatig de polonaise ingezet 
samen  met Prins Patrick en Prinses Ni-
cole. Het was weer een leuke, gezel-
lige en enthousiaste avond. Zo’n avond 
waarvan onze Prins zou zeggen: HET 
WAS GEEN GETOB, MAAR GAS D’R 
OP!!!!

Beek en Donk - Wat elf jaar terug 
startte als een ludieke actie bij Luuk 
de XXXII is uitgeroeid naar een jaar-
lijkse traditie. De BiksBent, tijdens de 
carnavalsdagen ook wel geheten Prin-
selijke Boeren BiksBent, haalt jaarlijks 

de Prins en zijn prinsesje op in aan-
loop naar de prinsenreceptie. 

Ook dit jaar weer werd Prins Luuk XLII 
en zijn prinsesje begeleid door de Biks-
Bent op de manier zoals 10 Prinsen 
hem zijn voorgegaan. 

Lieshout – De Gardisten, een groep 
ex-prinsen uit Raopersgat, kiezen op 
zondag 12 januari in het Dorpshuis 
in Lieshout  de ‘Raoper van het Jaor’ 
2014. Wie de opvolger van Hans van 
de Kerkhof is,  Raoper van het Jaor 
2013, blijft geheim tot de dinsdag-
middag met carnaval.

De ‘Raoper van het Jaor’ is een in-
woner van Raopersgat die zich be-
langeloos inzet voor de Raopergatse 
gemeenschap. De Gardezitting begint 
om 14.00 uur met tal van optredens 
van plaatselijke artiesten en van daar 

buiten. Het einde is om 17.30 uur. De 
toegang is gratis en iedereen is wel-
kom. 

Een oproep voor alle Lieshoutse ver-
enigingen: Als er mensen zijn die in 
Lieshout wonen en zich belangeloos 
inzetten voor een vereniging, geef dan 
een naam door van deze man of vrouw 
met een korte motivatie waarom hij 
of zij kandidaat is voor de eervolle ti-
tel van ‘Raoper van het Jaor’. Dit kan 
naar het e-mailadres: degardistenbon-
draopersgat@gmail.com. 
 

Lieshout – De kaartverkoop van 
‘Wedden dat je lacht’, georganiseerd 
door carnavalsvereniging De Roapers 
uit Lieshout, is gewijzigd. De kaarten 
werden in eerste instantie bij de Jum-
bo in Lieshout verkocht, maar vanaf 
11 januari zijn kaarten alleen bij de 
Top-1-toys van Berlo en bij DIO-Mark 
verkrijgbaar. 

De Jumbo Lieshout gaat verbouwen 
en is daarom gesloten van 11 tot en 
met 28 januari. Eerder zouden de kaar-
ten voor ‘Wedden dat je lacht’ daar 
verkocht worden, maar dat is in die 

periode dus niet mogelijk. De kaart-
verkoop stopt op 11 januari om 12.00 
bij de Jumbo. Vanaf dat moment kun-
nen mensen hun kaartje krijgen bij de 
Top-1-toys van Berlo en bij DIO-Mark, 
beide aan de dorpsstraat in Lieshout.

De ‘Wedden Dat Je Lacht’-avond is op 
zaterdag 25 januari in de vernieuwde 
zaal van het Dorpshuis aan het Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 
uur. Voor meer informatie kan men 
terecht op de site van carnavalsver-
eniging de Raopers, www.raopers.nl. 

Mariahout - Volgens traditie in het 
Heidurp, is op vrijdag 3 januari  de 
betonnen heikneuter geplaatst in de 
voortuin van prins Patrick en prinses 
Nicole. De kneuter is eerst nog even 
langs zijn plekje van vorig jaar ge-
gaan, naar ex-prins Twan in de Wil-
helminastraat. 

Daarna vertrok de stoet, onder mu-
zikale begeleiding van ‘kapelleke moi 
zat’, richting zijn nieuwe voorlopige 
plek bij prins Patrick. Voordat de kneu-
ter werkelijk werd geplaatst, moes-
ten er eerst nog wat beloftes worden 
gedaan. Pas nadat er is uitgesproken 
en vastgelegd dat het prinsenpaar 
goed voor deze, overigens zeer mooi 
opgeknapte, kneuter zullen zorgen, 
durft het kneutertransport hem los te 
laten. Ook moet het lied ‘leeft onze 

ouwe heikneuter nog’ foutloos door 
het prinsenpaar met kinderen worden 
gezongen. Op wat kleine foutjes na, 
heeft de toezichthouder van de kneu-
tergroep, Wim Hagelaars, het toch 
goedgekeurd. Deze installatie is ver-
volgens goed gevierd met een feestje 
tot in de late uurtjes. Op naar de car-
naval en zoals de prins zegt: gin getob, 
gas erop!

Mariahout - De meiden van O.M.C. 
zijn de debutanten van de kletsavon-
den in het Heidurp. Maar debutanten 
is niet helemaal het juiste woord. 
Twee oud deelneemster, een nieuwe 
trainster, twee nieuwe deelnemers en 
natuurlijk een nieuwe naam, dus een 
beetje debutanten zijn ze wel. 

O.M.C. is al druk in de weer met de 
voorbereidingen voor de kletsavonden 
van de Heikneuters. Ze trekken alles 
uit de kast en het belooft een groot 
spektakel te worden. O.M.C. bestaat 
uit vier deelneemsters, die alle vier een 
‘typetje’ spelen, zo is daar de Nerd die 
vertolkt wordt door Michelle Kanters.  
Een ‘bitch’ vertolkt door Demi van 
Uden, het ‘tutje’ vertolkt door Nynke 
van Lankveld en de ‘benjamin’ vertolkt 

door Anouk van Goor. De grootste lol 
en heel veel zin hebben de meiden om 
de types te laten zien aan de bezoe-
kers van de kletsavonden. Daarnaast is 
het zelfs mogelijk om deze meiden te 
boeken als entertainment op je eigen 
feest of partij. Mail voor meer infor-
matie naar melissakanters@gmail.com. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden 
dan ben je van harte welkom bij een 
van de kletsavonden op 8, 14 of 15 
februari in het Buurthuis Mariahout. 
Kaartverkoop voor leden van de car-
navalsvereniging is op vrijdag 10 ja-
nuari in het Buurthuis van 18.30 tot 
20.00 uur en voor niet-leden is het op 
maandag 13 januari, ook van 18.30 
tot 20.00 uur. O.M.C. ziet jullie graag 
terug op de kletsavonden! 

De Biks Bent met in het midden Prins Luuk XLII. Op de foto ontbreken: Eric Vissia, 
Hinke Helling, Tonny van Hout. Hanneke Lamboo en Ineke v.d.Ven.

De typetjes van O.M.C.

Geweldige avond voor mensen met een beperking
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Klusservice Laarbeek goed op weg met 
bedrijfswagen van OCS Laarbeek

Advertorial

Laarbeek - Jos Sanders van OCS 
Laarbeek overhandige onlangs de 
sleutels van de nieuwe bedrijfswa-
gen aan Arie Verbakel van Klusser-
vice Laarbeek. Jos en Arie zijn het 
perfecte voorbeeld van bedrijven uit 
Laarbeek die elkaar niet alleen kun-
nen steunen, maar zeker ook verster-
ken. 

Arie stopte begin dit jaar met de fran-
chise formule van de Klussenier, om 
volledig zelfstandig verder te gaan als 
klusbedrijf onder de noemer Klusser-
vice Laarbeek. Zijn nieuwe logo prijkt 
inmiddels groot op zijn bus, wellicht 
heeft u hem al voorbij zien rijden. 
Arie is een allround vakman. U kunt 
bij hem terecht voor interieurwerk-
zaamheden, VELUX dakvensters, 
aanbouw, verbouw, renovatie, noem 
maar op. Werkzaamheden waarbij 
een juiste bus natuurlijk onmisbaar is. 

Arie: “OCS Laarbeek heeft me uit-
stekend geholpen tijdens de aanschaf 
van deze bedrijfswagen. Ik heb me 
door verschillende autobedrijven in 
de regio laten informeren. Toen bleek 
dat OCS Laarbeek me eenzelfde deal 
kon bieden dan de autobedrijven uit 
de omliggende steden was de keuze 
snel gemaakt. Het is ideaal dat OCS 
Laarbeek dicht in de buurt zit. Mijn 
bedrijfswagen is voor mij onmisbaar. 

Wanneer er onderhoud aan de bus 
nodig is, zijn zowel mijn klanten als ik 
erbij gebaat wanneer dit zo kort mo-
gelijk duurt.”

Jos is blij dat hij Klusservice Laarbeek 
zo goed van dienst heeft kunnen zijn. 
Jos: “Bij ons staat service voorop. Na-
tuurlijk begint het allemaal met het 
goed luisteren naar de wensen van de 
klant, en op basis hiervan hem de juis-
te opties aan te bieden. Vaak zijn er 
meer mogelijkheden als dat de klant 
zelf denkt of liggen de mogelijkheden 
zelfs voor de hand en heeft de klant 
er zelf niet aan gedacht. De aanschaf 
van een wagen is natuurlijk pas het 
begin. Zeker ook daarna zijn wij er 
voor onze klanten, door het bieden 

van de juiste service en onderhoud, 
op een tijdstip die onze klant past. 
Eventueel inzet vervangend vervoer is 
ook bij ons geen probleem.” 

“OCS Laarbeek beschikt over een 
mooi verlichte showroom en een uit-
gebreide werkplaats. Ook is er een 
gezelige wachtruimte voor als u op 
een apk of kleine reparatie wilt wach-
ten. Bij ons telt elke klant of het voor 
iets groots of klein is, iedereen is altijd 
welkom. Wij doen altijd ons uiterste 
best om het onze klanten het naar de 
zin te maken”.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.klusservicelaarbeek.nl / 
www.ocslaarbeek.nl

Bosscheweg 96, Aarle-Rixtel   Tel. 0492 382 110   www.ocslaarbeek.nl

BBC-jazz bij opening nieuwe 
Dorpshuis Lieshout

Of� ciële ingebruikname 
Dorpshuis Lieshout 

Lieshout - De BBC-jazz uit Beek en 
Donk treedt op zondagmiddag 12 ja-
nuari aanstaande op tijdens de inge-
bruikname van het vernieuwde dorps-
huis in Lieshout.

De BBC-jazz is begin negentiger jaren 
opgericht en heeft haar roots liggen in 
de jazzmuziek. De band onderscheidt 
zich naar eigen zeggen van veel an-
dere bands door haar minder traditi-
onele repertoire keuze. De BBC-jazz 
Big Band speelt Swing, Rock, Latin en 
Blues. Het repertoire bevat zowel mo-
derne als klassieke swingstukken. Bij 
een jazzband horen natuurlijk zowel 
klassieke als moderne bluesthema’s. 

De slogan van de band onderschrijft 
hun muzikale ambitie: ‘It  don’t  mean  
a  thing,  if  it  aint  got  that swing’.

De BBC-jazz is in de afgelopen jaren 
niet alleen veel veranderd van samen-
stelling, ook de muziekkeuze is veran-
derd. BBC-jazz is de weg ingeslagen 
van de jazzmuziek op zijn breedst. 
Rock, Swing en Blues nummers wor-
den afgewisseld met Latin en Funk. 
De BBC-jazz heeft de afgelopen jaren 
diverse keren opgetreden in de regio 
en onlangs nog tijdens de kerstmis-fair 
in Lieshout. De BBC-jazz staat onder 
bezielende leiding van de ervaren mu-
zikant Pierre Heesakkers.

Lieshout - Harmonie St Caecilia neemt 
zondag 12 januari het vernieuwde 
Dorpshuis in Lieshout in gebruik. Tij-
dens het Nieuwjaarsconcert van Har-
monie Sint Caecilia wordt op een sym-
bolische wijze door wethouder Hans 
Vereijken aandacht gegeven aan het in 
gebruik nemen van het Dorpshuis.

Te klein
Voorheen was de grote zaal van het 
dorpshuis voor een muziekvereniging 
zoals St Caecilia niet groot genoeg. Het 
harmonieorkest vulde de volledige vloer 
en voor het publiek was er geen plaats. 
Daarom werd er voor een concert vaak 
uitgeweken naar andere locaties. Nu is 
dat een ander verhaal. De zaal is aan-
zienlijk groter geworden en er is een 
uitklapbare tribune toegevoegd. Lies-
hout is een theaterzaal rijker. 

Het première concert 
Het concert ter viering van de inge-
bruikname krijgt een feestelijk tintje. 
De slagwerkgroep voert haar gepre-
zen concoursprogramma uit. Het har-
monieorkest brengt lichte muziek en 
wordt bij een aantal nummer versterkt 

met combo en zang. Neeltje van Doo-
re zingt onder andere de James Bond 
soundtrack Skyfall en Peter de Greef 
neemt een aantal Joe Cocker nummers 
voor zijn rekening.

Try out
Het concert van twaalf januari is niet 
het allereerste evenement in het ver-
nieuwde Dorpshuis. De vier opleidings-
orkesten van St Caecilia verzorgden 
zaterdagavond al een try-out met hun 
nieuwjaarsconcert. Vanaf de comforta-
bele tribune bekeken en beluisterden 
ouders en familie het concert. Reacties 
over de muzikale prestaties en de zaal 
waren louter positief.

Officiële ingebruikname
Na de opleidingsorkesten is het aan-
staande zondag dus de beurt aan de 
slagwerkgroep en het harmonieorkest 
van St Caecilia voor de officiële inge-
bruikname. De foyer is twaalf januari 
vanaf 12.00 uur geopend, het concert 
start om 13.00 uur. Na afloop, rond 
15.00 uur, wordt de afterparty muzi-
kaal opgeluisterd door BBC Jazz.

Het opleidingsorkest van St Caecilia mocht zaterdag 4 
januari als allereerste een concert geven in de nieuwe zaal

Voor het betere 
onderhoud

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

Hoe is het nou met.....
kkkraantt

BBC-jazz bij opening nieuwe 
Dorpshuis Lieshout

Redacteur: Iris Savenije

Deze week is het de beurt aan Jan 
Vialle, beter bekend van de voor-
malige supermarkt EDAH Vialle in 
Beek en Donk. Jan is geboren in 
1941 en heeft jaren gewoond in 
Eindhoven. Nadat hij in een aan-
tal supermarkten als bedrijfsleider 
had gewerkt, kreeg hij in 1982 de 
kans om zijn eigen winkel te be-
ginnen in Beek en Donk. Jan zag 
dit als 41-jarige als een mooie uit-
daging. En zo werd EDAH Vialle 
op het Piet van Thielplein een feit.

Jan kijkt met voldoening terug 
naar 26 jaar EDAH Vialle. Onlangs 
hebben drie oud-personeelsleden 
een reünie georganiseerd. Jan kan 
er niet over ophouden. “Dat was 
een geweldig feest. Het gaf een 
gevoel alsof we gisteren nog bij 
elkaar waren geweest en alsof we 
morgen weer met zijn alle aan de 
slag moesten”, vertelt hij enthou-
siast. 

Het team van de EDAH was in de 
beleving van de oud-directeur al-
tijd een hechte familie. Voor het 

werken dronken ze met zijn alle 
een kop koffie en ’s avonds om zes 
uur was het personeel afgewerkt, 
maar ook dan bleef iedereen zitten 
om nog even bij te ‘buurten’. “Dat 
maak je niet meer op veel plaatsen 
mee. Op sommige plaatsen staan 
mensen al om vijf voor zes met 
hun jas klaar. Dit was bij ons nooit 
het geval”, vertelt Jan trots.

Moeilijkere tijden heeft Jan ook 
gekend met zijn winkel. Vier ver-
bouwingen, op zondag open, het 
was soms erg druk. “Of de klant 
iets van zo’n verbouwing merkt, ik 
weet het niet. De klant pakt ge-
woon zijn spullen en gaat.” Jan 
bedenkt zich: “Oh, betalen. Dat 
is wel handig. Dat blijft ook altijd 
een probleem. Dat mensen ‘verge-
ten’ te betalen”, grapt hij. 

Van dieven heeft Jan echter niet 
vaak last gehad, maar iedere win-
kel krijgt er altijd wel een keer mee 
te maken. “Als het alarm af ging, 
vaak door een vlieg, dan moesten 
we naar de winkel komen. Daar 
kwam de politie ook, maar die liep 
nooit als eerste naar binnen, hoor. 

Ik moest voorop”, zegt Jan. Zelfs 
toen de achterdeur opengebroken 
was, wilde de politie niet als eerste 
naar binnen. “Meneer Berkers met 
zijn gouden handjes heeft toen de 
achterdeur gerepareerd. Er was 
niets weg uit de winkel”, zegt Jan 
trots. 

Tegenwoordig is Jan, als het weer 
het toelaat, graag bezig in de tuin 
of in ‘het schuurtje’. “En als het 
echt mooi weer is, mag ik ook 
graag vissen”, vult hij aan. Jan 
heeft het koken thuis overgeno-
men van zijn vrouw en samen rij-
den ze graag met de caravan door 
heel Nederland. “Met het weer 
moet je een beetje geluk hebben, 
maar Nederland is zo’n prachtig 
land”, vindt hij. Jan hoopt daarom 
nog lang met zijn vrouw van Ne-
derland te kunnen genieten. 

(m.u.v. fietsen)

bij inlevering van deze bon
Geldig t/m 15-01-2014

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

15% KORTING OP ALLES 
UIT VOORRAAD
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&RG PLUS ON TOUR-disco: Snow Beats Toneelgroep De Ketelbinkies in 
Dorpshuis Lieshout

Raopers houden kienavond

Film ‘Het meisje van de Bijtring’ in 
Kouwenbergs kerkjeConny Raeskin, Karin Toma en Carianne 

Fooij in ’t Oude Raadhuis

Repareren en ontmoeten in Repair Café 

Dansmiddag Waterpoort uitgesteld

Beek en Donk - Snow Beats is de tweede &RG 
PLUS ON TOUR-disco. Deze vindt plaats op 17 
januari in De Boemerang in Beek en Donk. Deze 
disco’s zijn bedoeld voor de Laarbeekse tieners 
van het voorgezet onderwijs met een leeftijd 
van 13 tot met 15 jaar. 

