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Leegstaande pastorie wordt Zorghuis Aarle-Rixtel 

‘Wânâw’ wint elfde editie Laarbeeks Liedjesfestival 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - De groep ‘Wânâw’ kwam 
zondagmiddag als winnaar uit de 
bus bij het Laarbeeks Liedjesfestival. 
Omroep Kontakt organiseerde dit 
evenement - dat altijd voorafgaat aan 
carnaval - voor de elfde keer. 

Het buurthuis in Mariahout is goed 
gevuld als op het podium Mario van 
Dinther verschijnt als de spreekstal-
meester voor het tot een jaarlijks 
evenement uitgegroeid festival voor 
nieuwe liedjes. Vanuit heel Laarbeek 
zijn zondagmiddag inwoners naar het 
kleinste kerkdorp afgereisd als deel-
nemer of toeschouwer. Alle prinsen 

zijn in de zaal en vaak ook op het 
podium aanwezig. Een deskundige 
jury met onder andere waarnemend 
burgemeester Frans Ronnes heeft de 
taak de liedjes te beoordelen. Overal 
worden mensen terzijde gestaan 
door de in zwarte shirtjes gehulde 
vrijwilligers van Omroep Kontakt. 
Behalve een prima garderobe is er 

gezorgd voor betaalbare consump-
ties en een heuse catering, waar men 
voor een nette prijs de inwendige 
mens kan versterken. Erwtensoep, 
waar je zelfs de lepel rechtop in kunt 
zetten! 

Lees verder op pagina 7 in deze 
krant. 

De groep ‘Wânâw’ won het Laarbeeks Liedjesfestival 
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Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Welke herbestem-
ming krijgt de pastorie? Het is een 
prangende vraag onder de inwoners 
van Aarle-Rixtel. Het antwoord is nu 
daar: komende zomer opent ‘Zorghuis 
Aarle-Rixtel’ de deuren van dit monu-
mentale pand. Een 24/7 woonlocatie 
voor 23 cliënten met daarbovenop 
een flexibele dagbesteding. 

Herbestemming
Vorig jaar werd bekend dat Robert 
Hellings van IRIS Vastgoed Ontwikkeling 
BV uit Beek en Donk het pand aange-
kocht had. Marjolein Wissema uit Beek 
en Donk studeerde facilitair manage-
ment en werkte ruim twintig jaar in de 
ouderenzorg. Zij had in de pastorie een 
geweldige zorglocatie voor ogen en 
kwam zo in contact met Zorghuisgroep 
Deurne. Na een half jaar van kennis-
maken, overleggen en concretiseren, is 
de kogel door de kerk. Zorghuisgroep 

Deurne gaat het complex uitbaten, met 
Marjolein als ondernemer. 

Zorghuisgroep Deurne 
In september 2013 opende 
Zorghuisgroep Deurne als eerste het 
nieuwe concept Zorghuis Deurne. 
Wegens succes volgde een jaar later 
een uitbreiding met Zorgdorp Deurne, 
de nieuwe naam van het complete 
Willibrordhaege, een oud kloostercom-
plex. Directeur Kitty Beelen vertelt: “Wij 
bieden een woon- en leefomgeving, 
waar mensen zich thuis voelen en waar 
24/7 professionele zorg wordt gebo-
den. Het welzijn van mensen staat bij 
ons voorop, waarbij onze kracht vooral 
zit in de persoonlijke aandacht voor 
mens en leefomgeving en de continue 
beschikbaarheid van zorgexpertise.”

Doelgroep
In Aarle-Rixtel worden 19 studio’s ge-
bouwd voor alleenstaanden en 2 stu-
dio’s voor echtparen. Daarnaast worden 

een aantal huiskamers, een restaurant 
en ontmoetingsruimte gerealiseerd. 
Marjolein: “Er is nog wat werk aan 
de winkel. Er moet veel verbouwd 
worden. We willen bijvoorbeeld dat 
iedereen een kamer krijgt met eigen 
badkamer.” De initiatiefneemster 
vertelt dat zij de meest uiteenlopende 
vorm van zorg aan gaan bieden, van 
cliënten met  somatische aandoenin-
gen tot aan dementerenden en men-
sen die zich in hun eigen huis niet 
meer veilig voelen. “Ook starten we 
een flexibele dagopvang. Dat houdt 
in dat mensen iedere dag van 09.00 
tot 21.00 uur bij ons terechtkunnen 
voor dagbesteding, ook in het week-
end. We zorgen daarbij continue voor 
activiteitenbegeleiding, waarbij de 
behoefte van de cliënt centraal staat. 
Het is echt zorg op maat. De cliënt 
wordt vrijgelaten, zodat deze zoveel 
mogelijk zijn of haar vertrouwde ma-
nier van leven voort kan zetten.”

Werkgelegenheid
De komst van het nieuwe zorg-
huis zorgt voor werkgelegenheid 

in Laarbeek. Kitty: “Naar verwach-
ting komen er zo’n dertig personen 
op de loonlijst te staan. Wij wer-
ken niet met vrijwilligers. Dat is een 
keuze die wij gemaakt hebben en 
die wij ook in Aarle-Rixtel voortzet-
ten. Solliciteren is op dit moment 
nog niet mogelijk. Op onze website 
(www.zorgdorpdeurne.nl) wordt op 
termijn een e-mailadres gepubliceerd 
voor sollicitaties.” 

Realisatie
Marjolein vertelt ontzettend veel 
zin te hebben in de realisatie van dit 
zorghuis: “Het is een geweldige loca-
tie, met prachtige ruimtes en kamers. 
We gaan er iets heel sfeervols van 
maken, waarin iedereen zich thuis-
voelt. Net als in een familie. Daar 
streven we naar.”

Informatie
Voor meer informatie over deze 
nieuwe woonzorglocatie kan ge-
beld worden naar de receptie van 
Zorghuisgroep Deurne via 0493-
354741. 

Links Alex-Eddy van Roekel en rechts Kitty Beelen 
(beiden directeur) met in het midden Marjolein Wissema 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Thuis, in haar vertrouwde omgeving, is in alle 
rust van ons heengegaan mijn dierbare vrouw, mama, 

schoonmoeder en lieve oma

3 februari 2015
’t Slotje 22 
5741 GG  Beek en Donk 

Vanuit Residence Waterhof te Gemert hebben we Caria op
zaterdag 7 februari j.l. in besloten kring begraven.

Caria Willemsen-van den Elsen 

Harrie Willemsen

in de leeftijd van 69 jaar. 

Beek en Donk:  Harrie Willemsen 
 
     Haarlem:  Harriët en Jeroen Swierstra- Willemsen
  Henrike, Floris 

echtgenote van 

Veel heb je ons gegeven,
altijd sterk en zorgzaam ben je gebleven
Nu ben je uit ons leven gegaan,
maar in onze harten blijf je altijd bestaan.

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat hem 
dierbaar was, is toch nog plotseling overleden mijn dierbare man, onze 

zorgzame vader, lieve opa en opa-Toon

Toon Bouwdewijns
echtgenoot van 

Mien Bouwdewijns-van Asseldonk
* Aarle-Rixtel, 11 maart 1929            † Mariahout, 8 februari 2015

     Mariahout: Mien Bouwdewijns-van Asseldonk

  Aarle-Rixtel: Pieter en Berdie Bouwdewijns-Klomp
   Marlin en Michael
   Inge en Arno
   
  Gemert: Arie en Marion Bouwdewijns-van der Velden
   Tommie 
   Rob en Luc
   Loes en Geert

  Veghel: Marianne en Marty van de Ven-Bouwdewijns
   Mariëlle en Kevin, Lizzie
   Davy en Kelly
   Nicky en Joyce
 
Veghelsedijk 22
5738 RK Mariahout

Toon is in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, 
waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag en 
vrijdag tussen 18.30 en 19.30 uur.

De afscheidsdienst voor Toon is in Crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond-Brouwhuis op zaterdag 14 februari 
om 11.30 uur.

Mocht u persoonlijk geen uitnodiging hebben ontvangen, dan mag u deze 
aankondiging als zodanig beschouwen

“Niets verlangen, niets weigeren”

Franciscus van Sales

Op 10 februari 2015 is in alle rust en overgave weggegleden naar het 
paradijs, waar hij al zo lang naar verlangde, onze dierbare medebroeder, 
emeritus pastoor, broer, zwager, oom en oudoom

Pater Theo van Rossum
Theodorus Petrus Maria
Oblaat van Franciscus van Sales

Geboren te Herpen op 26 april 1920, trad hij op 30 augustus 1942 toe tot 
de Congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales.
Hij werd priester gewijd op 4 augustus 1948.
Na zijn wijding werd hij leraar te Tilburg, vervolgens pastoor van de 
Leonardusparochie te Beek en Donk en begeleider van meditatiegroepen.

Familie Van Rossum
namens de Oblaten van Franciscus van Sales
C. Jongeneelen osfs, provinciaal overste

Tilburg, 10 februari 2015
Correspondentieadres:
C. Jongeneelen osfs
Gemondseweg 41
5481 XW Schijndel

De Eucharistie ten afscheid vieren we op zaterdag 14 februari om  
11.00 uur in de kapel van Woon-zorgcentrum Joannes Zwijsen,  
Burg. Brokxlaan 1407, 5041 RR Tilburg.

Voorafgaand aan de viering is er vanaf 10.15 uur gelegenheid tot 
afscheid nemen en tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend gaan we Theo begraven bij zijn medebroeders op 
begraafplaats Broekhoven aan de Prof. Lorentzstraat te Tilburg.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en 
een broodje in Hotel Restaurant Auberge du Bonheur, Bredaseweg 441, 
5036 NA te Tilburg (navigatieadres: Warandelaan).

Indien u wenst deel te nemen aan de koffietafel verzoeken wij u vriendelijk 
dit uiterlijk op donderdag 12 februari te melden aan het provincialaat, 
telefoon: 073 - 549 56 71; e-mail: osfs@hetnet.nl

Noud Vermeulen
Arnoldus Wilhelmus

echtgenoot van

Annie Vermeulen-Vonk

* Nuenen, 7 november 1928       † Lieshout, 10 februari 2015

   Lieshout: Annie
       Langenboom: Els en Stephan
         

Heerhugowaard: Jolanda en Paul
           Maureen en Danique

Correspondentieadres: 
Molenstraat 19 5737 BV  Lieshout

De uitvaartdienst waarin wij afscheid nemen van Noud vindt plaats 
op maandag 16 februari om 10.30 uur in de St. Servatiuskerk aan 
de Burg. van de Heuvelstraat in Lieshout. Aansluitend zullen we 
hem te ruste leggen op de nabijgelegen begraafplaats.

Noud is in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 in 
Beek en Donk. Voorafgaand aan de uitvaartdienst kunt u hier op 
maandag vanaf 9.30 uur afscheid van hem nemen.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze kennisgeving als 
zodanig te beschouwen.

Hij was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten.
In zijn eigen vertrouwde omgeving is Noud, omringd door zijn 
dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen hem als man, 
vader, opa en als mens heel erg missen.

Jade
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Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

 

 
 Studieresultaten 

verbeteren? 
 

Jong-LEREN  
 

Werkt! 
 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 

Nieuwe initiatiefgroep ‘Laarbeek werkt’ ondersteunt werkzoekenden

“Van thuiszitten knap je ook niet op”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen 

Laarbeek - Op donderdag 26 februari, 
’s ochtends om 10 uur, hoopt de nieu-
we projectgroep ‘Laarbeek werkt’ veel 
werkzoekenden te mogen begroeten 
in het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Het doel is om hen op ver-
schillende terreinen te ondersteunen,  
maar vooral om op een gemoedelijke 
manier contact te hebben met mensen 
die in hetzelfde schuitje zitten.  

Nieuw initiatief 
‘Laarbeek werkt’ is het afgelopen na-
jaar ontstaan vanuit de brainstormses-
sie van de gemeente om te komen 
tot het nieuwe WMO-plan getiteld 
‘Iedereen doet mee!’. In totaal wer-
den zeven projecten als belangrijk 
bestempeld door de aanwezigen. Eén 
daarvan betreft werkloosheid en ‘hoe 
daarmee om te gaan’. Vier vrijwilligers 
(Monique van den Biggelaar, Pascal 
Béguin, Esther Béguin-van Koert en 
Monty Trapman) staken enthousiast 
de koppen bij elkaar en wilden op dit 
terrein hun steentje bijdragen.  

Praktische hulp 
Esther, Monique en Pascal vertellen 
-  elkaar aanvullend - dat verlies van 
baan een grote impact heeft op je le-
ven: “Ook al zie je het soms aanko-
men, je zelfvertrouwen loopt een deuk 
op. Wij willen met dit project elkaar 
helpen, netwerken en het gevoel van 
‘er alleen voor staan’ samen wegwer-
ken. Naast mentale ‘coaching’ – veelal 
het omdraaien van belemmerende 

beelden van de werkzoekende - bieden 
we praktische hulp. Denk bijvoorbeeld 
aan het schrijven van een goede sol-
licitatiebrief en het gebruik van Social 
Media hierbij. We bespreken tips over 
wat je wel of juist niet moet doen bij 
een sollicitatie. Vaak is dat moeilijk: na 
verlies van baan jezelf ‘verkopen’ in 
een sollicitatiegesprek.”
 
(H)erkenning 
“Het moet wel bekend zijn, dat wij 
geen hulpverleners zijn, alhoewel 
het toeval wil dat Monty coach is. 
Belangrijk is dat het wiel niet opnieuw 
uitgevonden hoeft te worden. Wie 
weet kan dit project je helpen om weer 
richting te geven aan je arbeidsleven. 
Immers: een luisterend oor, erkenning, 
herkenning en elkaar op weg helpen, 
is voor iedereen belangrijk. Daarnaast 
horen we graag van de werkzoeken-
den zelf waar ze behoefte aan heb-
ben.”

Eerste stap 
Met een starterscheque van vijf-
honderd euro steunt de gemeen-
te Laarbeek het project. Er wordt 
in de nabije toekomst de website 
‘Laarbeekwerkt’ gelanceerd. Voor 
nu is het belangrijk om als werkzoe-
kende op donderdag 26 februari naar 
het Ontmoetingscentrum te komen. 
Aanmelden is handig - vooral voor de 
koffie. Dit kan per e-mail aan: info@
laarbeekwerkt.nl. Maar het mag je niet 
weerhouden om op het laatste mo-
ment aan te schuiven. “Zet die eerste 
– misschien moeilijke – stap. Je bent 
van harte welkom!”

Vlnr. Pascal Béguin, Monique van den Biggelaar en Monty Trapman

Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken van belangstelling te 
mogen ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze pap en opa

Piet Mertens
Te weten hoe hij gewaardeerd werd tijdens zijn leven, hoe geliefd hij was en 

te voelen al deze vriendschap, is voor ons een grote steun en troost.
Heel, heel hartelijk dank.

Toos Claessens Bruijnen, kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

In Memoriam Sjef van Heugten
Op zaterdag 31 januari jl. is ons erelid 
Sjef van Heugten op 90-jarige leeftijd 
overleden. Sjef werd op 31 maart 1989 
tot erelid van onze harmonie benoemd 
vanwege zijn vele verdiensten voor 
onze harmonie. 

Sjef heeft gedurende heel veel jaren 
veel voor onze harmonie betekend. 
Wij hoefden Sjef maar te vragen om 
onze vereniging behulpzaam te zijn en 
Sjef was er. Hij verrichtte allerlei hand- 
en spandiensten en de oudere leden 
onder ons zullen zich ongetwijfeld zijn 
enorme inzet herinneren, met name bij 
die grootse 10-daagse viering van ons 
100-jarig bestaan in 1976, maar ook bij 
heel veel andere activiteiten daarvoor 
en daarna. Hij wist van aanpakken. 
Vermeld moet worden dat hij daarin 
werd gesteund door zijn echtgenote Jo 
en ook door zijn dochter Annemarie die 
zelf ook vele jaren actief lid van onze 
harmonie is geweest. 

Sjef hield van duidelijkheid. Opdracht 
was opdracht, en werd conform 
afspraak uitgevoerd, en ja was ja en 
nee was nee. Hij was heel trouw in 
het buurthuis aanwezig, met name 
als vrijwillige ondersteuner van zijn 
echtgenote. Op de avonden als het 
harmonieorkest dan wel de drumband 
of andere muziekgroepen van onze 
harmonie daar repeteerden was Sjef in 
zijn nopjes. 

Sjef heeft zich van meet af aan enorm 
betrokken gevoeld bij onze harmonie. 
Hij was er een van ons. In de jaren 

dat het hem goed afging was hij 
een trouwe bezoeker van concerten. 
Tijdens de jaren dat hij in Franciscushof 
woonachtig was stond hij, als de 
harmonie bij het brengen van serenades 
richting Ribbiusstraat liep, al voor het 
raam of buiten klaar om toch maar 
zeker een glimp van de harmonie op te 
kunnen vangen.

Wij hebben op donderdag 5 februari 
jl. tijdens een mooie afscheidsdienst 
in het Dorpshuis met harmonie eer 
afscheid van Sjef genomen. De kist 
werd door 6 harmonieleden gedragen, 
het seniorenorkest speelde een aantal 
passende stukken en de dienst werd 
afgesloten met het spelen van de Last 
Post door Geert Heesakkers. Al met al 
een waardig afscheid van een harmonie 
erelid die nog vaak in onze herinnering 
zal worden genoemd.

Lieshout, februari 2015.

Bestuur, commissarissen en leden van 
Harmonie St Caecilia Lieshout.

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Mark van Oosterhout RB
Tijd voor het doen van aangifte – 
Simpel of toch niet?
Het is weer tijd om uw aangifte in-
komstenbelasting over 2014 in te die-
nen. Vanaf 1 maart 2015 kunt u dit 
doen via het aangifteprogramma van 
de Belastingdienst. De Belastingdienst 
heeft voor u al de meeste gege-
vens vooraf ingevuld. Lekker mak-
kelijk maar is het ook verstandig om 
er maar klakkeloos vanuit te gaan 
dat alles perfect is ingevuld door de 
Belastingdienst?

Niet altijd want wat de Belastingdienst 
bijvoorbeeld niet voor uw doet, is het 
optimaliseren van uw aangifte! 
Met het optimaliseren van uw aangifte 
bedoelen we, dat de gemeenschappe-
lijke inkomsten en uitgaven van fiscale 
partners zo optimaal mogelijk worden 
verdeeld, zodat u zo weinig mogelijk 
belasting betaald. Belangrijkste voor-
beeld van gemeenschappelijke inkom-
sten en uitgaven is uiteraard de rente-
aftrek van uw eigen woning. 

Met het aangifteprogramma van de 
Belastingdienst is het optimaliseren 
best een lastige rekenopgave. Met be-
hulp van onze commerciële software 
onder begeleiding van een van onze 
medewerkers is dit echter een fluitje 
van een cent. Uw aangifte wordt snel 
en vakkundig ingevuld tegen een con-
currerende prijs. Daarnaast weet u dan 
zeker dat u nooit teveel belasting be-
taald!

Bijzondere aangiften:
De aangifte wordt een stuk ingewik-
kelder indien er sprake is van een 
scheiding, uit elkaar gaan of bij over-
lijden.

De aangifte inkomstenbelasting moet 
voor 1 mei 2015 ingediend zijn.
Als uw aangifte voor 1 april is inge-
diend dan ontvangt u uw teruggave 
voor 1 juli 2015. 

Interesse ? Bel ons dan voor het ma-
ken van een afspraak. 

Reclamebelasting Centrummanage-
ment Laarbeek een feit

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Met de ondertekening van 
de overeenkomst voor het heffen van 
reclamebelasting tussen de gemeente 
en Stichting Centrummanagement 
Laarbeek is de start van dit nieuwe 
collectieve centruminitiatief een feit. 
Maandagmiddag ondertekende het 
bestuur van de stichting en burge-
meester Frans Ronnes de papieren. 
Het Piet van Thielplein is als eerste 
van start.  

Tijdens een draagvlakmeting in mei 
2014 zei de meerderheid van de on-
dernemers van het Piet van Thielplein 
‘ja’ op de komst van het centrumma-
nagement. Per 1 januari is dit nieuwe 
ondernemersfonds een feit. Sinds deze 
week is ook het onderdeel ‘reclame-
belasting’ volbracht. Dit houdt in dat 
iedere ondernemer op het plein een 
bijdrage betaalt, ook de free-riders. 
Hiermee wordt bewerkstelligt dat on-
dernemers geen gebruik van een dienst 
of goed kunnen maken zonder ervoor 
te betalen. Door deze collectieve actie 
wordt iedere ondernemer gelijk behan-
deld. Daarnaast bevordert het de leef-
baarheid van een centrum. 

‘Centrummanagement is noodzaak’
Het is een feit dat steeds meer win-
kels in Nederland leeg komen te staan. 
Gerda Hendriks, gemeente Laarbeek: 
“Gezien de situatie in winkelend 
Nederland denken wij dat het goed 
zou zijn als de kernen binnen Laarbeek 
samen gaan werken om een speciaal 
detailhandelsaanbod in Laarbeek te 
kunnen hebben en houden. Vooral dat 
laatste is belangrijk.”

Donk is pilotcentrum
Het ondernemersfonds is het resultaat 
van een intensief traject van bijna vijf 
jaar. In 2010 brachten de gemeente 
en de Kamer van Koophandel de 
Laarbeekse winkeliersverenigingen 
bij elkaar, om na te denken over het 
versterken van de economische posi-
tie van onze dorpskernen. Eind 2011 
is de stichting Centramanagement 
opgericht. Deze stichting wil de cen-
tra zo aantrekkelijk mogelijk ma-
ken voor consumenten.Voorzitter 
Winkeliersvereniging Piet van 
Thielplein, Arjan van Vugt, licht toe: 
“We willen de economische functie 
van het plein verbeteren en verster-
ken door middel van het centrama-
nagement. Een aantal doelstellingen 
voor ons zijn: de onderlinge samen-
werking vanuit winkeliers en richting 
de gemeente versterken als ook het 
bekrachtigen van marketingpromotie 
van evenementen, de aankleding en 
uitstraling van het plein, de parkeer-
mogelijkheden, de bereikbaarheid, de 
veiligheid en het schoonhouden van 
het plein.”

Vervolgtraject 
Het centrumgebied Donk is een ‘pilot-
centrum’. Hier wordt als eerste gestart. 
Mark Lommen, voorzitter van onder-
nemersvereniging LIMO (Lieshout-
Mariahout), maakt ook onderdeel uit 
van het bestuur. “Ik ben druk bezig 
om onze ondernemers te informeren 
en enthousiasmeren over dit centrum-
management. Ik hoop dit jaar iederee-
over de bühne te krijgen, zodat wij in 
Lieshout en Mariahout ook volgend 
jaar met het centrummanagement van 
start kunnen; ik vind het een heel goed 
initiatief.”  

Vlnr. Burgemeester Frans Ronnes en bestuursleden Joop 
Spek en Arjan van Vugt van Centrummanagement Laarbeek 

Fotograaf: Nikki Barten
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Echt Vers, Echt Voordelig! 

Tijdens carnaval, maandag en dinsdag, zijn wij normaal geopend!

100 GRAM KIP 
AAN ’T SPIT + 
100 GRAM 
BOERENHAM 

INDISCHE 
BALLETJES 
+ GRATIS SAUS

WORSTEN-
BROODJES

SATÉ MAALTIJD-
LOEMPIA 

500 GRAM   €3,99

  (10 FRIKANDELLEN, 10 KROKETTEN, 
10 BAMIBLOKKEN)   

€8,95

€2,99
 8 STUKS  

€4,95
 2 VOOR 

€3,99

SUPER SNACK VOORDEELPAKKET: 
30 SNACKS 

 (10 FRIKANDELLEN, 10 KROKETTEN, 
10 BAMIBLOKKEN)   

30 SNACKS 

Echt Voordelig! 

Voordelige Versweken bij ’t Verswarenhuys

KILO  €4,95KILO  €

BIJ EEN KILO SPARERIBS

GRATIS
2,5 KILO 

VAN RIJSINGEN 
FRIET

BROODJES 
OF CADETJES 

6 + 4 
GRATIS

BALLETJES 
+ GRATIS SAUS

3,99

100 GRAM KIP 

2,99

LOEMPIA 

€3,99

JONGE 
KAAS

Zaterdag 14 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

12.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Carnavalsviering m.m.v. De Raopers en de 
Heikneuters
Intenties in deze viering voor: Johan en Diny 
van den Broek-van Veghel, Frans en Lies Maas-
van Rooij, Jan Heesakkers en Janus en Sefa van 
Heeswijk en zoon Jan en dochter Jeanne, Laurens 
Spoorendonk (mged).

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Jan Leenders 
(Meulendijks mged), Marinus van Alphen (mged)

Zondag 15 februari

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Carnavalsviering m.m.v. carnavals-, en 
gelegenheidskoor.
Intenties in deze viering voor: Hans van den Heuvel 
(buurt), Familie Smeenk, Familie Croese, Overleden 
ouders Wim en Corrie van den Bogaard-van den 
Elsen, Martien van der Linden, tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Barbara Vereijken (Fund), Maria van de 
Ven-van den Heuvel en zoon Peter, Dorus en Miet 
van Osch-Klomp en kleinzoon Theo, Marietje van 

Kaathoven-van Bakel (mged), Toon van Osch 
(mged), Jan Gilsing (buurt Achterbos), Truus 
Merks-van Hoof, Martien Poels (mged), Anna en 
Marinus Daniëls-van den Baar (Trouwdag).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Agnes Verschuren-Colen, Nelly van 
den Berg-Swinkels, Dora van de Laar en overleden 
familieleden Van de Laar-Wienforth.

12.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Carnavalsviering m.m.v. zangkoor Zingiz, de 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel en het Sint 
Leonardusgilde.
Intenties in deze viering voor: Martien van den 
Bergh Cor de echtgenote en Carlo de zoon, Toon 
van Heugten en Arie de schoonzoon, Monique 
van de Vegt, Jo Ceelen en Bertha de echtgenote, 
Martien Vereijken en Nelly de echtgenote, André 
Lammers, Annie Hanegraaf Hannie de dochter en 
Niky de kleindochter. 

Maandag 16 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 17 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 18 februari

Aswoensdag
10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Kerkkoor O.L.Vrouw 
Presentatie

19.00 Lieshout St Servatius
Eucharistieviering

Donderdag 19 februari

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
14 t/m 19 februari 

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.
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Redacteur: Martin Prick 
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Harmonie Oefening 
& Uitspanning uit Beek en Donk 
presenteerde onder de noemer 
‘Onderwereld&U’ zaterdag het eer-
ste van twee carnavalsconcerten in 
Muziekcentrum ’t Anker. Door be-
zoekers bestempeld als ‘spannend’, 
‘spectaculair’ en ‘muzikaal’. 