De muziekstijl, uitstraling, en opzet van deze dis-
coavond wordt aan het thema en aan de doel-
groep aangepast, zodat de jongeren zich verba-
zen, thuis voelen en uitzien naar een volgende 
keer. Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. Om 
overlast te voorkomen wordt het ‘binnen is 
binnen beleid’ gehanteerd. De aanvangstijd is 
20.30 uur en de disco stopt om 23.30 uur.

Kaarten voor iedereen zijn vanaf 10 janu-
ari te koop bij Shoes4you, Heuvelplein 10C in 
Beek en Donk, Snoeperij Jantje, Kerkstraat 4 in 

Aarle-Rixtel, D.I.O drogisterij Mark, Dorpsstraat 
5 in Lieshout en het Buurthuis, Bernadettestraat 
43 in Mariahout

De andere &RG PLUS ON TOUR disco’s zijn ge-
pland op 14 februari in Lieshout met als thema 
Heart Beats  en het seizoen wordt afgesloten op 
21 maart 2014 na Carnabeats met de afterparty 
After Beats in Mariahout bij Yammas.

Er is een toegangspasjessysteem ingesteld, 
maar nog niet iedereen heeft zich voor een 
membercard aangemeld. Het &RG PLUS pasje 
(membercard) is voor Laarbeekse tieners gratis. 
Een pashouder krijgt eerder informatie over de 
kaartverkoop en kan tegen betaling van 1 euro 
een toegangskaartje voor de PLUS disco kopen. 
Heeft men geen membercard en kan men een 
schoolpas of ID laten zien, betaalt men 3 euro. 

Lieshout – Toneelgroep De Ketelbinkies speelt 
op 8 februari  hun toneelstuk ‘De Asperientjes-
waterval’ in het vernieuwde dorpshuis in Lies-
hout. Kaarten bedragen €5,- en zijn verkrijgbaar 
bij de Top1toys aan de Dorpsstraat in Lieshout. 
De aanvang van de voorstelling is om 19.30 
uur. 

Al jarenlang heeft Toneelvereniging de Vrien-
denkring uit Lieshout een vriendschapsband met 
de Ketelbinkies uit Asten-Someren. De Ketel-
binkies is een toneelgroep met mensen met een 
verstandelijke handicap. Zo eens in de 4 à 5 jaar 
speelt de Ketelbinkies in Lieshout om het publiek 
van hun toneelspel te laten genieten.  

Lieshout – Carnavalsvereniging de Raopers 
houden op vrijdag 10 januari een kienavond in 
de grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom. 

Aarle-Rixtel – In het Kouwenbergs kerkje wordt 
op donderdag 16 januari aanstaande een film-
avond gehouden. Dit keer is het de beurt aan een 
bijzondere streekfilm ‘Het meisje van de bijtring’.

Het scenario van ‘Het meisje van de bijtring’ is ge-
schreven door Rob Smit, die ook de regie heeft 
gevoerd. Het genre van de film wordt met een 
glimlach omschreven: ‘een streetmovie gebaseerd 
op waargebeurde verzinsels’. Hiermee wordt pre-
cies de juiste toon gezet. 

Het is een speelfilm die je op een luchtige wijze 
moet gaan aanschouwen. De regisseur en de 
twee hoofdrolspelers zijn deze avond ook aanwe-
zig. De film begint om 20.00 uur. De entree is €5, 
-, inclusief consumptie, en komt ten goede aan 

het restauratiefonds van het Kouwenbergs kerkje. 
Kaartjes zijn ook te reserveren via 0492-382943.

Het verhaal
40 jaar geleden vonden de zusters van ’t Aarles 
broek een baby, een meisje. Op verzoek van dat-
zelfde meisje Simone (Bertine van den Boom), 
inmiddels een volwassen vrouw, gaat Victorio op 
zoek naar haar ouders, met als enig aanknoop-
punt: een bijtring. Tijdens zijn speurtocht ontmoet 
Victorio  onder andere de bekende weerman Jo-
han Verschuuren die aan de Aarlese brug zit te 
vissen. Maar ook zuster Marije van klooster het 
Heilig Bloed speelt een rol, net als brugwachter 
Herman van den Boom. Zo passeren er nog meer 
‘bekenden’ de Revue. 

Beek en Donk – ’t Oude Raadhuis staat van 11 
tot en met 26 januari 2014 in het teken van drie 
kunstenaressen. Karin Toma, Conny Raeskin en 
Carianne Fooij stellen deze dagen hun kunst-
werken tentoon. 

Karin Toma
In het werk van Karin Toma wisselen stijlen el-
kaar af. Van figuratief naar abstract, van kleur-
rijk en verhalend naar de verstilling van het wit. 
Allemaal vanuit de gedachte dat alles één is. We 
zijn met elkaar verbonden in een groter geheel. 
De schilderijen en collages van Karin Toma zijn 
een poging om hier uitdrukking aan te geven.

Conny Raeskin
Geïnspireerd door de ‘regionale klei-cultuur’ is 
Conny Raeskin vanaf 1986 een zoektocht naar 
haar ‘ding’ gestart. Inmiddels afgestudeerd 
aan de school voor Hoge kunsten in Arendonk 
heeft ze ontdekt dat porselein haar hart heeft 

gestolen. Het broze, tere en toch krachtige van 
dit materiaal vormt voor Conny een grote uitda-
ging om tot het randje te gaan wat je met por-
selein kan maken.

Carianne Fooij
Carianne Fooij is gek op klei omdat het haar blijft 
fascineren hoe je van een vormloze massa de 
meest fantastische objecten kunt maken. Haar 
inspiratie haalt zij uit dit gevoel dat voor haar 
samenhangt met de verwondering die zij voelt 
over de kracht van emoties, over orde en chaos 
in de natuur, over het vernuft van de mens. 

Verloting
Voor de verloting hebben zij een kunstwerk 
beschikbaar gesteld. Door mee te doen aan de 
verloting kunt u dit originele kunstwerk winnen, 
en helpt u tegelijkertijd het Oude Raadhuis on-
derhouden (prijs per lot € 2,00).

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout houdt op 
woensdag 15 januari wederom het maandelijks 
Repair Café. In het Dorpshuis, aan de Grotenhof 
2 in Lieshout, draait het dan allemaal om repare-
ren en ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur 
staan diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, fietsen en 
klein huishoudelijk elektrische apparatuur kunnen 
daar allemaal een tweede kans krijgen. Gereed-
schap en materialen zijn aanwezig. Mensen die 
het Repair Café bezoeken, nemen van thuis ka-
potte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, servies. Alles wat niet 
meer werkt, is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café we-
ten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de Dorpsraad van 
Lieshout bijdragen aan het verkleinen van de afval-
berg. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. 
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners van Laarbeek. 
Het dient ook om bewoners op een andere manier 
met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken 
dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden 
in de buurt aanwezig zijn. Samen repareren kan 
leiden tot hele leuke contacten in de buurt. Maar 
bovenal willen we met het Repair Café laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Kijk voor meer informatie op www.dorpsraad-   
lieshout.nl of op www.repaircafe.nl

Beek en Donk - De geplande dansmiddag van 14 
januari a.s. in De Waterpoort aan de Pieter Breugel-
laan in Beek en Donk, kan vanwege gezondheids-
redenen van DJ Antoon van Bussel niet doorgaan. 

ViERBINDEN wenst Antoon heel veel beterschap 
en zal middels persberichten informeren over een 
nieuwe datum. 

Pieter van den Reek
Molenstraat 17, Aarle-Rixtel

Collse Heide 22, Nuenen

06 - 128 403 11   www.obresa.nl

- Jaarrekeningen

- Belastingaangiftes

- Begeleiding startende ondernemer

- Salarisadministratie



Donderdag 9 januari 2014 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

IVN houdt lezing over IJsland 

Kindermiddag voor het goede doel: 
Kinderen van Sint Anna

Ploegleidersvergadering Dorpsfeesten 2014

IVN Laarbeek houdt wandeling in het Geregt

Gratis en gezond: Nordic Walking 
kennismakingsles

Het slimste team van Beek en Donk is 
bijna bekend: Kwizut

Laarbeek – IVN Laarbeek houdt op 16 januari 
om 20.00 uur  een lezing over IJsland met fo-
to’s van natuurfotograaf Jowan Iven. Iedereen 
is welkom in het IVN gebouw ‘De Bimd’ aan de 
Beekseweg in Aarle Rixtel. 

In juni 2013 heeft Jowan een 3-weekse rondreis 
door IJsland gemaakt en hij laat met zijn presen-
tatie de diversiteit van dit uitgestrekte land zien.  
Bergen, gletsjers,fjorden, ijsmeren en honderden 

watervallen, dat is zo maar een greep uit de fo-
topresentatie.  

IJsland bevat echter ook een heel rijk vogelleven. 
Van papegaaiduiker tot grote jager. Ze komen 
allemaal aan bod. Dus wie geïnteresseerd is in 
een reis door de variëteit aan IJslandse land-
schappen, met oog voor de vogelrijkdom, is van 
harte welkom. 

Lieshout – De stichting Kinderen van Sint Anna 
zet zich in voor de kinderafdeling van het St. 
Anna Ziekenhuis in Geldrop. De stichting wil 
via diverse activiteiten een zo hoog mogelijk 
geldbedrag ophalen om hiermee speelgoed en 
materiaal aan te schaffen voor de kinderafde-
ling.

In de maand januari organiseert de stichting di-
verse activiteiten op drie verschillende dagen. 
Alle activiteiten vinden plaats in Café/Zaal De 
Koekoek in Lieshout en zijn gratis toeganke-
lijk. Gedurende deze activiteiten is er een col-
lectebus aanwezig, waar een ieder een vrije 
donatie kan achterlaten. Mocht men een gi-
rale donatie willen overmaken, dan kunt dit via 
NL90 RABO 0113211112. 

Hieronder het programma van de activiteiten: 
* Zondag 12 januari 14.00 tot 18.00 uur
Tijdens deze middag worden alle kinderen in de 
leeftijdsgroep van 1 tot 10 jaar vermaakt door 
middel van diverse vormen van amusement.

* Zaterdag 18 januari vanaf 19.00 uur
Deze avond houdt de stichting een grootse 
goederen- en dienstenveiling. Gedurende deze 
avond zullen er ook optredens plaatsvinden van 
Die Milka’s en Carlos Donkers. Tevens heeft 
Carlos Donkers een speciale single opgenomen, 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt 
aan de stichting. De single is te koop via de 
website of tijdens de activiteitendagen en kost 
€5,00.
* Zondag 19 januari 15.00 tot 20.00 uur
Deze middag start met optredens van onder an-
dere Gass-on, Peter van de Greef, Len Donkers 
en Demi van Uden. Ze sluiten het weekend af 
met de bekendmaking van de opbrengst. 

Voor verdere informatie en een overzicht van 
alle veilingkavels kan men terecht op de web-
site: www.kinderenvansintanna.nl, mailen naar 
kinderenvansintanna@hotmail.com of bellen 
naar: 06-39607950.

Aarle-Rixtel - De eerste ploegleidersvergadering
voor De Dorpsfeesten is op woensdag 22  janu-
ari om 20.00 uur in De Dreef. Iedereen die in-
teresse heeft, is van harte uitgenodigd om eens 
te komen luisteren en vragen te stellen over het 
starten van een nieuwe ploeg.

Dorpsfeesten 2014 is over vier maanden. Dit lijkt 
ver weg, maar volgens de organisatie is het nu 
de tijd om de eerste stappen naar een nieuwe 
ploeg te zetten. In deze ploeg moeten minimaal 
12 personen zitten. De hoeveelheid tijd die er 
verder ingestoken wordt, kan men zelf bepalen. 
Volgens de organisatie kom je met een beetje 
creativiteit al erg ver. 

De mensen die meer informatie of hulp met 
het opzetten van een nieuwe ploeg willen, 
kunnen mailen naar info@dorpsfeesten.info of 
bellen naar Chantal Manders: 06-10080867. 
Daarnaast heeft men ook de mogelijkheid om 
gewoon naar de ploegleidersvergadering te ko-
men, meld je dan van tevoren even aan via mail 
op: info@dorpsfeesten.info. 

Laarbeek – Team ‘Shooters’ van de Gezond-
heidsrace Laarbeek houdt een Nordic Walking 
kennismakingsles op zaterdag 25 januari van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Start- en eindpunt zijn 
bij restaurant Pluk, Koppelstraat 35 in Beek en 
Donk. Een unieke kans om kennis te maken met 
deze sport. Voor stokken wordt gezorgd. 

De les wordt gegeven door een gecertificeerd 
Nordic Walking instructeur. In circa anderhalf 
uur wordt ingegaan op de techniek van het lo-
pen met stokken. Het is zeker niet moeilijk, maar 
men moet even op weg geholpen worden. 

De sport heeft zich inmiddels bewezen als een 
zeer effectieve manier om aan je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid te werken. Wandelen 
met stokken is veel actiever dan normaal wan-
delen. Bij Nordic Walking komen werkelijk alle 
spieren in het lichaam aan bod. Ook voor men-
sen met overgewicht, gewrichts- en rugklachten, 

problemen met hart- en bloedvaten, diabetes, 
osteoporose, neurologische aandoeningen en 
allerlei andere kwalen is Nordic Walking de idea-
le bewegingsvorm. Kortom: bij uitstek een sport 
voor mensen die een leven lang fit willen blijven.

Mensen die enthousiast zijn kunnen als vervolg 
hierop een cursus van vier lessen volgen bij Her-
berg Grotelshof. Daarna is er de mogelijkheid 
om zich gratis en vrijblijvend aan te sluiten bij 
de wandelgroepen van Grotelshof op zaterdag- 
en zondagochtend. Ook worden er regelmatig 
dagtochten georganiseerd. Kijk voor meer infor-
matie op: www.grotelshof.nl/wandelgroep 

U kunt zich aanmelden t/m 17 januari bij het 
team ‘Shooters’ van de Gezondheidsrace Laar-
beek, telefoon: 06-83113078 of per mail: nor-
dicwalking@gezondbeekendonk.nl. Voor meer 
informatie zie: www.gezondbeekendonk.nl

Beek en Donk – De organisatie van Kwizut Beek 
en Donk kijkt terug op een mooie derde editie. Ze 
hebben nog heel wat nakijkwerk liggen, maar kij-
ken, samen met ongeveer 2700 deelnemers, uit 
naar de bekendmaking van het slimste team van 
Beek en Donk op de feestavond van 11 januari. 

De feestavond 
Iedereen wordt om 20.00 uur van harte welkom 
geheten op de feestavond in D’n Ekker. Dan be-
gint de spannende race naar de nummer 1. De 
zaal is echter al om 19.00 uur open. In de tus-
sentijd strijden nog 3 talenten op het podium om 
de titel ‘the Voice of Kwizut’. Ze worden door het 
publiek beoordeeld en de winnaar mag op de ko-
mende editie van WiSH Outdoor optreden. Na de 
bekendmaking van het slimste team van Beek en 
Donk gaat het dak eraf onder begeleiding van de 
band Session. Het feest gaat dan door tot 01.30 
uur. 

Polsbandjes en consumptiebonnen
Donderdag 9 januari van 19.00 tot 21.00 uur 
kunnen de polsbandjes en de consumptiebon-
nen in de voorverkoop opgehaald/gekocht wor-
den bij café/zaal van de Burgt. Deze worden 
verkocht per tien. De helft van het totaal aantal 
bonnen van de feestavond wordt ter beschik-
king gesteld voor voorverkoop (op=op). Het 
wordt erg op prijs gesteld als mensen met de pin 
zouden betalen. 

Vervoer 
De organisatie adviseert mensen om te voet of 
op de fiets naar het evenement te komen. Er zijn 
ongeveer 2000 plaatsen voor fietsen, maar een 
zeer beperkt aantal parkeerplaatsen voor auto’s. 

Laarbeek - IVN Laarbeek houdt op 12 janu-
ari om 14.00 uur een wandeling in het Geregt. 
Het beginpunt is aan het einde van de weg 
‘de Schaapsdijk’. Hier kan men komen door de 
Schaapsdijk in Mariahout te volgen tot aan het 
einde van de verharding bij de bossen.

Een groot deel van het natuurgebied ligt tegen-
woordig in de gemeente Veghel en is behalve 
onder de naam het Geregt ook onder de namen 
het Lijnt en de Hei bekend. Dit is een eenzaam 
gebied met voornamelijk in de 20e eeuw op 

rabatten aangelegd bos. In deze bossen, waar 
het dode hout vaak blijft liggen, voelen dieren 
als reeën, eekhoorns en vossen zich goed thuis. 
Ook vogels als de boomkruiper, de boomklever, 
het goudhaantje, het winterkoninkje, de zwarte 
specht en vele andere zijn er te vinden. 

Waarschijnlijk zal er flink worden doorgestapt 
om dit gebied te verkennen. De wandeling zal 
tot ongeveer 16.00 uur duren en is voor ieder-
een toegankelijk. 

Eén van de foto’s van Jowan Iven, gemaakt in Ijsland
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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

W 2 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 t/m zaterdag 11 januari 2014.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

Wenst u een voordelig 2014

van 8.25 voor

750 GRAM
kilo 6.67

Magere runderriblappen
750 gram

PAK
1500 ML. liter 0.67

van 1.29-1.59 voor

Roosvicee Multi Vit,  
50/50 of Fruitig Drankje
alle soorten
pak 1500 ml.

PAK/ZAK
500 GRAM kilo 8.00

van 4.29-6.29 voor

Douwe Egberts koffie
Roodmerk snelfilter, bonen,
grove maling of espresso koffiebonen   
pak/zak 500 gram

BEKER 
450 GRAM

van 1.65-1.79 voor

kilo 2.22

Danio kwark
alle soorten
beker 450 gram

3
FLESSEN

van 1.04/1.12 voor

liter 0.22

Bar-le-Duc mineraalwater
bruisend, koolzuurvrij 

of met citroen
3 flessen à 1500 ml.

PER BOS

van 1.69 voor

Wortelen
per bos

PER STUK
kilo 3.64

van 1.74/2.08 voor

Markant rookworst
Gelderse of magere
per stuk 275 gram

2
BRODEN

van 4.18 voor

Boonacker maïsbrood
vers uit eigen oven
2 broden, gesneden

PER STUK

van 4.85/5.69 voor

Alle soorten Reus wasmiddel
pak 1260 gram

flacon 1188-1200 ml.

PER PAK

van 1.61 voor

Dr. Oetker
Bistro baguette
Hawaii of bolognaise
pak 2 stuks

2
PAKKEN liter 1.39

van 7.30 voor

Bavaria Radler*
grapefruit of lemon

2 pakken à 6 flesjes à 300 ml.

ZAK
600 GRAM

van 1.29 voor

kilo 1.67

Markant aardappelpartjes
zak 600 gram

PAK 
8 ROLLEN

van 3.99 voor

fles 5.33

Markant tissue
keukenpapier

pak 8 rollen

100 GRAM

van 1.19 voor

Schouderham
van onze versafdeling
100 gram

ZAK
400 GRAM kilo 2.50

van 1.66/2.58 voor

Markant drop
muntdrop of honingdrop

zak 400 gram
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Mooi Jong in het Vak
Hallo, ik ben Marian Verbakel-
Nooter (42), getrouwd met Gerard 
Verbakel uit Mariahout. We hebben 
samen 3 kinderen Tom, Renée en 
Nikki. 

Ik ben al 26 jaar werkzaam in het 
kappersvak en ben zoals je noemt 
all-round. De laatste 14 jaar ben ik bij 
2 kapsalons in Helmond werkzaam 
geweest als bedrijfsleidster. Toch 
bleef het altijd kriebelen om dit voor 
mezelf te doen.

Sinds januari 2013 zijn wij komen 
wonen aan het Ginderdoor 1, 
5738 AA, te Mariahout. Het is een 
prachtige plek om te wonen en om 
hier mijn eigen kapsalon, Hair Visi, 
te starten. Mijn man gaf zowel de 
tuin als de garage een metamorfose 
en zo ontstond er een prachtige 
sfeervolle kapsalon.

Je kunt bij mij terecht voor alle 
bekende kappersbehandelingen, 
maar ook voor visagie en gel-lac 
nagellak. Ik vind het belangrijk dat 
de klant zelf goed uit de voeten kan 
met zijn/haar kapsel en kijk daarom 
goed naar valling van het haar, de 

wens van de klant en wat zij er thuis 
aan willen doen. 

Wil jij ook graag een goed passend 
kapsel? Kom dan gerust langs voor 
een gratis en vrijblijvend advies. De 
kapsalon is vanaf heden 6 januari 
geopend. Wilt u een afspraak 
maken, bel dan: 0499-84806. Ik 
ben geopend op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag. U 
bent ook in de avonduren welkom.

Spelenderwijs verdwijnen problemen
Angst, verdriet, boosheid, piekeren
Soms hebben kinderen het moeilijk. 
Ze maken een ingrijpende gebeurte-
nis mee of hebben moeite met het 
accepteren van een verandering of 
beperking. Soms is de oorzaak niet zo 
duidelijk, maar merk je dat het niet 
goed gaat aan teruggetrokken, prik-
kelbaar of druk gedrag, aan slaap-
problemen, buikpijn, hoofdpijn of 
huilen. Praten over problemen kan 
helpen. Maar vaak schieten woorden 
tekort en kom je er niet verder mee. 
Speltherapie kan dan helpen.

Spelen helpt
Spelen is voor kinderen een goede 
manier om gevoelens te uiten en te 
verwerken. Voor de meeste kinderen 
is spelen vanzelfsprekend en plezie-
rig. Tegelijkertijd is het belangrijk 
voor hun ontwikkeling. In het spel 
kun je zien hoe het met een kind 
gaat. Speltherapie is een vorm van 
psychotherapie die gebruik maakt 
van die mogelijkheden. In de spelka-
mer is er ruimte om vervelen- d e 
gevoelens af te reageren, 
wensen te uiten, te ontspan-
nen en nieuwe positieve er-
varingen op te doen. En dat 
helpt! Problemen worden 
kleiner en het kind kan weer 
op eigen kracht verder.
 
Niet alleen voor kinderen
Creatieve en speelse behan-
delmethoden kunnen ook 

jongeren en volwassenen goed hel-
pen. Prettige en persoonlijke werk-
wijzen geven een andere kijk op da-
gelijkse of bijzondere dilemma’s. Tijd 
en aandacht voor belangrijke mo-
menten in het leven, keuzes en ver-
anderingen. Bijvoorbeeld voor men-
sen die moeilijk over hun problemen 
kunnen praten; of juist mensen die 
veel denken en praten, maar daarin 
blijven hangen. 

Kennismaken en meer informatie
Lenette Raaijmakers is Speltherapeut 
en Master of Arts Therapies met ruim 
25 jaar ervaring. In haar praktijk in 
Aarle-Rixtel kun je terecht voor in-
tensieve, creatieve en speelse the-
rapietrajecten, laagdrempelige per-
soonlijke begeleiding en inspirerende 
workshops. Voor meer informatie 
zie: www.speltherapie.nl, bezoek de 
Gezondheidsbeurs 11 januari of in-
loopmiddag 13 januari. Voor een vrij-
blijvende kennismaking of gratis mini-
consult mail: lenette@speltherapie.nl. 

Advertorial

Succesvol Nieuwjaarsconcert Harmonie de Goede Hoop

Aarle-Rixtel - In de uitverkochte 
sporthal ‘De Dreef’ verzorgde Harmo-
nie De Goede Hoop afgelopen zondag 
haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Het 
publiek werd een zeer aangename 
middag geboden, die op een pret-
tige wijze gepresenteerd werd door 
Marie-Louise Beeren.

Het orkest, onder leiding van Gerrit 
de Weerd, opende met het moderne 
Overture to a New Age, wat gevolgd 
werd door een optreden van het or-
kest met een klarinetkwartet uit België. 
In dit werk, genaamd ‘Conversations’, 
kwam door het afwisselende samen-
spel van het kwartet met de Harmonie 
de kwaliteit van beide groepen naar 
voren.

Met het stuk ‘Arabesque’ en de ’Perzi-
sche mars’ werd het publiek in Ooster-
se sferen gebracht. Tussen deze wer-

ken door werden twee commissarissen 
van de harmonie gehuldigd wegens 
hun vijftigjarige ondersteuning van 
het orkest.
Na de pauze werd men verrast door 
het zeer eigentijdse optreden van de 
Slagwerkgroep van de harmonie on-
der leiding van dirigent Anthony Vo-
gels. Op cliko’s en regentonnen werd 
het nummer ‘The Cleaning Company’ 
gebracht. Dit in aangepaste kledij. 
Daarna volgde ‘Beat it’ waarbij ge-
bruik gemaakt werd van ‘boomhak-
kers’: plastic buizen die allemaal als 
slaginstrument een verschillende toon 
produceren. Het optreden werd afge-
sloten met ‘It’s so hard’, waarbij zan-
geres Lidy van den Heuvel uit Aarle-
Rixtel subtiel begeleid werd door de 
slagwerkgroep.

Na ‘Absolute crossover’, waarbij de 
trombones, saxen en trompetten zich 

onderscheidden, volgde het optreden 
van de Belgische zangeres Amanda 
Kovac. Deze zangeres, klein van stuk 
maar met een ‘grote’ stem, werd be-
geleid door het Harmonieorkest en 
een combo bij ‘Skyfall’ en ‘Empire sta-
te of mind’. Na ‘Noche de abril’ door 
het Harmonieorkest vervolgde Aman-
da haar optreden met ‘Don’t make me 
over’ en ‘A night like this’. 
   
Het concert werd afgesloten door het 
Harmonieorkest met ’ Sinatra in con-
cert’, waarbij bekende hits van Frank 
Sinatra voorbijkwamen. Dat het optre-
den van het orkest gewaardeerd werd, 
bleek wel uit het feit dat door het ap-
plaus van het publiek een toegift werd 
gewenst. Met ‘Rumba’ van Gershwin 
werd het concert daarmee dan ook af-
gesloten.

Fotograaf: Joost Duppen

NU! Snowboots 20% korting

Heuvelplein 10 c,
Beek en Donk

(achter de Lindeboom)

Shoes4You Laarbeek    
0492-517593
shoes4youlaarbeek.nl

Kindercollectie
Alle modellen vanaf €49.95

Dames- + Herencollectie
25% korting

2e paar voor de helft!

Dames- + Herencollectie

2e paar voor de helft!

Mobiele snelheidsdisplay in de Kapelstraat in Beek en Donk

Sinds een paar dagen staat de mobiele display op de Kapelstraat in Beek en Donk

Nog een hulpverlener meer in Laarbeek
Beek en Donk - Jarno van Eerd 
heeft maandagavond 6 janu-
ari zijn jeugd EHBO-diploma ge-
haald. Jarno was ziek toen zijn 
klasgenootjes op 11 december 
examen mochten doen. 

Maar maandagavond, voordat de 
volwassen EHBO’ers les kregen in 
sport ongevallen, mocht Jarno als-
nog examen doen. Jarno proficiat 
met het behalen van je diploma. 
Ook Maria Martinali, kader van de 
EHBO afd. Beek en Donk, bedankt 
voor het afnemen van het examen.    

Makkelijk & vertrouwd

Kouter 42, 5422 AC Gemert
Tel. 06 50601266 
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat Reisbureau at Home

Patricia Braat

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Advertorial

Beek en Donk - De gemeente Laar-
beek heeft een mobiele snelheidsdis-
play aangeschaft die de komende we-
ken in de Kapelstraat in Beek en Donk 
staat. Er mag binnen de bebouwde 
kom van de Laarbeekse kernen vaak 
maar 30 km per uur gereden worden, 
zoals in de Kapelstraat, maar niet ie-
dereen houdt zich daar aan. Met zo’n 
display kun je zien hoe hard je rijdt 
en word je je bewust van je rijgedrag. 

De verwachting van de gemeente en 
de werkgroep Verkeer Beek en Donk 
(een werkgroep van de dorpsraad 
Beek en Donk) is dat dit de verkeers-
veiligheid bevordert. De mobiele snel-
heidsdisplay wordt roulerend in de 
4 Laarbeekse kernen ingezet op ver-
schillende locaties, die de gemeente 
samen met de 4 dorpsraden heeft 
uitgezocht. De mobiele display is voor 
het eerst gebruikt op de Ribbiusstraat 

in Lieshout. Na een paar weken daar 
gestaan te hebben, is de display nu 
overgeplaatst naar de Kapelstraat. 
Alle straten waar het apparaat 
komt te staan, zijn, net als de 

Kapelstraat, straten waar veel verkeer 
komt en waar verkeersdeelnemers 
zIch vaak niet veilig voelen. 
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MooiBoerdonk
Stamgasten niet gelukkig met de komst van Maf� a Penning van verdienste voor 

Rini Weijers

Voedselinzameling Boerdonk

Nieuwjaarsreceptie RKSV Boerdonk

Rini Weijers 12½ jaar beheerder Den Hazenpot

Onthulling ‘Mammoet’ Camera

Boerdonk - Het nieuws dat de Maffia 
het theatercafé in Boerdonk als thuis-
honk wil gebruiken voor haar verga-
deringen is sommige mensen in het 
verkeerde keelgat geschoten. 

Een paar dames die het theatercafé 
zagen als een mooie mogelijkheid om 
dagelijks met vrienden bij te praten 
onder het genot van een lekker kopje 
thee of een schoon glas water beden-
ken zich nu. Mevrouw de Groot, een 
dame die het , onder ons gezegd, nog-
al hoog in de kop heeft, vertelde dat 
ze al een aantal afspraken had staan 
met onder andere Pieter van Vollenho-
ven, George Bush, Nelson Mandela en 
Prinses Diana. Allemaal zwets, maar 
het is natuurlijk wel iemand die ergens 

wel wat invloedrijke contacten heeft 
en die zouden in de toekomst nog wel 
eens goed van pas kunnen komen. 

Haar vriendin Elsie daarentegen heeft 
helemaal geen relaties van betekenis. 
Daar kan ze eigenlijk weinig aan doen 
want Elsie heeft smetvrees. En dat is 
best lastig. Elsie had al aangegeven 
bij Corry dat ze wenste dat de bedie-
ning handschoenen zou dragen zodat 
haar glas niet vies zou worden en dat 
er niet gerookt zou gaan worden . Nu 
is dat laatste geen punt maar dat eer-
ste gaat wel erg ver. Maar ja, als die 
maffiabazen komen zullen deze dames 
dus waarschijnlijk niet komen. Jammer, 
maar niets aan te doen.

Intussen zijn er nog maar enkele kaart-
jes voor de 1e week en wel voor vrij-
dag 24 januari en zondag 26 januari. 
Wil je dus Gèr Gespeuld zien in hun 
theatercafé bestel dan nog snel bij 
Peter en Arna Vogels Coxsebaan 5 te 
Boerdonk tel. 0492-366516.e

Boerdonk - Tijdens de jaarlijkse kerst-
borrel voor medewerkers en vrijwil-
ligers van Den Hazenpot heeft het 
bestuur stilgestaan bij het 12½ jarig 
dienstverband van beheerder Rini 
Weijers.

Samen met medewerkster Sandy en 
hulp van de vele fantastische vrijwil-
ligers slaagt Rini er continu in om Den 
Hazenpot een gezellige ontmoetings-
plek binnen het dorp te laten zijn. 
Een plaats waar ze elkaar begroeten, 
samenwerken, de hand schudden en 
waar vele handen het werk echt lichter 
maken. Met zijn contactuele kwalitei-
ten weet Rini mensen te binden door 
op een respectvolle wijze met ze om 
te gaan.

Aan Rini is een plaquette aangeboden 
waarin zijn handen zijn afgebeeld, juist 
om die samenwerking, hartelijkheid en 

inzet te symboliseren. Bij een volgend 
bezoek aan ons gemeenschapshuis is 
dit achter de bar te bewonderen.
Het bestuur van stichting Den Hazen-

pot hoopt nog vele jaren gebruik te 
kunnen maken van de expertise van 
deze kanjer. 

Boerdonk - Na ruim 3 jaar ontwer-
pen, nadenken, zoeken en bouwen is 
de natte plaat collodium ‘Mammoth’ 
camera van Jeroen de Wijs voltooid. 
Deze wordt op 12 januari onthuld bij 
Leekzicht, Coxsebaan 4 in Boerdonk. 

Het Natte Plaat Collodium procedé
De ‘Mammoth’ camera is een enor-
me camera met afmetingen van on-
geveer 80 x 80 x170 cm. Als opname 
materiaal gaan er glazen platen in tot 
een maximale maat van 68x68 cm. 
Deze platen worden door Jeroen zelf 
geprepareerd volgens het natte plaat 
collodium procedé.

In de wereld van de digitale fotogra-
fie is het maken van foto’s volgens 
het natte plaat collodium procedé 
in vergetelheid geraakt. Collodium 
is een oplossing van nitrocellulose 
in ether en alcohol. Dit procedé is in 
1851 voor het eerst gebruikt en he-
den ten dage nog steeds actueel. Een 
lichtgevoelige plaat die doormiddel 
van zilvernitraat lichtgevoelig wordt 
gemaakt wordt vervolgens belicht. 

Om dan ter plekke ontwikkeld en ge-
fixeerd te worden.

Unieke camera
Met de voltooiing van deze unieke 
camera start ook een nieuwe interes-
sante fase, het fotograferen met deze 
enorme camera. Om dit met iedereen 
te delen wordt er op 12 januari een 
officiële onthulling georganiseerd. 
Iedereen is van 12.00 tot 17.00 uur 
welkom bij Leekzicht, Coxsebaan 4 
in Boerdonk om de camera te komen 
bekijken.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Jeroen de Wijs:  
jeroen@mudar.nl,  0628886026.

Rini heeft altijd alles goed in de hand!

Boerdonk - Rini Weijers uit Boerdonk 
heeft donderdag 2 januari de Penning 
van Verdienste van de gemeente Veg-
hel gekregen. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ge-
meenschapshuis Den Hazenpot kreeg 
Rini deze onderscheiding door burge-
meester Adema uitgereikt. Rini nam in 
2013 na tien jaar afscheid als voorzit-
ter van de Dorpsraad. 

Rini was onder andere mede actief 
voor de herbouw van de Cornelius 
Kapel en de bouw van het dierenver-
blijf, verbouwing van Den Hazenpot, 
realisatie van het Lancaster monument 
aan de Bosscheweg en de ontwikke-
ling van ‘t Weike. 

Hij staat mede door zijn werk als be-
heerder van Den Hazenpot midden in 
de samenleving en is bekend om zijn 

positieve manier om zaken te benade-
ren. Hij bezit een gigantisch netwerk, 
zowel bij de gemeente als bij de pro-
vincie. 

Boerdonk – Boerdonkse vormelingen 
en leden van M25 gaan langs de deu-
ren in Boerdonk om voedsel op te ha-
len voor de voedselbank. Dit gebeurt 
op 11 januari. 

Vanaf 10.00 uur gaan de vormelingen 
rond in de bebouwde kom en in de 
middag gaan ze langs de deuren in het 
buitengebied van Boerdonk. Zij komen 
langs om houdbare producten op te 
halen. Denk aan eten in blik, pasta, 
rijst, thee of zoetwaren. Belangrijk 

hierbij is dat de producten nog enige 
tijd houdbaar zijn.  

Men kan zelf ook houdbare 
product(en) brengen en wel naar het 
Pastorieke, Pastoor van Schijndelstraat 
35, naast de kerk. 

De Boerdonkse vormelingen en de le-
den van M25 gaan de producten op 
29 januari zelf naar de voedselbank in 
Veghel brengen. Daar krijgen ze infor-
matie over de voedselbank en mogen 
zelf mee de pakketten samenstellen. 

Boerdonk – Voetbalvereniging RKSV 
uit Boerdonk heeft een geslaagde 
nieuwjaarsreceptie gehad. Nadat 
voorzitster Mieke van der Doelen ie-
dereen welkom heette kon de recep-
tie beginnen.

Mieke stond allereerst stil bij het feit 
dat ze in 2013 helaas afscheid heb-
ben moeten nemen van 3 leden: Zus 
Spaan, Harrie van der Heijden en 
Geert van der Leemputten. 