Moord
Bezoekers werden bij binnenkomst 
direct geconfronteerd met het the-
ma van het concert. Een echte on-
derzoekstent bij de ingang compleet 
met de omlijning van een lichaam, 
en besmeurd met bloed riep vra-
gen op als wie er gelegen had, wat 
er gebeurd was en waarom. In de 
zaal werd het beklemmende ge-
voel bewaard doordat tijdens de 
hele voorstelling twee rechercheurs 
van ‘Security-bureau Toon en de 
Tontjes’ alles in de gaten hielden. 

Virtuoos
Op het podium is niets aan het 
toeval overgelaten. Er is voldoende 
plaats voor de orkestleden en de 
artiesten komen via een heuse ver-
lichte catwalk op. De harmonie be-
gint met het thema van ‘Batman’ 
en tijdens een kort toneelstukje is 
te zien dat deze vleermuisfiguur 

het ook hier klaarspeelt iedereen 
op het verkeerde been te zetten. 
In rap tempo volgen de optredens 
elkaar op. Een drumdemonstratie 
door in oranje boevenpakken ge-
stoken slagwerkers wordt prima 
uitgevoerd, gelardeerd met twee 
jeugdige bewakers, die op zo’n 
overtuigende wijze een natuurlijk 
overwicht bezitten, dat zelfs het 
publiek op commando stopt met 
klappen als de ‘heren’ erom vragen. 
Soms verdwijnt een groot deel van 
de muzikanten van het podium om 
plaats te maken voor een combo, 
dat een heel andere muziekstijl laat 
horen. Gitaarvirtuozen spelen de 
sterren van de hemel. Heel verras-
sende acts zien het licht, zoals twee 
mensen die ballonnen laten leeglo-
pen, waarbij door het regelen van 
de spanning van het rubber samen 
wordt gespeeld met een klarinettrio. 
Of die act, waarbij alleen aanstekers 
worden gebruikt om zowel met ge-
luid als licht een ritmische variatie te 
laten zien en horen. Het is heel apart 
en zoals één van de artiesten later 
verklapt: “Eigenlijk een idee van de 
prins, Rob van Doore.”

Genieten
Het zingen van een grote groep ar-
tiesten staat op een hoog niveau. 
Veel zangeressen en enkele zangers 
zingen op een geweldige manier 

samen met het orkest, dat een be-
geleidende rol niet altijd gewend is. 
Er wordt echter een prima prestatie 
geleverd onder de leiding van Henk 
van de Weijer. Leden van de groep 
KUUB bespelen de zaal op hun heel 
eigen manier, waarbij goede teksten 
en leuke muzikale vondsten elkaar 
afwisselen. “Ik ben aan het genie-
ten”, vertelt Peter van Ham, waar-
schijnlijk de enige échte rechercheur 
in de zaal. Het gaat te ver om alle 
artiesten te noemen, maar het is 
leuk om te zien dat er zoveel men-
sen uit de eigen gelederen van de 
harmonie een mooie show kunnen 
neerzetten. Als op het laatst van de 
avond de zaal wordt betrokken in 
een meezinggebeuren is het feest 
compleet.

Voortreffelijk
Als er dan toch een klein verbeter-
puntje mag worden aangedragen 
volgens de bezoekers, is het wel dat 
de rode draad nu alleen werd ge-
vormd door de steeds terugkerende 
herkenningsmelodie van de serie 
‘Baantjer’. Hoe zat het nou met de 
moord op het begin van de avond? 
Wie weet volgt het antwoord op 
de tweede avond. Op 13 februari 
begint het voortreffelijke carnaval-
sconcert om 20.00 uur. Kaarten à 
€13 zijn nog te koop bij de voor-
verkoopadressen: Bloematelier de 
4 seizoenen en Café-zaal Van de 
Burgt. 

Kijk voor alle foto’s van het 
carnavalsconcert vanaf ko-
mende zaterdag op de website 
www.mooilaarbeek.nl. 

Onderwereld en U: “Spannend, spectaculair en muzikaal” 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag -woensdag

Elstar       per kilo       0.99
Kiwi Green 500 gram     1.49

Carnaval
maandag en dinsdag

zijn wij gesloten

Bami/Nasi Groenten

1 + 1 gratis

Buitendorpse groepen dit jaar niet welkom bij carnavalsoptocht in Beek en Donk 

Inwoners staan achter maatregel Ganzendonckse optocht
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – ‘Een goed besluit van 
De Teugelders’, beamen een aantal 
respondenten van TipMooiLaarbeek 
op de vraag of zij het eens zijn met 
het niet mogen deelnemen van bui-
tendorpse groepen aan de Beek en 
Donkse carnavalsoptocht. Ruim de 
helft steunt deze beslissing. Een 
kwart van de inwoners is het er niet 
mee eens. ‘Belachelijk. Ook Beek en 
Donkse groepen zorgen voor overlast 
en/of drankgebruik’, beargumenteren 
zij. 

Besluit 
Onlangs maakte de organisatie - De 
Teugelders van Ganzendonck – be-
kend het besluit genomen te heb-
ben dat deelnemers van buiten Beek 
en Donk vanaf dit jaar niet meer deel 
mogen nemen aan de Ganzendonckse 
carnavalsoptocht. Dit naar aanleiding 
van de vele klachten over drankge-
bruik en het geluidsniveau. “We kam-
pen al jaren met dit probleem”, legt 
woordvoerder Ronnie Tijssen uit. “We 

controleren de wagens, hebben in het 
regelement staan dat er geen alcohol 
genuttigd mag worden of geluidsover-
last mag zijn, maar uiteindelijk blijkt 
aan de start van de optocht toch dat 
de groepen zich hier niet aan houden.” 

Overlast
De organisatie weet dat het voorna-
melijk de buitendorpse groepen zijn 
die de overlast veroorzaken. “Vorig 
jaar heeft Stadswacht Helmond een 
controle uitgevoerd bij alle Laarbeekse 
optochten. Hieruit bleek dat bij alle 
optochten alcohol genuttigd werd en 
dat het in ieder geval bij ons – in Beek 
en Donk – vooral de buitendorpse 
groepen waren die dit deden en ook 
geluidsoverlast veroorzaakten.”

De meeste inwoners snappen de 
maatregel. Zij beargumenteren: ‘Het 
is goed om het dorps te houden’, 
‘groepen van buiten hebben vaak toch 
aangekochte pracht en praal zonder 
boodschap of een herriewagen bij. De 
pakkende, dorpse teksten zijn vaak 
het beste’ en ‘er was zelfs een wagen 

vorig jaar waarop een barbecue stond 
en voldoende drank om de hele buurt 
vrij te houden. Dat overschrijdt toch 
echt de norm.’ 

Belachelijk 
Een kwart van de inwoners is het abso-
luut niet eens met de genomen maat-
regel van De Teugelders. ‘Het zijn echt 
niet alleen de groepen buiten Beek en 
Donk die overlast maken, hoor’, stellen 
zij. En: ‘De regel zou moeten zijn dat er 
geen drankgebruik en geluidsoverlast 
wordt toegestaan. Dit heeft niets te ma-
ken met of een groep uit Laarbeek komt 
of niet.’ Sommige inwoners vinden het 
besluit jammer, omdat een langere op-
tocht voor meer vreugd en vele mooie 
wagens zorgt. Daarnaast moet carnaval 
gezellig en toegankelijk zijn voor ieder-
een. 

Consequenties
De organisatie weet dat de optocht dit 
jaar een stuk korter gaat zijn door deze 
maatregel. “We hebben normaal altijd 
zo’n tien wagens die meedoen aan de 
optocht. Dat zijn er dit jaar veel minder. 

Helaas is dat de consequentie. We kun-
nen ook niet garanderen dat het pro-
bleem hiermee meteen is opgelost, maar 
het is een stap in de goede richting. 
Wij waren als organisatie bang dat er 
veel negatieve reacties zouden komen, 
maar we hebben er niet één ontvangen. 
Mensen staan er positief tegenover en 
dat blijkt nu ook uit de enquête.” 

Wil jij ook meedenken en 
meepraten over actuele 

zaken in Laarbeek? 
Meld je aan op 

www.tipmooilaarbeek.nl! 

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39
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de razende reporter

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

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

Witte gij ’t nog? 
Carnaval bij Café Engelenburg

Sudoku

Puzzelpagina

Hard

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker
Autodrop

Bounty

Bros

Celebrations

Chokotoff

Daim

Fruittella

Haribo

Jamin

KitKat

Koetjesreep

Lion

Mars

Mentos

Merci

Milka

Napoleon 

Nuts

Rolo

Skittles

Smarties

Snickers

Sportlife

Toblerone

Twix

Venco

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

CELEBRATIONS KOETJESREEP FRUITTELLA
CHOKOTOFF SPORTLIFE TOBLERONE
AUTODROP NAPOLEON SKITTLES
SMARTIES SNICKERS BOUNTY
HARIBO KITKAT MENTOS
JAMIN MERCI MILKA
VENCO BROS DAIM
LION MARS NUTS
ROLO TWIX

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:

Winnaar: Charlotte Coolen 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon 

vanaf vrijdag ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek 

(Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Lizette van de Ven

€15,00waardebonvoor de winnaar

Heerlijke spruitjesstamppot

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

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

• 800 gr aardappels

• 500 gr spruitjes

• 250 gr spekblokjes

• 2 uien

• 2 teen knoflook

• 2 el mosterd

• 150 gr oude kaas

• Peper en zout

Schil de aardappels en snijd in stukken. Maak de spruiten schoon en 
kerf ze aan de achterzijde in met een kruisje (zo garen ze sneller). 
Zet beiden op het vuur en kook ze gaar. Pel ondertussen de uien en 
de knoflook. Snipper de knoflook en snij de ui in halve ringen. Bak 
de spekjes knapperig en fruit de uien en knoflook. Stamp alles teza-
men in een pan en maak het op smaak met peper en zout. Voeg de 
lepels mosterd toe en breng op smaak met peper en zout. Stamp het 
goed door elkaar. Schep de stamp in een ovenschaal en doe de kaas 
er overheen. Laat dit nog een 30 minuten in een voorverwarmde 
oven op 175 graden staan. Let wel op dat het niet aanbrandt. 
Smakelijk eten! 

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Noord Waarland kaas is een wereldkaas van eigen bodem. De Europese Unie heeft dit beloond met een 
bijzonder predicaat: een Beschermde Oorsprongsbenaming. Het predicaat garandeert en beschermt 
het unieke karakter van dit bijzondere streekproduct. Met trots mag ’t Verswarenhuys zich exclusief 
leverancier van deze Noord-Hollandse kaas noemen. Kaas past in een gezond 
voedingspatroon omdat het belangrijke voedingstoffen bevat. Het 
voedingscentrum adviseert u dan ook om 30 gram kaas per dag te eten. 
Tijdens de Vers Voordeelweken heeft ’t Verswarenhuys elke week een 
kaas Echt Voordelig. Deze week, van 12 t/m 18 februari, kilo Jonge 
Kaas: € 4,95!! ’t Verswarenhuys, eten van vandaag

MOOI GEZOND Voordelige Versweken: Echt Vers, Echt Voordelig
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Ophokplicht wegens vogelgriep voorbij, het pluimvee mag weer naar buiten
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MooiLaarbeekkrant

Hiep hiep hoera, De MooiLaarbeekKrant 
is in blijde verwachting. Op hetzelfde 
moment dat het foetusbericht mij ter 
ogen komt, slaat de schrik me om het 
hart. Niet om de geboorte van een 
nieuwe wereldburger, maar hoe zullen 
ze dat nieuwe menneke of meiske toch 
gaan noemen. De laatste tijd hoor je 
de meest krankzinnige namen. Ouders 
proberen op de meest innovatieve 
wijze laten zien hoe intelligent-origineel 
ze zijn. Om enkele voornamen te 
noemen: Pepper, Kenzo, Djengis, Stone 
voor de jongetjes en Mirage, Delta, 
Tijgerlelie of Wolf voor de meisjes. Da’s 
heel anders dan Mieke, Jan, Truus, of 
Harrie. Het gaat nog veel verder.
Mien Billekes Jeuken is natuurlijk 
algemeen bekend maar staat in 
het lijstje echt niet alleen. Vooral de 
combinatie van voor- en achternaam 
wordt door het uitspreken soms wel 
eens hilarisch. Onschuldig zijn namen 
als Ron de Knikker, Ab Louws, Wil 
Helmes, Robin Hoedjes, Wil de Gans, 
Piet Saman en Charrel Kip. Het hele 
leven worden zij geconfronteerd met 
deze samenvoeging. Erger wordt 
het wanneer de betekenis die eraan 
gekoppeld wordt een wat eigenaardige 
bijsmaak heeft: Conny Plassen, Douwe 
Schat, Wil Krikke, Gooi van de Berg, Wil 
de Pijper en Claar Komen bijvoorbeeld. 
Ik kan me indenken dat dit niet altijd 
even prettig is. Hoewel, Beau ter Ham, 
Willy van Achteren en Ben Bouten 
dagelijks aan de orde van de dag kan 
zijn. Rondom Carnaval maken kletsers 
in de ton graag gebruik van dergelijke 
naamskoppelingen. Neem Kaat  van der

 
Kaai, Ben van Daal en Henk Jan Botox. 
Pas zag ik de volgende naam: Indy 
Haan. Hij bestaat echt, een rasechte 
Nederlander. Ik moest denken aan 
mijn bezoek aan een reservaat in 
Amerika. Bij de Indianen worden de 
boorlingen vaak genoemd naar een 
natuurverschijnsel. Zo ken ik een 
Indiaan met de mooie naam Donkere 
Wolk, verwekt tijdens overdrijvend 
onweer en een Indiaanse die Gevlekte 
Arend wordt genoemd, waarbij 
deze gevleugelde vriend in de 
buurt vloog tijdens de paring. Ik 
heb nooit durven vragen waarom 
de medicijnman Gesprongen 
Rubber heet.
Zo zijn er ook van die situaties 
waarbij je je echt afvraagt of 
de rest van het gesprek wel 
zin zal hebben. Tijdens een 
gesprek in een café gaf 
iemand me een hand 
en stelde zich aan me 
voor met de volgende zin: 
“Van Riemsdijk, zonder P.” 
Ik kijk de man aan terwijl 
ik zijn introductie op me in 
liet werken. Ik zeg: “In Van 
Riemsdijk zit helemaal geen P.” 
Met stomheid geslagen hoor ik 
hem zeggen, terwijl hij zo droog 
uit zijn ogen kijkt als poedermelk: “Dat 
zeg ik toch.” Nu jij, dan ik.
Ben dus zeer benieuwd hoe de 
kleine MooiLaarbeeker gaat 
heten: Immetje, Ad Fertentie, 
Paige Turner of Co Lumpie?

Namen Volgens P. Skauwe
COLUMN

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Vervolg voorpagina

‘Wânâw’ wint het Laarbeeks Liedjesfestival 

Aarle-Rixtel opgewarmd voor Carnaval

Humor en polonaises tijdens kletsavond Ganzegat

Twee keer zingen
Alle 16 deelnemers mogen voor de 
pauze hun lied ten gehore brengen 
om de zaal op te warmen. Tevens kan 
er dan al worden gestemd door middel 
van een stembiljet, dat iedereen heeft 
gekregen bij binnenkomst. Na de kor-
te pauze begint dan het echte werk, 
waarbij het er de deelnemers veel aan 
is gelegen de gunst van het publiek 
te pakken. Het ene lied is geënt op 
Laarbeek, maar de meeste liederen 
zijn universeel toepasbaar. Titels als 
‘Ut Kriebelt’ en ‘Krullenbol’ zijn echt 
carnavalesk en scoren qua tekst bij het 
publiek, omdat alles meezingbaar is. 

Driemaal is scheepsrecht
De groep ‘Wanne Kwats’ bestaande 
uit Stein van de Ven, Job van Rooy 
en Ramon Chatrer wint de eerste 
prijs in de categorie zang. Dat moet 
dan hoofdzakelijk te danken zijn aan 
Ramon, want die wordt door de an-
deren van de groep aangeduid als ‘de 
beste’. Joke van Erp wint dan de vol-
gende prijs in de categorie tekst, want 
zij is de tekstdichter van de groep 
‘Di is ‘t’, die behalve Joke bestaat uit 
Miranda Ruijs, Rian van der Tol en 
Marianne van Ganzewinkel. De grote 
klapper wordt echter gemaakt door 
de groep ‘Wânâw’, die bestaat uit vijf 

dames: Heidi Manders, Dion Vereijken, 
Leida Leenders, Ria Maas en Marion 
Berkvens. De groep zingt twee keer 
met veel succes het ‘Pleelied’, dat 
enorm wordt gewaardeerd, want zij 
winnen maar liefst drie prijzen. De jury 
kent de prijs voor originaliteit, maar ook 
die voor de meest carnavaleske outfit 
toe aan de vijf ‘Pleegirls’. De belangrijk-
ste prijs, de publieksprijs, is ook al voor 
deze groep. Iedereen is voor lof over 
de organisatie. De rol van Mario van 
Dinther krijgt wat meer glans, doordat 
hij apart wordt bedankt door burge-
meester Ronnes, want volgens Mario 
“mag dat waarnemend er wel vanaf”!

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel – In een volledig uitver-
kocht Multifunctioneel Centrum ‘De 
Dreef’ vond zaterdagavond 7 februari de 
laatste van de twee ‘Ganzekwekavonden 
2015’ plaats. Het enthousiaste publiek 
kon, in een sfeervolle ambiance, genie-
ten van een zeer afwisselend  klets- en 
amusementsprogramma.

Een stralende prins Cellus d’n Uurste 
betreedt met zijn gevolg om 19.45 uur 
het podium. Dat het carnavalsmotto van 
dit jaar, ‘Nie normaal’, breed inzetbaar 
is blijkt meteen uit zijn openingswoord 
waarin hij de vele vrijwilligers bedankt: 
“Voor hen is dat vele werk heel normaal, 
voor ons is dat echt ‘Nie normaal’.” Met 
de eerste dans van de dansmariekes, 
beloond met een ‘O wat zijn ze mooi’, 
en de welkomstwoorden van uitstekend 
spreekstalmeester Erik van der Velden, is 
de kletsavond geopend.

Straatveger
Rob van Elst bijt het spits af als ‘Dik de 
straatveger’. “Ik ben Dik”, meldt hij tij-
dens het betreden van de ton. Dit attri-
buut heeft het zwaar te verduren onder 
het meer dan volslanke gewicht van de 
joviale kletser uit Groesbeek. Als ‘Dik de 
straatveger’ vertelt hij, gekleed in fluo-
rescerend werkvest en bijhorende blad-
blazer, over de vele avonturen die hij 
samen met zijn collega Achmed beleeft 
tijdens, en na, het straatvegen.

‘Gans Anders’
“Jullie mogen één keer raden waar wij 
het dit jaar over gaan hebben”, melden 
de leden van ‘Gans Anders’ uit Aarle-
Rixtel. Na een roerig jaar, voor zowel 
de Laarbeekse politiek als de Aarlese 
carnavalsvereniging, heeft deze lokale 
amusementsgroep meer dan voldoende 
gespreksstof om de zaal veelvuldig aan 
het lachten te krijgen. In een vlotte show, 
waarin spitsvondige sketches worden af-
gewisseld met goed uitgevoerde num-
mers, passeert menig actueel onderwerp 
de revue. Om de carnavalsvereniging 
te steunen, zet ‘Gans Anders’ zelfs ter 
plekke een benefietactie op met een 
Sinterklaaspak, knotwilg en accordeon 
als opbrengst.

Groot applaus is er ook voor de dansma-
riekes. Op eigentijdse muziek en stoer 
gekleed brengen zij  een spectaculaire en 
vakkundig uitgevoerde showdans. 

Sprookjesverteller
“Wie van jullie gelooft er nog in sprook-
jes”, vraagt Andy Marcelissen aan het 
publiek. Na enkele enthousiaste reacties 
vervolgt hij: “Laat ik het anders vragen: 
wie van jullie is er nog getrouwd?” Vanaf 
dat moment worden de lachspieren van 
het enthousiaste publiek voortdurend 
getraind. Als sprookjesverteller leest de 
Brabants kampioen Tonpraoten 2015 
op sublieme wijze zijn sprookje ‘Hans 
en Mietje’ voor. Met subtiele woordspe-
lingen en geweldige timing, visualiseert 
hij de absurde avonturen van de twee 
sprookjesfiguren: “Hans keek zó scheel, 
als je die recht in de ogen wilde kijken 
dan moest je met zijn tweeën zijn.” De 

sprookjesverteller uit Raamsdonkveer, 
die zelf ook zichtbaar geniet tijdens zijn 
optreden, wordt beloond met groot ge-
juich en staande ovatie.

Na een intermezzo, waarin Jelle de 
Jongh van Café De Vrienden het eer-
ste fust prinsenbier aanbiedt aan prins 
Cellus, kan het publiek genieten van 
de tweede Aarlese amusementsgroep. 
De ‘Biermannen’, afkomstig uit de 
Biermanstraat, brengen tijdens hun de-
buutoptreden enkele originele teksten en 
liedjes die uitnodigen om mee te zingen. 
Dat gebeurt dan ook volop. De ‘Bruurs’ 
uit Lieshout brengen daarna de zaal in 
opperste feeststemming met hun aanste-
kelijke carnavalsnummers. Dit levert een 
aantal vrolijke polonaises op.

Alaaf! 
Dat de laatste kletser onverwachts ver-
stek laat gaan leidt niet tot noemens-
waardige organisatorische problemen. 
De hofkapel, die onder leiding van Dirk 
Verhoeven de gehele avond prachtig 
heeft omlijst, speelt gewoon een extra 
nummer en dan staat de slotact ‘Jeroens 
Clan’ al klaar om Ganzegat te veroveren. 
Met uitstekend geacteerde sketches en 
vakkundig gezongen nummers nemen 
zij een aantal eigentijdse onderwerpen 
zoals Facebook en lokale radio onder de 
loep. De spetterende show van dit jonge 
kwartet wordt beloond met een ‘We 
want more’ waarna zij tijdens hun toegift 
zelf meedoen aan de polonaise. Al met al 
kan de carnavalsvereniging terugkijken 
op een meer dan geslaagde avond en 
lijken de Ganzegatters klaar te zijn voor 
het naderende carnavalsfeest. Alaaf!

&
‘t Eigen Stekje
Home decoratie
Flowers

De Schop 27, Lieshout, 06-10149317
www.eigenstekje.nl

Openingstijden:
Door de week op afspraak
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Passie voor perfectie

Hypotheken 

- Optimale hypotheek (lage rente – beste voorwaarden)
- Transparant, onafhankelijk en objectief advies
- Gewoon goed en persoonlijk

Daarom Holtackers, uw financieel partner
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I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist “Snel en deskundig” Dé “shop” voor hypotheken

Tel.  06 - 37 39 41 15
Achterbosch 6, Lieshout

Verkoop, installatie en onderhoud
van pelletkachels, pelletketels & 
rookgaskanalen
Zeker 50% besparing op energiekosten
Hoog rendement van wel 92%

BESPAREN OP UW ENERGIEKOSTEN?

Gitarist Dirk-Jan Spierings met zijn groep ‘BH Titus en z’n Himmels Gevolg’ 

De Bruurs

Rob van Elst
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De vorige ‘Aarlese bijdrage’ aan deze rubriek bestond uit een aantal straatnamen die naar voormalige 
burgemeesters zijn genoemd. Hierbij ontbrak één burgemeester, namelijk Willem Sengers, die aan het 
begin van de vorige eeuw burgemeester van Aarle-Rixtel was. Willem was o.a. medeoprichter van de 
eerste Boerenleenbank en erevoorzitter van de Boerenbond. Ook hij kreeg een eigen straatnaam, of 
beter gezegd, een ‘weg’, namelijk de Sengersweg. Het betreft hier een klein straatje tussen het Heu-
veltje en de Dorpsstraat, in oostelijke richting. Maar wat is nou het verschil tussen een straat en een 
weg? Straat en weg zijn oude woorden. Straat is afgeleid uit het Latijn van ‘Via Strata’, ‘geplaveide 
straat’ en ‘weg’ is afkomstig uit het Germaans, van oorsprong een verbinding tussen twee plaatsen. 
Althans zo luiden oude geschriften! Het woord ‘weg’ zit ook in ‘bewegen’. Aan de Sengersweg staan 
drie panden, namelijk twee (voormalige) langgevelboerderijen en een woonhuis. Beide boerderijen 
dateren in hun huidige verschijning van rond 1850, ofschoon voor die tijd op deze plekken ook al twee 
boerderijen stonden. De oudste bekende vermeldingen dateren uit de 16e eeuw. De eerste boerderij is 
nog langere tijd het onderkomen geweest van de Stichting Jeugdbelangen, die hier allerlei activiteiten 
voor de jeugd organiseerde. Vandaar de naam ‘De Jeugdboerderij’. In de boerderij hiernaast woonde 
dus Willem Sengers, zoals gezegd nog ooit burgemeester. Oorspronkelijk was deze boerderij langer, 
maar op enig moment is het rechterdeel van de voormalige potstal ingekort en is er op deze plek een 
nieuw woonhuis verschenen. Willem Sengers had een grote uitgestrekte boomgaard en veel ‘grond’. 
In latere jaren werd hier na de mei-processies een openluchtmis opgedragen. Ook nog vermeldens-
waard zijn de prachtige oude leilindes die voor eerder genoemde boerderijen staan. De Sengersweg is 
slechts kort maar heeft een lange geschiedenis!

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

SENGERSWEG

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
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larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Kom kennismaken op onze basisscholen

OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A

Beek en Donk
Burg. van den Heuvelstraat 16 

Lieshout
Tel: 0492 465527

info@obshetklokhuis.nl
www.obshetklokhuis.nl

OBS De Driehoek
Jan van Rixtelstraat 26

Aarle-Rixtel
Tel: 0492 383003

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

Beek en Donk
Informatieavond:  dinsdag 10 maart  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  woensdag 11 maart    8.45 - 11.00 uur
Open huis:   woensdag 11 maart  18.00 - 20.00 uur

Lieshout
Informatieavond:  maandag 9 maart  20.00 - 21.30 uur
Inloopochtend:  dinsdag 10 maart    9.30 - 11.30 uur 
Open huis:   woensdag 11 maart  18.00 - 20.00 uur

Informatieavond:  woensdag 9 maart 20.00 - 21.30 uur
Kijkochtend:   woensdag 11 maart    9.00 - 10.30 uur
De kijkochtend start om 9.00 uur met een spetterend optreden van onze 
kleuters voor u en uw kinderen.

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

Een school met PIT!
Passie in prestatie

Ik samen met de ander
Totale ontwikkeling

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

Jaarvergadering Sint Antoniusgilde Beek

Beek en Donk – Het Sint Antoniusgilde hield 
woensdag 4 februari haar jaarvergadering. Op 
de agenda stond als eerste het jaarverslag van de 
oude deken-secretaris Bert van Kaathoven. Uit het 
verslag kon opgemaakt worden dat het gilde een 
druk jaar achter de rug heeft. Jammer dat het in 
het voorbije jaar met Frans Coolen en Bert van der 
Linden twee gildebroeders heeft verloren. 

Positief was, dat er weer nieuwe mensen bij kwa-
men. Twee ervan werden later deze avond geïnstal-
leerd. Ook positief was, dat ze regelmatig weer met 
vijftien tot twintig mensen op straat kwamen als er 
iets aan de hand was. Dat is de voorbije jaren nogal 
eens heel wat minder geweest. Begin dit jaar heb-
ben zich weer twee mensen aangemeld die lid wil-
len worden. Ze gaan een half jaar ter kennismaking 
mee doen met het gilde en als het bevalt worden 
ze daarna lid. Ook het financieel verslag en de be-
groting van oude deken-penningmeester DirkJan 
Gloudemans werd besproken.
Voor kapitein-voorzitter Piet Swinkels was het de 
25e keer in successie dat hij de vergadering voor 
zat. Er werden lovende woorden gesproken over 
de wijze waarop hij in die tijd leiding heeft gegeven 

aan het gilde en er waren felicitaties voor de jubi-
laris en een fles lekkere Gruun Gilde Likeur. Voor 
echtgenote en koningin Diny was er een bos bloe-
men en de vele aanwezigen werden getrakteerd op 
een stuk gildetaart.

Na de vergadering werden twee gildezusters ge-
installeerd, de dames Nellie van Lieshout-van 
Zutphen en Hanneke van Rhee-Schilders. Nellie 
draagt als het gilde uitrukt een piek en Hanneke 
wil tamboer worden. De kapitein verwelkomde de 
twee dames bij het gilde en sprak de hoop uit dat 
de dames het goed naar hun zin hebben bij het 
gilde. Vervolgens kreeg Nellie uit handen van kei-
zer Huub van den Bergh de piek en Hanneke kreeg 
van hoofdtamboer Marinus van Horik de trom. 
Vervolgens kregen de dames het medaillon van het 
gilde opgespeld en ook kregen ze een oorkonde ter 
herinnering aan de installatie. Het gildelied werd 
door de aanwezigen uit volle borst mee gezongen 
en daarna werden de nieuwe leden gefeliciteerd 
door de aanwezigen.  Hierna werd de avond op 
informele wijze voortgezet. Het was nog lang heel 
gezellig in ons gildehuis Thuis.

Het Sint Antoniusgilde in hun gildehuis, Café Thuis

Kunstroute Laarbeek: een kijkje nemen bij 
de kunstenaars

Laarbeek - De voorbereidingen voor ‘Kunstroute 
Laarbeek 2015’ zijn in volle gang. Elke 2 jaar 
kunnen de bezoekers een rondgang maken door 
Laarbeek en bij de kunstenaars een kijkje nemen. 

De eerste informatiebijeenkomst met belangstel-
lende kunstenaars heeft al plaats gevonden en ver-
schillende deelnemers hebben zich al ingeschreven. 
De kunstroute Laarbeek wordt in 2015 ge-houden 
op 25 en 26 april en 2 en 3 mei. De kunstenaars, van 
amateur tot professioneel, openen hun atelier of 
werkplaats voor het publiek en ze zijn zelf aanwezig. 
Dit jaar is het thema ‘KUNST – WERK in wording’. 
De kunstenaar laat zien, naast het tonen van hun 
werken, ook hoe hun kunst-werk tot stand komt.

Inmiddels is de website verbeterd voor zowel de 
bezoekers als de kunstenaars. Geïnteresseerde 
kunstenaars uit Laarbeek kunnen zich via het in-
schrijfformulier op de vernieuwde site aanmelden. 
De sluitingsdatum voor de definitieve inschrijving 
is 15 februari. Zie www.kunstroutelaarbeek.nl. De 
geïnteresseerde bezoeker kan alvast snuffelen in de 
keuken van de kunstenaars.

Heeft u interesse om mee te doen, maar wilt u 
meer informatie voordat u zich definitief inschrijft, 
neemt u dan contact met de organisatie op; 
info@kunstroutelaarbeek.nl of via de contactgege-
vens op de site.

www.kunstroutelaarbeek.nl

Beek en donk

aarle rixtel lieshout

 mariahout

20
15

za/zo
25-26 april

2-3 mei

Kunst-werk in wording
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facebook.com/DeBiezenTC
@DeBiezenTC    

Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

Heerlijk ontbijt
van 9.30 tot 11.00 uur

Nu voor € 2.95 Deze aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 17 februari 2015

Valentijn! Bij de Biezen kunt u kiezen
Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
compleet met 
vaas 50 cm hoog

van 3.50

Nu € 1.99 Nu € 5.99
van 8.99

Tulpen
1ste kwaliteit
10 takken 
per bos

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
compleet met 
vaas 50 cm hoog

van 3.50

Nu € 1.99 Nu € 5.99
van 8.99

Dracaena Fragrans
Sterke kamerplant,
kan ook in het donker 
staan!
115 cm hoog met 
3 stammen in 
21 cm pot

Nu € 9.99
van 14.95

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Dracaena Fragrans
Sterke kamerplant,
kan ook in het donker 

115 cm hoog met 
3 stammen in 

Nu € 9.99

tot 20:00 uurValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezenValentijn! Bij de Biezen kunt u kiezen

Verkrijgbaar in 
diverse kleuren, 
compleet met 
vaas 50 cm hoog

Nu € 5.99

Dracaena Fragrans
Sterke kamerplant,
kan ook in het donker 
staan!
115 cm hoog met 
3 stammen in 
21 cm pot

Nu € 9.99
van 14.95

Valentijnsboeket

Houtsnijwerker Bart Janssen geïnspireerd door natuurfoto in De MooiLaarbeekKrant

“Het was toch een moeilijk ding om te maken”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk – “Deze zou ik wel na 
willen maken”, dacht Bart Janssen 
(76) uit Beek en Donk toen hij een half 
jaar geleden een foto van twee rood-
borstjes van Marcel van de Kerkhof uit 
Aarle-Rixtel in de rubriek ‘Natuurlijk 
Mooi Laarbeek’ zag staan. Afgelopen 
woensdag bewonderde de Aarlese 
natuurfotograaf, die wekelijks een 
natuurfoto in De MooiLaarbeekKrant 
plaatst, het resultaat van menig uurtje 
ambachtelijk houtsnijwerk.

Paringsgedrag
“Ik vind dat Marcel heel mooie natuur-
foto’s maakt”, aldus de enthousiaste 
houtsnijwerker: “Ik knip zijn rubriek 
daarom altijd uit en bewaar die in een 
map. Daar haal ik mijn inspiratie uit.” 
Zijn speciale aandacht ging uit naar een 
foto waarop Marcel twee roodborst-
jes vastlegde. Waarom Bart juist deze 
foto als voorbeeld wilde gebruiken, 
was voor hem meteen duidelijk: “Ik 

verwerk vaker vogels in mijn houtsnij-
werk. Wat me aan deze foto aansprak 
was het mooi gefotografeerde parings-
gedrag. Dat leek me een uitdaging om 
na te maken.”

Vakman 
Al heel zijn werkzame leven is Bart be-
zig met houtbewerking. Als allround 
timmerman maakte hij bijvoorbeeld 
deuren en kozijnen. Ook bouwde hij 
huizen. Daarnaast specialiseerde hij 
zich in houtsnijwerk. Een beroerte, nu 
negen jaar geleden, gooide roet in het 
eten. Bart: “Ik kon helemaal niets meer. 
Mijn motoriek was naar de knoppen.”

Na een lange weg van revalidatie pakt 
Bart het houtsnijwerk weer voorzichtig 
op: “Ik oefende eerst met het doppen 
van peulen. Toen dat goed ging dacht 
ik: houtsnijwerk heb ik vroeger ook 
veel gedaan, zo krijg ik mijn handen 
weer aan het werk.” Het herstelproces 
verloopt zo voorspoedig dat stichting 
‘Howeko’ hem vraagt als begeleider 
bij de afdeling houtsnijwerk. Bart zegt 

toe en is sindsdien enkele dagdelen per 
week actief bij de Beek en Donkse hob-
bywerkplaats. 

Activiteiten Howeko 
Bij Howeko is iedereen welkom die on-
der kundige begeleiding van ervaren 
vakmensen een hobby wil uitoefenen. 
Zo leren mensen bijvoorbeeld schil-
deren, mozaïeken of hout bewerken. 
Bart legt uit: “Bij het housnijwerk leren 
mensen allerlei technieken om hout 
te bewerken. Ik wil ze laten zien dat 
je van een stukje haardhout nog iets 
moois kunt maken.”

Fantastisch 
Ook deze woensdag wordt er vol-
op hout gesneden in de werkplaats. 
Begeleider Bart stalt ondertussen en-
kele van zijn kunstvoorwerpen, met 
daaronder de twee roodborstjes, uit op 
de werkbank. Dan arriveert de Aarlese 
Marcel van de Kerkhof. Vol bewonde-
ring kijkt hij naar het resultaat van zijn 
foto: “Ik vind het fantastisch dat ie-
mand een foto van mij uitkiest en daar 
zo’n prachtig houtsnijwerk van maakt. 
Omdat het van hout gemaakt is, blijft 
het natuurlijk. Dat vind ik mooi.” 

Moeilijk 
Het snijwerk is vervaardigd uit afvalhout 
van een kersenboom. Geïnteresseerd 
luistert de natuurfotograaf naar de uit-
leg van de houtsnijwerker: “Het was 
toch een moeilijk ding om te maken. 
Dat wormpje in die bek, daar heb ik 
veel werk aan gehad.” Ook geeft Bart 
toe dat de twee roodborstjes hem nog 
een slapeloze nacht hadden bezorgd: 
“Gisteren had ik ze geolied. Ik kon er 
vannacht niet van slapen. Ik was bang 
dat ze te donker waren geworden. 
Maar gelukkig, nu de olie er meer is 
ingetrokken, valt het erg mee.”

Meer informatie over Howeko is te 
vinden op de website: www.howeko.nl

Bart Janssen (l) met het houtkunstwerk met naast hem 
natuurfotograaf Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel

Bij elke verpakking 
Kattenbrokjes naar keuze
Nu GRATIS zakje vis of vlees

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

10 kilo krokante
HONDENBROKKEN

Tandenborstel 
met Tandpasta NU 
SAMEN VOOR

20 LITER KATTEN-
BAKVULLING 
klompvormend €7.95€9.75

€4.99

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

Wie weet wanneer dit was, en herkent er 
mensen van?   

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

Op de foto van vorige week kwamen diverse reacties binnen:

Deze foto is gemaakt in Beek en Donk . Carnaval 1963. De prins was Frans 
Verkuilen. Op de achtergrond Café De Visser. Ik sta zelf op de wagen als dans-
marieke.
Groetjes van Ricky Tilburgs – Verhappen

Dit is een foto van de prinsenwagen in de Ganzendonckse optocht 1963 met 
Prins Pasquale den Uurste. Deze foto is gemaakt op de hoek van de School-
straat en de Brouwersstraat. Het gebouw op de achtergrond is nu de praktijk 
van tandarts Rene van Loon.

Groet, Hans Vereijken

De foto is genomen op de 
hoek Schoolstraat - Brou-
wersstraat. Het pand op 
de achtergrond is mijn 
geboortehuis. Mijn ouders 
(Nol en Anneke Vlem-
mings) dreven daar in die 
tijd een textielwinkel. La-
ter gingen zij over op een 
cafetaria. Nu is de tand-
artspraktijk daarin gehuis-
vest. Ik weet niet het exacte jaar waarin deze foto is genomen maar ik denk 
dat dit ergens tussen 1954 en 1963 moet zijn geweest.

Met vriendelijke groet, Jan Vlemmings

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaar-
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Omdat wij uitsluitend met zeer
ervaren mensen werken kunnen
wij een hoog afwerkings-niveau
garanderen.

.Wij kunnen Jasno shutters
voor u leveren in alle maten
en kleuren, ook ronde, ge-
toogde en schuine ramen
zijn met Jasno Shutters 
geen enkel probleem. 

Alle soorten en merken
raamdecoratie en gordijnen
door onze eigen monteurs
gemeten en gemonteerd

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Kom kijken in onze winkel naar de nieuwste kleuren van 2015 en laat u inspireren door mooie combinaties

Advies, ontwerp en realisatie

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

Dossier EenVandaag over De Ruit

Voorbespreking commissievergaderingen De Werkgroep

Alzheimer café voor inwoners Laarbeek 

Personeelsorgaan Van Thiel 
United gezocht

Laarbeek - EenVandaag maakt mo-
menteel opnames voor het program-
ma ‘Dossier EenVandaag’ in deze re-
gio over de besluitvorming rond de 
‘Ruit om Eindhoven – Helmond’ en 
spreekt met politici en belangengroe-
peringen over de achtergronden en 
de wijze waarop besluitvorming tot 
stand is gekomen. 

Ook worden er opnames gemaakt 
op de politieke oriëntatie avond op 
woensdag 18 februari, welke ge-
houden wordt in Wijkhuis de Brem, 
Rijpelplein 1, Helmond, aanvang 
19.30 uur. Deze avond wordt door 
Stichting Brouwberg Helmond in sa-
menwerking met de Dorpsraden 
Laarbeek en Platform NOC georga-
niseerd. Op 10 maart wordt deze TV 

special door EenVandaag uitgezonden 
en gaat over de belangen van de pro-
vinciale verkiezingen voor de inwoners 
van hun provincie. Speciale aandacht 
wordt besteed aan de besluitvorming 
rondom de Ruit. De uitzending is op 
NPO 2 na het nieuws van 18.00 uur.
 
Dat de Provincie besluiten neemt te-
gen de zin van gemeente Helmond, 
Eindhoven, Laarbeek, Son en Breugel 
en Nuenen is ook bij EenVandaag ter 
oren gekomen. Minister Schulz wil de  
door de kamer aangenomen motie 22 
over de toedeling van de gelden voor 
de Ruit niet zondermeer uitvoeren en 
aarzelt om de gelden voor de  A67 en 
de A58 te reserveren. De discussie gaat 
dus niet primair over nut en noodzaak 
van de Ruit maar over het proces zelf. 

Er is een onafhankelijke gespreksleider 
die de aanwezige provinciale politici 
ondervraagt over hun standpunten in-
zake de Ruit. Het Platform NOC geeft 
de provinciale politici suggesties voor 
het mobiliteitsbeleid in de Brainport-
regio voor de nieuwe bestuursperiode.

Het is u bekend dat de ruit in deze re-
gio zeer sterk leeft. Dat alleen al aan 
de N279 ongeveer 64.000 mensen 
wonen in Helmond en Laarbeek. De 
bedoeling van de avond is om duidelijk 
te maken hoe de bestuurlijke en po-
litieke besluitvorming vaak gaat. Wat 
de uitslag op 18 maart ook mag wor-
den, het Dorpsplatform hoopt op een 
zo groot mogelijke opkomst en hopen 
samen met u en EenVandaag, hiertoe 
bij te dragen.

Laarbeek - De commissievergaderingen, 
ter voorbereiding van de raadsverga-
dering van 19 maart, zijn op 24, 25 en 
26 februari. De  agenda’s  zijn op het 
moment dat deze uitnodiging wordt 
opgesteld nog niet beschikbaar maar 
staan wellicht ook in deze krant bij de 
gemeente pagina aangegeven.

De Werkgroep houdt de voorbespreking 
op de donderdag na de carnaval dus 19 

februari in Het Dorpshuis in Lieshout . 
De koffie staat om 20.15 uur klaar. Wilt 
u meepraten met de gemeentepolitiek 
kom naar de voorbespreking en laat ook 
daar uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt 
dan kunt u contact opnemen met  een 
van de commissie of raadsleden u kunt 

de mailadressen en contactgegevens 
vinden op www.dewerkgroep.nl  of bel 
met Ben Swinkels, fractievoorzitter De 
Werkgroep, via tel. 0499-422017 of via 
de mail info@dewerkgroep.nl. Zij horen 
graag van u.

Laarbeek/Mierlo-Hout - Wat betekent 
het als je (al) op jonge leeftijd met 
dementie te maken krijgt? Hoe ga je 
om met de gevolgen die dit heeft voor 
het dagelijkse leven? En hoe kun je dit 
combineren met een betaalde baan? 
Dit zijn enkele vragen die aan bod 
komen in het Alzheimer Café van 19 
februari. Te gast is een echtpaar, waar-
van de vrouw dementie heeft.  

Het Alzheimer Café is ook bedoeld 
voor mensen uit Laarbeek die direct 
of indirect met alzheimer te maken 
hebben. Het Alzheimer Café is een 
ontmoetingsplaats voor iedereen die 
met dementie in welke vorm dan ook 

te maken heeft. In een ongedwongen 
sfeer kunt u lotgenoten ontmoeten, 
informatie krijgen en ervaringen delen. 
Elke derde donderdagavond van de 
maand , in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176 in Mierlo-Hout (te 
Helmond). U bent van harte welkom 
vanaf 19.00 uur, het programma start 
om 19.30 uur. De entree is gratis. Na 
de afsluiting, rond 21.00 uur is er ge-
legenheid om nog iets te drinken en 
na te praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur.  Als u vooraf vragen 
heeft kunt u (tijdens kantooruren) con-
tact opnemen met Lies van Houtem, 
Stichting LEVgroep Leven & Verbinden, 
tel. 0492-598989.

Beek en Donk – Heemkundevereniging 
De Lange Vonder is op zoek naar 
het personeelsorgaan van Van Thiel 
United, genaamd United Press. Zij 
missen nog enkele nummers.

Mocht je deze hebben laat het dan we-
ten. Deze worden dan opgehaald door 
een van de leden. Uitlenen mag ook. 
Graag zo snel mogelijk reageren bij 
het Heemgebouw of even bellen naar 
Antoon van Osch, tel. 0492-464534.

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

Maak online uw afspraak opMaak online uw afspraak opMaak online uw afspraak opMaak online uw afspraak opMaak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nlwww.kapsalonastrid.nlwww.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BORRELTAXI

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUURPERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Omdat je in de Costa-Blanca fantás-
tisch kunt fietsen, verblijven er met 
enige regelmaat wielrenners in mijn 
gastenverblijf. Uitdagingen genoeg, 
met de ene bergtop nog hoger of 
steiler dan de andere. Een geliefde 
bergtop is Coll-de-Rates met een 
nog schappelijk klimmetje van zo´n 
zeshonderdtwintig meter. Nét mooi 
om te wennen na het platte Neder-
land… whaháááhhh! 
En zo verbleef er weer eens een 
sportieveling in Lliber, die in de 
vroege ochtend uit wielrennen 
ging. Het was práchtig fietsweer en 
hij bleef úúúren weg. Toen hij weer 
voor de poort stond had hij ámper 
tijd om te wachten tot die automa-
tisch openging. Omdat hij mij riep, 
dacht ik dat er misschien iets loos 
was. En dat wás zo! Hij maakte de 
rits open van zijn fietsjack en over-
handigde mij een cadeautje van een 
paar weken oud. Cadeautje? Ben 
je nou helemaal van de ratten be-
snuffeld? Hij had bóvenop de Coll-
de-Rates een kitten gevonden. Het 
beestje zat in de berm zó hard te mi-
auwen en er was geen moederpoes 
te vinden. Het poesje had vast hon-
ger. Tijdens de overhandiging trok ik 
mijn handen terug. Ik vertelde dat ik 
géén poes wilde. Nouja… ik wel… 
maar mijn man niet! En om te voor-
komen dat ik in een (v)echtschei-
ding terecht zou komen moest het 

poesje per omgaande terug naar de 
plek van afkomst. Wéér de zeshon-
derdtwintig meter de Coll-de-Rates 
op! Hij wilde er niet van weten. Niet 
om terug te fietsen, niet om het 
poesje alleen achter te laten. Het 
poesje kreeg eten, wat lauwwarme 
melk en nestelde zich in het gasten-
verblijf, zodat ik even tijd had om 
naar een passende oplossing te zoe-
ken. Dat bleek voor mij een makkie 
want de ochtend erop werd mij me-
degedeeld dat het poesje mee naar 
Nederland mocht. Toch zat het mij 
niet lekker. Hééh… dit is een wilde 
kat! Denk je nou écht dat een wilde 
Spaanse kat zich laat omtoveren tot 
een tamme Nederlandse kroelpoes? 
Ondanks mijn waarschuwing moest 
en zou het poesje mee naar NL 
gaan. Die dag werd er eerst kitten-
voer ingeslagen. Een speeltje, enkele 
etensbakjes in mooie poezenkleur-
tjes, een plasbak, plaskorreltjes… je 
kent het allemaal wel. Poesje liet het 
zich allemaal welgevallen. Weer een 
dag later moest de kitten naar de 
dierenarts. Enkele spuitjes, een kat-
tenpaspoort… je kent het allemaal 
wel. Weer een dag later werd er een 
kattenmand gekocht, want anders 
kon de kitten niet vervoerd worden. 
Oja.. een ticket. Anders kon kitten 
het helemáál wel vergeten. Kortom; 
in een paar dagen tijd had de kit-
ten al zóveel gekost dat een simpel 

poesje bij een Aelese boer toch wel 
veel goedkoper zou zijn geweest. 
Nee, DIT poesje moest het worden 
en het vertrok naar Nederland. Een 
paar maanden later informeerde ik 
naar het poesje die de naam Rates 
had gekregen (afkomstig van zijn 
vindplaats). Ze hadden er spijt van. 
De wilde kat liet zich niet aaien en 
kwam nooit eens gezellig op de 
bank om te kroelen… whaháááhhh! 
Adios Rates!   

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

Luchtpost

Spanje

Rates

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:

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen 
al uw overtollige spullen naar de mi-
lieustraat brengen, groot of klein. Voor 
meer info: V+V Handelsonderneming. 
Tel. 0492-464791 of 06-30615708

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

GEVONDEN
Soort van poortsleutel. Maandagmor-
gen gevonden op Burgemeester vd Wei-
denlaan. Tel. 0492-832182

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

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

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

Kringloopwinkel Laarbeek haalt nog al-
tijd zoals vanouds uw gebruikte goede-
ren op. Bellen naar 0492-368747. Win-
kel open van ma. t/m za. 9.00 – 16.00 
uur. Leije 6, Gemert

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

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

Landbouwmachines o.a. hooima-
chine, harkmaaier, mesttank, ploeger, 
weisleep, kipper, frees maiszaaimachine, 
tractor, enz. en vee-/paardentrailers. 
Tel. 06-19076959

Weiland te huur gevraagd, tel. 
06.22849257

OVERIG
Boeken en Platenbeurs, voor de 
24e keer. Oda School, Laan ten 

Bogaerde 7 te Sint-Oedenrode. Open-
ingstijden op Zaterdag 21 en zondag 
22 februari van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is 1 euro. 
www.boeken-en-platenbeurs.nl

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

TE KOOP
Te koop in goede staat, wit Mat-
suru judopak maat 160, €10,00. 
Tel. 0499-422311 of mail naar 
tjjversantvoort@onsbrabantnet.nl

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

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

Campingbedje, wipstoeltje, traphekje, 
kinderbox met schuifl ade, kinderbox 
met lade, campingbedje oppasspullen, 
crossfi etsje combi, oven Sharp i.g.st. 
t.e.a.b. Tel. 06-15942982

Winterbanden met velgen, 215/65 
R16, Pirelli, 5 moeren, z.g.a.n. Ski’s: 
Rossignol FAT Rockers met Fischer 
bindingen. Vraagprijs n.o.t.k. Tel. 06-
22478811

Winterbanden + velg 4st. Maat 15 inch, 
bandbreedte 185 mm, bandhoogte 65 
mm. Merk: Champiro. 5 a 6 mm pro-
fi le. €125,00. Tel. 06-51134660

VACATURES
Schoonmaakster(s) voor de kleedlo-
kalen bij RKVV ELI, op vrijdag. Er is een 
gepaste vrijwilligers(vergoeding) be-
schikbaar. Voor informatie, tel. 0499-
423012 of 06-81825409.

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

Grijs wollen vest van het merk Sissy 
Boy. Verloren zaterdag 24 januari bij 
De Hazelaar (Beek en Donk). Tel. 06-
48461152

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Wij willen alle klanten heel erg bedanken 
En zien u graag de aankomende jaren 

weer bij ons verschijnen

6 jaar geopend!

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

mail naar info@basicflow.nl.

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

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

Maandagochtend 09.15 uur 
Dinsdag avond 19.00 uur

Dinsdag avond 20.15 uur

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

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl

Jarige Van De Week:

Sven Beckers 
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Laarbeek – Pieter Breugel houdt bij Het IVN 
Laarbeek op donderdag 19 februari een le-
zing over nachtvlinders. Bij nachtvlinders 
denkt men al snel aan wild fladderende 
bruine motten. Natuurlijk zijn die er wel 
een paar bij. Maar de vormenrijkdom, kleu-
renpracht en interessante leefwijze maken 
een nadere kennismaking met nachtvlin-
ders tot een bijzondere ervaring. 

Ze vliegen trouwens lang niet allemaal ‘s 
nachts. En zonder nachtvlinders en hun 
rupsen kunnen er geen vleermuizen zijn en 
kan er ook geen voedsel voor jonge vogels 
zijn. Over de meer dan 1200 soorten die 
het land rijk is (er zijn namelijk veel meer 
nachtvlinders dan dagvlinders) houdt Pieter 
van Breugel uit Veghel een boeiende lezing. 

Mooie foto’s en een luchtig verhaal ope-
nen een nieuwe wereld voor u. Zo maakt 
u kennis met het leven van de spinners en 
de spanners, de pijlstaarten en de uilen, de 
eenstaarten, nachtpauwogen en beervlin-
ders. Alleen al hun rupsen zijn wondertjes 
op zich. 

De lezing wordt gehouden op de bekende 
locatie in het clubgebouw van het IVN aan 
de Beekseweg in Aarle-Rixtel. Komend 
vanaf Aarle-Rixtel is het de eerste zandweg 
rechts achter het volkstuincomplex. De le-
zing begint om 20.00 uur. Dit is een avond 
om niet thuis te blijven. Van harte aanbe-
volen. 

Lezing over nachtvlinders bij IVN 
Laarbeek

Voor mijn 24-jarig nichtje dat een stamcel-

transplantatie moet ondergaan, vraag ik aan 

anderen om hier even bij stil te staan.  

Stuur een positieve gedachte dat doet haar 

goed, ik bewonder haar onaflaatbare moed. 

Wat een weg heeft ze de laatste maanden 

gegaan, en wat heeft ze het bijzonder knap 

gedaan. Van vele complicaties bewonderen-

swaardig hersteld, dat ik haar nu al een kanjer 

vind staat hier nu vermeld.  

Medicatie heeft soms vreselijke bijwerkingen, 

heeft ze ondervonden, helaas is zij er wel 

enorm aan gebonden.

Onze intense dankbaarheid willen wij aan 

 haar donor betuigen, voor deze persoon  

willen wij heel erg diep buigen. 

Zijn of haar stamcellen afstaan, 

geheel belangeloos, vinden wij fantastisch, 

oprecht, grandioos. Daarom vraag ik om posi-

tieve gedachtes te sturen, om te ondersteunen 

tijdens de komende kuren.

Laten we met ons allen hopen dat dit opti-

maal gaat verlopen, zodat Wendy op een lang 

gezond en gelukkig leven mag hopen.