Later kaartte de voorzitster nog aan 
dat het jeugdbestuur druk in overleg 
is over een mogelijke fusie en vers van 
de pers was het bericht over het aan-
passen van het subsidiebeleid met be-
trekking tot onderhoud van het sport-
park. Deze punten staan ook dit jaar 
hoog op het programma. Tot slot gaf 
ze aan dat hoofdtrainer Henri Maas 
ook het komende seizoen de hoofd-

trainer zal zijn binnen de club. Henri 
deed zelf ook nog een kort woordje. 
Met name gericht aan de selectie om 
met de bezielende woorden van Geert 
van der Leemputten: “Doorgaan en 
niet zeiken!”. Een oproep om dit tot 
lijfspreuk te maken van de A-selectie 
is hopelijk niet aan dovemansoren ge-
richt.

Daarna kreeg mevrouw Cissy Maas 
(van de KNVB) het woord. Zij riep Eric 
Bouw naar voren en somde een flinke 
lijst op van dingen die Eric al jaren be-
langeloos doet en deed voor de club: 
vanaf 1993 onderhoud/klussen aan 
het sportpark, sinds 1993 jeugdlei-
der, vanaf 2003 scheidsrechter, vanaf 
2008 grensrechter en het schoonhou-
den van de kleedlokalen verzorgt Eric 
sinds 2010! Hiervoor werd hij geëerd 
met de zilveren KNVB speld. 

Een half uurtje later nam burgemeester 
Ina Adema de microfoon en werden 
Piet en Clara van den Crommenacker 
naar voren verzocht. Piet spant zich 
al sinds 1982 in voor de voetbalclub. 
Naast kantinebeheerder was hij leider 
van het seniorenelftal, is bestuurslid 
en vice-voorzitter. Verder is hij vanaf 
1999 medeoprichter, bestuurslid en 
penningmeester van de SOBC. Clara 
is sinds 1993 kantinebeheerder en 
verricht schoonmaakwerkzaamheden 
voor de club. Ook draait zij bardien-
sten bij de Stichting Organisatie Boer-
donkse Carnaval. Voor deze staat van 
dienst kregen zij de versierselen opge-
speld die behoren bij hun benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Namens R.K.S.V. Boerdonk proficiat aan 
Eric, Piet en Clara en bedankt voor jullie 
jarenlange bijdrage. Hopelijk mogen we 
nog heel lang van jullie inzet genieten!

Eric Bouw Piet en Clara van den Crommenacker
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Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelo-
pen jaren prachtige plaatjes in Laar-
beek.

Abstract

Deze keer eens geen scherpe of redelijk 
scherpe foto waar je als fotograaf natu-
urlijk vaak naar streeft, maar een foto 
waar niets of bijna niets in scherp is. 
Het is een ander soort fotogra� e waar 
ik toch ook graag mee bezig ben maar 
wat niet iedereen direct aan zal spreken. 
Wat ik zelf hier mooi aan vind, zijn de 
zachte pastelachtige kleuren van de vo-
gel en de herfstbladeren op de achter-
grond wat het geheel een beetje een 
Monet sfeer geeft. Mensen die er een 
beetje in thuis zijn zullen ondanks de 
onscherpte er toch een boomklever in 
herkennen op het moment van wegv-
liegen.

Afgelopen week zijn tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente Laarbeek 
de prijswinnaars bekendgemaakt van 
de foto’s voor de nieuwe gemeentegids. 
Hierbij werd de eerste prijs gewonnen 
door de andere Marcel van de Kerkhof 
uit Beek en Donk met een prachtige 
foto die nu op de voorpagina van de 
gemeentegids staat. Verder werd er in 
de hal een expositie geopend van IVN 
fotoclub KiekNou waar ik ook lid van 
ben en werd deze club blij verrast met 
een mooi geldbedrag als stimulatie om 
met mooie foto’s de natuur dichter bij 
de mensen te brengen.

Dit is een streven wat ik zeer ter harte 
neem, en wat voor mij ook een drijfveer 
is met deze rubriek, de mensen laten 
genieten van de natuur in ons Mooie 
Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Omgeving de Laarbrug

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Soms vragen mensen mij, “wat is nu 
het verschil tussen wat jij doet en de 
notaris”? Dat leg ik graag uit. Als Es-
tate Planner kijk ik naar situatie en uw 
vermogen als samenhangend geheel 
en houd rekening met alle aspecten 
daarvan. Een voorbeeld: wanneer u uw 
hypotheek geheel of gedeeltelijk aflost, 
heeft dat direct consequenties voor uw 
Inkomstenbelasting en op de hoogte 
van een eventuele eigen bijdrage in-
zake de AWBZ en op de hoogte van 
de erfbelasting. En zo zijn er nog meer 
voorbeelden te geven. Pas wanneer u 
die gevolgen weet kunt u maatregelen 
treffen, bijvoorbeeld door uw testament 
aan te passen en/of te gaan schenken, al 
dan niet op papier. 

Voor een aantrekkelijke prijs maak ik 
voor u een uitgebreid advies waarin alle 
financiële, fiscale en juridische aspecten 
van uw situatie, bij leven en overlijden, 
in kaart worden gebracht. 
Hierin geef ik ook antwoord op uw an-
dere vragen, bijvoorbeeld of de langstle-
vende goed verzorgd achterblijft en hoe 
u uw kleinkinderen bij de vererving kunt 
betrekken. Kortom, Mijn Testamentad-
vies is helemaal toegespitst op uw eigen, 
specifieke situatie, zodat u ook tijdens 
leven voordeel uit uw vermogen kunt 
halen. Ik bereken hoeveel erfbelasting u 
moet betalen en laat u zien welke be-
sparing daarop mogelijk is door middel 
van aanpassing van uw testament.

De notaris doet dit niet standaard en 
stelt aan de hand van een gesprek met 
u testamenten op. Een testament is nu 
niet echt gemakkelijk te lezen waardoor 
u na verloop van tijd niet meer precies 
weet wat er nu geregeld is, hoe dit uit-
werkt na overlijden en of dit nog actueel 
is. Omdat ik als het ware een naslag-
werk van uw testament schrijf, weet u 
ook na verloop van tijd nog precies hoe 
dit uitwerkt. 

Bovendien is mijn advies zo opgesteld, 
dat de notaris hiermee de benodigde 
akten kan opmaken en daardoor vaak 
bereid is om zijn tarief te verlagen, zodat 
u meestal niet meer betaald dan wan-
neer u rechtstreeks naar de notaris was 
gegaan. 

Mijn Testamentadvies dient ook als lei-
draad bij de Successie aangifte, zodat u 
de berekende besparing op de erfbelas-
ting ook kunt realiseren. Ik houd voor 
u de wetgeving in de gaten en bericht 
u wanneer daarin iets wijzigt wat van 
invloed is op uw advies. Zo blijft dit ac-
tueel.  

Een advies, een naslagwerk en een lei-
draad na overlijden in één, zorgvuldig in-
gebonden in een mooie map. Om goed 
te bewaren. Voor nu én later. 
Dát is Mijn Testamentadvies en dát doe 
ik anders dan de notaris.

Annet van Gils-Kuys
www.mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 
Havenweg 2 te
Aarle-Rixtel

ik anders dan de notaris.

Annet van Gils-Kuys
www.mijntestamentadvies.nl

Iedere zaterdagmiddag
inloopmiddag aan de 

Heesweg 25, Beek en Donk
06-47504975

www.de-ontmoetinglaarbeek.nl

Dagbesteding in huiselijke 
sfeer voor de ouder 

wordende mens

Chiquita en Groente & Fruit Beijers vieren hun 10-jarige samenwerking 
Beek en Donk – Groente & Fruit Beijers 
is afgelopen dinsdag door Chiquita in 
het zonnetje gezet, omdat de in de 
regio bekende groente- en fruitspe-
cialist 10 jaar Chiquita bananen ver-
koopt. Als blijk van waardering voor 
de jarenlange samenwerking heeft 
Chiquita een officiële loyalty award 
uitgereikt. 

Exclusieve art-print als blijk
van waardering
De loyalty award bestaat uit een ex-
clusieve, gepersonaliseerde art-print 
waarin naast het getal ‘10’ de bekende 
gele Chiquita bananen kunstzinnig zijn 
verwerkt. Groente & Fruit Beijers heeft 
de award trots in ontvangst genomen. 
Gert-Jan Helmink, vertegenwoordiger 
Chiquita, vertelt: “Bij Chiquita werken 
we er vol enthousiasme aan om ie-

dereen in Nederland de kans te geven 
vers, gezond en lekker fruit te kopen. 
Bananen blijven daarbij natuurlijk onze 
favoriet. 

We zijn dan ook blij dat we binnen 
de groente- en fruitspecialisten nog 
zo veel ambassadeurs van Chiquita 
bananen hebben. Alleen samen met 
gedreven ondernemers als Groente & 
Fruit Beijers kunnen we de consument 
de lekkerste bananen van de allerbeste 
kwaliteit bieden. De belangrijke rol 
van groente- en fruitzaken mag best 
eens benadrukt worden, vandaar deze 
award. Groente & Fruit Beijers is een 
gewaardeerde klant van ons en we ho-
pen dat we de Chiquita bananenver-
koop nog lang met deze speciaalzaak 
mogen voortzetten.”

Advertorial

Lezerspodium

Omrent de Ruit… en dies meer
In De MooiLaarbeekKrant van 19 
december schrijft Henk van Beek, 
voorzitter van Stichting Klankbord 
(van Aarle-Rixtel) een stukje onder 
de titel ‘Even rechtzetten…’. Wat? 
Mijn stukje ‘Omtrent de Ruit’ van 
12 december moest recht gezet 
worden? Vooruit dan maar, we 
zetten het samen recht, Henk. 
Bescheidenheid siert weliswaar een 
mens, maar waarom het licht onder 
de korenmaat zetten? Of, u hebt de 
oppositie in de Tweede Kamer over 
de streep getrokken, of u hebt dat 
niet gedaan. De MooiLaarbeekKrant 
maakt op 5 december melding van: 
‘Henk heeft zijn best gedaan om de 
partij over de streep te trekken’. Dat 
wordt door de heer van Beek in zijn 
stuk van 19 december bevestigd. 
Ik stak daarover de loftrompet van 
12 december, maar dat was niet in 
de zin van de heer van Beek, want: 
in datzelfde stukje durfde ik kritiek 
te uiten op de burgemeester die als 

‘ervaringsdeskundige’ toch wel erg 
stilzwijgend de discussie over de Ruit 
langs zich heen laat trekken. Wat is 
hieraan recht te zetten? 
Ten eerste, de rol die heer van 
Beek gespeeld heeft. Niet van 
groot belang, volgens hemzelf, dus 
mijn trompet kan weer in de kast; 
akkoord hiermee. Ten tweede, mijn 
‘kritiek’ op de burgemeester. Wat is 
daar fout aan? Volgens Henk van 
Beek heeft hij in Aarle-Rixtel het 
standpunt van Frans van Zeeland, 
de wethouder, verkondigd. Dat is 
echter niet het standpunt van de 
burgemeester of toch wel? Kan ik dit 
schriftelijk ergens bevestigd krijgen? 
Zijn er tijdens de voorlichtingsavond 
rapportages of notulen gemaakt? 
Ik zou ze graag willen inzien, 
zeker als die zouden leiden tot de 
vaststelling van de onjuistheid van 
mijn kritiek. Er is geen Laarbeeks 
belang gediend bij het beschadigen 
van de burgemeester, maar een door 

kritische opmerkingen aangespoorde 
burgemeester kan toch niet strijdig 
zijn met Laarbeekse belangen? 
Terugkijkend op de laatste vier 
burgemeesters stel ik vast dat 
deze lieden hun eigen standpunt 
verkondigden. Piet van Hout (als 
burgemeester van Lieshout): Wees 
voor alle wegen en constructies 
die Lieshout op de kaart zetten. 
Duidelijk. Van Beers, voelde zich 
een bouwpastoor (eigenverklaring), 
dus voor een weg. Ook duidelijk. 
Dr. Gillissen, was uitgesproken 
voorstander van de Noordelijke 
variant nr. 6. Dus duidelijk. 
En dan nu als laatste, Ubachs. 
Wat denkt hij? Wat zegt hij? Wat 
verdedigt hij? Dat is onduidelijk. 
Mijn kritische standpunt behoeft 
dus mijn inziens voorlopig niet recht 
gezet te worden. Meneer van Beek, 
uw commentaar heeft bij een paar 
vragen opgeroepen. Een daarvan 
is: Waarom smeert u Ubachs 

stroop om de mond? Hij is een 
dikbetaalde functionaris ten dienste 
van Laarbeek. Aanpakken, als hij 
niet juist of onvoldoende presteert! 
Daar wordt de heer Ubachs alleen 
maar beter van. Hij zou door niet 
mis te verstane persoonlijke inzet 
kunnen zorgen dat onze landelijke 
gemeente niet doorsneden wordt 
door een dikke snelweg met dag en 
nacht vrachtverkeer, dus lawaai en 
stof en een hinderlijke blokkade van 
contactwegen tussen de vier kernen 
en de wondermooie natuurgebieden 
die ons nu nog omgeven. 
Hopelijk zijn we het daarover wel 
eens, zodat we in goede vriendschap 
aan hetzelfde eindje van het touw 
staan te trekken in de toekomst. 

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

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Al 55 jaar is Hoogers Mode ge-
vestigd in het mooie en gezellige 
Lieshout. Het assortiment is moei-
lijk in weinig woorden te beschrij-
ven, maar in het kort kan men er 
terecht voor modieuze mode in de 
leeftijd van 0 tot 100 en van top 
tot teen. 

In de winkel is er een senioren, he-
ren-, dames-, kinder- en babyge-
deelte te vinden. Ook voor onder-
goed, lingerie en kleinvakartikelen 
met o.a. DMC borduurgaren, rit-
sen en naaigaren,  kun je bij 
Hoogers Mode terecht. 

Eerlijk advies, gratis parkeren voor 
de deur, goede service en een ge-
moedelijke dorpse sfeer, wat wilt u 
nog meer? U bent Welkom! 

P.s. op dit moment gigantische 
aanbiedingen tot 70% korting!

Al 55 jaar is Hoogers Mode ge-
vestigd in het mooie en gezellige 
Lieshout. Het assortiment is moei-
lijk in weinig woorden te beschrij-
ven, maar in het kort kan men er 
terecht voor modieuze mode in de 
leeftijd van 0 tot 100 en van top 
tot teen. 

In de winkel is er een senioren, he-
ren-, dames-, kinder- en babyge-
deelte te vinden. Ook voor onder-
goed, lingerie en kleinvakartikelen 
met o.a. DMC borduurgaren, rit-
sen en naaigaren,  kun je bij 
Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. 

P.s. op dit moment gigantische 
aanbiedingen tot 70% korting!

Dorpsstraat 26 • Lieshout
0499 - 42 12 07

Kinderkleding
Vanaf maat 92 t/m 176

50% 
tot 70% 
Korting!

Emmy’s Mode

Like  facebook /emmysmode
0499-421348   emmysmode.nl
Dorpsstraat 18/18a - Lieshout 0499 - 42 12 07

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

20% 
korting op alle

Tassen en Manden!

Tot en met 11 januari
25% korting op alle 

cadeau artikelen.

Dorpsstraat 26 • Lieshout

KinderkledingKinderkleding
Vanaf maat 92 t/m 176Vanaf maat 92 t/m 176

Lieshout. Het assortiment is moei-
lijk in weinig woorden te beschrij-
ven, maar in het kort kan men er 
terecht voor modieuze mode in de 
leeftijd van 0 tot 100 en van top 

In de winkel is er een senioren, he-
ren-, dames-, kinder- en babyge-
deelte te vinden. Ook voor onder-
goed, lingerie en kleinvakartikelen 
met o.a. DMC borduurgaren, rit-

moedelijke dorpse sfeer, wat wilt u 
nog meer? U bent Welkom! 

Emmy’s Mode
Al 55 jaar is Hoogers Mode ge- Eerlijk advies, gratis parkeren voor P.s. op dit moment gigantische Al 55 jaar is Hoogers Mode ge- P.s. op dit moment gigantische 
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Emmy’s Mode

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

20% 
korting op alle

Tassen en Manden!

Tot en met 11 januari
25% korting op alle 

0499 - 42 12 07

Actie loopt t/m 8 februari

Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. 
Dorpsstraat 18/18a - Lieshout

Tot en met 11 januari
25% korting op alle 

Actie loopt t/m 8 februari

Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. Hoogers Mode terecht. 
Dorpsstraat 18/18a - Lieshout

Tot en met 11 januari
25% korting op alle 

Actie loopt t/m 8 februari Aanbiedingen geldig van 10 t/m 16 januari

Italiaanse 
roerbakgroenten 

400 gram 1.99
Oosterse 
roerbakgroenten 

400 gram 1.99
Bij aankoop van 250 gram 
rauwkost 2e 250 gram 
naar keuze halve prijs

0499-325867

Spinazie 
350 gram 0.99

Spruiten groot 
per kilo 0.99

Spruiten klein 
per kilo 0.99 

Bintjes
3 kilo 0.99

Grapefruit rood 
per kilo 0.99

Mineola turkije
2 kilo 2.99

op de gehele collectie!op de gehele collectie!

20% 30%
40%

NU  !

korting50%

Dampo en Bisolvon 
Hoestsiropen 
2e halve prijs!
(Combineren mag)

Keurmerk voor Zorgboerderij “De Liesvelden” Advertorial

2 jaar geleden startten Jos en Nicolle 
Kanters naast hun melkveebedrijf een 
zorgboerderij. Door Nicolles zorg-
ervaring wisten ze direct dat ‘kwali-
teit’ hun belangrijkste uitgangspunt 
moest zijn.

Hiervoor is Zorgboerderij De Liesvel-
den aangesloten bij de Samenwer-
kende Zorgboeren Zuid (SZZ) en van 
daaruit houdt de federatie landbouw 
en zorg toezicht op de kwaliteit.

Jos en Nicolle: “We hebben de afge-
lopen jaren hard gewerkt om te be-
wijzen dat we het keurmerk verdienen 
en dat is nu gelukt. Op 4 december 
ontvingen we bij Zorgboerderij De 
Liesvelden het keurmerk ‘kwaliteit laat 
je zien’.”

Zorgboerderij De Liesvelden biedt 
zorg aan ouderen en aan mensen met 
een vorm van dementie. Het doel van 
Jos en Nicolle is om de mensen zolang 
mogelijk thuis te kunnen laten wonen. 