In Maastricht op carnavalsdinsdag gaat dit 

gebeuren, Wendy Kuijpers afdeling A5, 6202 

AZ Maastricht, probeer haar op te fleuren.

Voor Wendy

Dinie Kweens, Aarle-Rixtel
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

DE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEDE GOEDKOOPSTEOPNIEUW

• September 2013

• Juni 2014
• Januari 2015

3X OP RIJ!*
VOLGENS VARA KASSA*

Roze koffi e-
broodjes**

Aardbeien of 
frambozen**

Blauwe 
bessen**

Bourgondisch 
gehaktbrood**

Vanaf woensdag 11-02-2015

PRIJSVERLAGINGEN

Phalaenopsis 
met 2 takken. 
Diverse kleuren.

Valentijns -
orchideeën

Valentijns-
bonbons

Southern 
Creek

Pinot 
Grigio

SnoepdoosBakkers-
speculaas

O.a. Mannenharten, 
Smoorverliefd, 
Leve Boerenliefde en 
The Big Wedding.

Valentijns-DVD’s

Eau de toilette
Dames- of herengeur.

* Bron: uitzending VARA Kassa, 28 september 2013, 3 juni 2014 en 17 januari 2015. ** Geldig van 13 t/m 15 februari.

 Zet- en drukfouten voorbehouden.

Lieshout - Alle cursisten van EHBO vereniging 
Lieshout zijn geslaagd voor het EHBO diploma. 
De cursus was op 29 oktober 2014 gestart.  

Om tijdens de lessen de diverse situaties zo 
echt mogelijk te doen lijken is er gewerkt met 3 
LOTUS-mensen. Op woensdag 4 februari zijn 6 

personen opgegaan voor het examen  en ze zijn 
allemaal geslaagd. Het examen werd afgeno-
men door twee examinatoren aangewezen door 
het Oranje Kruis. EHBO vereniging Lieshout wil 
hen van harte feliciteren met het behalen van 
het diploma. 

Beek en Donk – De verloskundigenpraktijk Beek 
en Donk, Lieshout en Mariahout laat weten dat 
mensen die bevallen zijn in de jaren 1996 tot 
en met 2004, en in de praktijk van Mevr. van 
Diessen onder controle waren, hun oude zwan-
gerschapskaart kunnen ophalen. 

Dit kan op zaterdag 21 februari tussen 
12.00 en 14.00 uur op de Burg. van de 
Weidenlaan  13B. Men dient wel een le-
gitimatiebewijs mee te brengen. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u deze richten aan 
verloskundigenpraktijkbend@hotmail.com.

Cursisten EHBO Lieshout geslaagd

Oude zwangerschapskaart ophalen

Advertorial

Koetje Boe opent peuterspeelzaal!
Naast de dagopvang en de buitenschoolse opvang 
gaat kinderdagverblijf Koetje Boe nu ook peuter-
speelzaal aanbieden.

De kinderen van 2 tot en met 4 jaar kunnen hier 
iedere week spelen met hun leeftijdgenootjes. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen leren samen 
spelen, samen delen maar ook op hun beurt leren 
wachten. De kinderen zijn zo alvast voorbereid op 
de basisschool.

Daarnaast werken wij met de VVE methode Uk en 
Puk. Iedere zes weken werken we aan een thema 
waarbij uw kind spelenderwijs iets nieuws leert.
Heeft u vragen of interesse neem dan gerust con-
tact met ons op.

Kinderdagverblijf Koetje Boe
Tel: 0492-347583
kdvkoetjeboe@hotmail.com 

 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Deze week: Samoel Ataherian (44) 
Vrijwilligerswerk: Voetbalvereniging ELI in 
Lieshout

Wat vrijwilligerswerk kan betekenen, wordt 
dit keer bevestigd door het gesprek met 
Samoel Ataherian. Vanuit Iran is Samoel 
naar Nederland gekomen en woont hij, sa-
men met zijn gezin, ruim een jaar in Lieshout. 
Het verhaal hoe hij als vrijwilliger bij Voet-
balvereniging ELI terechtgekomen is, is 
bijna aandoenlijk. 

Samoel vertelt: “Wij gingen met het gezin 
naar ‘De Koekoek’ om iets drinken. En terwijl 
wij aan de bar zaten, bracht eigenaar Karel 
Huygens mij in contact met Toon Donkers.” 
Karel wees naar mij, naar Toon en noemde 
het ‘toverwoord’ voetbal. Op die manier 
kwam ik in contact met ELI.” Het zorgt ervoor 

dat Samoel, wijzend naar zijn hart, zegt: “Ja, écht: Karel is een goede en aardige man!”

Voetballende vrijwilliger
In Teheran speelde Samoel vanaf zijn twaalfde bij voetbalvereniging KAVEH. “In één seizoen heb 
ik twintig goals gescoord en was ik topscoorder”, vertelt hij vol trots. Voetbal is belangrijk voor 
Samoel. “Toon nodigde mij in ‘De Koekoek’ uit om een keer bij ELI te komen en bracht mij in 
contact met Nick Scheltens, de voorzitter van deze Lieshoutse voetbalvereniging. Vervolgens ging 
ik op zaterdag voetballen bij het veteranenteam en als vrijwilliger aan de slag: helpen met het 
tuinonderhoud.”

Tuinonderhoud en praten
“Nu is het natuurlijk winterstop, maar normaal help ik op maandag- en vrijdagochtend bij ELI. Dat 
betekent: schoffelen, het vegen van de stoep en de plantsoenen bijhouden… Ik vind het gezellig 
om met een clubje mannen zo te werken en houd natuurlijk ook van het kopje koffi e! Voor mij 
is het een goed moment om de taal beter te leren. Soms praten de ELI-mensen trouwens veel te 
snel!”, lacht Samoel. “Ik kijk uit naar de eerstkomende wedstrijd tegen Mariahout op 8 maart. Ik 
hoop hersteld te zijn ben van mijn enkelblessure, zodat ik goed mijn mannetje kan staan!” Vol lof 
is Samoel over zijn voetbalvrienden bij ELI. “Met Bart, Maikel en Piet (Migchels) die mij altijd goed 
in de gaten houden.”

Terwijl Samoel  zich nu inspant voor het tuinonderhoud bij ELI, werkte hij eerder in Iran als wasma-
chinemonteur van AEG- en LG-wasmachines. “Misschien is het handig voor de mensen om dit te 
weten: repareren kan ik nog steeds!”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
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februari   

 SPECIAL    
 

 IJssalon

De Verrassing

Wilt u uw Valentijn verrassen? 
Wij hebben leuke hartjes chocolade, heerlijke bonbons en 
mooie cadeaus.

Of geniet samen van onze Lovers Verrassing, 
onze speciale Valentijnsijscoupe.

Vergeet uw Valentijn in ieder geval
niet met Carnaval.

Loop eens bij ons binnen

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Koffi etafels
Personeelsfeesten - Jubilea - Evenementen

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Mi CARNAVAL zin streuf ok lekker!

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

‘T Café van Lieshout

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

‘T is het einde van de week

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

‘T Café van Lieshout voor betaalbaar stappen! 

Vrijdag 13 februari
DJ R-bass (vanaf 21.00 uur)

Zaterdag 14 februari
Rockabilly in een carnavalsjasje met eightballboppers (vanaf 21.00 uur)

Zondag 15 februari
Na de optocht opwarmen in ‘t Café van Lieshout met een kop soep en de Heisaband.
Daarna DJ R-Bass

Maandag 16 februari
Live muziek met Maarten van Hees en dj (vanaf 20.00 uur)

Dinsdag 17 februari
Bier ene euro

Woensdag 18 februari
Haringhappen met bier ene euro

Mooi UIT in Laarbeek
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Redacteur: Wouter Mommers 

Beek en Donk – Nog maar een aantal 
nachtjes slapen en dan barst de carna-
val weer los. Voor een aantal dagen is 
de kroeg de plek waar je wezen moet. 
Tot 2004 was er één waar het altijd toch 
wat gezelliger leek te zijn dan elders. 
Witte gij’t nog? Café Engelenburg...

Uw redacteur reisde af naar het plaatsje 
Lommel in België, de huidige woon-
plaats van Peer en Will Engelenburg. 
Het voormalige, warmhartige kaste-
leinsduo dat bij menig carnavalsvierder 
nog steeds een glimlach op het gezicht 
doet toveren. In 1977 verhuisden zij van 
Nuenen naar Beek en Donk; in 1995 
kochten zij het café waar ze tot 2004 
eigenaar van waren.  

Groei met de jaren 
Werkervaring in de horeca hadden zij 
niet, wat na negen succesvolle jaren 
haast niet meer is voor te stellen. “Wij 
moesten het in het begin hebben van 
een duidelijke taakverdeling en onze 

eigen ervaring als cafébezoeker”, ver-
telt het stel. En gelukkig pakte dat goed 
uit, want het duurde niet lang voor-
dat de klantenkring zich uitbreidde en 
café Engelenburg de ontmoetingsplek 
werd voor veel clubs en verenigingen 
uit Beek en Donk. Leden van o.a. to-
neelvereniging Experiment, liedertafel 
’t Nachtpitje, gemengd koor Kalliope 
en de biljartverenigingen zullen het zich 
nog wel herinneren. 

De huiskamer
Café Engelburg was een echt bruin 
café. Achter in het café bevond zich 
nog een aparte ruimte, bij de meeste 
beter bekend als de huiskamer. “In eer-
ste instantie hadden we die ruimte voor 
onszelf, maar op een gegeven moment 
zijn we er groepen in gaan ontvangen”, 
vertellen ze. Will hield erg van koken en 
daarmee deed de huiskamer ook vaak 
dienst als eetzaal. En over eten gespro-
ken: wie kent nog de hapjes die bijna 
iedere avond in de kroeg werden geser-
veerd? “Die zijn wel onderdeel gewor-
den van ons succes”, zegt Will lachend. 

Carnaval
Ook in de café Engelenburg is uitbundig 
carnaval gevierd. En natuurlijk levert dat 
maffe feest ook veel grappige en legen-
darische momenten op. “Zo zijn wij ooit 
door een aantal trouwe klanten van ons 
met stoel en een bord friet op het biljart 
gezet, zodat wij even konden uitrusten 
en zij de kroeg runden.” En wie herin-
nert zich nog het ‘cd’tje drukken’ op de 
toilet door Vereniging Op d’n Tocht? De 
noppenclub beleefde ook zijn momen-
ten in dit café. Peer: “Vermicellisoep 
met letters, dat weten ze vast nog wel!” 
Aan muziek was ook geen gebrek: de 
Ganzendonckse Hofkapel bleef vaak tot 
in de late uurtjes hangen. 

Negen jaar
Na negen jaar was daar dan toch het 
moment om te stoppen. “We hebben 
heel veel plezier gehad, maar het altijd 
moeten werken was erg vermoeiend”, 
vertelt Will. In 2004 kregen ze een 
prachtig afscheid waarbij veel vrienden 
en bekenden aanwezig waren. Inmiddels 
heeft het café aan het Heuvelplein een 
aantal nieuwe eigenaren gekend, maar 
bij sommigen Beek en Donkenaren zul-
len de volgende woorden vast en zeker 
nog wel worden uitgesproken aan de 
bar: “Witte gij’t nog… toen met Peer 
en Will in café Engelenburg?”

dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   
Carnaval
Ook in de café Engelenburg is uitbundig 

dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   dEze weEk: cAfé eNgEleNbUrg   

De Noppenclub poseert in de woonkamer tijdens carnaval 2003

Negen jaar

U vraagt mij steeds vaker om ook 
uw kinderen uit te leggen wat u 
regelt in uw nieuwe testamenten 
en waarom u dat doet. Ik ben daar 
een groot voorstander van. Het is 
niet alleen heel mooi en goed dat 
u hierover praat met uw kinderen, 
maar u kunt er bovendien een he-
leboel gedoe en erger nog – ruzie 
- mee voorkomen wanneer uw na-
latenschap wordt afgewikkeld. 

Het is namelijk erg belangrijk om 
voor duidelijkheid bij uw naasten 
te zorgen. Laat ze niet achter in 
een situatie waarin zij moeten ra-
den naar wat u bedoeld zou kun-
nen hebben. Want onwetendheid 
kan zo maar tot onbegrip leiden en 
dat kan weer uitmonden in ruzie 
bij de afwikkeling van uw nalaten-
schap. Maak uw testament daarom 
duidelijk, persoonlijk en uniek.

Wanneer ik voor u een Testa-
mentadvies uitwerk houd ik altijd 
rekening met de familie dynamiek. 
Want wist u dat uw kinderen aan 
de verdelingstafel weer automa-
tisch en onbewust dezelfde positie 
innemen die zij vroeger hadden in 
het gezin? Wanneer er nog oud 
zeer is dan komt dit altijd weer bo-
ven tafel. U begrijpt dat wanneer 
er gedeeld moet worden en deze 
emoties spelen, dit kan uitmonden 
in een strijd.

Wij hebben ons verdiept in die fa-
milie dynamiek die ontstaat na een 
overlijden in een heel emotionele 
periode, waarin ook nog eens een 
nalatenschap, vaak onder tijds-
druk, verdeeld moet worden. Zo-
wel uit persoonlijke- als uit werk-
ervaring met het begeleiden van 
families bij zo’n verdeling, weten 
wij dat goede begeleiding, begrip 
en uitleg al heel veel goeds kunnen 
doen en het verschil kan maken 
tussen het goed kunnen afsluiten 
of elkaar nooit meer zien.

Handleiding bij uw testament
Een testament is en moet juridisch 
gezien duidelijk zijn, maar dat wil 
niet zeggen dat uw nabestaanden 
dan ook begrijpen wat er in staat; 
een testament is nu niet echt mak-
kelijke leesstof. Met MijnTesta-
mentadvies ontvangt u een hand-
leiding bij uw testament, helemaal 
toegespitst op uw situatie, zodat 
uw nabestaanden precies weten 
hoe de vererving van uw vermogen 
praktisch en financieel uitwerkt. 

Leidraad na overlijden
Daarnaast schrijf ik ook een lei-
draad voor na het overlijden zodat 
uw nabestaanden precies weten 
hoe zij uw nalatenschap moeten 
afwikkelen en de aangifte erfbe-
lasting kunnen (laten) invullen. De 
besparing op de erfbelasting die 
is voorgerekend, wordt dan ook 
daadwerkelijk gerealiseerd! 

Verandert er iets in de wetgeving 
met betrekking tot uw testament, 
dan attendeer ik u daarop. Zo blijft 
uw testament up to date!

Laarbeekse Zonnebloemverenig-
ingen ontvangen €1.000,00

Spinningmarathon voor de Roparun bij Sportcentrum Coach

Laarbeek - De vier Laarbeekse 
Zonnebloemverenigingen ontvingen 
woensdag 4 februari, op de Rotary-
bijeenkomst te Gemert, €1.000,00 
uit handen van oud-voorzitter Hans 
Vereijken. Jaarlijks mag de aftredend 
voorzitter van de club zelf een goed 

doel aanwijzen uit een potje wat voor 
hem door de leden is bijeengebracht.

“De Zonnebloem doet met vele vrij-
willigers ontzettend veel goed werk 
dicht bij huis voor de mensen met 
een beperking”, vindt Hans. “Deze 
verenigingen doen dit alles met zeer 
beperkte middelen en verdienen 
daarom de extra financiële steun 
dubbel en dwars!”

Beek en Donk - Running Team 
Laarbeek houdt in samenwer-
king met sportcentrum Coach een 
spinningmarathon op zondag 1 
maart van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
Deelname kost €5,00 per uur, per 
fiets. 

Opgeven is mogelijk bij Elly 
Faber, tel. 06-53381076 of mail 
elle.faber@outlook.com of bij 
Sportcentrum Coach, tel. 0492-
468768 of mail beekendonk@
sportcentrumcoach.nl. De op-
brengst gaat volledig naar Stichting 
Roparun, die verschillende instan-
ties steunt die zich inzetten voor 
kankerpatiënten onder het motto: 

‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar geen dagen kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven’.

Running Team Laarbeek neemt in 
2015 voor de 8e keer deel aan de 
Roparun, een estafetteloop van 
Parijs of Hamburg naar Rotterdam. 
Oorspronkelijk liep het parcours 
van Rotterdam naar Parijs, vandaar 
ROPA-run. Na twee jaar Hamburg, 
start Running Team Laarbeek nu 
weer vanaf Parijs, 520 kilometer. 
Doelstelling is  om zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te brengen voor pa-
tiënten met kanker. Dit wil Running 
Team Laarbeek met allerlei ac-
ties, zoals deze spinningmarathon 

realiseren. Roparun steunt ook 
doelen in deze regio, zoals hospice 
De populier in Bakel en inloophuis 
De Cirkel in Helmond en andere 
instanties die met kanker te maken 
hebben.

Deelnemen aan de Roparun brengt 
ook een aantal verplichtingen met 
zich mee. Het inschrijfgeld be-
draagt €3.275,00. Ieder lid betaalt 

zelf €60,00 en het team is verplicht  
1000 loten van €2,50 te verkopen, 
zodat alle sponsorinkomsten aan 
de Roparun gedoneerd kunnen 
worden. Running Team Laarbeek 
wil in 2015 weer een zo hoog 
mogelijk bedrag bijeen brengen 
ten gunste aan de doelen van de 
Stichting Roparun.

Vlnr: Gerda van den Heuvel, Zonnebloem Mariahout, Jan Tielemans, 
Zonnebloem Lieshout, Pieter de Jong, Zonnebloem Beek en Donk. 
Op de foto ontbreekt Jan Dekkers, Zonnebloem Aarle-Rixtel

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfi nance.nl

   Tegen een gunstig tarief
Bel voor een afspraak of informatie

0492 – 450 811

Tevens verzorgen wij ook alles 
voor ondernemer & zzp’er

Particuliere belastingaangifte
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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

LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en opgevangen 
door de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. 
Indien nodig zal hun dierenambulance rijden voor zwervende huisdieren. Mocht een eige-
naar niet gevonden worden, dan zorgt de Dierenbescherming voor opvang van het dier. Die 
opvang vindt plaats bij Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven. Dit asiel bewaart 
de zwervende dieren twee weken voor de eigenaar. Na die twee weken wordt een dier bemid-
delbaar voor een nieuw baasje.

De meldkamer dierenhulp van de Dierenbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 
0900 112 00 00. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Aanslagen Gemeentelijke Belastingen en OZB
• Landbouwgrond voor pacht
• Vlaggen in top bij nieuwbouw brede school Aarle-Rixtel
• Een iPhone voor de beste smoes
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 13 februari komen twee raadsleden van Fractie Frans Biemans en ABL aan het 
woord. 

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

Op woensdag 18 maart 2015 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van Provinciale 
Staten gehouden. Op deze dag worden bovendien ook de leden van het algemeen bestuur 
van Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel gekozen.

Stemmen bij volmacht
Het is kiezers toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepa-
lingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
• Bij de pijler Burgers en Bedrijven zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de ver-

zoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
• Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015 door de kiezer bij de gemeente 

Laarbeek worden ingediend.
• Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de maan-

dag 2 februari 2015 als kiezer zijn geregistreerd.
• Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om met een 

kiezerspas aan de stemming deel te nemen.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming 

deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiesgerechtigde is gere-

gistreerd machtigen om voor hem/haar te stemmen.
• De kiezer tekent het daarvoor bestemde gedeelte op de stempas of kiezerspas en laat 

de kaart door de gemachtigde mede ondertekenen.
• De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas over aan 

de gemachtigde.
• Ook moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 

Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
• Het overdragen van de in een volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag 

van de stemming
• In tegenstelling tot de schriftelijk aangevraagde volmacht kan de volmacht die is ver-

leend door overdracht van de stempas wel door de volmachtgever worden ingetrokken. 
Dit is mogelijk tot het moment van uitbrengen van de stem door de gemachtigde.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk 
met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Verblijft u op de dag van de verkiezing niet in de gemeente Laarbeek dan is het mogelijk om 
met een zogenaamde kiezerspas uw stem uit te brengen in een andere gemeente binnen de 
provincie Noord-Brabant of waterschap. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.

A. Schriftelijke aanvraag
• Voor deze wijze van stemmen zijn kosteloos aanvraagformulieren verkrijgbaar bij de 

pijler Burgers en Bedrijven.
• Het aanvraagformulier en de stempas (indien reeds ontvangen) moeten uiterlijk op vrij-

dag 13 maart 2015 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente Laarbeek.
• Het verzoekschrift wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij 

volmacht of per brief aan de stemming deel te nemen.
• Bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag
• Na ontvangst van de stempas dient de kiezer uiterlijk op dinsdag 17 maart 2015, 12.00 

uur, deze te overleggen bij de pijler Burgers en Bedrijven.
• Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij vol-

macht aan de stemming te mogen deelnemen.
• Bij inwilliging wordt de overgelegde stempas omgezet in een kiezerspas.

Voor nadere informatie over de komende verkiezing kunt u terecht bij de pijler Burgers en 
Bedrijven van de gemeente Laarbeek telefoonnummer 0492 469 700.

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

Voor de volledigheid melden we u dat ook het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel deze dagen 
niet bereikbaar is.

LAARBEEK – Op zaterdagmiddag 14 februari 2015 worden de sleutels van Laarbeek weer 
overgedragen tijdens de sleuteloverdracht in Laarbeek. Burgemeester Ronnes geeft ze voor 
vier dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en 
Raopersgat. Deze overhandiging zal dit jaar gepresenteerd worden in het Buurthuis Maria-
hout.

Programma
Vanaf 13.45 uur is de zaal open en vanaf 14.11 uur gaat het programma van start. Iedereen 
is hier van harte welkom. Natuurlijk is de officiële sleutelceremonie een onderdeel van het 
programma. Daarnaast zijn er ook diverse optredens van blaaskapellen, dansmariekes en de 
winnaar van het liedjesfestival. Het programma duurt tot 16.00 uur. 

Wij zien u graag op zaterdag 14 februari 2015 in het Buurthuis Mariahout.

Ook in 2015 wordt er weer de Brabantse Dorpen Derby door de provincie Noord-Brabant 
georganiseerd. Dit jaar is het thema: CULTUUR, in de breedste zin van het woord. 
Voor de beste initiatieven worden negen geldprijzen van € 10.000,- en enkele hoofdprijzen 
uitgereikt. Op de site www.brabant.nl/dorpenderby staat meer informatie. Tot 11 maart 2015 
kan er aangemeld worden.

De vier Laarbeekse dorpsraden zijn gevraagd om dit initiatief van de Provincie Noord-Brabant 
onder de aandacht te brengen van een ieder, die zich bezig houdt met cultuur of ideeën in 
het dorp over heeft. 
• Dorpsraad Beek en Donk
• Dorpsraad Lieshout
• Dorpsplatform Aarle-Rixtel
• Zorg-om-het-dorp Mariahout

Meld u aan, als u een leuk idee of project hebt! 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Runnersclub Lies-
hout voor het organiseren van de Oranjeloop in de Dorpsstraat en omgeving in Lieshout op 
zondag 26 april 2015 van 9.45 tot 14.00 uur (verzonden 29 januari 2015).

Wijziging Drank- en Horecavergunning aan Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout 
De burgemeester heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet met de toevoeging van twee leidinggevenden voor Bavaria Brouwerij-
café, heuvel 5 in Lieshout (verzonden 29 januari 2015).

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

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Gemeente actueel Verkiezing Provinciale Staten / Waterschap 2015

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Sleuteloverdracht carnaval

Brabantse Dorpen Derby

Verleende vergunningen

Drank- en Horecawet

Handboek en Beleidsregels Nadeelcompen-
satie Kabels en Leidingen Laarbeek 2015
Opvang en ophalen zwerfdieren in Laarbeek 
door Dierenbescherming
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Ontheffing sluitingsuren
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing te verlenen voor:
• het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Posof Dönor, Smalleweg 
45 in Beek en Donk. Deze ontheffing geldt tijdens carnavalszondag 15 februari 2015 
van 15.00 tot 2.00 uur de dag daarop volgend (verzonden 29 januari 2015),

• het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Eethuis Saray, 
Dorpsstraat 4 in Aar-le-Rixtel. Deze ontheffing geldt tijdens carnaval, zondag 15 febru-
ari 2015 van 02.00 tot 03.00 uur en maandag 16 februari 2015 tot en met donderdag 19 
februari 2015 van 01.00 tot 02.00 uur (verzonden 29 januari 2015),

• het verruimen van de sluitingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013 (APV) aan: Eethuis Alanya, 
Dorpsstraat 55 in Aarle-Rixtel (verzonden 29 januari 2015).

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit              Verzonden
Hertog Janstraat 19 Lieshout vergroten van een woning         bouwen            28-01-2015
De Stater 26 Lieshout uitbreiden van een bedrijfshal bouwen                28-01-2015
Jan van Amstelstraat 4 Beek en Donk   tijdelijke woonunit bouw/planologie 28-01-2015
Molenweg 92-94 Beek en Donk bouwen van twee woningen     bouwen         02-02-2015
Dr. Timmerslaan Beek en Donk  vervangen kozijnen bouwen        02-02-2015
1a t/m 1g

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

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

• In verband met de carnavalsoptocht in Mariahout en Lieshout zijn de Provinciale Weg, 
Ginder-door en een gedeelte van de Mariastraat afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 15 februari 2015 van 12.00 tot 17.00 uur.

• In verband met de carnavalsoptocht in Beek en Donk is het Piet van Thielplein in Beek 
en Donk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zondag 15 februari 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern   Ingediend d.d.  Werkomschrijving
Muzenlaan 75 Beek en Donk   28-01-2015       veranderen garage in speelkamer
Pater de Leeuwstraat Beek en Donk   28-01-2015       kappen van een eik
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kasteelsingel 1 Beek en Donk 28-01-2015 verwijderen van asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende ontheffi  ngen

Verleende omgevingsvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Carnaval in de bol?

Deze drie jonge zwanen heb ik gefo-
tografeerd in het kanaal bij Bavaria in 
Lieshout. Zou er dan toch ooit wat bier 
van Bavaria in het kanaal terechtkomen 
of hebben deze drie al carnaval in hun 
bol?

Carnaval moet nog beginnen, maar 
deze zwanen staan nu al op hun kop. 
Wat moet dat komend weekend wel 
niet worden!

In Aarle-Rixtel hebben we Ganzegat 
maar ik zie hier alleen maar Zwanegat, 
de eenden op de achtergrond denken er 
het zijne van. Nee, alle gekheid op een 
stokje: deze jonge zwanen zijn aan het 
grondelen, ze zijn op zoek naar water-
planten om te eten.

Dat het nog jonge zwanen zijn kan je 
zien aan de lichtbruine kleur. Later 
krijgen ze hun prachtige witte kleur. Ook 
in ons Mooie Laarbeek broeden ieder 
jaar op diverse plaatsen deze prachtige 
gracieuze vogels en is het genieten als je 
ze met hun indrukwekkende spanwijdte 
van 2.40 meter over ziet vliegen.

Ik zou zeggen geniet komend weekend 
van de carnaval, maar ook van onze 
Mooie Laarbeekse Natuur!  Alaaf!  

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kanaal bij Bavaria 

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl
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Elisabethplaats 4   
5421 LC Gemert   
0492-363038  
gemert@woonplezier.nl   
www.woonplezier.nl

Bart Verbakel
Registermakelaar/taxateur 

TE KOOP
Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van

deze 2 unieke woningen!!  Ginderdoor 26 en 28 in Mariahout. 

Op slechts enkele minuten van de dorpskern 
ligt dit luxe gebouwde, vrijstaande landhuis 
van 800 m3. De jonge woning (2002) is in-
gedeeld met 7 slaapkamers en 2 badkamers. 
Geschikt voor begane grond bewoning of 
grote gezinnen. Liefhebbers van veel grond 
opgelet. De huidige vraagprijs van € 499.500 
k.k. is gebaseerd op een perceel van ca. 
1.100 m2. Indien gewenst is er grond bij te 
kopen.

Landelijk gelegen vrijstaande woonboerderij 
uit ca. 1895 met 1.836 m2 grond op korte 
afstand van de kern Mariahout. 
Eventuele extra grond is tot 3.600 m2 bij te 
kopen. 
De woning van ca. 1300 m3 is grotendeels 
bewoonbaar, maar dient grondig 
gerenoveerd te worden en biedt derhalve tal 
van mogelijkheden. 

Ginderdoor 26

Ginderdoor 28

€ 499.500 k.k.

€ 349.000 k.k.

NEEM CONTACT VOOR EEN BEZICHTIGING! DE KOFFIE STAAT KLAAR!

U bent van harte welkom om de woningen vrijblijvend te komen bezichtigen. 
Neem gerust contact op met ons kantoor voor het inplannen van een individuele 

bezichtiging. 

Volg ons ook via diverse Social Media!

Mooi UIT in Laarbeek

21.00 - 01.00 uur         I.D. of Schoolpas verplicht       13 t/m 17 jaar

ZATERDAG 14  februariZATERDAG 14  februariZATERDAG 14  februari

GENRE’S: HOUSE, TOP40 & APRÈS SKI          KAARTVERKOOP €7,00 ENTREE        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PartyAnimals

MAANDAG 16 februariMAANDAG 16 februariMAANDAG 16 februari

NOG SLECHTS ENKELE KAARTEN 
BESCHIKBAAR VOOR ZATERDAG

Carnaval bij voetbalvereniging ASV’33 
Aarle-Rixtel – In de kantine van ASV’33 wordt vrijdag 
13 februari de carnaval ingeluid met een carnavals-
feest met een vol programma. De kantine is geopend 
vanaf 17.45 uur, ze beginnen met het jeugdcarnaval 
en daarna is het feest voor de senioren.  

Het programma is van 18.00 tot 20.00 uur voor de 
jeugd, een avond vol entertainment en interactie. 
Iedereen is hier welkom, broertjes, zusjes, vriendjes, 

papa’s en mama’s. Vanaf 20.30 uur is het ‘Don’t 
keep calm it’s freaky Friday’. Een carnavalsfeest 
voor de senioren met DJ Ronald Lentjes, de prins 
bekendmaking en optredens van Rob van Elst en 
Freddy van den Elzen. De nieuwe carnavalsprins 
van ASV’33 wordt gekozen. De hints tot nu toe 
zijn: 1. Voetbalt actief! 2. Houdt van de derde helft! 
3. Weet niet van ophouden! 4. Ondernemend! 5. 
Houdt van een feestje! 6. Mannen onder elkaar!

Megasfeer met Toppers Tribute Carnavalsprogramma Teugelders van Ganzendonck

Beek en Donk – Een kaartverkoop voor het 
concert van de ‘Toppers Tribute’ is er niet. 
Diegenen die op carnavalsmaandag bij de 
Tapperij binnen kunnen, hebben dus gewoon 
geluk. Dat er een megasfeer is die avond, is 
wel zeker. 

De grootste hits en de meezingmedleys die 
iedereen kent van de grote concerten in de 
Amsterdam Arena komen ook tijdens het eve-
nement ‘Luuk’s Wérreldse Tobpers!’ allemaal 
voorbij. Er is echter wel één groot verschil; een 
kaartje kopen van minimaal €45,00 is dit keer 
niet nodig. De toegang is namelijk helemaal 
gratis!

Waar Prins Luuk XLIII zich wel wat zorgen 
om maakt is de invulling van het resterende 

deel van deze geweldige avond. Zo verwacht 
hij van het ‘NK Tobbedansen’ echt helemaal 
niets. Wie er daadwerkelijk ‘Niet Kunnen 
Tobbedansen’ wordt echter pas maandag dui-
delijk. Wat de Prins wel leuk vindt is het feit dat 
hij vele keren op de foto mag met zijn gasten 
voor het maken van de ‘Luukske Selfies’. Of 
dat na 100 selfies nog steeds leuk is zal blijken. 
Medelijden heeft hij nu al met ‘D’n Grotste 
Tobper 2015!’. Met de meetlat bij de hand zal 
Luuk XLIII eigenhandig bekijken wie voor deze 
twijfelachtige eretitel in aanmerking komt. 

Hoe dan ook wordt het een prachtige avond 
met een hoog ‘meezing’ en ‘meefeest’ gehalte. 
De 55-jarige Teugelders nodigen iedereen van 
harte uit mee te komen feesten. 

Beek en Donk – De Teugelders van Ganzendonck 
hebben in het 55-jarig jubileumjaar een prachtig 
programma waaraan iedereen volop gezelligheid 
en plezier kan beleven. Een hoogtepunt is de komst 
van de ‘Toppers Tribute’ op maandagavond bij Café/
Zaal De Tapperij. De sfeer van een volle Amsterdam 
Arena wordt die avond op een iets kleinere schaal 
nagebootst. De toegang is gratis en vol is vol. 

Een ander hoogtepunt is de zaterdagavond. 
Feestzanger Frank Hoek (bekend van de Bad 
Brothers) komt alle carnavalsvierders op de eer-
ste officiële dag van carnaval 2015 opwarmen en 
zweept het feestgedruis al meteen tot grote hoog-
te op tijdens de officiële Housewarming. Voor de 
jeugd zijn de hoogtepunten de dagelijkse feesten 
in de eigen residentie, het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg. De Ganzendonckse optocht, de 
carnavalsviering op zondag, en de boerenbruiloft 
op dinsdag zijn de jaarlijks terugkerende hoogte-
punten. Op carnavalszondag vindt vanaf 16.00 uur 
de prijsuitreiking plaats van de kinderoptocht. Deze 
wordt vanaf 20.00 uur gevolgd door de prijsuit-
reiking van de ‘grote’ optocht. Beiden vinden op 
verzoek van veel optochtdeelnemers weer plaats in 
muziekcentrum ‘t Anker.

Het programma:
Zaterdag 19.00 uur - Jeugd & Tiener carnaval in het 
Ontmoetingscentrum.
Zaterdag 20.30 uur – Housewarming bij café zaal 
de Tapperij.
Zondag 12.00 uur – Carnavalsviering in de 
Michaelkerk.
Zondag 14.45 uur - Ganzendonckse Optocht
Zondag 16.00 uur - Ganzendonck Draait Door! In 
muziekcentrum het Anker.
Zondag 19.00 uur - Jeugd & Tiener carnaval in het 
Ontmoetingscentrum.
Maandag 14.00 uur - Klên Debberkesbal in het 
Ontmoetingscentrum.
Maandag 14.00 uur - Middag Neij Prinsen Garde 
bij café zaal Dave v.d. Burgt.
Maandag 19.00 uur - Jeugd & Tiener carnaval in 
het Ontmoetingscentrum.
Maandag 20.30 uur - Wérreldse Tobpers bij café 
zaal de Tapperij.
Dinsdag 12.11 uur – Boerenbruiloft bij café zaal de 
Tapperij.
Dinsdag 19.00 uur - Jeugd & Tiener carnaval in het 
Ontmoetingscentrum.
Dinsdag 20.30 uur - Ganzendonck was Wérrelds!! 
bij café zaal de Tapperij.
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CARNAVAL 2015

Mariahout - Nog een paar dagen en 
dan barst het grote Carnavalsfeest los 
in het Heidurp.  Zaterdagmiddag star-
ten ze met de heilige mis in Mariahout 
en aansluitend de sleuteloverdracht in 
het Buurthuis, om vervolgens om 18.45 
uur in het Buurthuis verder te gaan met 
de interactieve spelshowavond voor de 
jeugd. 

Na het Buurthuis kun je naar de Pelgrim 
om daar samen met Bressband BOB uit 
Best een groot feest te maken. Een ge-
weldige band die bestaat uit een groep 
van 16 enthousiaste muzikanten. Zij on-
derscheiden zich door hun muziekkeuze 
gecombineerd met show. Hun muziek-
keuze bestaat uit verschillende soorten 
herkenbare en populaire pop-, soul- en 
rockmuziek. Zij beschikken over een 
uniek, eigen geluid wat door het publiek 
enorm gewaardeerd wordt. 

Op zondag  is de optocht, waar heel het 
Heidurp aan meedoet of langs de kant 
staat. De prijsuitreiking van de optocht 
vindt plaats bij Café/Zaal  De Pelgrim om 
19.00 uur. Een dag later, maandag, gaan 
ze eerst gezamenlijk ontbijten met de prins 
om vervolgens weer naar het Buurthuis te 
gaan voor een geweldige jeugdmiddag. 
Op maandagavond een nieuwe opzet van 

Café de Pelgrim; ‘DJ crew on tour’ Deze 
avondvullende feestact bestaat uit de vol-
gende ras echte feest-dj’s: DJ Stephan, 
DJ Passie.nl en DJ Mike van Dijk. Dit trio 
vormt samen een van de leukste en meest 
interactieve feestacts van Nederland, de 
DJ Crew. Deze show staat garant voor 
een superfeest, waar nog lang over na 
gepraat gaat worden. Voor deze 3 top-
dj’s is gek namelijk nooit gek genoeg. Met 
hun allround feestmuziek, ludieke interac-
tieve spellen, te gekke give-aways, sfeer 
verhogende presentatie, live zang en het 
unieke decor. 

Op dinsdagmiddag is het piratenfestijn bij 
Café/Zaal de Pelgrim, met het schot voor 
de boeg en het bierpul schuiven. Wie o 
wie gaat de felbegeerde eerste plaats in 
de wacht slepen? Met natuurlijk weer 
voor in de zaal de allerkleinste waar de 
jeugdcommissie deze ook het schot voor 
de boeg laten uitvoeren en zo nog veel 
meer. Dit is een kleine greep van de activi-
teiten die in het Heidurp te doen zijn, het 
volledige programma is natuurlijk altijd 
nog terug te vinden in de mooie Heizot, 
die iedereen huis aan huis gekregen 
heeft. Verder wenst de carnavalsvereni-
ging iedereen een geweldige carnaval toe 
en zien jullie graag op één van bovenge-
noemde activiteiten.

Ganzegat is klaar voor de Carnaval

Jeugdtrio Ganzegat gaat alles op z’n kop zetten

Aarle-Rixtel – Carnavalsstichting 
Ganzegat heeft een druk carnavalspro-
gramma voor de boeg. Van gekostu-
meerd bal naar de carnavalsmis, van op-
tocht naar dweilen. En als afsluiter een 
disco dance party.

Carnavalszaterdag
Traditioneel wordt zaterdagmiddag om 
16.15 uur carnaval in Ganzegat ge-
opend door de kurk uit het Ganzentrio 
te trekken. Dit jaar gebeurt dat door 
Opperganzetrekker Ton Engels. Na een 
lekker borreltje barst de carnaval echt los 
in Ganzegat. ’s Avonds is er in de tent 
het traditionele en altijd gezellige gekos-
tumeerde bal. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij het inschrijfpunt in de tent. 
De muzikale omlijsting is in handen van 
de band ‘Challenge’.

Carnavalszondag
Op carnavalszondag starten ze om 9.30 
uur met een carnavalsmis die wordt voor-
gegaan door Pater Wester. Het gelegen-
heidskoor luistert de mis muzikaal op. 
Om 12.30 uur start de Ganzegatse op-
tocht. Aansluitend is in de tent de prijs-
uitreiking voor de jeugd met een optre-
den van Super Cindy. Rond 21.00 uur is 
de prijsuitreiking voor de volwassen met 
medewerking van de bekende band ‘No 
Exit’.

Carnavalsmaandag 
Op carnavalsmaandag gaat men ge-
zellig dweilen met een aantal dweilor-
kesten uit Ganzegat en de regio. Naast 
Ganzegats hofkapel zijn dat Hoopvol, ’t 
Inventieleke, Os Malandros, VTOP en 

BBC.  De kleur Magenta komt op deze 
Magentamaandag natuurlijk tot uiting. 
Knallende feestavond met de Partyhosen
Maandagavond  is er in de tent een ge-
zellige Duitse avond met de Partyhosen 
en der Kleino.  Trek dus je lederhose en 
dirndl aan en maak er samen een gezellig 
feestje van.

Carnavalsdinsdag
Carnavalsdinsdag staat overdag in het te-
ken van Dolle dinsdag. Vanaf 11.11 uur 
is er een gevarieerd programma met hu-
mor, flauwekul, een loterij, de veiling van 
het carnavalsschilderij en lekker eten. Het 
schilderij, vorig jaar een prachtexemplaar 
geschilderd door Rianne Verschuuren, 
wordt dit jaar geschilderd door Maartje 
Cornelissen. Verder is er onder andere 
een optreden van Rob Schepers uit 
Sterksel. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
ingang van de zaal.

Disco Dance party
Op dinsdagavond vindt in de tent achter 
de Vrienden een heuse Disco Dance Party 
plaats, compleet met verlichte dansvloer 
en disco- en carnavalsmuziek uit de jaren 
tachtig.  Wellicht zijn er ook nog veras-
sende optredens te zien. Entreekaarten 
à €10,00 per stuk zijn verkrijgbaar bij 
Dorpscafé de Vrienden, Grand Café Stout 
of via de stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat bij Edelsmid Johan van Bakel. 
Bij de entree van €10,00 zijn 5 consump-
tiebonnen inbegrepen. Vanaf 23.11 uur 
gaan ze langzaam richting sluiting van 
carnaval 2015 en nemen ze afscheid van 
Prins Cellus den Uurste en Prinses Ingrid.

Optocht, straat en gevelversiering
Aanmelden voor de optocht kan via de 
website. Op www.ganzegat.nl kun je het 
reglement en een inschrijfformulier vin-
den. 

Aarle-Rixtel – Jeugdprins Tim, 
jeugdprinses Lumy en kleinvorst 
Florian waren zaterdag aanwe-
zig bij de 2e Ganzekwekavond. 
Ze stonden samen op het grote podi-
um met prins Cellus en zijn gevolg.

Het was een avondvullend pro-
gramma met onder andere Andy 
Marcelissen, Rob van Elst, Gans 
Anders, Jeroens Clan, de Bruurs 
en de Biermannen. Het jeugdt-
rio heeft enorm genoten van deze 
kwekavond.

Jeugdprins Tim, jeugdprinses Lumy 
en kleinvorst Florian luiden de carna-
val donderdag 12 februari in met het 
‘Muziek is Cool’ Carnavalsconcert. Een 
dag later (vrijdag 13 februari) zijn zij 
bij voetbalvereniging, voor de onthul-
ling van de prins van ASV’33. Zaterdag 
gaan ze pas echt los, met het afhalen 
van prins Cellus en de sleutelover-
dracht in Mariahout. ́ s Avonds openen 
zijn in hun eigen jeugdresidentie het 
carnavalsbal. Iedereen van 8 t/m 15 
jaar is van harte welkom van 19.00 t/m 
22.30 uur in de Ganzezaal aan de Jan 
van Rixtelstraat 30. Op zondagavond 

is er een gekostumeerd bal, maandag-
avond een heuse disco met blacklight 
en op dinsdag de grootse slotfinale.

Voor de allerkleinste hebben ze op 
maandag- en dinsdagmiddag een 
leuke kindermiddag met onder an-
dere Ronnie Ballonie en Clown Dico. 
Je bent van harte welkom van 14.00 
t/m 16.30 uur. Het jeugdtrio ziet jul-
lie graag terug op een van deze mid-
dagen of avonden in de Ganzezaal. 
Samen hopen zij met jullie het motto 
te kunnen uitvoeren: ‘Zet alles maar 
op z’n kop’. Alaaf alaaf alaaf.

Carnaval in het Heidurp barst weer los

Carnaval bij Sparta’25

UW ZORG, ONZE BORG
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assurantie- en fi nancieel bedrijf.

Wij kunnen u een onafhankelijk, vrijbijvend 
en deskundig totaaladvies geven, 
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Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Housewarming – baden in luxe!
Beek en Donk - De bezoekers van de 
‘Housewarming’ op carnavalszaterdag 
bij de Tapperij gaan baden in luxe. Er 
zijn video-opnames opgedoken van 
de voorbereidingen van het niet be-
scheiden feestje dat Prins Luuk XLIII 
en Prinses Marianke voor hun gas-
ten in petto hebben, waarmee ze de 
Wérreldse carnaval willen gaan op-
warmen. Hieruit blijkt dat op werkelijk 
niets wordt bespaard. De beelden zijn 
te zien op www.teugelders.nl.

Gezien hun afkomst is het begrijpelijk 
dat er ook een aantal buitenlandse gas-
ten over komen om het feestje bij te 
wonen. De eersten met adellijk bloed 
zijn afgelopen al in Ganzendonck aan-
gekomen en verblijven in de, tijdelijk 
tot luxe hotel omgebouwde, Tapperij. 
Ook de Kerkstraat wordt onherken-
baar, zo vermoedt men. Zoals te zien 

in het filmpje stellen de buitenlandse 
gasten hoge eisen. Niet alleen aan hun 
verblijf, maar ook wat betreft het ver-
voer.
Een aantal koninklijke bezoekers ston-
den er op dat Frank Hoek het feest 
compleet zou maken. De helft van het 
populaire duo Bad Brothers is dan ook 
gecontracteerd voor deze avond. “Dat 
kan er ook nog wel bij”, aldus Prins 
Luuk, die zich hierdoor langzamer-
hand wel wat zorgen over de kosten 
van het feestje begint te maken. Om 
het leed wat te verzachten vragen de 
Teugelders om het prinsenpaar die 
avond te verblijden met een leuk ludiek 
cadeautje. “Je hebt vast nog iets op 
zolder liggen waar je niets mee kunt”, 
zegt voorzitter Guido Klessens van de 
carnavalsstichting. “Zelf heb ik ze al 
een ‘wérrelds’ presentje gegeven”.

Beek en Donk - Het is de carnavalscom-
missie weer gelukt om een mooi pro-
gramma in elkaar te zetten. Op vrijdag 
wordt er afgetrapt. Vanaf 20.00 uur 
is iedereen welkom om de bekend-
making van de prins mee te maken. 
Maar natuurlijk haalt kletser Toontje 
menig Spartaan flink door de mangel. 
Dus heb je zin in een gezellig feestje, 
de dj zorgt voor passende muziek. 

Op zaterdag is het de jeugd die het 
feestje viert. De ochtend is gevuld met 
verkleed zaalvoetbal in D’n Ekker. In 

een lange stoet die wordt geleid door 
de jeugdprins wordt gelopen naar het 
clubgebouw, rond 13.00 uur. Er vinden 
diverse optredens plaats en er zijn ook 
spellen waar leuke prijsjes mee te verdie-
nen zijn. Clown Dico zorgt ook voor ver-
rassend vermaak. Kom gerust eens kijken 
naar dit leuke kindercarnavalsfeest. 

Op maandag zorgen de dj en de Milka’s 
voor de muziek. D’n opkikker wordt weer 
uitgereikt aan iemand die deze verdiend. 
Iedereen is welkom om in het clubge-
bouw een gezellig feestje te bouwen. 
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Boerdonk - Nog een paar nachtjes weinig sla-
pen en het is zover. Op carnavalsdinsdag 17 
februari neemt vanaf 12.00 uur de spanning toe 
voor het aanstaande paar Pascal Timmers en 
Mieke van Deursen en hun getuigen. Zijn er be-
zwaren die door de notaris toegekend worden 
of loopt het allemaal met een sisser af en gaan 
ze er wederom een knallend feest van maken?

Volgens het aanstaande paar is er geen speld 
tussen te krijgen en is het laatste zeker het geval. 
De middag begint met het aanhalen van het 
bruidje, omstreeks 11.30 uur, waarna in Den 
Hazenpot de koffietafel om 12.00 uur ge-
reed is. Hiervoor dien je een kaartje te ko-
pen. Na de koffietafel, omstreeks 13.00 uur, 
kan iedereen aansluiten en genieten van de 
trouwerij met diverse optredens van de dans-
groepen van de Zandhazen, dweilorkest 
Tismarwadegewendbent, bezwaarmakers on-
der toezicht van notaris van den Tillaar en een 
verrassingsact. Aansluitend vindt de recep-
tie plaatsvinden omstreeks 14.30 uur. Daarna 
barst het feest los. De middag is voor iedereen 

toegankelijk die het paar wil komen feliciteren. 

Wil je gezellig met het paar mee eten dan dien 
je hiervoor zoals gezegd een kaartje te kopen. 
Kaartjes zijn te verkrijgen in Den Hazenpot al-
waar ook de bruiloft plaats vindt. Volwassenen 
betalen €10,00 en kinderen tot en met groep 8 
betalen €4,00. 
        
Als je met de optocht met het paar mee wil 
lopen, kan dit. Ze verzamelen op carnavals-
maandag 16 februari, om 12.30 uur, bij Fransen 
Gerrits mengvoeders.

Boerdonk - Na de 3 punten vorige week in 
Venhorst, was zondag Menos 2 de tegenstander. 
Dit team staat momenteel onderaan met slechts 
5 punten uit 13 wedstrijden, terwijl Boerdonk 
2, na 13 wedstrijden al 31 punten heeft en bo-
venaan staat in de competitie. Dit geeft wel een 
vertekend beeld door de vele afgelastingen. Zo 
heeft de nummer twee VCO 1, twee wedstrijden 
minder gespeeld en 27 punten. 

Het was erg koud door de straffe wind die over 
het veld joeg, dit maakte dat er maar een hand-
vol trouwe toeschouwers waren toegestroomd . 
Het eerste kwartier hadden de spelers hier ook last 
van, maar toen ze goed warm werden, was het 
Freek Otten, die met een goede vrije trap voor 
het eerst de keeper van Menos op de proef stelde. 
In de 17e minuut was het Erik v.d. Berg die na 
een redelijke aanval door Thijs Jaspers in scorings-
positie werd gebracht en met een fraaie schuiver 
voor de 1-0 zorgde. Boerdonk bleef de bovenlig-
gende partij en gaf nauwelijks kansen weg, maar 
dat deed Menos ook niet. Freek Otten was dicht 
bij de 2-0, maar zijn prima kopbal ging maar net 

over. Toch wist Freek iets later voor de 2-0 te zor-
gen, door een kopie van de eerste goal te maken. 
Hiermee gingen beide ploegen rusten. 

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Een aanval-
lend Boerdonk, en een tegenstander die de schade 
zo beperkt mogelijk wil houden. Hierdoor werd 
het een niet al te spannende wedstrijd en konden 
de Boerdonkenaren simpel uitlopen naar 4-0 door 
twee treffers van Erik v.d. Bosch. Een van zijn tref-
fers was een prachtig afstandsschot, waar je de 
koude handen nog voor warm kon slaan. Door 
deze overwinning is de voorsprong op nummer 
twee nu 7 punten, de druk ligt nu bij VCO.

Boerdonk - Tijdens de tentoonstelling ‘50 Jaar 
KBO Sint Servatius Erp-Keldonk-Boerdonk’ wordt 
een boek uitgegeven onder de titel ‘50 Jaar Actief’. 
Een werkgroep, bestaande uit leden van KBO en 
Heemkundekring Erthepe, heeft hiervoor de afge-
lopen maanden het nodige voorwerk gedaan. 

Thans is het boek bij de drukker voor de definitieve 
vormgeving. In ongeveer 100 pagina’s wordt de 
geschiedenis van de KBO van 1963 tot 2013 be-
schreven en ruim geïllustreerd met foto’s en diverse 
anekdotes. Er wordt een beperkte oplage gedrukt 
en daarom bieden zij u nu al de kans om in te teke-
nen, zodat u later niet achter het net vist. De prijs 

van het boek in full 
colour en harde kaft 
bedraagt €15,00. 
Bestellen kan via se-
cretariaat@erthepe.nl 
of door een onderte-
kend schrijven te richten aan het Raadhuis, Hertog 
Janplein 9, 5469 BK Erp. Het boek ligt dan voor 
u gereserveerd tijdens de tentoonstelling ‘50 Jaar 
KBO’ die begint in het weekend van 28 maart en 
29 maart. Tijdens deze tentoonstelling is het boek 
uiteraard ook te koop voor overige belangstellen-
den, zolang de voorraad strekt.

Boerdonk - Al weken werd er druk gespeculeerd: 
“Nee met die half verregende dag op zondag komen 
we nooit in de top 10.” Helemaal verbaasd hoorden 
ze dat ze bij de laatste drie wedstrijden zaten die 
streden om de titel Standaardwedstrijd van het Jaar. 

Driemaal
In 2012 waren ze nummer 2, in 2013 waren 
ze nummer 2, en in 2014 zijn ze nummer 1! 
Ontzettend bedankt aan alle bezoekers van www.
tractorpulling.nl die op hun wedstrijd gestemd 
hebben. Voor hen en al hun vrijwilligers is dit een 

enorme pluim op het weekend dat ze elk jaar zo 
goed mogelijk willen organiseren. Uiteraard ook 
ontzettend bedankt aan al de deelnemers en spon-
soren, want zonder hen is dit alles niet mogelijk.

Afscheid
Deze uitreiking was voor hen een afsluiting van 
een week met uitersten. Ze hebben namelijk eer-
der deze week afscheid moeten nemen van Wesley 
van Uden, die door een noodlottig ongeval om het 
leven is gekomen. Deze prijs is dan ook een laatste 
eerbetoon van hen aan hem. 

MooiBoerdonk
Boerdonk 2 blijft winnen

Nieuwe trainingspakken dames RKSV Boerdonk

Boek ‘50 Jaar Actief’ KBO Erp-
Keldonk-Boerdonk

Driemaal is scheeprecht – Boerdonk nummer 1

Wordt Boerenbruiloft Boerdonk weer een 
knallend feest?

Boerdonk 2 wist met 4-0 te winnen van Menos 2

Het boerenbruidspaar en hun 
getuigen hebben er zin in

Boerdonk - In De Blauwe Kei in Veghel vond 
donderdag 29 januari de spectaculaire ont-
knoping van de Rabobank Clubkas Campagne 
plaats. Maar liefst 171 verenigingen en/of 
stichtingen hadden aan de actie meegedaan en 
onder deze clubs werd €110.000,00 verdeeld.