Mensen die meer informatie wil-
len over de zorg op de zorgboer-
derij kunnen contact opnemen met 
Nicolle Kanters. Tel: 06-51321276 of 
info@zorgboerderijdeliesvelden.nl.

Kijk ook eens op onze website: 
www.zorgboederijdeliesvelden.nl 

Nicolle Kanters toont trots het behaalde keurmerk

Cursus Mindfulness

ZO JE DENKT, ZO BEN JE

EN DAT HEEFT BETREKKING OP ALLES IN JE LEVEN

Bewust worden van het hier en nu
Een goede ademtechniek aanleren

Je hoofd leegmaken
Jezelf leren ontspannen, ervaren wat dat met je lichaam doet

8 bijeenkomsten op dinsdagavond. Start 4 februari 2014 in Lieshout. 
Begeleiders: psychotherapeute Paula Smits-Franke en holistisch 
therapeut Bart Nijland. Voor verdere informatie en/of aanmelding 
graag Paula Smits-Franke bellen 0499-423588 of 06-22956843.
Voor meer informatie zie ook www.centrumhelena.nl 

Advertorial

Paula Smits-Franke en Bart Nijland

Hoogers Mode: ‘Van top tot teen’

Jozef Verhoeven vrijwilliger van het jaar bij KBO Lieshout
Lieshout - Tijdens de Nieuwjaarsin-
loop van Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout afgelopen dinsdag in Zaal 
De Koekoek is voor het eerst de vrij-
williger van het jaar bekendgemaakt 
en gehuldigd. Bij KBO Lieshout zijn 
maar liefst 60 vrijwilligers actief voor 
allerlei klusjes. Jaarlijks worden zij in 
de bloemetjes gezet tijdens de Vrij-
willigersdag, maar het bestuur heeft 
besloten er nog eens extra aandacht 
aan te besteden. 

Uit de vele vrijwilligers werd de naam 
van Jozef Verhoeven gekozen. Niets 
ten nadele van de andere vrijwilligers. 
In de huldiging van deze ene vrijwil-
liger worden ook de anderen bedankt. 
Voorzitter Willem Damen hield het 
nog even spannend door vooraf wat 
bijzonderheden over de vrijwilliger in 

kwestie te benoemen: Geboren en 
getogen Lieshoutenaar, komt uit een 
groot gezin, zet tafels en stoelen klaar 
in het Dorpshuis voor o.a. kienavon-
den, is 11 jaar lid, het is een man, hij 
houdt de Jeu de Boulesbanen in orde. 
Ja, toen ging er een blijk van herken-
ning door de zaal met bijna 90 leden 
van de KBO. Dat kon niemand anders 
zijn dan Jozef Verhoeven.

Jozef ontving een mooi bronzen beeld-
je en mag zich een jaar lang de vrijwil-
liger van het jaar noemen. Hij nam met 
zichtbaar genoegen de vele felicitaties 
in ontvangst. De Nieuwjaarsbijeen-
komst zelf was weer als vanouds ge-
zellig. Over en weer werden de beste 
wensen uitgesproken. De meest uit-
gesproken wens was toch wel: Een 
goede gezondheid!! Zeker voor een 

vereniging met voornamelijk wat ou-
dere leden is gezondheid het kostbaar-
ste goed. Veel dank was er voor het 
grote aantal activiteiten dat o.a. door 
het bestuur wordt georganiseerd. Ho-
pelijk kunnen zij ook in 2014 weer re-
kenen op een groot aantal deelnemers 
aan deze activiteiten.

• Drukwerk
• Huisstijl ontwikkeling
• Social Media

• Grafisch ontwerp
• Websites
• Digitale Nieuwsbrieven

info@coverhoeven.nl
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SAMEN EEN STERK LAARBEEK

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

Mooi begin van het nieuwe jaar 
bij Kindcentrum De Raagten
Beek en Donk - Op maandagmorgen 
6 januari waren om 08.30 uur veel ou-
ders en alle kinderen op de speelplaats 
van Kindcentrum de Raagten bij elkaar 
om samen het nieuwe jaar te openen.

Er was een lied te horen van Happy 
NewYear en iedereen wenste elkaar 
alle goeds voor 2014. Directeur Geja 
Raaijmakers deed een woordje, met 
wensen, die telkens met een letter van 
het alfabet begonnen. Ook alle kinde-
ren mochten een mooie wens doen.

Daarna werd er, ondanks wat regen en 
wind, een oranje wensballon de lucht 
ingelaten om zo alle wensen met die 
ballon mee te sturen. Gelukkig ging de 
ballon al snel de hoogte in om zo snel 
uit het zicht te verdwijnen. Daarna gin-
gen alle kinderen naar binnen om in de 
klas na te praten over de vakantie.

Teamleden van Kindcentrum De Raag-
ten wensen iedereen een gezond, ge-
lukkig, leerzaam en inspirerend 2014!

Beek en Donk – De familie Linssen 
zet zich in voor ‘Home Sweet Home 
Oeganda’. Afgelopen Kerst deden zij 
dit bijvoorbeeld met een grote kerst-
stal die iedereen kon bekijken. Door 
kaarsjes te verkopen hebben zij bijna 
€100,- opgehaald. 
Vanaf eerste kerstdag tot en met 6 
januari was het tuinhuis van de fami-

lie Linssen veranderd in een kerststal. 
Daar verkochten zij kaarsjes voor €1,- 
per stuk. Deze actie heeft €99,43 op-
geleverd voor het goede doel.  

‘Home Sweet Home Oeganda’ is een 
christelijk weeshuis en dagbesteding 
in Oeganda. Er wonen ongeveer 15 
kinderen en tijdens de dagbesteding 
worden er dagelijks 25 tot 30 kinderen 
opgevangen. 

Lezerspodium

ABL zaait de toekomst samen met u! 
“Veel beloftes voor de verkiezingen, 
maar weinig daden hierna”. Een 
beeld wat veel mensen helaas hebben 
bij de politiek. Met name in de 
landelijke politiek herken ik dit zelf 
ook. Gelukkig heb ik al jaren geleden 
in het Laarbeekse bij ABL de partij 
gevonden die integriteit hoog in het 
vaandel heeft staan, opkomt voor alle 
burgers en kernen, en wel ‘gewoon’ 

doet wat ze belooft. 
Onafhankelijk van 
andere belangen, 
die een landelijk 
of provinciaal 

bestuurder van 
een landelijke 

partij zou 
kunnen
hebben.

Met ongetwijfeld wel de meest 
diverse achterban, uiteenlopend van 
studenten tot gepensioneerden en 
van werkzoekenden tot ondernemers. 
Waarschijnlijk juist omdat 
eenheidsworst niet bestaat. Opkomen 
voor één doelgroep is ongepast in 
deze tijd waarin we het samen moeten 
doen. ABL luistert daarom goed naar 
alle partijen die specialist op een 
bepaald gebied zijn, of een groep 
van Laarbeekers vertegenwoordigen. 
Graag komen we daarom op 
bijeenkomsten van bijvoorbeeld een 
jongerenorganisatie, ouderenbond, 
buurtvereniging, IVN, dorpsplatform 
of ondernemingsvereniging.
Niemand is het ontgaan dat de 
overheid drastisch bezuinigt. Ook de 
gemeenten ontkomen hier niet aan. 

In Den Haag gaan mede hierdoor 
zelfs geluiden op om met nieuwe 
herindelingen gemeenten van 
tenminste honderdduizend (!) inwoners 
te vormen. Een gedachte die wij als 
ABL absoluut verwerpen. Om te weten 
wat er speelt in wijken of bijvoorbeeld 
verenigingen, is het juist van belang dat 
de politiek dicht bij de burger staat. Dat 
we de bestuurders gemakkelijk weten 
te vinden en ze niet vanachter een 
‘ver weg bureau’ bedenken wat goed 
voor ons is. Daarom wil ABL ook juist 
de ambtelijke plannen kunnen afzetten 
tegen de échte wereld, door in gesprek 
te gaan met de inwoners. 
Met creatieve oplossingen is het 
namelijk uitstekend mogelijk om de 
efficiency van een grote gemeente 
te bereiken én de slagkracht van een 

gemeente als Laarbeek te behouden. 
Wij zijn er daarom voorstander van om 
juist de samenwerking met bijvoorbeeld 
buurgemeenten te zoeken, daar waar 
het efficiënter kan en de kwaliteit 
gewaarborgd blijft. Hierbij staat voor 
ons vanzelfsprekend de zelfstandigheid 
van Laarbeek voorop, zodat we onze 
eigen Laarbeekse identiteit behouden. 
Met onze wortels in alle vier de 
kernen van onze gemeente, weten wij 
namelijk als geen ander hoe belangrijk 
dat is voor de leefbaarheid in Laarbeek! 
Hopelijk steunt u ons op 19 maart 
2014 hierin, door uw stem op ABL uit 
brengen.

Namens 
Algemeen Belang Laarbeek,
Ron Verschuren

burgers en kernen, en wel ‘gewoon’ 
doet wat ze belooft. 

Onafhankelijk van 
andere belangen, 
die een landelijk 
of provinciaal 

bestuurder van 
een landelijke 

Afslanken doet u samen met EGA 
 

  
  Nu in Beek en Donk 

       
Met drie volle, gezonde  maaltijden per dag!!. 
Zonder honger  kilo’s kwijtraken, dat wilt 
u toch ook!!!! 

 Locatie: Tennishal d’n Ouwe Toren.
Wijnkelderweg 7

Vanaf 15 januari 2014 
Iedere woensdag van 09.30u-10.30u

 

 
Inschrijfgeld €  10,00 eenmalig  
Cursusgeld   €    7,00 per week 

 
Ook EGA cursus in Vorstenbosch en 

Helmond 
 

Info: Annuska Stienenbos, 06-36010498 
Annuska.stienenbos@kpnmail.nl 

 
E.G.A. Nederland BV 

De club voor betere voedingsgewoonten. 
Telefoon 0182 – 528255 

www.eganederland.nl 

Kaarsjes voor ‘Home Sweet Home 
Oeganda’

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

Op de foto van vorige week stond de fa-
milie Driessen. Er zijn heel erg veel reacties 
binnengekomen op deze vragen. Hieronder 
enkele hiervan:

Ik werk in de thuiszorg en daar wist Bet-
sie Sanders-Driessen mij te vertellen dat 
op deze foto haar roots lagen. Vader Mies 
Driessen en moeder Tonia Driessen-vd He-
ijden. De kinderen heten: Arnold, Gerrit, Jan, Toos, Cor, Riet, Annie, Tonnie, Tjeu, 
Piet en Betsie, dit is de mevrouw zelf. De meeste kinderen zijn op Croy geboren en 
Betsie denkt dat deze foto bij het ouderlijk huis is genomen. Betsie hoopt dit jaar 
80 jaar te worden. Ze heeft nu nog een jongere zus, Annie, en een broer, Piet, de 
rest van haar broers en zussen zijn overleden.

Op deze foto staat mijn opa met zijn broers en zussen. Gerrit Driessen de vader van 
mijn helaas veel te jong overleden moeder Thea Kuijpers. Vorig jaar hebben we een 
reünie gehad van de familie Driessen en is deze foto en vele andere langsgekomen 
op deze leuke avond. Grote familie met veel gezelligheid, drukte (ADHD’ers haha), 
artiesten en gekkigheid en veel gekwebbel. 
Groetjes Cristel Kuijpers (de buurvrouw)

Het gezin op de foto is de familie Driessen uit Aarle-rixtel, met precies in het 
midden(het meisje met de witte jurk met roosje) mijn oma Betsie Sanders-Driessen. 
Met vriendelijke groet, Joyce Sanders.

Telefonisch kwamen er reacties binnen van Wim Verschuren, meneer Maas uit Beek 
en Donk en van Toon Driessen.

Historische beelden

Handleesavond en Magnetische sieraden
Een leuke ontspanningsavond waar han-
den worden gelezen. Bij binnenkomst 
krijgt u een lotje en als u de gelukkige 
bent, wordt uw hand gelezen. Dianne 
van Kaathoven  mag haar sieraden de-
monstreren. Het zijn Magneet sieraden 
en bij veel gezondheidsklachten heeft u er 
baat bij. Laat Dianne met veel ervaring u 

adviseren. Deze avond vindt in het 
buurthuis plaats (Bernadettestraat 43, 
Mariahout) op 15 januari. De avond 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. En-
tree is 5 euro, 1 kop koffie is gra-
tis. Voor meer informatie kijk dan 
op www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl
of mail naar uniko.dianne@gmail.com

Koppelstraat 7,  Beek en Donk
06-40098040

www.boschmantaxaties.nl

Een aantal jaren was ik als tax-
ateur actief in heel oostelijk 
Noord-Brabant, tot in Noord-
Limburg toe. 

Eenmaal rondtoerend kom je, net 
als de postbode, nogal wat hon-
den tegen. En die zijn, zeker op 
het platteland, vaak in functie als 
waker. Het is me meermalen ge-
beurd dat ik, nietsvermoedend, 
uit de auto stapte nadat ik een 
erf was opgereden en een � kse 
waakhond op me af zag stor-
men. Met een beetje geluk werd 
hij dan op het laatste moment 
nog weerhouden door de ket-
ting waarmee hij toch vastgelijnd 
bleek. Helaas was dat niet in alle 
gevallen zo. Grommend stond 
het beest dan voor me, terwijl 
ik wanhopig en doodstilstaand, 
verlegen om de baas rondkeek. 
Gebeten ben ik maar één keer 
door een bouvier, die hapte, ter-
wijl ik met de baas aan het praten 
was, zomaar eens speels in mijn 
linkerbil. Geintje. 

Een hondensport in opkomst is 
het springen. Van boerenfox tot 
labrador, ze zijn allemaal even 
enthousiast als ze me zien. Bang 
voor honden? Nee hoor, wel 
voor m’n goeie pak.

Er is ook een andere kant. Op 
één van mijn tochten door Len-
nisheuvel taxeerde ik een huis in 
het buitengebied. Dit keer blafte 
de hond vanuit de garage. Een 
Berner-Sennenteefje, prachtige 
hond. Zo’n hond zoek ik ook!, 
zei ik. Ze bleek drachtig. Van 
Olla, de hond waar wij jaren 
plezier aan beleefd hebben. Net 
als de postbode.  

Honden

Mariahout – Vrouwenvereniging 
oMase uit Mariahout maakt op 
donderdag 9 januari en op woens-
dag 15 januari, in twee groepen, 
een winterwandeling door Aarle-
Rixtel.

Onder leiding van Henk van Beek, 
bekend van de Heemkundekring, 
maken zij een wandeling langs his-
torische en bijzondere plekken in 

Aarle-Rixtel. De wandeling duurt tot 
ongeveer 16.30 uur en onderweg 
drinken ze koffie en eten ze erwten-
soep.

De vrouwenvereniging vertrekt om 
13.15 uur vanaf de kerk in Maria-
hout. Dames die zich aangemeld 
hebben krijgen hiervan nog per-
soonlijk bericht.

oMase maakt winterwandeling

“Onzichtbaar Opvallend”

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

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

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!
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Feestelijke heropening Jumbo aan Dorpsstraat op woensdag 29 januari

Jumbo Lieshout wordt totaal vernieuwd en vergroot
Lieshout - De Jumbo aan de 
Dorpsstraat 54A in Lieshout wordt 
volledig vernieuwd en uitgebreid. 
De winkel sluit daarom op zater-
dag 11 januari haar deuren voor 
een complete verbouwing. 

Heropening
Inwoners van Lieshout en omge-
ving zijn van harte uitgenodigd 
voor de feestelijke heropening op 
woensdag 29 januari om 09.00 
uur. De eerste 300 klanten krijgen 
gratis een mooie bos bloemen mee 
naar huis. Alle klanten die voor een 
bedrag vanaf 25 euro boodschap-
pen doen worden getrakteerd op 
een appeltaartje. Deze actie loopt 
tot en met zondag 2 februari.

Versplein
Tijdens de volledige metamorfose 
wordt de winkel ingericht volgens 
de allerlaatste uitgangspunten van 
de Jumbo formule: de laagste prijs, 
het grootste assortiment en de 
beste service. Het paradepaardje 
wordt het prachtige versplein waar 
klanten terecht kunnen voor dag-
verse producten zoals groenten, 
fruit, vleeswaren, brood en ka-
zen. De winkel wordt maar liefst 
met 200 vierkante meter vergroot, 
waardoor de winkel straks ruim 
850 vierkante meter winkelplezier 
biedt.

Jumbo Mariahout
Gedurende de verbouwing kun-
nen klanten voor hun dagelijkse 
boodschappen terecht bij de nabij 

gelegen Jumbo aan de Mariastraat 
58 in Mariahout. Voor de klanten 
heeft de Jumbo de buurtbus gere-
geld die volgens het dienstrooster 
rijdt. Klanten kunnen bij de Jumbo 
in Lieshout gratis opstappen en 
dan boodschappen doen in Maria-
hout waar de koffie klaarstaat. 

Zelfscan
Bijzonder aan de winkel is dat 
klanten voortaan gebruik kunnen 
maken van een uniek zelfscan-
systeem, waarmee ze hun bood-
schappen zelf kunnen scannen. 
“Dit scheelt klanten van Jumbo 
tijd én het is gemakkelijk, omdat ze 
tijdens het winkelen al boodschap-
pen kunnen inpakken in een krat 
of tas”, legt ondernemer Albert 
van den Bogaard uit. “Bovendien 
toont de handscanner een over-
zicht van het totaalbedrag van de 
aankopen.”

Nog beter van dienst
Ondernemer Albert van den Bo-
gaard kijkt uit naar de heropening: 
“Het wordt een prachtige winkel. 
Deze verbouwing biedt ons een 
geweldige kans om onze klanten 
nog beter van dienst te zijn. Het 
hele team staat na de opening 
weer klaar om klanten te laten 
ervaren waarin Jumbo zich onder-
scheidt. Bij alles wat we doen staat 
de klant centraal, daarnaast kun-
nen klanten kiezen uit een groot 
assortiment en garanderen we de 
laagste prijzen van Nederland. Wij 
zijn de enige supermarktketen in 

Nederland die deze elementen 
combineert. Ik nodig iedereen van 
harte uit voor de heropening op 
woensdag 29 januari.” 