Vrouwen van Nu Boerdonk was één van deze 
verenigingen die heeft meegedaan. En met 

succes. Vrouwen van Nu Boerdonk heeft maar 
liefst 139 stemmen gekregen! Zij willen dan 
ook alle mensen, leden en niet-leden, die op 
hen gestemd hebben heel hartelijk bedanken. 
Door uw stem en het geldbedrag wat ze daar-
door van de Rabobank ontvangen, kunnen zij 
allerlei activiteiten organiseren. Nogmaals har-
telijk dank en ze hopen volgend jaar weer op u 
te kunnen rekenen.

colour en harde kaft 

Theo Opheij Hekwerken sponsort nieuwe trainingspakken voor de dames van RKSV Boerdonk

Rabobank Clubkas Campagne

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

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

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

Mooi Dier       Naam: Rianne
      Leeftijd:     4 jaar

Voor Rianne zoeken we een baasje bij wie ze in huis mag 
komen wonen en niet naar buiten kan. Rianne heeft 
een klein hartruisje en daarom kan ze niet gesteriliseerd 
worden, de narcose zou een te groot risico voor haar 
zijn. Voor haar hartruisje heeft ze geen medicijnen nodig 
en ze heeft er verder ook geen last van. Rianne vindt 
het binnenshuis blijven niet erg, ze heeft een rustig en 
aanhankelijk karakter. Als ze van het baasje regelmatig 
een aai en knuffel krijgt, lekkere brokjes, af en toe heerlijk 
blikvoer en een zacht en warm mandje dan ziet Rianne 
de toekomst met haar nieuwe baasje helemaal zitten. Het 
kan toch niet zo zijn dat Rianne haar leven moet slijten 
in het asiel door dit hartruisje, Rianne heeft namelijk een 
hartje van goud!

Wanneer u geïnteresseerd bent in Rianne, bent u welkom 
tijdens openingsuren bij de dierenopvang of kunt u onze 
site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Op zoek...
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DORPSONDERSTEUNER

Laarbeek – Ieder jaar dient de gemeente Laar-
beek een bepaald aantal vluchtelingen in de 
gemeente huisvesting te geven. Deze vluchte-
lingen krijgen begeleiding vanuit welzijnsin-
stelling ViERBINDEN. Medewerkster Monica 
Vervaart coördineert dit project ‘Vluchtelingen-
werk Laarbeek’.

Plaatsing van vluchtelingen
Iedere gemeente heeft een taakstelling vanuit de 
overheid om vluchtelingen op te nemen. Deze 
taakstelling wordt per half jaar vastgesteld. Voor 
de eerste helft van 2015 is dat 18 personen. De 
afgelopen periode zijn het voornamelijk Syrische 
vluchtelingen geweest die een woning hebben 
gekregen in Laarbeek. Voor de komende tijd zijn 
het met name mensen uit Eritrea. Monica: “Het 
COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) 
koppelt vluchtelingen aan gemeentes waaraan 
binnen 10 weken een aanbod gedaan moet 
worden. Vanaf dit moment start de samenwer-
king met gemeente en de woningstichting.”

Intensieve begeleiding 
Zodra de vluchteling(en) in het nieuwe huis 
woont, staat er direct een vrijwilliger van ViER-
BINDEN op de stoep om de begeleiding op te 
pakken. “Wij werken met zeven vrijwilligers. Wij 
streven ernaar dat twee vrijwilligers samen elke 
keer een casus oppakken.” Alle vluchtelingen 
krijgen twee jaar hulp aangeboden vanuit ViER-
BINDEN. Monica: “Het eerste jaar is dit heel in-
tensief. Wij leren de asielzoekers alles over het 
leven in Nederland, zodat er zelfredzaamheid 
ontstaat. Hierbij kan gedacht worden aan de 
Nederlandse taal, het regelen van allerlei zaken 

om hier te kunnen wonen en de financiën, maar 
ook aan heel simpele dingen, bijvoorbeeld het 
uitleggen van hoe het openbaar vervoer hier 
werkt, hoe we hier omgaan met afval of hoe 
een thermosstaat werkt.”

Boeiend vrijwilligerswerk
Na het eerste jaar worden de vluchtelingen 
steeds meer losgelaten, zodat ze na twee jaar 
hulp vanuit ViERBINDEN zichzelf kunnen ‘red-
den’ in de Nederlandse samenleving. De asiel-
zoekers komen allemaal uit een ander land op 
deze wereldbol. Monica vertelt: “Er is vaak een 
enorm cultuurverschil. Ook is er een taalbarrière, 
waardoor je soms zelfs met hand- en voetgeba-
ren moet praten. Soms komt een asielzoeker als 
jonge alleenstaande hier wonen, terwijl je weer 
een andere keer een casus krijgt met een groot 
gezin. Die diversiteit maakt het werk ontzettend 
boeiend en heel leuk.” 

Het opbouwen van een netwerk
Monica benadrukt dat het heel belangrijk is dat 
de asielzoekers in Laarbeek een netwerk op 
gaan bouwen. “Na twee jaar begeleiding mo-
gen zij nog steeds bij ons aankloppen, maar we 
nemen wel meer afstand. In de twee jaar dat 
we intensief contact met ze hebben, proberen 
we een netwerk op te bouwen. De ene keer 
lukt dit beter dan de andere keer. Soms komen 
hier alleenstaanden binnen, die heel eenzaam 
zijn en hier echt niets hebben. Terwijl er ook 
soms asielzoekers komen die om kunnen gaan 
met de Nieuwe Media en daardoor al een eigen 
netwerk hebben opgebouwd, vaak ook buiten 
Laarbeek.”

Vrijwilliger worden
Het vrijwilligersteam van ‘Vluchtelingenwerk 
Laarbeek’ is nog op zoek naar versterking. “Ie-
dereen kan zich hiervoor aanmelden. We zien 
vaak dat onze vrijwilligers een bepaalde affini-
teit met dit thema hebben. Dit kan zijn in het 
gebruik van vreemde talen, maar ook kennis en 
ervaring in de zorg. Ook wij spreken niet alle 
talen, maar door de ervaring weet je wel hoe 
je met taal om moet gaan en leer je hoe je kunt 
communiceren met mensen. Naast vrijwilligers 
die zich inzetten in de thuissituatie van

vluchtelingen, is Vluchtelingenwerk ook op zoek 
naar mensen die zich verdienstelijk willen maken 
tijdens het spreekuur. Hier kunnen de mensen 
bijvoorbeeld terecht met hun post. Iedereen is 
daarom van harte welkom om zich aan te mel-
den als vrijwilliger!” 

Interesse
Heb je interesse? Geef dit dan door aan Monica 
Vervaart. Dit kan per telefoon: 0492-328804 of 
per e-mail: mvervaart@vierbinden.nl. 

Vluchtelingenwerk Laarbeek maakt zich hard voor asielzoekers 
“Deze vorm van vrijwilligerswerk is heel boeiend”

Vrijwilligster vluchtelingenwerk Els de la Patra met Anmar Shawi uit Syrië

ViERBINDEN.NL

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

Gevraagd

Scouting Lieshout/Mariahout is op zoek 
naar een enthousiaste man/vrouw die 
het leuk vindt om te komen helpen bij de 
welpen. Tijden is van 18.30u tot 20.30u.

Sinds een paar jaar brengt het 
Maatjesproject in Laarbeek mensen 
die in een sociaal isolement leven 
samen met vrijwilligers, of ‘Maatjes’. 
Oorspronkelijk een initiatief van het 
Oranjefonds, draait het Maatjesproject 
vandaag de dag volledig zelfstandig 
en heeft het al veel mensen kunnen 
helpen. 

Het Maatjesproject is gericht op mensen 
die eropuit willen, maar dat niet kunnen, 
mensen die het moeilijk vinden zelf initi-
atieven te nemen of mensen die zich 
eenzaam voelen. Maar het Maatjesproject 
is er ook om mantelzorgers en ouders of 
kinderen van hulpbehoevenden te onders-
teunen en wat meer ademruimte te geven.

Vrijwilliger 
Het Maatjesproject gaat op zoek naar een 
vrijwilliger voor mensen in kwetsbare 
situaties om als Maatje met hem of haar op 
te trekken. “Het gaat daarbij niet alleen om 
ouderen of dementerenden, maar ook om 
jongeren met een lichamelijke of verstan-
delijke beperking”, verduidelijkt Suzan de 
Koning, coördinator van het Maatjesproject. 

Maatjesproject zoekt nieuwe maatjes

Gevraagd

De Zorgboog is op zoek naar een actieve 
tuinman of -vrouw die het fi jn vindt om 
de tuin van Mariengaarde (Aarle-Rixtel) 
netjes en op orde te houden (ongeveer 1 
keer per week)

Gevraagd

Voor een jonge mannelijke cliënt met 
een verstandelijke beperking is ORO 
de Bleek op zoek naar een vrijwilliger 
(voorkeur: man tussen 20 en 35 jaar 
met rijbewijs) die het leuk vindt om 
activiteiten met hem te ondernemen.

In deze krant besteden we elke 2 weken aan-
dacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’. Met goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen leggen we een verbinding 
met de website www.laarbeekvoorelkaar.nl.

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

“De bedoeling van het project is om de 
mensen zo veel mogelijk uit hun sociaal 
isolement te halen. De maatjes gaan langs 
bij de hulpbehoevenden om een praatje te 
maken, een spelletje te spelen of om samen 
te gaan winkelen of naar de bioscoop te 
gaan.”

Sociaal isolement 
Het probleem van sociaal isolement wordt 
door de toenemende vergrijzing alleen maar 
groter, maar ook veel jongeren hebben er 
last van. “Mensen die in een rolstoel zitten 
of geestelijk achtergesteld zijn, hebben 
vaak meer moeite om eropuit te gaan of 
om sociale contacten te onderhouden. 
Onze Maatjes voorzien in die behoefte.” 
Verder voorziet het Maatjesproject ook 
Taalmaatjes, speciaal voor mensen die de 
Nederlandse taal willen leren. “Het gaat 
daarbij vooral om mensen van allocht-
one afkomst die moeite hebben met de 
Nederlandse taal en wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Of dat nu gaat om hulp bij hun 
cursus Nederlands of het op speelse wijze 
aanleren van alledaagse woorden, bijvoor-
beeld door samen te koken en alles wat ze 
tegenkomen te benoemen.”

Meer informatie 
Het Maatjesproject is open voor iedereen 
die zich geroepen voelt, maar de stichting 
ViERBINDEN is op dit moment voornamelijk 
op zoek naar Maatjes in Aarle-Rixtel en 
Maatjes tussen de 20 en de 50 jaar oud. 
Wilt u Maatje worden of kunt u zelf een 
Maatje gebruiken? Neem dan voor meer 
informatie contact op met Suzan de Koning 
via sdkoning@vierbinden.nl of neem een 
kijkje op de website van ViERBINDEN.

Suzan de Koning
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Bezoek ook onze website:

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

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

DE AANBIEDINGEN VAN VOLGENDE WEEK:

W 08 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 t/m zaterdag 21 februari 2015.  Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

L’Oréal Elvive, men expert of 
Studio Line

alle soorten

Magere runderriblappen
500 gram

5.49
Roombroodjes
doos 4 stuks

3.99

Markant rookworst
Gelderse of magere
per stuk 275 gram

1.77/1.93

Schouderham
van onze versafdeling
100 gram

1.19

Lay’s chips
2 XXL zakken à 300 gram

3.26-3.34
OP=OP

Johma 
saladeschotels
schotel 400 gram

2.01/2.19

Omo of Sunil 
wasmiddel

alle soorten

5.49
liter 0.92

4 fl essen

Coca-Cola
4 fl essen à 1500 ml.

7.32-7.52

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Elvive shampoo color vive à 250 ml. van 7.02 voor 3.51

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Omo klein & krachtig color à 700 ml.

van 11.98 voor 5.99

2.99 1.00
kilo 3.64

0.99

1.49
kilo 3.73 Bijv: 2 fl acons Omo klein & krachtig color à 700 ml.

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

3.49
kilo 6.98

2.79
kilo 4.65

2 zakken
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Aan de poets‘After carnaval’ discoavond bij &RG-teens  

Nog enkele kaarten verkrijgbaar voor Carnabeats

Inschrijven kleding-/speelgoedbeurs De Boemerang 

Inschrijven kleding-/speelgoedbeurs De Boemerang 

Lieshout - Bij &RG-teens tienerwerk 
Lieshout wordt op vrijdag 20 febru-
ari, voor diegene die er nog geen ge-
noeg van kunnen krijgen, een spec-
taculaire ‘After Carnaval’ discoavond 
gehouden. Deze discoavonden zijn 
bedoeld voor de leden uit Lieshout 
vanaf groep 6 t/m 15 jaar en dit keer 
mag men gratis een introducé mee-
nemen.

Ben je op wintersport geweest met 
je ouders en heb je carnaval gemist, 
vond je dat carnaval te snel is afgelo-
pen of wil je gewoon nog eens lekker 
uit je dak gaan? Bij &RG-teens krijg 
je nog een kans. Haal de carnavals-
kleding nog een keer uit de kast, zet 
een masker of neus op, neem je toeter 
en vriendje of vriendinnetje mee want 
het belooft een groot feest te worden.

Naast carnaval staan er ook andere 
leuke verrassingen op de agenda. 
Onder leiding van Party Jockey Tim 
ga je hossen, springen, zingen en 

natuurlijk één grote polonaise lopen. 
Het wordt genieten alsof Carnaval 
nog niet voorbij is. Doe mee, trek je 
mooiste carnavalspak aan en win 
mooie prijzen. Wordt jij de Carnavals 
&RG-tiener van de maand, waarbij je 
voor altijd op de website een promi-
nente plaats veroverd? Ook komt er 
later op de avond een mysterie gast. 
Benieuwd? Daar kun je alleen achter-
komen als je erbij bent. Een avond die 
jij niet mag missen.

De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere gezellige jeugdige tiener (groep 
7) tot en met 15 jaar is normaal tegen 
betaling van €1,50 van harte welkom. 
Deze avond is het gratis voor introducés. 
De Club Energy ruimte in het Dorpshuis 
Lieshout is open vanaf 19.30 uur. Zorg 
dat je op tijd bent om het allemaal mee 
te kunnen maken, want om 22.00 uur is 
deze bijzondere avond weer voorbij. Kijk 
ook op www.energyteens.nl. 

Lieshout - In de grote zaal in het 
Dorpshuis te Lieshout vindt op zaterdag 
14 en maandag 16 februari voor de zes-
de keer een jongeren Carnaval genaamd 
Carnabeats plaats. Dit keer met als the-
ma Party Animals. Voor beide avonden 
zijn nu nog een beperkt aantal kaarten 
te verkrijgen. 

De grote zaal wordt speciaal voor dit fes-
tival verbouwd tot een echte disco zodat 
de jeugd zich verbaast van licht, geluid 
en andere effecten en het ook impact 
heeft. Het festival is bedoeld voor de 
leeftijdsgroep die overal buiten valt. De 
jeugd dient zich verplicht te legitimeren 
met een schoolpas of identiteitskaart 
welke bij de ingang moet worden ge-
toond. Er wordt alcoholvrij bier in diverse 
smaken en populaire frisdrank geschon-
ken. Toch is legitimatie verplicht om er 
zeker van te zijn dat de juiste doelgroep 
ook wordt toegelaten. 

Er wordt toegezien door het ‘sfeerbe-
heerteam’ wat uit ca. 30 vrijwilligers 
bestaat per Carnabeatsavond. Men laat 
alleen jeugd binnen vanaf het voortgezet 
onderwijs waarbij een leeftijd van 13 jaar 
als eerste opkomt. Er zijn echter ook 12 
jarigen die al op het voortgezet onder-
wijs zitten, deze zijn op vertoon van hun 
schoolpas van het voorgezet onderwijs 
van harte welkom. 

De organisatie waarschuwt voor het il-
legaal kopiëren van de online gekochte 

kaarten. Geavanceerde apparatuur 
maakt illegaal gekopieerde toegangsbe-
wijzen direct zichtbaar. Men valt met een 
ongeldig kaartje direct door de mand en 
moet alsnog een nieuw kaartje voor de 
prijs van  €8,00 kopen, mits deze nog be-
schikbaar zijn. Het beleid is strikt, geen 
geldig kaartje, geen toegang. Er is toe-
zicht op de garderobe en deze is gratis. 

De Carnabeats ingang ligt aan het 
Kerkhofpad, daar dienen de fietsen te 
worden geplaatst. Door verkeersrege-
laars worden voor auto’s bij de kiosk tij-
dens de spitsperiode ‘Kiss en Ride’ plaat-
sen gemaakt. Andere ingangen geven 
geen toegang tot Carnabeats. 

Programma Carnabeats 
Het programma is nu definitief. De 

volgende DJ’s maken er een onvergete-
lijke avond van; DJ Caspian , DJ Bastian 
S, DJ Reverb, DJ Way out, Party Jockey 
Tim en Sloopcollectief.

Party Jockey Tim heeft voor Carnabeats 
een special Carnavalsnummer ge-
maakt met een leuke videoclip, kijk 
op youtube: www.youtube.com/
watch?v=wTsAmJVrN7s.

Carnabeats is financieel mogelijk ge-
maakt door onder andere Stichting 
ViERBINDEN, Rabobank Peel Noord, 
Rotary Gemert Beek en Donk Lieshout, 
Gemeente Laarbeek en DIO Drogist 
Mark. Kijk voor het programma en an-
dere wetenswaardigheden op www.car-
nabeats.nl.

Beek en Donk – Tienerwerk de 
Boemerang houdt in het ontmoetings-
centrum Beek en Donk op donderdag 9 
april een kleding-/speelgoedbeurs. De 
beurs is geopend van 19.30 tot 21.30 
uur en iedereen is van harte welkom. 

Het is mogelijk om een tafel te huren op 
de beurs voor slechts €5,00. Ook is er 

beperkt de mogelijkheid tot het plaatsen 
van een kledingrek. Omdat dit echter 
wel ten koste van het aantal te verhu-
ren tafels gaat, is de organisatie genood-
zaakt €2,50 per kledingrek te vragen. U 
krijgt dan uiteraard wel de ruimte van 
een halve tafel om uw rek te plaatsen. 
De tafels  zijn 140 cm lang en 80 cm 
breed. Inschrijven voor een tafel kan via 

secretaris@boemerangbeekendonk.nl.

De entree voor de beurs bedraagt €1,00 
en de opbrengst komt volledig ten goe-
de aan de tieners van 10 t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk. Mochten er vragen zijn, 
verwijst de organisatie naar bovenstaand 
mailadres.

Beek en Donk – Bij supermarkt Jan 
Linders in Beek en Donk is zaterdag 28 
februari van 10.30 tot 15.00 uur de mo-
gelijkheid om een leuk bloempotje te 
versieren. 

Ben jij helemaal klaar met de winter en 
mag het voor jou wel weer wat kleuri-
ger en fleuriger worden? Kom dan 28 
februari gezellig met je ouders winke-
len bij Jan Linders. Terwijl je ouders de 
wekelijkse boodschappen doen, kun 
jij je eigen bloempotje versieren met 
hulp van de vrijwilligers van tienerwerk 
de Boemerang. Met zo’n leuk versierd, 
kleurrijk bloempotje haal je vanzelf de 
zomer in huis! Ook mag iedereen geheel 

vrijblijvend hun lege flessenbon schen-
ken aan tienerwerk De Boemerang. 
Vermeld je naam en emailadres op de 

achterkant en je maakt ook nog kans op 
een leuk prijsje.

Vrijdag 20 februari viert &RG-teens nog een keer carnaval

De jeugd is weer klaar voor Carnabeats

‘Meester, wat gebruik jij veel moeili-
jke woorden in die verhaaltjes van je.’ 
Dit merkte Anouk  op terwijl ze haar 
plakkerige handen ten hemel hief om 
zodoende haar mouwen over haar el-
lebogen te laten vallen. Dit mislukte 
hopeloos, maar innovatief als ze is ge-
bruikte ze haar nog beugelloze gebit 
om het laatste stukje katoen over haar 
ellebooggewricht te hijsen.
Naast Anouk was Ada bezig met het 
bedekken van het gaas, dat de vorm 
had gekregen van een menselijk fi guur. 
Stukken krant werden erop gelegd en 
een smeuïge substantie droop links en 
rechts door het gaas heen. Er werd lek-
ker gepapier macheed. ‘Zo, meester, 
daar ga je.’ En Ada bedekte de foto die 
ook weer onder dit verhaaltje staat met 
een ander stuk krant. Met een ondeu-
gende snoet keek ze me even aan om 
vervolgens snel haar werk te hervatten. 
Er was nog genoeg te doen.
Dat was ook zo rond de klok van drie 
uur. Over een kwartiertje zou de bel 
gaan en dan was het tijd om naar huis 
te snellen. Voor die tijd zou er opge-
ruimd moeten worden. De dame van 
de poets kwam al eens voorzichtig om 
de hoek kijken hoe de aula er bij lag. 
Ze overzag een krioelende menigte met 
jeugd die vrolijk door elkaar wandelde. 
Zo liep Joey met zijn kwast vervaarlijk 
voor zich uit. Een druppel oranje verf 
vechtend tegen de zwaartekracht. Suus 
zocht met smekende ogen naar een 
handdoek om haar druipende plakten-
gels aan af te kunnen vegen. Het besef 
dat er een doorzichtige glijbaan aan het 
ontstaan was, was in eerste instantie bij 
haar ver te zoeken. Het doel heiligt de 
middelen. Dat er een fractie later, na 
fl ink wat knutselende kinderen te heb-
ben omzeild, een fl inke smak gemaakt 
werd op het gehavende linoleum, liet 
een lichte ‘oeps’ ontsnappen uit de 
mond van handdoekzoekster Suus. 

Nadat eerste hulp was toegepast, de 
tranen waren gedroogd en eenieder 
weet had van het feit dat de aula lang-
zaam transformeerde in een nieuw 
Thialf, werd het echte opruimen be-
gonnen. Als legercommandanten di-

rigeerden de leerkrachten hun troepen 
kinderen. Er werd dwingend gedele-
geerd. Stapels handdoeken, volle prul-
lenbakken, emmers met stomend heet 
water (‘ow, moest er ook koud bij?’) en 
gele poetsdoeken werden aangesleept. 
Verfkwasten en schotels werden onder 
een ferme straal ijskoud water (minder 
prettig!) schoongespoeld. De grote 
megaveger  verzamelde stukken krant 
en ander materiaal. De chauffeur zwier-
de als een balletdanser in haar beste 
dagen door de aula heen. Hij werd 
gevolgd door zijn trouwe poetsmeisjes 
die het warme water lieten vermengen 
met de behangersplak die op de vloer 
was beland. Een poetsfestijn ontstond, 
waarbij de groep 5-ers zichzelf beloon-
den met glijpartijen over het vochtige 
vloertje. Dit resulteerde natuurlijk in 
grof taalgebruik en directe verwensin-
gen van de poetsers, waarop weer een 
barse docentenstem het geheel liet ver-
stommen.
Al met al, toen de jeugd op weg naar 
huis was en we samen met de poets-
dame het resultaat bekeken, waren we 
niet ontevreden. ‘Zouden ze dit thuis 
ook zo doen?’, vroegen we ons af.

Mees Joost 

Bedovo’s schoolvolleybal op De Raagten

Carnavalsdisco bij De Boemerang

Beek en Donk - Een tijdje terug 
kwamen trainers van volleybalver-
eniging Bedovo en de Nederlandse 
Volleybal Bond samen op basis-
school De Raagten. Het resultaat: 
een leuke training om kennis te 
maken met de veelzijdige volleybal-
sport. 

Het was een ontzettend sportieve 
en geslaagde dag. Heb jij mogen 
proberen of zou jij graag willen pro-
beren of volleybal jouw sport is? Na 
de carnavalsvakantie ben je iedere 
dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur van 
harte welkom in sporthal Den Ekker 
voor een proefles. Geef je nu op via 
info@bedovo.nl.

Beek en Donk – Bij Tienerwerk De 
Boemerang wordt vrijdag 13 febru-
ari een Carnavalsdisco gehouden, 
zorg ervoor dat je in je leukste car-
navalskleding komt!

Kan het carnavalsfeest niet lang ge-
noeg voor jullie duren? Kom dan vrij-
dag naar de Boemerang om al in de 
stemming te komen. Inschrijven kan 
via www.boemerangbeekendonk.nl. 

De kinderen van De Raagten krijgen les in Volleybal

Een archieffoto van vorig jaar

COLUMN
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Ook voor groente en 
fruit. Altijd de 

laagsteprijsgarantie.
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Hallo laagsteprijsgarantie
 Jumbo Laarbeek, Lieshout/Dorpstraat 54a, Mariahout/Mariastraat 58                

                        

Openingstijden tijdens Carnaval

Zondag: 
Jumbo Laarbeek gesloten i.v.m. optocht

Maandag en Dinsdag: 
geopend van 8.00 tot 13.00 uur
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Sportend Laarbeek
 Leerlingen zetten zich in tijdens Laarbeeks Basisschool Basketball Toernooi 

“Basketbal is een leuke sport!”
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Lieshout – Wat een kleuren tij-
dens het 12e Laarbeeks Basisschool 
Basketball Toernooi in sporthal ‘De 
Klumper’ afgelopen zondag. De hele 
dag liepen kinderen de sporthal in 
en uit in gele, groene, rode, blauwe, 
roze … sportshirts om hun school 
te vertegenwoordigen. Ze hadden 
er duidelijk zin in. Petje af voor de 
LBBT-commissie van Basketball Club 
Lieshout die 336 kinderen van zes 
Laarbeekse scholen in beweging wist 
te krijgen. 

Enthousiasmeren 
“Als je het enthousiasme van de kin-
deren ziet tijdens dit toernooi, geeft 
dat veel voldoening”, vertelt Sylie 

van der Aa namens de organisatie. 
“Samen met onze vrijwilligers kunnen 
we dit grote toernooi organiseren. 
Uiteraard met als doel om kinderen 
enthousiast te maken voor basketbal 
en misschien zelfs als nieuw lid te mo-
gen verwelkomen bij onze club!”

Ervaring 
Tijd om een aantal kinderen – al 
dan niet verhit – te vragen naar hun 
basketbal-ervaring. Niels Verlijsdonk, 
groep 3 van ‘De Raagten’, ver-
telt na een overwinning: “Het ging 
goed. Ik voetbal bij de mini’s van 
Sparta, maar basketbal vind ik ook 
leuk!” Daan Beniers, groep 6 van de 
Bernadetteschool beaamt dit: “Ik zit 
op voetbal en judo, maar basketbal 
is ook leuk.” Twee spelers van BC 
Knudde, Kay Swinkels en Ramadan 

Ismail Ahmed, groep 6 van ‘De 
Sprankel’, zijn na hun overwinning 
blijven plakken in de sporthal en ver-
tellen dat ze kampioen werden met 
hun team: “De finale wonnen we met 
14-4.” Lynn Opsteen is vandaag jarig 
en is maar wat blij dat ze in de finale 
stond van de ‘vrije worpen’: “Dat is 
een mooi verjaardagscadeautje.” 
Ook Twan Smits, groep 5 van ‘De 
Sprankel’, is helemaal in zijn nopjes 
als hij, namens ‘de Vuurspuwers’ de 
kampioensbeker in ontvangst neemt. 
Dat heeft hij wel verdiend vinden zijn 
medespelers: “Twan zit op basketbal, 
speelde goed en heeft mooie doel-
punten gemaakt.”