7 Zekerheden
Jumbo garandeert deze unieke 
formule door de 7 Zekerheden. Dit 
zijn 7 garanties waarbij de wen-
sen van de klant centraal worden 
gesteld. Zo garandeert Jumbo 
de laagste prijs. Als de klant een 
product ergens anders goedkoper 
vindt, wordt de prijs aangepast. 
Als dank krijgt de klant het product 
gratis mee. Om deze garanties te 
waarborgen, volgen alle mede-
werkers van Jumbo een 7 Zeker-
heden training. 

Jumbo Supermarkten
Jumbo telt momenteel ruim 375 
winkels. Door de klant altijd cen-
traal te zetten, is het familiebedrijf 
één van de best gewaardeerde 
supermarktketens van Nederland. 
Door de overname van Super de 
Boer in 2009 en van C1000 in 
2012 groeit Jumbo door tot het 
tweede supermarktbedrijf van Ne-
derland.

Lieshout – De Dorpsraad in Lieshout 
heeft zich ingezet voor de verkeers-
veiligheid. De verbouwing van het 
Dorpshuis en de bouw van het nieu-
we kind centrum de Sprankel brengt 
volgens de raad uitgelaten kinderen, 
keuvelende ouders, omwonenden, ou-
deren en gestreste automobilisten met 
zich mee, waardoor het nodig was om 
te zoeken naar verkeersoplossingen. 

Anti-uitrenpalen 
Rond de Basisschool en Kinderopvang 
is sprake van een intensieve vermen-
ging van snel- en langzaam verkeer. 
Tijdens het in- en uitgaan van de 
school krioelt het volgens de raad op 
straat niet alleen van de auto’s en fiet-
sers, maar ook van kinderen. Die heb-
ben niet alleen oog voor het verkeer; 
ze willen gauw naar school om voor 
schooltijd nog even te kunnen spelen 
en na een lange dag stilzitten kunnen 
ze niet anders dan uitgelaten naar bui-
ten hollen. Daarom zijn er anti-uitren-
palen neergezet.

Kiss&Ride
Er zijn ouders die gehaast op weg zijn 
naar het werk en zij hebben volgens 
de raad baat bij een efficiënte afwik-
keling van het verkeer. Daarom is er 
een ‘kiss&ride’ gemaakt. Andere ou-
ders gaan kort met hun kind naar bin-
nen om een werkje te bekijken of de 
juf kort te spreken. Daarom mag je op 
bepaalde plekken alleen kort parkeren. 
Veel ouders ontmoeten elkaar bij de in-
gang van de school om even bij te klet-
sen, daarom is er een ‘ouderhangplek’ .

Zebrapad
Hoe eerder de kinderen veilig en zelf-
standig de route van huis naar school 
kunnen afleggen hoe beter. Ondanks 
de 30-km zonering in heel Lieshout 
weet iedereen dat het een hele opgave 
is om de Dorpsstraat over te steken. 

Vandaar dat er na flinke volharding 
gelukkig een zebrapad is gekomen. Zo 
is er ook een voetpad vanaf de Martin 
Coppensstraat tot het gezondheids-
centrum aangelegd om zo alle bezoe-
kers aan de zijde van het gebouw te 
behouden, om onnodig oversteken te 
voorkomen.

Kennismaking
Hoe eerder kinderen kennismaken met 
verkeer hoe beter, vandaar dat er op 
de speelplaats al in het klein haaien-
tanden, zebrapaden en weghelften zijn 
gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om 
in de onderbouw verkeerssituaties na 
te spelen.

Toekomst
In de toekomst hoopt de raad op be-
hoorlijk gedrag van alle medegebrui-
kers en betrokkenen. Lang parkeerders 
worden verzocht hun auto te parkeren 
op het Floreffeplein. Even een paar 
stappen verder lopen, maar wel zo 
prettig voor de verkeersafwikkeling 
en beoogde doorstroming. ‘s Avonds 
kunnen bezoekers van het dorpshuis 
uiteraard wel gebruik maken van de 
kiss&ride en kort parkeerplaats. Ook 
hopen zij dat de rokers zich niet als een 
rokershaag bij de entree gaan ophou-
den.

Trots
De dorpsraad betrok de school, ouders, 
kinderen, omwonenden, Veilig Verkeer 
Nederland e.a. bij het inventariseren 
van knelpunten en voor het bedenken 
van oplossingen. Met name de veilig-
heid van kinderen en bezoekers staat 
bij de Dorpsraad hoog op de agenda. 
In samenspraak met de gemeente en 
diens adviseurs zijn menig uurtjes ge-
sleten. Dorpsraad Lieshout is trots op 
het resultaat en dankt iedereen die een 
bijdrage geleverd heeft.

Advertorial ‘Kiss&Ride’ en ‘Ouderhangplek’ 
door Dorpsraad Lieshout

Vacature ebm-papst Benelux is per direct op zoek naar:

Jouw profi el
  -     HBO werk- en denkniveau
  -     Passende opleiding: marketing, communicatie,    
         kwaliteitsmanagement
  -     Enthousiast, leergierig, doorzetter
  -     Teamplayer
  -     Perfect Nederlands in woord en geschrift
  -     Goede kennis van Engels en Duits is een pré
  -     Affi niteit met techniek is een pré
  -     Woonachtig in omgeving Beek & Donk is een pré
         in verband met bedrijfsverhuizing

Over ebm-papst:
De ebm-papst groep is wereldmarktleider op het gebied van het fabriceren van ventilatoren en motoren en is gespecialiseerd
in de ultra-effi ciënte GreenTech EC technologie. ebm-papst Benelux is een effi ciënte en daadkrachtige
“marketing & sales”-organisatie, die wordt gekenmerkt door een effectieve structuur, met een grote toegankelijkheid
en korte lijnen.

ebm-papst Benelux biedt jou onder andere:
- Professionele en dynamische werkomgeving 
- Zeer afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheden 
- Prettige, informele werksfeer 
- Waardering voor inzet, inbreng en ideeën

Solliciteren?
Stuur dan voor 16 januari 2014 jouw motivatiebrief + CV, naar: yvon.van.beuningen@nl.ebmpapst.com

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Yvon van Beuningen via het telefoonnummer 0492 -502961 of 
via het e-mailadres yvon.van.beuningen@nl.ebmpapst.com

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op onze website: www.ebmpapst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Jouw taken en bevoegdheden zijn o.a.:
  -     Ondersteuning PR werkzaamheden zoals:
         - organisatie evenementen
         - relatiebeheer pers en andere partijen 
         - administratieve werkzaamheden
         Ondersteuning marketing werkzaamheden: 
         - marktonderzoek
         - telemarketing
  -     Bewaken kwaliteitsprogramma ebm-papst
  -     Medeverantwoordelijk voor ISO-certifi cering
  -     Rapporteert aan marketing coördinator

Medewerker Marketing & Quality (m/v) fulltime

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Lord is een Duitse Staande van ongeveer 
10 maanden oud, hij is zwervend op straat 
gevonden en via de dierenambulance bij 
ons in de opvang terecht gekomen. Lord 
is een erg lieve en vrolijke hond. Hij is dol 
op wandelen, maar door een vergroeiing 
aan zijn voorpoot zijn korte ommetjes 
van ongeveer een half uurtje voldoende 

voor hem. Lord zou met zijn vriendelijke en leergierige aard prima binnen een gezin 
passen, hij kijkt er al naar uit om samen met u op hondentraining te gaan.

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

Naam:        Lord
Leeftijd:     10 maanden

Postbus 16  |  5760 AA Bakel
t. 0492 34 84 44  |  www.zorgbooginbalans.nl

Zorgboog in Balans 
Vitaal in evenwicht

Bij Zorgboog in Balans kunt terecht voor advies 
en behandeling voor lichamelijke of psychische 
klachten, die het gevolg zijn van een chronische 
ziekte of die horen bij het ouder worden. 
Ook voor kortdurende behandelingen bent 
u aan het juiste adres. 

U komt ons tegen op de:

Gezondheidsmarkt
Zaterdag 11 januari 2014
11.00 - 17.00 uur
Ontmoetingscentrum Beek en Donk
Otterweg 29, Beek en Donk

Open dag Sportcentrum Coach
Zondag 19 januari 2014
10.00 - 15.00 uur
Sportcentrum Coach 
Willemstraat 3a, Beek en Donk
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MooiLaarbeekkrant
De derde helft…
Voor diegenen die niet zo bekend 
zijn met deze term ‘de derde 
helft’, wil ik hierover wel wat uit 
de doeken doen. We spreken 
namelijk over deze helft, als we 
elkaar na de wedstrijd (meestal een 
voetbalwedstrijd van twee helften) 
weer opzoeken in de derde helft, in 
de kantine dus. En onder het genot 
van een drankje, voor de meesten 
onder ons een biertje, wordt dan 
nog eens de gehele wedstrijd onder 
de loep genomen. Vele hachelijke 
momenten worden aangehaald 
met hun reddingen, de benutte en 
gemiste kansen passeren dan de 
revue en natuurlijk komen ook onze 
‘hoogstandjes’ om de hoek kijken. 
Ook krijgt de man in het zwart 
zijn feedback, maar die komt er 
natuurlijk alleen positief uit bij een 
gewonnen wedstrijd. Zo zijn we als 
voetballers dan ook wel weer!
Ook wordt dan altijd nog de 
trainer kritisch bekeken, v.w.b. 
zijn trainershandelingen in die 
wedstrijd. En voor de één zijn die 
positief, voor een ander negatief. 
Dit alles heeft uiteraard te maken 
met zijn opmerkingen tegenover de 
speler in kwestie, of hij gewisseld 
is, de overige wissels die toegepast 
worden, zijn aanmoedigingen en 
kritische noten en natuurlijk met de 
uitslag na 90 minuten.

Het mooie van deze derde helft is, dat 
bijna iedereen dan een uitgesproken 
mening heeft. Zoals die ene het ziet, 
zo is het dan ook en degene met 
het hoogste woord, met de grootste 
stemverheffing, probeert dan op 
die manier zíjn mening, die van 
anderen te maken. Gelukkig pikt 
niet iedereen dat en zie je er dan 
ook enkelen opstaan, die het één 
en ander tegenspreken. Tja, en dan 
krijg je ‘mooie’ discussies. Wie heeft 
er gelijk? Wie ziet het op de juiste 
manier? Wie praat met wie mee? 
Wie heeft er een eigen mening? En 
hoe langer die derde helft duurt, 
des te meer opvattingen komen er 

om de hoek kijken, maar wordt er 
ook des te meer ‘onzin’ verkocht.  U 
allen wel bekend, denk ik zo.

By the way, wij hebben met ‘de 
Mooilaarbeekcrew’ afgelopen 
week ook al een soort van derde 
helft genoten. Een helft, die 
zowat de gehele avond duurde 
zelfs. Op dat moment blikten we 
met zijn allen terug, op wat de 
MooiLaarbeekKrant ons al gebracht 
heeft, hoe het allemaal begonnen 
is, wie er mede ingestapt is, wie 
wat gedaan heeft en nu nog doet, 
hoe dat gaat en wat de gedachten 
van derden zijn. Ook hier weer vele 
meningen en opvattingen, maar 
wél die meteen heel erg eensgezind 
klonken, dit i.t.t. de derde helften 
hierboven beschreven.

We hebben elkaar op deze gezellige 
avond weer beter leren kennen en 
zijn het er met zijn allen over eens, 
dat er een prima weg ingeslagen is, 
die een nog beter vervolg zal gaan 
krijgen in 2014! Waar een derde 
helft al niet goed voor kan zijn!

U allen nog een gezond en sportief 
2014 toegewenst!

R. van den Enden

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I  www.artifexfinance.nl

Beekerheide 6C,  A
Beek en Donk    .

0492 - 450811 T

F 0492 - 450812  
E info@artifexfinance.nl  
I 

A
Beek en Donk    .

T

Wij zijn een klein administratie & belastingadvieskantoor en verzorgen
voor u alle voorkomende werkzaamheden zoals hieronder aangegeven.

Onze visie is de kleine ondernemer de gewenste taken uit handen nemen en deskundige 
adviezen geven met een juiste prijs-kwaliteitverhouding. 
Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Wendy Claassen & Theo Giebels

• Financiële administraties
• Jaarrekeningen en rapportages
• Belastingaangiftes (ook particulieren)
• Salarisadministraties

• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers
• Overige administratieve werkzaamheden

Gezellig, persoonlijk en sfeervol

Zondag 19 januari van 10:00 uur tot 15:00 uur

handbal Jongens B-jeugd van Handbalvereniging 
Bedo stevent af op kampioenschap

Beek en Donk - Na enkele vrije weken 
hervatte Handbalvereniging Bedo dit 
weekend de competitie. De Jongens B-
jeugd deed goede zaken tegen Saturnus. 
Bedo stond ongeslagen bovenaan met 
drie punten voorsprong op Saturnus. 
De nummer twee werd in D’n Ekker met 
gemak aan de kant gezet: 30-15. Bedo 
heeft nu een voorsprong van vijf pun-
ten op Saturnus en ook nog eens twee 
wedstrijden minder gespeeld. Als Bedo 
doorstoomt in hetzelfde tempo dan kan 
het kampioenschap ze eigenlijk niet meer 
ontgaan. 

Ook de D-jeugd ondervond geen te-
genstand. Tegenstander H.C.B. werd in 
Liempde met 2-14 verslagen. Bedo staat 

ook hier bovenaan, met drie punten voor-
sprong op nummer twee M.H.V. ‘81 uit 
Mill. De senioren deden minder goede 
zaken. Geen enkel seniorenteam wist te 
winnen. Heren 1 leed een pijnlijke neder-
laag in Etten-Leur. Tegenstander Internos 
werd thuis nog met gemak aan de kant 
gezet, dit keer wisten de routiniers uit Et-
ten-Leur de punten binnen te slepen: 27-
24. Bedo heeft nu drie competitiewed-
strijden op rij verloren en is afgezakt van 
de 1e naar de 4e plaats. Bedo heeft nog 
wel een wedstrijd in te halen. Als ze zich 
weten te herpakken is het kampioenschap 
nog altijd mogelijk. Tegen de nummer 9 
Oktopus hoopt Bedo dit weekend het 
negatieve tij te keren. Ook Heren 2 leed 

een terugslag in de race voor het kampi-
oenschap. De heren wisten in Someren 
met moeite nog één punt te redden. De 
achterstand op ongeslagen koploper Ju-
piter ‘75 bedraagt echter al vier punten. 
Dit Jupiter komt aanstaand weekend naar 
Beek en Donk, waardoor deze wedstrijd 
mogelijk voorbeslissend kan zijn voor het 
kampioenschap. Bedo moet deze wed-
strijd winnen om nog in de race te blijven. 

Bedo is altijd blij met versterking. Wil je 
handballen bij Bedo? Kijk voor meer in-
formatie op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.com/
hvbedo, of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl.

Lezing Aarlese heemkundekring: 
De reis Lodewijk Napoleon door Brabant
Aarle-Rixtel - Hans van den Eeden 
houdt aanstaande maandag in zaal 
Van Bracht een lezing/presentatie 
over het werkbezoek dat  Lodewijk 
Napoleon, de eerste koning van Hol-
land, in het voorjaar van 1809 in Bra-
bant heeft gemaakt. Van den Eeden is 
auteur van het boek ‘Leve de Koning! 
Lodewijk Napoleon op reis door Bra-
bant en Zeeland’. 

Gedurende de reis, die kris kras door 
Brabant werd gemaakt, bezocht de 
koning ook het door cholera ernstig 
getroffen Aarle.  De koning heeft de 
nacht in kasteel Croy doorgebracht. 
Lodewijk Napoleon heeft zich ingezet 
om de opvang en de nazorg van de 

getroffen slachtoffers te regelen. Ter 
herinnering aan de inzet van Lodewijk 
Napoleon is er een borstbeeld van de 
koning pal voor het voormalige her-
vormde kerkje in Aarle geplaatst. Dit 
is het enige monument in Nederland 
dat aan koning Lodewijk Napoleon 
herinnert. Bij het vervolg van de reis 
werden tal van gehuchten, dorpen 
en steden bezocht. Het welkom aan 
de koning was overal hartelijk en hij 
deelde royaal geschenken uit. Lode-
wijk Napoleon maakte deze reis van 
13 april tot en met 17 mei 1809. In het 
gezelschap van de koning bevonden 
zich tal van ministers, staatssecretaris-
sen, hoge ambtenaren en de landdrost 
van Brabant, kwartiermakers, lijfart-

sen en huzaren. De teruggave van 
de parochiekerken, gezondheidszorg, 
infrastructuur, de wateroverlast en de 
werkgelegenheid waren centrale the-
ma’s tijdens deze reis.

In zijn presentatie gaat Hans van den 
Eeden eerst in op de situatie van Bra-
bant in 1809. Daarna beschrijft hij het 
doel, de opzet, het verloop en het re-
sultaat van de reis van de koning. Tij-
dens de lezing wordt nader ingegaan 
op de situatie van Brabant in het begin 
van de 19de eeuw. De lezing wordt 
ondersteund met fraai beeldmateriaal 
en tal van spraakmakende anekdotes. 
De presentatie begint om 20.00 uur en 
is voor iedereen gratis toegankelijk.

Lezerspodium

RUIT afgeblazen?
Na heel wat touwtrekken is de kogel door 
de kerk. De aanleg van de Ruit, ook wel 
de Noord Oost Corridor (NOC) genoemd, 
is uitgesteld. Voorstanders van de Ruit 
vinden dit vervelend. De tegenstanders 
hebben reeds het glas geheven. Hoe dan 
ook als je je tot de tegenstanders rekent 
is dit de enig juiste beslissing. Het kwartje 
zal nu bij de Gedeputeerde Van Heugten 
toch ook eens moeten vallen, als het al 
valt. Hij zou ruiterlijk moeten toegeven 
dat het tracé van A naar B recht langs 
het Wilhelminakanaal een verkeerde 
keuze was. Mensen fietsen, skeeleren, 
recreëren en genieten zomer en winter 
langs het Wilhelminakanaal. Het is 
nagenoeg het enige gebied gerekend van 
het Dommeldal in Son tot aan de Zuid 
Willemsvaart in Aarle-Rixtel waar in de 
regio Eindhoven Helmond nog rust is te 
vinden. Als je dit inlevert komt dat nooit 
meer terug.

Onze PvdA heeft als landelijke partij haar 
invloed in Den Haag aangewend. Een 
gerichte lobby van masseren en praten 
met de Christen Unie en D66 heeft die 
beide partijen er uiteindelijk toe gebracht 
de bewuste afwijzingsmotie op te stellen 
en in te dienen. Het aannemen van de 
motie maakt duidelijk dat het verbeteren 
van de doorstroming op de A58, de A67 
en de A27 een hogere prioriteit moet 
krijgen. 

Eerst de NOC aanleggen, en daar 
al het geld aan opmaken, leidt tot 
desastreuze opstoppingen op de 
genoemde autowegen. Nu is al dagelijks 
in het nieuws te horen dat op die te 
smalle autowegen vanwege het vele 
vrachtverkeer ongelukken gebeuren. 
Noord Brabant zit van West naar 
Oost opgescheept met het intensieve 
transitverkeer. In Rotterdam komen op de 

eerste en tweede Maasvlakte gigantisch 
veel containers aan die naar Duitsland 
moeten worden doorgevoerd. Om 
dit goed te laten verlopen moeten de 
transitroutes op orde zijn, en dat zijn ze 
nu niet. 
De Minister houdt voorlopig de hand 
op de knip en wil nu ook eerst nieuw 
onderzoek naar nut, noodzaak en 
natuureffecten van de Ruit. Van Heugten 
stribbelt nog wel tegen maar uiteindelijk 
zal bij hem het kwartje ook vallen. 
Anders is het te hopen dat de uitslag 
van de aanstaande verkiezingen hem de 
mond snoert. 

Peter Klomp
PvdA afdeling Laarbeek
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MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal

ELI
Vrijdag 10 januari
Handboogwedstrijd voor de A, B, C en 
D-teams. Deze avond begint om 19.00 
uur. Ook leiders en trainers zijn van harte 
uitgenodigd.

Oefenprogramma:
Zaterdag 11 januari 2014:
14.30 WHV B1 - ELI B1

Zondag 12 januari 2014:
12.00 ELI 1 - HVV 1

Zaterdag 18 januari 2014:
14.30 ELI A1 - Unitas ’59 A2
13.00 ELI C2 - Unitas ’59 C7
13.00 ELI D2 - DVG D3
14.30 DVG B1 - ELI B1
14.30 Unitas ’59 B4 - ELI B2
13.00 DVG C1 - ELI C1
11.30 Unitas ’59 D3 - ELI D1

Zondag 19 januari 2014:
12.00 ELI 1 - SSE 1
12.00 ELI 2 - ELI 3
*Wijzigingen onder voorbehoud 
  (www.rkvveli.nl)

Zaterdag 18 januari
Verrassingsmiddag voor E, F en mini’s in de 
kantine van 14.00 tot 17.00 uur.

korfbal

Flamingo’s 
Uitslagen 4 januari
Tuldania - PupD1 7 - 3 

Programma zaterdag 11 januari 
Sporthal Lieshout
11.00 PupE2 - SCMH
12.00 AspB1 - DDW
Sporthal Berlicum
10.00 BMC - W1
Sporthal Oeffelt
12.00 VIOS (O) - PupE1
Sporthal Geffen
12.00 Be Quick - AspC2
Sporthal Luyksgestel
12.00 Stormvogels (L) - AspC1

Programma zondag 12 januari 
Sporthal Geffen
11.50 Be Quick 3 - Sen 2 
Sporthal Deurne 
15.35 Dot (V) - Sen 1 

Programma woensdag 15 januari 
Sporthal Bakel
21.30 MW2 - Celeritas (S) MW1
Sporthal Liempde
20.00 Alico MW1 - MW1

handbal

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten:
H.C.B ‘92 D2 - KPJ Beek en Donk D1 5-11
KPJ Beek en Donk D2 - DOS ‘80 D2 7-6
KPJ Beek en Donk DB1 - Tremeg DB1 13-20
KPJ Beek en Donk DS1 - Niobe DS1 8-28

Programma Aspiranten  zaterdag 11 januari
13:00 Neerpelt DB1 - KPJ Beek en Donk 
          DB1 - Hubertushal, Neerpelt, België
Programma Aspiranten  zondag 12 januari
10:00 Acritas E1 - KPJ Beek en Donk E1 
          Sporthal ‘t Zand, Bakel
12:30 Aristos DS2 - KPJ Beek en Donk DS1 
          Hal Naestenbest, Best

BEDO
Programma zaterdag 11 januari
D’n Ekker, Beek en Donk
11:00 Gemengde D-jeugd - M.H.V. ‘81
19:30 Dames 1 - M.H.V. ‘81
20:40 Heren 1 - E.S.Z.V. Oktopus
Molenbroek, Gemert
14:55 Tremeg - Jongens B-jeugd

Programma zondag 12 januari
D’n Ekker, Beek en Donk
10:00 Meisjes B-jeugd - Habo ‘95
11:00 Heren 4 - DOS ‘80 
12:10 Dames 2 - Achilles ‘95 
13:20 Heren 3 - M.H.V. ‘81 
14:30 Heren 2 - Jupiter ‘75

Uitslagen:
H.C.B. ‘92 - Gemengde D-jeugd  2-14
Aristos - Meisjes B-jeugd  26-10 
Jongens B-jeugd - Saturnus  30-15
De Sprint - Dames 1  18-8
HVW - Heren 4  31-15 
Blauw Wit - Heren 3  30-26

Someren - Heren 2  22-22
Internos - Heren 1  27-24

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van 6 januari
2-0 Jan van Dijk - Jaspert Swinkels
2-0 Manuel Villalon - Cor Oppers
0-2 Theo Verheijen - Tonnie Raaijmakers
0-2 Piet van Zeeland - Hans Heldoorn
0-2 Tonnie Raaijmakers - Antoon van Osch
2-0 Jan van Hout - Piet Goossens
0-2 Pieter Rooijackers - Mari van Gend
0-2 Mari Verbakel - Bennie Beerens
0-2 Lou Muller - Albert Kluijtmans
0-2 Frits Wilbers - Antoon Rooijakkers
0-2 Martien van de Elsen - Harrie Bouwmans
2-0 Cor Verschuren - Harrie Poulisse
2-0 Herman van de Boom - Antoon Maas
2-0 Tonny de Louw - Henk van den Bergh
1-1 Lambert van Bree - Antoon Smits
2-0 Jan Verbakel - Ad Barten
0-2 Leo van Griensven - Harrie van Kleef

Uitslagen van 7 januari
2-0 Henk Meerwijk - Frits Tak
0-2 Bert van Wanrooij - Hans de Jager
0-2 Hendrik Korsten - Henk Hollanders
0-2 Frits Poulisse - Mari van Gend
0-2 Willie Vorstenbosch - Mari Verbakel

0-2 Mari van Gend - Hendrik Korsten
2-0 Marinus Steegs - Jan Hesselmans
0-2 Antoon Maas - Wim Swinkels
2-0 Marinus Steegs - Frits Wilbers
2-0 Mies van de Biggelaar - Antoon Maas
0-2 Jan van Neerven - Cor van den Berg
0-2 Martien Swinkels - Henk van de Vegt
0-2 Ad de Koning - Henk Verhappen
1-1 Gerrit van Osch - Henk Mastbroek
0-2 John Labes - Guus van de Elsen

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 2 januari
1.Jan en Maria van Asseldonk 66,41%
2.Marie Louise v/d Laar en Kori van Osch 
 62,50%
3.Tonnie v/d Eerenbeemt 
   en Marianne v/d Kam   60,94%
4.Jopie van Kesteren en 
   Hans van Velthoven         50,00%
5.Jo van Uden en Mien de Beer 46,88%

De volgende zitting is op donderdag 9 
januari 2014. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: 
Dorpshuis Lieshout. 

’t Bedonkske
Uitslagen 7 Januari 2014
1.Annie van de Aa/Helma Goyen 69,17%

2.Rietje en Dorry Zwets 60,83%
3.Diny Biemans/Jos Wouters  57,92% 
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries  55,83%
5.Cor en Nelly Verschuren  55,42%

De volgende zitting is op dinsdag 14 
januari 2014.Aanvang: 13.30 uur. Plaats: 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 7 januari 
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Hein v. Bree
½-½ Willy Constant - Chris v. Laarhoven
0-1 André Bergman - Zjon v.d. Laar
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Herman Konter
½-½ Frans v. Hoof - Thijs Knaapen
0-1 Hans Claas - Albert v. Empel 
0-1 Jef Verhagen - Aloys Wijffelaars

Programma 14 januari
Jef Verhagen - André Bergman 
Hans Claas - Thijs Knaapen 
Willy Constant - Herman Konter 
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans 
Chris v. Laarhoven - Johnny v.d. Laarschot 
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar 

Zie ook onze website www.dotschaak.nl

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag
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Een nieuwe of

2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op

www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend

en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 

helpen wij u graag

Vergeet dan niet een reis en/of 
annuleringsverzekering af te sluiten.

Wanneer u meer dan 1 keer per jaar op 
vakantie gaat, informeer dan eens naar

onze doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor u 
voordeliger is.

GAAT U BINNENKORT UW ZOMERVAKANTIE BOEKEN?

Kapelstraat 25C 5741 CB – Beek en Donk 
Tel: 040-2833445

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

Van Schijndel
De Woonwinkel
Div. kortingen op 
showroommodellen

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

voetbal

Sparta’25 zoekt omroeper
Beek en Donk – Voetbalvereniging 
Sparta’25 is op zoek naar een omroe-
per. De taak van de omroeper is het 
verzorgen van muziek voor aanvang 
van thuiswedstrijden van Sparta1 en 
tijdens de rust. 

Tevens behoort tot de taak van de 
omroeper het benoemen van de elf-
tallen, pupil van de week en het bij-

houden van het scorebord. Voor de 
mensen die affiniteit met muziek en 
presenteren hebben, of zich daar in 
willen ontwikkelen, is dit een leuke 
uitdaging. 

Sparta’25 vindt het leuk als er ook 
jeugd zou reageren. Omroepen 
kan ook samen met een vriend of 
vriendin. Het betreft ongeveer 15 

zondagen per jaar, waarbij je van 
13.30 tot 16.30 uur beschikbaar bent. 
Wanneer je een keer niet kunt, zijn er 
vervangers beschikbaar. 

Voor aanmeldingen of meer informa-
tie kan men terecht bij Jan Leenders, 
telefoon 06-20643139 of mail 
jan.leenders@telfort.nl. 

Jubilarissen bij ELI Lieshout
Lieshout - Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van voetbalvereniging ELI op 
1 januari werden door voorzitter Nick 
Scheltens 11 leden gehuldigd. 

Thieu de Leest, Mary Ann van de Lin-
den – van Berlo en Hans Meulendijks 
ontvingen een ELI-speldje voor hun 
zilveren jubileum. Arno Brouwers, Bart 
van Kaathoven, Christ Meulendijks, 
Willy van Oorschot en Doortje Tille-
mans waren 40 jaar onafgebroken lid 
van de Lieshoutse voetbalclub. 

Tenslotte werd aan 3 ELI-leden, Piet van 
der Aa, Toon van Berlo en Jo Brouwers 
deze onderscheiding opgespeld vanwe-
ge hun diamanten (60 jaar!) jubileum.

De jubilarissen van ELI. Christ 
Meulendijks ontbreekt op de foto
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Stel dat Nederland alles wint op het komende WK Voetbal. 
Hoeveel mensen hebben er dan maximaal in de stadions 
gezeten bij wedstrijden van Oranje?

Stuur uw antwoord  voor dinsdag (14 januari) 12.00 uur naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook.
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek:  Pieter van Bommel 
Antwoord vorige editie: 45 titels 

Cadeaubon kan na 15 januari worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

       Prijsvraag

Lezerspodium

Robert goes Alpe d’Huzes…
Mijn naam is Robert Engels, ik 
ben 27 jaar oud en woonachtig 
in Beek en Donk. Dit jaar ga 
ik deelnemen aan één van de 
grootste sportieve uitdagingen 
in mijn leven tot nu toe. Ik 
ga de Alpe d’Huzes trotseren, 
maar liefst vier keer! Zoals in 
helaas zo veel levens, heeft 
kanker het afgelopen jaar ook 
huisgehouden in mijn leven. 
Helaas in sommige gevallen 
met een heel verdrietige 
afloop, maar gelukkig in sommige 
gevallen ook met een goede afloop! 
En juist voor deze situaties wil ik me in 
gaan zetten door deel te nemen aan 
Alpe d’Huzes 2014. Met het geld dat 
hiermee ingezameld wordt, worden 
onder andere een aantal heel mooie 
projecten gerealiseerd ter verlichting 
van de strijd van hen die vechten tegen 
kanker. Het zou natuurlijk beter zijn 
als deze projecten helemaal niet nodig 
waren, maar helaas is dit de harde 
werkelijkheid. In mijn geval is er nog 
een extra moeilijkheidsgraad aan mijn 
voorbereiding toegevoegd. Afgelopen 
september heb ik tijdens het voetballen 
mijn achillespees afgescheurd, en op dit 
moment ben ik nog steeds herstellende 
van deze blessure. Maar, desondanks 
zie ik de klim vol vertrouwen tegemoet. 
Mensen die de strijd met deze ziekte 
aan moeten gaan komen immers voor 
wel grotere uitdagingen te staan! Dus 
die vier keer ga ik wel redden!
Om mijn deelname aan Alpe d’Huzes 
veilig te stellen, moet er geld op tafel 
komen voor het startbewijs wat dan 
uiteindelijk ten goede komt aan stichting 
Alpe d’Huzes. Om dit geld bij elkaar te 
krijgen, heb ik een ‘leuke’ oplossing 
bedacht, de zogenoemde wenskaart. 
Het principe is dat mensen voor €10,- 
bij mij een wenskaart kopen. Op deze 
kaart kunnen mensen een persoonlijke 
boodschap aan iemand, overleden of 
strijdend tegen deze ziekte, schrijven, 
een groet brengen aan iemand, of wat 
dan ook. Natuurlijk mogen er ook foto’s 
en tekeningen op de kaartjes. Je fantasie 

kan niet groot genoeg zijn. Deze kaartjes 
kunnen dan weer bij mij ingeleverd 
worden. Ik zal alle kaartjes in een rugzak 
de Alpe d’Huzes opfietsen en ze boven 
op de Alpe d’Huzes achterlaten. Zo zorg 
ik ervoor dat jouw bagage een stukje 
lichter wordt, en dat van mij een stukje 
zwaarder. 
Mocht je interesse hebben in een 
wenskaart, stuur dan een mail naar 
robertengelsfietst@gmail.com en bestel 
er snel eentje. Ik hoop natuurlijk op 
een groot aantal reacties, zodat er een 
hoop geld binnengehaald wordt voor 
stichting Alpe d’Huzes. Want niets is 
belangrijker om de strijd tegen deze 
ziekte wat te verlichten voor hen die er 
tegen vechten! Vanzelfsprekend blijft je 
boodschap op het kaartje strikt privé. 

Maak jouw bagage een stukje lichter, en 
dat van mij wat zwaarder!
Alvast bedankt! 
Groetjes, Robert Engels

voetbal De jeugd heeft de 
toekomst bij Sparta’25

Frans Vereijken Blauwwitter 2013 van ELI

 Jubilarissen gehuldigd bij vv Mariahout

Beek en Donk - Dit jaar werd voor 
de 33e keer het jaarlijkse Kerstzaal-
voetbaltoernooi georganiseerd door 
Sparta ’25 in de nieuwe sporthal D’n 
Ekker. Een zaalvoetbaltoernooi voor 
alle jeugdleden en hun vrijwilligers. 

Vrijwilligers
Veel spelers en speelsters hadden 
zich weer aangemeld en dit resulteer-
de in een mooi en gezellig toernooi. 
De organisatie was vooral blij met de 
hoeveelheid jeugd welke tijdens het 
toernooi als vrijwilliger aanwezig wa-
ren. Voor de Beek en Donkse voet-
balvereniging geldt daarom: de jeugd 
heeft de toekomst. Helga Fledderus 
bedankte na afloop dan ook alle vrij-
willigers en spelers die er gezamenlijk 
een heel mooi voetbalweekend van 
maakten.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari vond de nieuw-
jaarsreceptie van Sparta ’25 plaats. 
Veel leden waren aanwezig om elkaar 
een sportief, gezellig en gezond 2014 
toe te wensen. Voorzitter Brechje Bie-

mans liet in haar nieuwjaarstoespraak 
het jaar 2013 nog eens de revue 
passeren. Samen bracht zij met de 
aanwezige leden een toost uit op een 
mooi en sportief 2014. 

Diverse vrijwilligers van de groenwit-
ten hebben ook de afgelopen perio-
de niet stilgezeten. De parkeerplaat-
sen zijn opnieuw ingericht en aan de 
zijde van het sportpark is het voort-
aan eenrichtingverkeer. Even wennen 

voor veel mensen maar voor iedereen 
een stuk veiliger en minder chaotisch. 

Winterbarbecue
Op zaterdag 25 januari vindt voor 
alle leden de jaarlijkse winterbarbecue 
plaats. Tijdens deze avond is er een 
live optreden van 4 uur van de soloar-
tiest Ray Dalon. Voor meer informatie 
over deze activiteit en actuele onder-
werpen kun je kijken op de internet-
site van Sparta’25 (www.sparta25.nl).

Lieshout – De leden en de suppor-
tersclub van voetbalvereniging ELI 
hebben Frans Vereijken verkozen tot 
Blauwwitter 2013. Theo Spierings, 
voorzitter van de supportersclub, 
maakte dit bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van ELI op 1 januari. 
 
Frans Vereijken heeft zich na zijn actie-
ve voetbalcarrière op velerlei terreinen 
nuttig gemaakt voor de Lieshoutse 
club. Zo is Frans afgelopen zomer de 
grote trekker geweest voor de aanleg 
van het LaOla-veldje, is hij leider van 
ELI 2 en lid van de sponsorcommissie. 
Ook is hij bestuurslid van zowel ELI als 
van de supportersclub ELI. Zijn bedrijf F. Vereijken en Zn is daarnaast stersponsor van de club. 