Proeftrainingen 
“Voor kinderen die na dit toernooi 
door willen spelen, bestaat de moge-
lijkheid om mee te doen aan vier gra-
tis proeftrainingen bij BC Lieshout”, 
vertelt Sylvie. “Dit is op 3, 10, 17 en 
24 maart in sporthal ‘De Klumper’ van 
17.00 tot 18.00 uur in Lieshout Dan 
kun je nog beter kennismaken met 
deze sport. Aanmelden kan door een 
mailtje te sturen naar lbbt@bclieshout.
nl met daarin je naam en leeftijd.”

Winnaars: 
Groep 3/4: Fireballs, De Sprankel
Groep 5/6: BC Knudde, De Sprankel
Groep 7/8: De Cobra’s, De Raagten
Winnaar groep 5 extra poule: 
De Vuurspuwers, De Sprankel

Vrije worpen
Groep 3/4: Tim Gilsing, Bernadette
Groep 5/6: Jasper Orbon, 
Het Klokhuis
Groep 7/8: Roos van den Berg, 
De Raagten

BC Knudde: Kay Swinkels(r) en Ramadan Ismail Ahmed(l) uit groep 6 van ‘De Sprankel’

tafeltennis TTV Een en Twintig stunt tegen 
Budel: 10-0

Flamingo’s wint 
van Oxalis

Beek en Donk - Het eerste senio-
renteam van Tafeltennisvereniging 
Een en Twintig uit Beek en Donk 
won vorige week donderdag met 
grote cijfers van Budilia uit Budel. In 
de eigen tafeltennishal lieten Peter 
van den Eijnde, Stefan Hamelijnck 
en Jordi Kivits weinig heel van de 
Budelse tegenstander: 10-0. 

Slechts in enkele wedstrijden kreeg 
het team serieuze tegenstand, maar 
de grote overwinning was meer dan 
verdiend en noodzakelijk. De twee-
deklasser verloor immers de eerste 
competitiewedstrijd van Tilburg.

Het vijfde seniorenteam met Addy 
Verbakel, José van Turnhout en 
Dennis Verbruggen kende in haar 
tweede competitiewedstrijd ook 
weinig moeite met de tegenstan-
der. ATTV uit Asten werd met 9-1 
naar huis gestuurd. Het zesde team 

speelde net als het eerste tegen een 
team uit Budel, maar had het een 

stuk lastiger. Het goede spel van 
Helmi, Christi en Hans Eekels werd 
beloond met vijf punten. Alle uitsla-
gen, de standen en persoonlijke re-
sultaten vind je terug op de website 
van TTV Een en Twintig.

Trainingen
De komende week even geen com-
petitiewedstrijden, maar trainingen, 
waarvoor iedereen is uitgenodigd. 
Heb je ook interesse in de snelste bal-
sport ter wereld? Je bent van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over trainingstijden op 
www.ttveenentwintig.nl of volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

Het 6e team van TTV Een en Twintig wist 5 punten te behalen

korfbal

Beek en Donk/Mariahout - In de lan-
delijke overgangsklasse A van het 
vrouwenkorfbal deed Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, wat 
het moest doen om in de race te blij-
ven voor de tweede plaats;  winnen 
van de rode lantaarndrager. In sport-
hal D’n Ekker in Beek en Donk werd 
Oxalis uit Horst geklopt met 9-4. 

Flamingo’s had de hele wedstrijd het 
betere van het spel en creëerde de 
kansen heel erg gemakkelijk. Oxalis, 
dat de score opende, kon alleen in het 
eerste kwartier bijblijven. Vooral in de 
beginfase ontbrak het bij Flamingo’s 
aan felheid en scherpte. Trainer/coach 
Eric van Veghel had een time-out no-
dig om dat recht te zetten. Bij rust 
was het 6-4. In de tweede helft zette 
de thuisploeg de Oxalis-aanval extra 
onder druk. De Limburgse vrouwen 
konden daardoor niet meer tot score 
komen. In de eenzijdige wedstrijd, 
Mariahout moest het spel maken, ver-
zuimde Flamingo’s zichzelf met een 
grote einduitslag te belonen. 

Voor Flamingo’s scoorden: Manon de 
Beer (2), Gaby Habraken (2), Neeltje 
Berkvens, Anouk van Eijndhoven, 
Marloes van Lieshout, Martje van den 
Broek en Daniëlle van den Boom. 

Senioren 2
In de landelijke reserve 1e klasse B 
deed senioren 2 het een stuk beter 
tegen NDZW 2 uit Vlijmen. De ploeg 
wist uit goede aanvallen regelmatig 

doel te treffen. Bij rust was het nog 7-3 
en aan het einde was de score verdub-
beld tot 14-4. 

Loes Vermeulen behaalde 
met Senioren 2 een 
ruime zege op NDZW

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Laarbeek
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 
Heuvelplein 93, Beek & Donk    06-51 44 52 67

www.kringloopwinkellaarbeek.nl    
info@boedeltotaal.nl 

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Alles gaat goed tot het fout gaat. 
Maar dan gaat het ook goed fout. 
Het schiet je in de schouders of 
je voelt je rug. Auw, dat doet 
pijn en bewegen kost moeite. 
Wat doe je als je gewrichten vast 
komen te zitten? Je gaat naar de 
manueel therapeut. Want daar 
krijgen ze pijnlijke nekken, ruggen, 
ellebogen, knieën en enkels weer 
aan de praat. Als het moet snel. 

Oorzaak
“Gewrichten komen wel eens vast 

te zitten,” vertelt Lex Hollanders, 
manueel therapeut i.o. “De 
oorzaak? Het kan van alles zijn. 
Bijvoorbeeld als je lang in dezelfde 
houding achter de computer zit. Of 
als je uren in de auto doorbrengt. 
En dan kun je je ook nog gewoon 
vertillen. Het gebeurt bij heel 
gewone dingen, op elk moment 
van de dag. De gevolgen zijn 
pijnlijk.”

Helende handen
Hoe krijg je pijnlijke nekken, ruggen 
en schouders weer in het gareel? 
Robin Rijf, master in manuele 
therapie: “Het gaat erom dat je de 
normale beweging weer herstelt. 
En daar zijn verschillende manieren 
voor. Zo kun je een gewricht op 
orde brengen door een beweging 
te herhalen, en daarna steeds iets 
verder te gaan. Je leert als het ware 
opnieuw bewegen en je verlegt 
iedere keer je grenzen. De kracht 
zit in de herhaling.”

Kraken
“Kraken is een andere manier 
om pijnlijke gewrichten te laten 
herstellen,” vertelt Robin Rijf. 
“Als manueel therapeut werk je 
met je handen. Je voelt waar een 
beweging niet soepeltjes verloopt 
en daar maak je een snelle, korte 
beweging. Dan hoor je soms een 
“knapje”. Vandaar het woord 
kraken. Je voelt snel resultaat.”

Rechte rug
“Probeer maar eens je veters te 
strikken als je het in je rug hebt. 
Mensen komen soms binnen met 
de neus op de knieën. En met een 
rechte rug verlaten ze weer de 
praktijk. Een hele opluchting als 
gewrichten weer lekker kunnen 
bewegen. Het geeft voldoening als 
je mensen direct kunt helpen,” zegt 
Maaike van Berkel.

Huiswerk
“Bij Kemps en Rijf werken we met 
een actieve benadering,” vertelt Lex 
Hollanders. “Cliënten gaan zelf aan 

de slag. Ze oefenen en meestal 
krijgen ze ook huiswerk mee. 
Door thuis te oefenen bevorder 
je het herstel en verkort je de 
behandeling. We werken vooral 
aan duurzaam herstel, preventief. 
Op deze manier voorkom je dat 
klachten terugkomen. En daar is 
een patiënt mee geholpen.”

Meer bewegen
Maaike van Berkel: “Pijnlijke 
nekken, ruggen en schouders zijn 
in opmars. Het aantal klachten 
neemt toe. Dit heeft te maken met 
de manier waarop we werken. 
We zitten vaak uren in dezelfde 
houding achter de computer. Dat 
voel je op den duur in je lichaam. 
Mijn tip? Beweeg wat vaker en 
verander van houding. Loop eens 
een stukje, ga de trap op en af en 
spring een gat in de lucht. Dan help 
je klachten voorkomen.”

Zij ontvangt regelmatig cliënten 
met hart- en vaatziekten, 
nierfalen en diabetes. Ook 
mensen met allergieën, 
darmziektes en overgewicht 
komen bij haar over de vloer. En 
ondergewicht niet te vergeten. 
Toch is zij geen dokter. Wat 
Karin Burg wél is? Zij is diëtiste! 
“Voeding en ziekte hebben iets 
met elkaar. Voeding kan zelfs 
het verschil maken in kwaliteit 
van leven.”

Je voeding, je leven
“Je bent wat je eet. Maar je 
voeding moet bij jouw leven 
passen,” vertelt Karin Burg. “En 
dat is een puzzel. Want ieder 
mens is anders en heeft een 
eigen verhaal. Daar luister ik 

naar. En dan gaan we samen 
puzzelen met voeding. Want 
panklare oplossingen bestaan 
niet, voeding is maatwerk.”

Vooroordelen
“Schijn bedriegt en de wereld 
zit voor vooroordelen. Niet 
alleen als je overgewicht hebt 
maar ook als er op je buitenkant 
niks is aan te merken. Zo heb 
je cliënten die je op het eerste 
gezicht niet bij een diëtiste 
zou verwachten. Mensen met 
een goed figuur en geen gram 
te veel. Maar met een te hoog 
cholesterolgehalte of een te 
hoge bloeddruk. Dan kun je 
opnieuw gaan puzzelen met 
voeding. Net zo lang tot alle 
stukjes op hun plaats vallen.”

Overgewicht
“Overgewicht is een blok aan 
je been. Maar je kunt eraan 
werken. Het begint met een 
plan. Een haalbaar plan. Dan 
boek je stapje voor stapje kleine 
succesjes. Vele kleintjes maken 
een grote. Samen stellen we 
realistische doelen op.  Puzzelen 
is in dit geval passen en meten. 
Met een haalbaar plan kunnen 
kinderen én volwassene met 
succes afvallen.”

Inleven
Voeding is een primaire 
levensbehoefte. Karin Burg 
weet wat voeding voor mensen 
kan betekenen als je gezondheid 
te wensen overlaat. Welke 
impact het heeft. “Ik heb zelf 

een chronische ontsteking 
aan mijn dikke darm en kan 
me daarom goed inleven. 
Dan kom je al snel tot een 
goed gesprek met een 
behandelplan op maat.”

Meer informatie
Karin Burg (06) 203 575 60

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Manuele therapie 
Goed nieuws voor pijnlijke nekken en ruggen 

Karin Burg, diëtiste
Samen puzzelen met voeding

Robin Rijf

Maaike van BerkelLex Hollanders

Karin Burg
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handboogschieten

basketbal Druk basketballweekend Lieshout

Krijgsman Soranus 
Rayonkampioen Indoor

Goud en zilver voor Strijd in 
Vrede tijdens RK Indoor

Lieshout - Sporthal de Klumper in 
Lieshout stond het afgelopen week-
end in het teken van basketball. Op 
zaterdag draaide er een competitie 
ronde voor alle teams. En op zondag 
werd wederom een zeer geslaagd 
LBBT toernooi gehouden voor de ba-
sisscholen van Laarbeek.

Afgelopen zaterdag speelde de jon-
ge dames van MU16 thuis tegen 
Tenderfeet uit Heeswijk-Dinther. In de 
eeste kwart ging Tenderfeet goed van 
start, hierdoor had BC Lieshout veel 
moeite met scoren. De achterstand 
aan het einde van deze kwart was dan 
ook al 10 punten. Daarna begonnen 
de dames fel aan de tweede kwart, de 
scores kwamen goed op gang. Even 
hadden ze een moeilijk moment maar 
bleven toch vechten voor elke bal. Na 
deze kwart was er nog wel een ach-
terstand, deze was verkleind naar 7 
punten. 

Na de theepauze gingen beide teams 
bijna gelijk op in de derde kwart. 
Lieshout liep in naar een achterstand 
van nog maar 5 punten. Helaas gaf 
Tenderfeet even extra gas waardoor 
BC Lieshout het moeilijk kreeg. De da-
mes knokte aardig door maar konden 
niet voorkomen dat de achterstand 

iets opliep. Met een verschil van 15 
punten moest het dan gebeuren in 
de beslissende vierde kwart. De te-
genstander ging goed van start en 
BC Lieshout had geen grip meer. Toch 
bleven de dames tot de laaste seconde 
knokken voor wat ze waard waren. 
Aan vechtlust ontbrak het niet. Beide 
coaches zijn ondanks een verlies erg 
trots en hebben tesamen met de trou-
we aanhang gekeken naar een mooie, 
leuke basketbalwedstrijd.

Op zondag was het weer een drukte 
van belang. Heel veel kinderen na-
men deel aan het LBBT toernooi (zie 
het verslag op pagina 27 in deze 
krant). Op de website www.bclies-
hout.nl zijn veel foto’s terug te vinden 
van het toernooi. Een zeer geslaagde 
editie, ook dit jaar weer. Naast deze 
foto’s staat er ook een filmpje dat ge-
maakt is tijdens de ochtend en mid-
dag sessies.

Basketbal Meisjes onder-16

Lieshout - Door de Nederlandse 
Handboogbond werden afgelopen 
weekend de rayonkampioenschappen 
indoor verschoten. De deelnemers 
hieraan hadden zich geplaatst door 
de resultaten van de het afgelopen 
najaar geschoten regiowedstrijden in-
door. Het eerste team van Krijgsman 
Soranus, uitkomend in de A klasse, 
moest naar Ospel.

Na de verplichte 60 pijlen plaatsten zij 
zich voor de finalerondes. De eerste 
twee rondes kwamen ze goed door, 
maar in de beslissende finaleronde 
zag het er in eerste instantie somber 
uit. Ze keken al gauw tegen een 4-0 
achterstand aan. Maar toen keerde het 
tij en kwamen ze 4-4 gelijk met de te-
genstander. Een shoot-off moest hier 
uitsluitsel geven. Met een serie van 
10-10-9 sloegen ze toe en behaalden 
hiermee de titel in de A-klasse. Het 
team bestond uit: Ad Endevoets, Arjan 

van de Heuvel en Willem Bekx. 
Het tweede team bestaande uit: 
Nelly van de Laar, Theo van de Laar 
en Maarten van de Elsen moest naar 
Zuid-Limburg waar op de banen van 
De Alpenjagers in Sittard gestreden 
werd om de titel in klasse D. Ook zij 

presteerden boven verwachting en za-
gen kans om door te dringen tot de 
finaleronde. Daar moesten zij echter 
buigen voor de overmacht van de te-
genstander. Met een alles verdiende 2e 
plaats zetten zij extra luister bij het suc-
ces van deze rayonkampioenschappen.

Het 1e team, met vlnr: Ad Endevoets, Arjan van de Heuvel en Willem Bekx

Beek en Donk - De Rayonkampioen-
schappen Indoor voor teams werd ge-
houden op zondag 8 februari. Strijd in 
Vrede had twee troeven aan de meet 
in de hoogste klassen recurve en com-
pound.

Bas van den Berg, Jolanda van der 
Kruijs, Mark Kanters en Wietse Aarden 
moesten strijden in Reuver. Het com-
poundteam met Twan van der Kruijs, 
Theo de Jong, Melvin van de Kerkhof 
en Manou de Jong mochten dichter 
bij huis blijven. Zij konden hun pijlen 
schieten in Milheeze.

Na de eerste 30 pijlen stonden beide 
teams op een tweede plaats. En na de 
volgende 30 pijlen gingen beide teams 
als tweede door naar de halve fina-
les. In Reuver was het recurve-team 
met 6-2 te sterk voor het team uit de 
Grashoek. En in de finale wonnen ze 
overtuigend met 6-0 van het team uit 
Hunsel. Een mooie beker en gouden 
plakken voor Bas, Jolanda, Mark en 

Wietse. En nu weer pieken tijdens de 
Nederlandse Kampioenschappen.

In Milheeze won het compoundteam 
met 1 puntje verschil de halve finale. 
(Bij de compounders geen setpun-
ten maar een doorlopende score) In 
de finale was het team uit Ijsselstein 
te sterk voor de schutters van Strijd 
in Vrede. Maar een mooie tweede 
plaats  voor Twan, Theo, Melvin en 
Manou. En ook zij moeten weer op-
nieuw pieken tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen.

Uitslagen
Recurve
Bas van den Berg 289, 280. Mark 
Kanters 272, 265. Jolanda van der 
Kruijs 264, 271 en Wietse Aarden 267, 
254.

Compound
Twan van der Kruijs 290, 288. Melvin 
van de Kerkhof 284, 284.Theo de Jong 
284, 279 en Manou de jong 273, 274.

tennis

Beek en Donk - Al eerder organiseerde 
tennisvereniging ’t Slotje een Duitse 
Biercantus. Zaterdag 21 februari 
houdt Tennisvereniging ‘t Slotje van-
af 20.30 uur opnieuw een Deutsche 
Biercantus in het tennispaviljoen aan 
de  Kerkakkers 1 in Beek en Donk.

Het paviljoen wordt daarvoor omge-
toverd tot een gezellige Duitse liede-
rentafel. Denk hierbij aan lange tafels, 
bier, zang en Duitse hapjes! Bij de vo-
rige Biercantus werd door de aanwezi-
gen flink meegezongen met de gepre-
senteerde liederen.

Iedereen is ook deze keer weer van 
harte welkom en de organisatoren ho-
pen dan ook op een grote opkomst. 
Iedereen kan komen om mee te zingen 
of lekker vanaf de bar toe te kijken en 
te genieten.

Biercantus bij tennisvereniging ’t Slotje

Duidelijke overwinning voor 
Stedentennis Oost-Brabant

Beek en Donk - Stedentennis Oost-
Brabant moest het thuis opnemen te-
gen de combinatie van LTV Berlicum en 
Rosmalen (promovendus van vorig jaar 
in de tweede divisie). Op voorhand was 
bekend dat STOB een goede uitslag no-
dig had om nog kans te maken voor de 
titel. En dat werd het met 31-17. 

Bij t/m 12 jaar gingen de meiden Kim 
van de Broek en Maud Oosterwijk voor-
op in de strijd. Beide meiden wonnen al-
les in twee sets met een zeer duidelijk 
strijdplan. De jongens Timo Hocks, Tom 
Booy en Daniel Barendse moeten hard 
voor werken om in deze categorie het 
totaal in hun voordeel te doen uitslaan.

Myrne van Erp en Bas de Bont haalden 
t/m 14 jaar het volle pond met vooral 
sterk baseline-spel in de singels. Ilse van 

Rooij en Joey Kleingeld moest na een 
sterke eerste set, de tweede set laten. In 
de dubbel trokken ze samen met Myrne 
en Bas duidelijk samen de wedstrijd over 
de streep. Vooral Joey liet op 0-40 ach-
terstand in de laatste game zien over 
mentale weerbaarheid en schoot uit zijn 
slof met vier winnaars achter elkaar. 

Bij de categorie t/m 16 was alleen 
winst voor Gideon van Esch in de sin-
gel. De dubbel met Thom van Erp ging 
helaas de andere kant op. Ook Mats 
Biemans had wel kansen, maar kon ze 
net niet verzilveren. Giulia Hens en Loes 
Vermeulen moesten in de singel beide 
de winst laten aan de tegenstander. 
Ook al hadden ze alle twee eerste set 
verloren via een tiebreak. Samen kon-
den ze net niet de tweede set naar zich 

toe trekken door een tactisch opstelling 
in de dubbel. 
Britt Mennen en Hanneke Biemans wa-
ren zeer op dreef t/m 20 jaar. Ze hadden 
precies dezelfde uitslag in de singel om 
vervolgens in de dubbel in de tweede 
set een geweldig sluitstuk de tiebreak 
met 9-7 te winnen. Ook Stef Geven had 
in zijn singel een tiebreak nodig om ver-
volgens de winst over de streep te trek-
ken. Samen met Gijs Heumen was een 
gelijkspel een prima resultaat gezien het 
de eerste wedstrijd samen was.

Al met al gaat het team met deze over-
winning verder naar de volgende ont-
moeting tegen tennisschool Kropman 
uit Nijmegen op 1 maart thuis in de D’n 
ouwe Toren. Dit is de laatste van dit sei-
zoen. Start om 13.00 uur.

handbal HV Bedo Dames 
recreanten in 
nieuwe tenues 
gestoken

Beek en Donk - Het dames recre-
antenteam van HV Bedo speelt al 
verschillende jaren mee in een re-
creantencompetitie van de Stichting 
Regiohandbal Zuidoost Brabant 
(S.R.H.Z.O.B.) en KPJ Regio Helmond. 
Voorheen deden ze dit onder de naam 
‘Laarbeek’. Sinds dit seizoen doen ze 
dat onder de naam van Bedo. Deze 
dames trainen niet, maar spelen on-
geveer om de twee weken een wed-
strijd in competitieverband. 

Vanaf januari zijn ze in een nieuw te-
nue gestoken, die gesponsord is door 
‘Fiscaal Inbedrijf-Wij rekenen op suc-
ces.’ uit Beek en Donk. Zaterdag 7 fe-
bruari stond een belangrijke wedstrijd 
op het programma. Er moest gespeeld 
worden tegen BMH ‘95 en het ging 
om degradatie. Na een moeizame start 
van de wedstrijd die lange tijd 0-0 is 
gebleven was de ruststand toch in het 
voordeel van BMH ‘95 (4-1). De twee-
de helft gingen de dames vol goede 
moed deze minimale achterstand 
proberen weg te poetsen. Helaas is 
dit niet gelukt. Al snel nam BMH ‘95 
een grotere voorsprong. Ondanks de 
goede hulp van een aantal dochters, 
die het team kwamen versterken i.v.m. 
de nodige blessures, hebben ze het 
niet kunnen redden deze week. De 
eindstand werd 16-8 in het voordeel 
van BMH ‘95. Op 21 februari gaan ze 
weer met volle moed en hopelijk op 
volle sterkte aan de bak.

Ook de Bedoteams uit de reguliere 
NHV-competitie moesten aan de bak. 
De resultaten waren helaas niet veel 
beter dan vorige week. Heren 1 wist 

gemakkelijk te winnen van Saturnus 
en de Heren A-jeugd bracht de pun-
ten mee uit Helmond. De overige 
teams wisten niet te winnen. Heren 3 
speelde een zeer fysieke wedstrijd te-
gen Dongen. De wedstrijd in Dongen 
was een zeer harde geweest, de he-
ren hadden daar de punten kunnen 
ontvoeren. In Beek en Donk was het 
iets minder hard maar nog steeds fel. 
Bedo liep de hele wedstrijd achter de 
feite aan maar wist de schade bij de 
rust te beperken op 12-14. Daarna 
liep Dongen geleidelijk aan uit tot een 
voorsprong van vijf doelpunten. Bedo 
wist knap op 24-24 te komen maar in 
de laatste minuut wist Dongen via een 
penalty een voorsprong te nemen en 
deze uit te verdedigen.

Aanstaand weekend worden geen 
wedstrijden gespeeld in verband met 
carnaval.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Zij zijn al-
tijd blij met nieuwe aanwas. Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl, 
op hun Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl. Je kunt 
ook op woensdagavond voorbijkomen 
in Sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Om 17.30 uur begint de jongste jeugd 
met trainen. Bij interesse bestaat de 
mogelijkheid enkele keren gratis mee 
te trainen.

De dames recreanten in de nieuwe tenues

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Manuele therapie 
Goed nieuws voor pijnlijke nekken en ruggen 
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Monteur M/V 40 uur per week  
Bij de Huijbregts Groep staat de verwerking van poeders, bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie, centraal. De poeders van Huijbregts worden 
gebruikt in een groot gedeelte van alle voedingsmiddelen; van brood tot soep, van salades tot snacks, van toetjes tot limonades. Dikke kans dus dat 
je vandaag al van ons gegeten hebt! De Huijbregts Groep is een logistieke dienstverlener met als speerpunten klantgerichtheid, fleiibiliteit en 
efficiency van processen. Het bedrijf onderscheidt zich door haar hoge graad van innovativiteit, procestechniek en automatisering. De machines 
hiervoor worden in eigen beheer ontwikkeld, gebouwd en onderhouden door de Technische Dienst.  
 
Wil jij een cruciale rol spelen binnen deze dynamische afdeling? Solliciteer 
dan naar de functie van: 

 
 

Wij vragen een onderhoudsmonteur met een MBO opleiding op elek-
trotechnisch en/of werktuigbouwkundig gebied. Je bent bedreven in het 
oplossen van storingen zowel mechanisch als elektrisch, je hebt ervaring 
met meet- en regeltechniek, Tig/Mig-lassen en PLC-besturing.  
 
Persoonskenmerken: leergierig, praktisch ingesteld, probleemoplos-
send vermogen, accuraat, resultaatgericht, zelfstandig en geen 8 tot 5 
mentaliteit. 
 
Wij bieden een afwisselende baan met veel ontwikkelingsmogelijk-
heden. Je komt te werken in een prettige informele sfeer, waarbij veel 
ruimte is voor eigen initiatief. Huijbregts is een groeiend familiebedrijf 
waardoor zaken snel en via korte lijnen geregeld kunnen worden. 

 
Interesse in deze functie?  
Mail je CV met motivatiebrief naar Sandra Manders; sandram@huijbregts.nl  

of stuur je CV naar:   
Huijbregts Groep 
t.a.v. Mevr. S. Manders 
Postbus 165 
5700 AD Helmond 

Voor meer informatie kijk op: www.huijbregts.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Monteur M/V  - 40 uur per week 
 

Als onderhoudsmonteur ben je verantwoordelijk voor het dagelijks  
onderhoud, het oplossen van storingen, het modificeren en verder uit-
bouwen van het machinepark. Je weet alles van moderne constructies 
van machines, mechanische en elektrische aandrijvingen en automati-
sering. De computer speelt bij al deze toepassingen een belangrijke rol. 
 
Taken die hierbij horen zijn: 
 Onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden uitvoeren aan 

het machinepark; 
 Opsporen en verhelpen van alle voorkomende storingen; 
 Uitvoeren van correctief en preventief onderhoud; 
 Reparatie, modificatie en verbeteren van bestaande machines; 
 Beoordelen van voorkomende storingen en actief meedenken 

over verbeteringen.  

badminton Midweekteam Badminton Club 
Lieshout verspeelt koppositie

Lieshout - Door een gelijkspel én een 
verliespartij is BCL-R2/’t Verswaren-
huys koploper af. In de eerste poule 
van de vijfde klasse werd (twee keer) 
geen benodigde overwinning ge-
boekt tegen de directe opponenten, 
waardoor de Lieshoutse badminton-
ners nu deze twee teams voor zich 
moeten dulden.