Mariahout – Tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van vv Mariahout zijn afgelopen 
zondag de jubilarissen gehuldigd. Ook 
werden de ‘Mariaan’ en de supporter 
van het jaar bekendgemaakt. 

Jubilarissen
Twee leden waren 50 jaar bij de club: 
Wout Vermeulen en Jac Hellings. Zij 
werden daarom nog eens extra in het 
zonnetje gezet. Ze hadden een inter-
view met de voorzitter, Jeroen de Louw, 
en er werden een aantal van hun favo-
riete televisie momenten uitgekozen om 
te laten zien. Ook werden er wat vragen 
gesteld om wat momenten te delen met 
de rest van de leden van Mariahout.

De andere jubilarissen zijn: 
25 jaar lid: Harrie van Heeswijk, Freddie 
Vermeulen, Wim van den Heuvel, Freek 
van Eijndhoven en Rob Franke.
40 jaar lid: Lau Leenders, Gerard van 
Eijndhoven, Ton Leenders en Albert van 
den Bogaard.
50 jaar lid: Wout Vermeulen en Jac Hel-
lings 12 1/2 jaar bestuurslid: Mari v.d. 
Rijt. Mari van de Rijt heeft tevens aan-
gegeven aan het eind van dit seizoen te 

stoppen als bestuurslid bij vv Mariahout. 
De club bedankt Mari voor zijn inzet. 

Mariaan van het jaar
Hans Aarts is diezelfde dag gekozen tot 
‘Mariaan van het jaar’. De club felici-
teert Hans van harte met deze prachtige 
oorkonde. Zijn inzet voor de club en de 
manier waarop hij zijn geel-blauwe club 
hart laat blijken heeft veel waardering. 

Supporter van het jaar 
Ook Tonnie Aarts viel in de prijzen. Zij 
mag zich vanaf zondag supporter van 
het jaar noemen. Uit handen van Joan 
Aarts kreeg ze de oorkonde en namens 
het bestuur feliciteert haar nogmaals 
met deze prachtige titel. Het bestuur 
hoopt dat ze haar nog heel lang langs 
de velden van Mariahout mogen zien.

Blauwwitter 2013 Frans Vereijken met zijn vrouw en kinderen

Vlnr. Jac Hellings, Mari van de Rijt, Lau Leenders, Rob Franke, Freek van Eijndhoven, Jeroen 
de Louw, Wout Vermeulen, Wim van den Heuvel, Freddie Vermeulen, Ton Leenders en Gerard 
van Eijndhoven. Op de foto ontbreken Albert van den Bogaard en Harrie van Heeswijk.

Voorzitter Jeroen de Louw reikt de oorkonde 
uit aan de ‘Mariaan van het jaar’: Hans Aarts

Joan Aarts reikt de oorkonde uit aan de 
‘Supporter van het jaar’: Tonnie Aarts 

Recht op ziekenfondsvergoeding 2014?
Schippers Optiek  HUISCOLLECTIE

Complete bril incl. ontspiegeling en harde laag
Enkelvoudig   euro 125,00
Multifocaal   euro 299,00

toeslag extra dun per bril  euro 50,00

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

Dec t/m maart 10% korting 
onderhoud/keuringen aanhangwagens/trailers.
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tafeltennis

Tweede en vierde prijs voor Mariahoutse judoka’s 

Budoclub Beek en Donk present tijdens 
opening Voorzieningencluster Donk

‘t Otterke wint spannende 
tafeltennisstrijd

Beek en Donk - In september 2013 
is Budoclub Beek en Donk verhuisd 
van de oude gymzaal aan de Ot-
terweg naar de nieuwe gymzaal in 
het vernieuwe voorzieningencluster 
Donk. Op zaterdag 11 januari wordt 
dit voorzieningencluster officieel ge-
opend. Tevens wordt op deze datum 
de gezondheidsrace afgetrapt en 
wordt er een gezondheidsmarkt geor-
ganiseerd. Hier zal Budoclub Beek en 
Donk zich in een kraam presenteren. 

De vereniging zal laten zien wat er bij 
de diverse sporten komt kijken, maar 
ook dat zij naast het verzorgen van 
goede trainingen nog veel meer acti-
viteiten voor de leden organiseren. In 
de kraam zal ook een mogelijkheid zijn 
om een donatie te doen voor de aan-
schaf van nieuwe judomatten. Daar 
de matten versleten zijn en niet meer 
door de gemeente worden vergoed, 
wordt er een collecte georganiseerd. 

Tijdens de markt worden diverse de-
monstraties gehouden. Budoclub Beek 
en Donk zal om 11:30 en om 14:30 in 
de nieuwe gymzaal laten zien wat judo 
en karate-jitsu inhouden. Het zullen 
voornamelijk onze jeugdleden zijn die 
onder leiding van onze trainer Bart van 
der Linden laten zien wat deze sporten 
inhouden. Iedereen is van harte wel-
kom om kennis te komen maken met 
deze interessante sporten.

Mariahout - Twee judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Regio toernooi georganiseerd 
door Budoclub ‘De Hechte Band’ uit 
Mierlo. Dit toernooi werd op 5 januari 
gehouden in de dojo aan de Margriet-
straat te Mierlo.   Luuk Leenders werd 
tweede op dit toernooi en zijn club-
genoot Marco van Vijfeijken behaalde 
de vierde plaats. 

Luuk Leenders zat in een poule van 
vijf. Met goshi guruma wist hij in drie 
wedstrijden zijn tegenstander naar de 
grond te krijgen om vervolgens met 
een houdgreep de winst binnen te ha-
len. Een partij moest hij zijn meerdere 
erkennen in zijn tegenstander, maar 
met goed en aanvallend judo was een 
verdiende tweede plaats het resultaat. 

Marco van Vijfeijken zat in een leuke 
poule van zes judoka’s. Twee judoka’s 
waren duidelijk te sterk, maar in de 
andere partijen kon Marco goed partij 
geven en tot de nodige aanvallen ko-
men. Zo wist hij in een spannende par-
tij op beslissing van de scheidsrechter 
zijn eerste winst binnen te halen. Een 
mooie opsteker en een duwtje in de 
rug om ook in de resterende partijen 

te blijven aanvallen. Na verlies van een 
spannende partij met houdgreep lukte 
het Marco in zijn volgende partij de te-
genstander in het grondgevecht over 

te nemen en met een houdgreep de 
tweede winst binnen te halen.  Kort-
om na een goed toernooi was een ver-
diende vierde plaats het resultaat.

Marco van Vijfeijken van Judoclub Mariahout eindigde als vierde

Beek en Donk - Basisschool ‘t Otterke 
uit Beek en Donk is op maandag 30 de-
cember de winnaar geworden van een 
spannend tafeltennistoernooi voor ba-
sisscholen. Traditioneel was de organi-
satie in handen van Tafeltennisvereni-
ging Een en Twintig uit Beek en Donk.

In totaal 14 leerlingen van De Raagten, 
De Muldershof, ‘t Otterke en Het Klok-
huis waren opgedeeld in drie poules en 
werkten in de tafeltennishal aan de Ot-
terweg onderling hun wedstrijden af. 
De fanatieke leerlingen namen daarna 
ook met veel plezier deel aan een zoge-
noemde rond de tafelwedstrijd, waarbij 

iedereen nóg meer punten kon verdie-
nen voor hun school. Uiteindelijk was 
‘t Otterke de basisschool die zich met 
liefst 5400 punten de winnaar van het 
toernooi mocht noemen. Dat was niet 
voor het eerst, want ook in 2012 ging 
deze school er met de gewilde wissel-
beker vandoor. Het Klokhuis werd met 
4600 punten tweede, gevolgd door 
De Raagten (3300) en de Muldershof 
(900).

Voorbereiding
Aan het toernooi ging een uitgebreide 
voorbereiding vooraf. Zo bezochten 

leerlingen van de scholen eerder in de-
cember ook al de tafeltennishal. Daar 
trainden ze voor het prestigieuze toer-
nooi, waarbij plezier in de sport het 
voornaamste doel is.

Meer info
De jeugd en senioren van TTV Een en 

Twintig trainen op maandag- en don-
derdagavond in de tafeltennishal. Ie-
dereen die interesse heeft om eens 
te komen kijken of spelen is wel-
kom. Kijk voor meer informatie op 
www.ttveenentwintig.nl. Volg de ver-
eniging op Twitter en Facebook en zoek 
op TTVEenenTwintig.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Basisschool ‘t Otterke winnaar van het 
tafeltennistoernooi voor basisscholen

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

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

WWW.HENRYENGELS.NL

MAATWERK 
IN KEUKENS

Lieshoutseweg 31, 
Aarle-Rixtel
0492 38 10 38
www.henryengels.nl

Zoekt u een nieuwe keuken?

* Beginners eerste 10 uur rijles voor 350,-

* 40,- per uur; 60,- per 1 1/2 uur

* Rijles in stappen

* Binnen 8 weken uw rijbewijs halen

*  Last van rijangst? Wij helpen u op weg!

Autorijschool Ton van Dijk
Beek en Donk

0492 - 464363 / 06 - 22745294

RIJLESSEN?

www.autorijschooltonvandijk.nl

Nu starten met rijlesvanaf 16,5 jaar

Nu 
€ 1950,-

40 uur rijles 
+ tussentijdse toets 
+ examen

Pakket

aanbieding:

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

WINTERACTIE
Vloer schuren incl. afwerken vanaf 18 euro p/m2!

Kijk voor de openingstijden op onze website 

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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op zaterdag 11 januari van 11.30-16.00 uur
in het Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 in Beek en Donk.

De brochure kunt u dan afhalen in de kraam van 
Woningstichting Laarbeek. 

Vanaf maandag13 januari ligt de brochure klaar in het kantoor van
Woningstichting Laarbeek aan de Heuvel 1 te Lieshout. 

Of kijk op www.wonenlaarbeek.nl/projecten/nieuwbouw/Fontein.

Kom dan naar de gezondheids- 
en welzijnsmarkt…

Ook nieuwsgierig wat
hier gebouwd wordt?

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Johan Manders benoemd tot Topgans 2014

Frans van Waardenburg verkozen tot 
‘vrijwilliger van het jaar’

Nieuwjaarsreceptie BC Mixed druk bezocht

badminton

Aarle-Rixtel - Op de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie van badmintonclub De Ganzeveer is Johan 
Manders uitgeroepen tot ‘Topgans 2014’ van 
de club. Hij ontving uit handen van de voorzit-
ter de wisseltrofee en had hiermee de primeur. 
‘Topgans’ is namelijk een nieuwe, symbolische 
titel die leden van de vereniging kunnen beha-
len. 

“Topgans is een titel die we vanaf nu jaarlijks 
gaan uitreiken aan iemand die veel voor de ver-
eniging betekent”, aldus Oskar Martens, voor-
zitter van De Ganzeveer. “Dit hoeft niet per se 
een vrijwilliger te zijn, want hiervoor benoemen 
we ieder jaar al de ‘Vrijwilliger van het jaar’. Het 
kan dus ook iemand zijn die bijvoorbeeld al vele 
jaren competitie speelt voor de club”, voegt hij 
er aan toe. 

De benoeming van Johan Manders is hier een 
voorbeeld van. Johan speelt al jarenlang com-
petitie voor de vereniging en heeft daarnaast 
diverse functies binnen het bestuur bekleed. Op 
die manier is hij één van de bekendere personen 
van De Ganzeveer geworden, zowel binnen als 
buiten de vereniging.

Johan reageerde zowel blij als verrast op zijn be-
noeming. “Een hele eer dat het bestuur bij de 
benoeming aan mij heeft gedacht”, zei hij bij het 
in ontvangst nemen van zijn trofee. De trofee 

en titel zijn een jaar lang zijn eigendom, om bij 
de nieuwjaarsreceptie van 2015 door gegeven 
te worden aan de volgende Topgans.

Na de uitreiking van de wisseltrofee werd door 
de leden het glas geheven en werd er geproost 
op een sportief, gezond en succesvol 2014.

Lieshout - Het bestuur van Badmintonclub 
Lieshout heeft Frans van Waardenburg  dit jaar 
benoemd als ‘vrijwilliger van het jaar’. Frans is 
al jaren trainer van zowel de jeugdgroep als de 
seniorengroep.

Frans is volgens de club hét gezicht van de trai-
ningsavonden op de club. Hij heeft altijd klaar-
gestaan voor het bijleren, het ondersteunen en 
het helpen van alle badmintonners van Badmin-
ton Club Lieshout. Jong en oud heeft van hem 
óf alle badmintontechniek geleerd óf zo maar 
wat bijgeleerd. 

Frans heeft het geven van training altijd in zijn 
vrije tijd gedaan. Ook toen begin 2013 beslo-
ten was dat de wegen van trainer Frans en de 
badmintonclub uit elkaar zouden gaan, heeft 
Frans, volledig vrijwillig, de vereniging geholpen 
bij het zoeken naar een opvolger. Iedere woens-
dagavond bleef hij de al opgezegde functie be-
kleden en dat alleen om de vereniging verder te 
helpen. 

Badminton Club Lieshout bestaat bij de gratie en 
de inzet van vele vrijwilligers. Ook dit jaar zijn 
weer 24 vrijwilligers jaarrond beziggeweest met 
het wel en wee van de vereniging. Al deze men-
sen zijn met Kerst in het zonnetje gezet en be-
dankt voor hun inzet door een bezoek van ‘hun 
eigen Kerstman’ Frans Biemans. 

Programma zondag 12 januari
10:00 BCL-1/BouwCenter Swinkels - Oss-2

13:30 Drunen-H3 - BCL-H1/Sportpoint Gemert
10:00 BCL-H2/Bavaria - Kerkdriel- M1
10:00 BCL-U11/VKS Autoservice - Geldrop-U11/2

Beek en Donk – De jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie van Badmintonclub Mixed vond plaats op 
3 januari. Na een kort woordje van de voorzit-
ter kregen de ruim 50 aanwezige seniorenleden 
een buffet voorgeschoteld. Onder het genot van 
een drankje werd het een heel gezellige avond.

Nadat de laatste mensen de badmintonbanen 
hadden verlaten en gedoucht en wel in de kan-
tine verschenen, had de feestcommissie de bub-
bels al klaarstaan om te proosten op het nieuwe 
jaar. De aanwezige jeugd (onder de 18 jaar) 
proostte gezellig mee, maar dan wel alcoholvrij 
volgens de nieuwe regels. 

Voorzitter Ton Slaets refereerde in zijn korte 
toespraak nog even aan de medewerking van 
BC Mixed tijdens de prijsuitreiking van Kwizut 

komend weekend. Hiervoor zijn in dat hele 
weekend bijna 80 vrijwilligers voor de vereniging 
in touw. Het is een geweldig gevoel dat zoveel 
mensen van binnen en buiten de vereniging zich 
belangeloos inzetten om er een super weekend 
van te maken. Want dat wordt het.

Hierna werd het buffet officieel geopend en 
konden de aanwezigen onder andere genieten 
van gehaktballetjes in satésaus, wraps met zalm, 
diverse toastjes, koude schotel en nog veel meer 
lekkers. De verzorging was zoals altijd uitste-
kend, met dank aan Anja, Rieky en Betsie. 

Kijk voor alle foto’s van de nieuwjaarsreceptie 
en meer over BC Mixed op www.bcmixed.nl en 
www.facebook.com/bcmixed. 

Johan Manders met zijn wisseltrofee

Frans van Waardenburg ‘vrijwilliger van het 
jaar’ bij Badminton Club Lieshout

Vlnr Ton Slaets, René Schepers, Deany Muller, Canto Swinkels en Ruud Fransen
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof - Aarle-Rixtel

Ingezonden door: Karin van den Heuvel

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof - Beek en Donk

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof - Beek en Donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof - Beek en Donk

Ingezonden door: Peter en Evelien de Groot

Ingezonden door: Karin van den Heuvel

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Ook op uw evenement?
wwwwwwww .sound-ligw.sound-ligw ht.nl

Vrijdag 10 januari 
Proud to be Fout
Café van Lieshout, Lieshout

Workshop Advies Woonstyling: “Vergroot 
verkoopkansen van uw woning”
13.30 uur, ‘t Huukske te Beek en Donk

Kienen c.v.de Raopers
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

‘De Boemerang’ Happy New Year Party
19.30 uur, Ingang tienerruimte, 
ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Zaterdag 11 januari 
80’s, 90’s en 00’s Party
Café van Lieshout, Lieshout

Raopers Glossy uitlopen met lotenverkoop
10.00 uur, Lieshout

Welzijns- en gezondheidsmarkt
11.00 uur, Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Open dag “De Boemerang” om 13.00u 
opening Tienerveld
11.30 uur, Achter ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

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

Tentoonstelling Conny Raeskin, 
Karin Toma en Carianne Fooij t/m 26 jan.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Kwizut feestavond
20.00 uur, Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk

Zondag 12 januari 
Dorpshuis in Premiere
12.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Publiekswandeling IVN Laarbeek ‘t Geregt
14.00 uur, einde Schaapsdijk, Beek en Donk

IVN natuurwandeling ‘t Geregt
14.00 uur, vertrek einde schaapsdijk, 
Mariahout

Kindermiddag Stichting Kinderen van Sint Anna
14.00 uur, Café-Zaal De Koekoek, Lieshout

Maandag 13 januari 
Inloop en informatiemiddag Speltherapie
14.00 uur, Praktijkadres Element: 
Dorpsstraat 17, Aarle-Rixtel

Woensdag 15 januari 
Handlezen avond
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Donderdag 16 januari 
Lezing met prachtige foto’s IJsland
20.00 uur, IVN-gebouw de Bimd, Aarle-Rixtel

Lezing over IJsland met schitterende foto’s
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 januari 
Full Moon Party
Café van Lieshout, Lieshout

Stiltewandeling
9.00 uur, Gerwense hei, 
Merellaan/Kievitslaan, Lieshout

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

R&RG PLUS Disco Snow Beats
20.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Zaterdag 18 januari 
Goederen- en dienstenveiling
19.00 uur, Café-zaal De Koekoek, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 19 januari 
Winterwandeling
10.00 uur, Kantine V.V. Mariahout

Feestmiddag stichting Kinderen van Sint Anna
15.00 uur, Café/Zaal De Koekoek, Lieshout

Woensdag 22 januari 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, Aarle-Rixtel

Meld uw evenement gratis aan op www.mooilaarbeek.nl