BC Oirschot-R3- BCL-R2/’t 
Verswarenhuys: 4-4
De uitwedstrijd tegen BC Oirschot-R3 
was bij voorbaat een lastige uitwed-
strijd voor BCL-R2/’t Verswarenhuys. 
Beide teams staan immers bovenaan in 
de deze poule na vier gespeelde wed-
strijden. De wedstrijd in Oirschot werd 
geopend met de herendubbelpartij. 
De eerste set verliep voorspoedig voor 
Marthijn Jungeburth en Jos Kluijtmans 
en werd ruim gewonnen. In de twee-
de set kwamen de Oirschotse mannen 
sterk terug en deze set ging dan ook 
naar Oirschot. In de derde set, beslis-
sende, set Jos en Marthijn hun draai 
niet vinden en verloren. De dames-
dubbel van Ida van de Lockant en 
Ingrid Bergé verliep voorspoedig. De 
dames waren goed in vorm en won-
nen in twee sets. De eerste mixpartij 
van Marthijn Junggeburth en Ida van 
de Lockant begon minder: de eer-
ste set werd verloren. De tweede set 
werd daarna ruim gewonnen, maar de 
Oirschotse mix herstelde sterk en trok 
de derde set naar zich toe. De tweede 
mixpartij met Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé, werd óók een driesetter waar-
bij met een nipt verschil in de beslis-
sende derde set door de Lieshoutse 
badmintonners werd gewonnen. De 
afsluitende singlepartij van Marthijn 
Junggeburth was bloedstollend span-
nend en ook hier moesten er drie 
sets aan te pas komen, die uitmond-
den in een knappe overwinning van 
Marthijn. Jos Kluijtmans was in zijn 

singlepartij technisch niet opgewas-
sen tegen zijn tegenstander en ver-
loor. Ida van de Lockant speelde als 
eerste dame, maar kwam ook tekort 
en verloor. Ingrid Bergé, tenslotte won 
met een redelijk gemak haar single-
partij waardoor er een verdiende 4-4 
eindscore kon worden opgetekend. 

BCL-R2/’t Verswarenhuys – J.F.F.-R2.: 
2-6
In de Lieshoutse sporthal “De 
Klumper” mocht BCL-R2/’t 
Verswarenhuys het opnemen te-
gen het team van Just For Fun (JFF) 
uit Berkel Enschot. De dames Ida 
van de Lockant en invalster Tamara 
Kluijtmans openden de wedstrijd met 
hun damesdubbelpartij. Het werd 
al snel duidelijk dat deze combinatie 
nog onvoldoende op elkaar was inge-
speeld en er werd dan ook verloren. 
De heren Marthijn Jungeburth en Jos 
Kluijtmans lijken de laatste tijd wat de 
weg kwijt in hun dubbelpartijen. De 
eerste set werd ruim verloren en on-
danks dat de tweede set beter verliep 
werd ook hier geen winst geboekt. 

De eerste mixpartij, met Marthijn 
Junggeburth en Ida van de Lockant, 
startte prima. Een ruime overwinning 
in de eerste set. Ook de tweede set 
werd, ondanks veel sterkere tegen-
stand door de Lieshoutenaren ge-
wonnen. Jos Kluijtmans en Tamara 
Kluijtmans spelden vervolgens de 
tweede mixpartij. Tamara liet duide-
lijk zien dat ze tijdens de damesdub-
bel goed was warm gespeeld, want 
het werd een superspannende dub-
belpartij. Er waren uiteindelijk drie 
sets voor nodig voor J.F.F. om met 
een minimaal verschil te winnen. 
In de singlepartijen had Marthijn 
Jungeburth, als eerste heer, weinig 
moeite om te winnen. Jos Kluijtmans 
speelde wederom een driesetter die 
met een minimaal verschil verloren 
werd. Ida van de Lockant kon in haar 
singlepartij geen vuist maken en ook 
Tamara Kluijtmans moest de over-
winning aan J.F.F. gunnen. Door deze 
2-6 verschuift de top 3 in deze poule 
behoorlijk. BCL-R2/’t Verswarenhuys 
staat nu derde in poule 1 van de vijf-
de klasse van de midweekcompetitie.

Marthijn Junggeburth (r) kon, ondanks maximale 
inzet, niet voorkomen dat de koppositie werd verloren

Runnersclub in 
trail-loop en 
Leudalcross

hardlopen

Lieshout - Langzaam beginnen steeds 
meer lopers de trail-loop te ontdekken. 
Deze vorm van hardlopen wordt vooral 
bij Runnersclub Lieshout gepromoot door 
Marjan van den Tillaar. Het parcours gaat 
meestal over smalle paden, afwisselend 
bospaden en modderpaden dikwijls met 
veel hoogteverschillen.

Enkele weken geleden waren de Runners 
in het Belgische Teuven voor een Trail over 
22 kilometer. Coen Sanders, Kevin van 
Schijndel, Bantita Haeve en Marjan van den 
Tillaar gingen hier van start. Zondag trok-
ken John van de Boogaard, Marjan van den 
Tillaar, Mies van Berlo en gastloper Marco 
van den Wildenberg wederom naar België 
voor een groeps-trail over 20 of 30 kilome-
ter in Tielen. John koos heel wijselijk  voor 
de 20 kilometer, omdat hij nog nooit ver-
der als 18 kilometer had gelopen. Bij een 
val raakte ook nog een vingerkootje uit de 
kom, maar bikkel John trok het weer met-
een in de goede stand en alles werkte weer 
naar zijn eigen zeggen. Marjan, Mies en 
Marco gingen voor de laatste 10 kilome-
ter door het moeras, schoenen waren niet 
meer te zien allen grote klonten slijk. Na 
ruim 30 kilometer behaalde ze de finish, 
even gebruik maken van een niet overbo-
dige douche en daarna aan de pompoenen 
soep. Op naar de volgende trail in Spa.

Leudalcross 
Guus Bruijstens liep in Haelen de Leudalcross 
9,4 km.  Na een lange periode van blessu-
res is Guus weer helemaal terug getuige zijn 
8e plaats in een tijd van 42:18. Deze cross 
is een onderdeel van de Limbracompetitie 
waarvan ook o.a. de Molenvencross in 
Helmond deel van uit maakt. Marjan van 
den Tillaar heeft veel wedstrijden gelopen in 
deze competitie en behaalde in Helden zelfs 
een podiumplaats maar moest deze laat-
ste wedstrijd missen. Desondanks eindigde 
Marjan in het algemeen klassement op een 
mooie 4e plaats bij de dames 35-45. 

 Vlnr: Mies van Berlo, Marco van den 
Wildenberg, John van de Boogaard en 
Marjan van den Tillaar voor de start

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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Het talent van deze week, Geert Minten, kan zijn bon tot 
donderdag 19 februari ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Geert Minten

Geert Minten was de grote man van ELI 1 afgelo-
pen weekend tegen SPV. Met een loepzuivere 
hattrick boog hij de 0-0 ruststand om in een 

mooie 0-3 overwinning

V O E T B A L
Geert Minten

zaalvoetbal

paardensport

rolschaatsen

Beek en Donk/Almere - In Almere 
werd zaterdag 7 februari het 
Nederlands Kampioenschap Show en 
Formatie op rolschaatsen gereden. 
Het was een lange dag vol spanning, 
emotie, goede prestaties, plezier, wat 
stress, mooi show rijden en nog veel 
meer. De teams van RC De Oude 
Molen veroverden maar liefst vijf be-
kers. 

Om 14.00 uur werd het 
Kampioenschap geopend en kon de 
wedstrijd losbarsten. Acht teams van 
RC De Oude Molen, gekleed in de 
nieuwe trainingspakken, met rijdsters 
en trainers vanuit de hele regio, namen 
deel aan het Kampioenschap en reden 
een prima wedstrijd.

De Kleine Groep
Artistiek en kleurrijk reden Birgit van 
Berlo, Ingrid Biemans, Nicol van den 
Broek, Irene van den Eijnde, Djailey 
Habraken, Dylona van Kaathoven, 
Janne van Lieshout, Imke Vries, Esmee 
Wernsen, Shirley Westhoff, Lianne 
Wijgergangs en Claudia Kantelberg 
en behaalden met Art of Painting een 
mooie 3e plaats.

Jeugdteam II 
Jeugdteam II van de club reed 
Miljoenenjacht. Josseline Blank, Jill 
Donkers, Nakeysha Habraken, Luna 
Hurkmans, Min Hee Jansen, Anne 
van Melis, Carmen Raaijmakers, Lana 
Raaymakers, Lana Vogels, Pleun 
Willems en Daantje Romonesco re-
den de jacht op de koffer van €5 
miljoen uitstekend. Ze eindigden op 
een 6e plaats. Een heel goede pres-
tatie met 8 debutanten in het team. 
Reserverijdsters Danique de Groot en 
Anouk van de Akker keken vanaf de 
zijlijn mee. 

Jeugdteam I 
Jeugdteam I reed Birds of Paradise. 
Djailey Habraken, Claudia Kantelberg, 

Lisanne Kanters, Michelle de Koning, 
Janne van Lieshout, Floortje van 
Oss, Kimberly van Schijndel, Lianne 
Wijgergangs en Julia van Zutven. Zij 
vlogen als vogels over hun paradijs en 
reden het nummer heel netjes. Ze ein-
digden op een 2e plaats.

Kwartet II
Dylona van Kaathoven, Ingrid 
Biemans, Imke Vries en trainster en 
rijdster Marlou van de Walle, brachten 
met The Godfather een uitstekende 
uitvoering van hoe het er in de be-
ruchte Italiaanse familie Corleone aan 
toe zou gaan. Het werd beloond met 
een 4e plaats.

Kwartet I
Shirley Westhoff, Birgit van Berlo, Irene 
van den Eijnde en Esmee Wernsen re-
den The essence of Baby Jane, een ode 
aan Christina Aguilera en dat leverde 
een mooie 3e plaats op.

Wedstrijd Formatie
Birgit van Berlo, Ingrid Biemans, Nicol 
van den Broek, Irene van den Eijnde, 
Djailey en Nakeysha Habraken, 

Dylona van Kaathoven, Janne van 
Lieshout, Imke Vries, Esmee Wernsen, 
Shirley Westhoff, Lianne Wijgergangs, 
Claudia Kantelberg, Julia van Zutven, 
Chloë Donkers, Michelle de Koning, 
Floortje van Oss en Kimberly van 
Schijndel reden met Speed een nette 
kür en werden 2e.

Jeugkwartet II 
Michelle de Koning, Nakeysha 
Habraken, Kimberly van Schijndel 
en Chloë Donkers reden met 
Jeugdkwartet II als tot leven gekomen 
paspoppen After Closing Time. Zij be-
haalden een mooie 5e plaats.

Jeugdkwartet I 
Janne van Lieshout, Lianne 
Wijgergangs, Djailey Habraken 
en Floortje van Oss reden met 
Jeugdkwartet I het nummer Yellow 
Cab. Als stoere taxichauffeuses reden 
zij een goede wedstrijd. De dames be-
haalden een 3e plaats.

Vijf bekers gingen mee naar Beek en 
Donk. De club mag zeker tevreden zijn 
met dit resultaat. 

Mooie resultaten voor RC de 
Oude Molen op NK Showrijden

Jeugdteam I reed ‘Birds of Paradise’ en behaalde een 2e plaats

RV Olympia behaalt goud en 
zilver op NK

Almere/Mierlo – Trainster Jeanne 
Janssens uit Beek en Donk kan 
met haar team terugkijken op 
een zeer succesvol Nederlands 
Kampioenschap Showrijden. Met 
de ‘Jeugdgroep’ haalde zij zater-
dag in Almere de titel Nederlands 
Kampioen binnen. De ‘Grote 
Groep’, met de Laarbeekse rijd-
sters Stephie Wiering, Colet 
Claessens en Veronique Driessens, 
wist de zilveren medaille te beha-
len in deze categorie.

Het kampioenschap begon met de 
‘Kleine Groep’, vertegenwoordigd 
door dezelfde bovengenoemde 
Laarbeekse rijdsters. Al jarenlang 
zijn drie andere verenigingen heer 
en meester in deze klasse. Olympia 
kwam helaas net te kort voor een 
podiumplaats, maar kwam als jon-
ge vereniging weer dichter bij de 
andere drie en behaalde een mooie 
vierde plek. 

In de klasse ‘Jeugdgroep’ wist de 
Mierlose rolschaatsvereniging als 
beste uit de bus te komen. In de klas-
se ‘Kwartet’ eindigde Olympia als 
zesde. Bij het ‘Jeugdkwartet’ was het 
verschil tussen nummer 1 en 2 zeer 
klein. Uiteindelijk moest Olympia ge-
noegen nemen met de zilveren plak.  

Als laatste categorie stond de ‘Grote 
Groep’ op het programma. Het team 
van Olympia moest als eerste aan de 
start verschijnen. De rijdsters ston-
den klaar, compleet met pak, cape 
en pruiken; onherkenbaar en als 
een eenheid. De capes gaven het 
gewenste verrassende resultaat, het 
shownummer werd mooi gereden en 
werd beloond met een 2e plaats ach-
ter het team uit Moerkapelle en voor 
het sterke team uit Nieuwegein.

Meer info, foto’s en filmpjes over dit 
Nederlands Kampioenschap is te le-
zen op www.rvolympia.nl

RV Olympia wist goud en zilver te behalen op het NK Showrijden

Beek en Donk - Na flink wat nederlagen 
op rij heeft BrabantTent eindelijk weer 
eens de bloemen gekregen. Het won, 
verdiend, van Aben & Slag Advocaten 
met 5-1. 

Het vele gevaarlijke balbezit leverde 
vooral J. Krol een uitbreiding van zijn 
doelpuntentotaal op. Hij rondde drie-
maal prima af. Aben & Slag wilde wel, 
maar kon de grip op het duel niet vin-
den. BrabantTent liet in dit duel weer 
eens zien waardoor het in de begin-
fase van de competitie tot één van de 
smaakmakers behoorde.  

Dat DHVM blaakt van het zelfver-
trouwen bleek wel uit het duel wat 
ze uitvochten met TraXX Party en 
Kartcentrum. Spannend tot de laatste 
minuut! TraXX probeerde van alles om 
de eerder opgelopen 2-1 achterstand 
ongedaan te maken, maar DHVM vocht 
voor wat het waard was. Met kunst- en 
vliegwerk bleef de minimale voorsprong 
overeind. DHVM mocht voor de tweede 
maal 3 punten bijschrijven en deelt nu 
de laatste plek met Aben & Slag. TraXX 
blijft een rol in de marge vervullen.

Spectaculair was het duel tussen 
koploper in de B-klasse FC van de 
Burgt en Hurkmans Plaatwerk BV. 
Laatstgenoemde leek eindelijk weer 
eens iets van de oude flair terugge-
vonden te hebben en nam brutaal-
weg een 4-2 voorsprong. Zoals een 
trots koploper betaamt liet FC van de 
Burgt dit niet zomaar gebeuren en 
met het welbekende solide veldspel 
ging het op en over Hurkmans heen. 
Een aansluitingstreffer van Hurkmans 
was niet voldoende om FC van de 
Burgt te doen sidderen. Het won met 
7-5 en nam zo een voorschot op de 
titel. Hurkmans kon terugkijken op 
een boeiend gevecht, maar blijft op 
een teleurstellende plek in de stand 
hangen.

De koploper in de A-klasse, Café-
Zaal de Tapperij, blijft maar winnen. 
Ook D3 Architecten/ Café-Zaal van 
de Burgt bracht daar geen verande-
ring in. De einduitslag ditmaal was 
4-1. D3 deed wat het moest doen, 
maar dat was niet voldoende om De 
Tapperij te weerhouden van alweer 
een zege. Met nog 4 duels voor de 

boeg komt de titel in de A-klasse 
steeds dichterbij. 
De goden zijn Café Thuis dit seizoen 
niet goed gezind. Vesters Hoveniers 
bleek ditmaal een maatje te groot 
voor het ongelukkige vijftal. Drie 
hattricks aan Vesters’ zijde droe-
gen mede bij aan de riante 11-1 
overwinning. Vesters blijft het goed 
doen in het nieuwe kalenderjaar en 
steeg weer een plek. Café Thuis kijkt 
uit naar het eind van dit seizoen en 
hoopt stiekem nog op een zeldzame 
verrassing.

In het laatste duel deze avond ver-
raste Rijwielhandel van den Berg 
het sterker geachte Van Kuringe 
Adviesgroep. Het werd 5-3 na een 
enerverend potje zaalvoetbal. Van 
den Berg maakte goed gebruik van 
de zeldzame foutjes die werden ge-
maakt aan van Kuringe-kant en wist 
zelf de tegendoelpunten te beperken. 
Van Kuringe slikte een gevoelige ne-
derlaag en lijkt zodoende de titel van 
verleden seizoen niet te gaan prolon-
geren. Van den Berg stijgt een plekje 
en staat respectabel 4e.

BrabantTent weet eindelijk weer 
wat winnen is

Aarle-Rixtel – Jaarlijks worden 
er indoorwedstrijden georgani-
seerd voor de disciplines dressuur 
en mennen door het Koninklijk 
Nederlands Friesche Paarden 
Stamboek, de KFPS indoorcompe-
titie. 

Afgelopen zondag is de laatste 
selectiewedstrijd geweest en is be-
kend wie doorgaan naar de finale, 
strijdend om de titel Nederlands 
Kampioen. Jamie de Wit, uit 
Aarle-Rixtel, met het paard ‘Dior’ 
(Doaitsen 420 x Lolke 371) heeft 
zich uit de laatste 64 kandidaten 

naar een 6e plek gereden en 
heeft zich daarmee geplaatst voor 
de finale van het Nederlands 
Kampioenschap Friezendressuur, 
over twee weken in Friesland. Kijk 
voor meer informatie op 
www.kfps-indoorcompetitie.nl. 

Aarle-Rixtelse in landelijke 
competitie indoorwedstrijd

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’STerug van weggeweest

T: 0492-842084
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voetbal
ASV’33
UItslagen Jeugd zaterdag 7 februari
Constantia MB1 – ASV’33 MB1 1-4
Erp F2 – ASV’33 F2 2-6

Uitslagen Veteranen zaterdag 7 februari
Bavos – ASV’33 2-2

Uitslagen Senioren zondag 8 februari
ASV’33 1 – Neerkandia 1 6-1
Olympia’18 2 – ASV’33 2 0-3
Sparta’25 5 – ASV’33 3 2-1
Mifano 4 – ASV’33 4 2-2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 4, 7 en 8 februari
MW2 – SCMH MW1 Afg. 
R1 – Korloo R1 7 – 2 
Korloo – PupF1 10 – 4 
BMC – PupE3 9 – 6 
PupE2 – JES 13 – 0 
PupE1 – De Treffers 1 – 3 
Blauw Wit (Ha) – PupD2 9 – 2 
Korloo – PupD1  1 – 9 
AspC1 – SCMH  4 – 2 
AspB1 – Flash 6 – 6 
JunA1 – Vessem  8 – 7 
Sen 2 – NDZW 2 14 – 4  
Sen 1 – Oxalis 1  9 – 4 

Donderdag 19 februari 
Sporthal Lieshout
21.30 MW2 – SCMH MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Tornado Nistelrode D1 – Next/Bedovo D1  
 0-4 (06-25, 08-25, 21-25, 17-25)
Bedovo DR3 - De Smulsmurf/Bedovo DR2    
 1 – 2 (20-25, 25-22, 24-25)
Bedovo DR1 - v. Wanroy-Giebelen     
 2 – 1 (25-23, 25-21, 22-25)

Bedovo HR2 - Sportshop Laarbeek/Bedovo 
HR1  2 – 1 (25-22, 25-22, 17-25)

Programma zaterdag 21 februari
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk
17.00 Next/Bedovo D1 - TFC D2
17.00 Bedovo MB1 - Hands up MB1
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - TFC H2

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten 
Dames KPJ  Beek en Donk DS1 - Lido / De 
Vlinders DS2 17-18
Meisjes C-jeugd Handbal Someren C1 - KPJ 
Beek en Donk C1                               19-1 
Gemengde D-jeugd Handbal Someren D1 
– KPJ Beek en Donk  D1 2-20
Gemengde D-jeugd Oranje Wit D1 - KPJ 
Beek en Donk D2 9-5
Meisjes B Helios ‘72 DB1 - KPJ Beek en 
Donk B1 16-13

Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - Avios 21-10
Heren KPJ Beek en Donk - KPJ Bakel 2-12

BEDO
Uitslagen
C-jeugd – DOS ’80 HC1  11-27
Achilles ’95 DA1 – Dames A-jeugd  14-9
Swift HA1 – Heren A-jeugd  16-24
Dames Recreanten – BMH ’95  8-16
Dames 1 – White Demons DS3  16-21
Heren 3 – Dongen HS2  24-25
Heren 1 – Saturnus HS1  30-13

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen
Heren 1 - Attacus                 69 - 73
Heren 2 - BBC                       45 - 76
Dames 1 - Quo Vadis           86 - 38
WBB Giants - DU 20             60 - 36
JU 18 - Bladel                        36 - 79
MU 16 - Tenderfeet             34 - 55

JU 14 - Yellow Sox                35 - 66
MU 12 - Barons                    23 - 47
GU 10 - Gennep Cougards  35 -29

biljarten
Biljartclub Van de Rooje
Uitslagen 6 februari
Arie van de Burgt – Marcel Bekkers  0-2
Dave van de Burgt – Mark van de Burgt  3-0
Jan Crooijmans – Mark van de Burgt  3-1
Koen Rooijakkers – Dennis van Dommelen  
 2-0
Jan Crooijmans – Jan van Grinsven  3-1
Koen Rooijakkers – Niels Schoonings  0-3

Stand per 6 februari
1. Dave van de Burgt  13-31
2. Niels Schoonings  13-29
3. Dennis van Dommelen  15-24
4. Marcel Bekkers  12-23
5. Philip Oosthoek  12-19

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 9 februari 
Hans de Jager - Antoon van Osch  2-0
Frits Tak - Cor Oppers  0-2
Jaspert Swinkels - Jan van Hout  0-2
Fons van der Linden - Rinie van de Elsen  2-0
Albert Kluijtmans  - Frits Poulisse  0-2
Bennie Beerens - Piet Goossens  0-2
Joop Kerkhof - Mari Verbakel  0-2
Bert van de Vorst - Jan van Dijk  2-0
Antoon Maas - Cor Verschuren  2-0
Martien Swinkels - Harrie Poulisse  2-0
Wim Swinkels - Antoon Rooijakkers  2-0
Harrie Bouwmans - Antoon Smits  0-2
Herman van de Boom - Henk Jansen  2-0
Lambert van Bree - Leo van Griensven  0-2
Hans van der Ligt - Guus van de Elsen 0-2

Uitslagen dinsdag 10 februari 
Tonnie Raaijmakers - Theo Verheijen    1-1 
Evert Baring - Hans Heldoorn  0-2
Piet van Zeeland - Fons van der Linden 0-2
Antoon Wagemans - Henk Meerwijk  0-2
Rinie van de Elsen - Hans de Jager  2-0
Theo van Rossum - Leo Migchels  0-2

Willie Vorstenbosch - Albert Kluijtmans 2-0
Hendrik Korsten - Pieter Rooijackers  2-0
Cor van den Berg - Frits Wilbers  2-0
Huub Biemans - Jan Hesselmans  0-2
Harrie van Kleef - Marinus Steegs  0-2
Jan van Neerven - Antoon Maas  2-0
Ad Barten - Herman van de Boom  2-0
Jan Verbakel - Gerrit van Osch  2-0
Henk van de Vegt - Ad de Koning  0-2
Hans Wagelmans - Ad Barten 0-2

bridgen
Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 4 februari 
A lijn 
1. Jan en Cellie  62,15 %
2. Erik en Wim  61,81 % 
3. Tonnie en Jurgen  59,03 %
4. Willy en Trees  57,64 %   
5.  Mari en Corry  54,17 %
6. Marie-José en Mieke  53,47 %

 Uitslag dinsdag 10 februari
1. Marie José en Riek    63,83 %
2. Marijke en Joos           62,50 %
3. Cellie en Hans             62,45 % 
4. Jan en Arno                 61,33 %
5. Marian en Joop           54,64 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in Het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer informatie op  
www.poortvanbinderen.nl. 

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 4 februari 
Lijn A
1. Jan en Mari 64,32%
2. Helma en Joke   64,06%
3. Francien en Fons       58,07%
    José en Jan 58,07%
5. Henny en Jan 57,29%

Lijn B
1. Ellie en Zus                                60,42%
2. Jo en Riet                                    59,52%

3. Diny en Jos                                   56,07%
4. Mia en Riek                                 54,76%
5. Diny en Sjef                               53,57%
    Berdy en Christien                      53,57%

De volgende zitting is op woensdag 18 
februari in café/zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 10 februari

1. Bernadette en Anny                    65,00%
2. Diny en Jos                                  64,00%
3. Ine en Mien                               58,12%
4. Nelly en Cor                               54,50%
5. Pieta en Jan                                51,50%
    Lien en Theo                              51,50%

De volgende zitting is op dinsdag 24 
februari, 13.30 uur in Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 10 februari
0-1 Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot  
0-1 Thijs Knaapen - Hein v. Bree  
½-½ Jef Verhagen - Frans v. Hoof  

Programma 24 februari
Hans Claas - Erick Robbescheuten  
Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars  
Thijs Knaapen - André Bergman  
Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen 
Dirk-Jan Gloudemans - Frans v. Hoof

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Programma / Uitslagen

judo Judoka’s Avanti 
nemen deel aan 
eigen toernooi

Lieshout - Veel leden van Judoclub 
Avanti in Lieshout namen zondag 1 fe-
bruari deel aan het lage banden toer-
nooi in Lieshout. Voor velen van hen 
was dit de eerste keer. Het toernooi 
startte om 9.30 uur en was meteen bij 
binnenkomst al erg imponerend voor 
velen van hen. 

Rondrennende enthousiaste kinderen in 
witte judopakken die kris kras door el-
kaar rennen. Na het voorstellen van de 
scheidsrechters werden ze een voor een 

opgeroepen op de judomat. Ze keken 
aftastend naar de kinderen die naast 
hun zaten en probeerden hun kansen in 
te schatten. Na gemiddeld 4 wedstrijd-
jes was de uitslag bekend en volgde 
om kwart over 11 de prijsuitreiking. De 
Judoclub is altijd trots op al hun judo-
ka’s, maar zeker ook op alle vrijwilligers, 
die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

De judoka’s van Avanti uit Lieshout

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

volleybal

Beek en Donk - In een voor de Nevobo-
spelers rustige competitieweek, zorgden 
de recreanten voor spektakel. Bij zowel 
de dames als heren stond er een partijtje 
Bedovo VS Bedovo op het programma.

Allereerst speelde De Smulsmurf/Bedovo 
DR2 tegen Bedovo DR3. Zoals het een 
kraker betaamt werd het een gelijk-
waardige partij. Dames 3 begon sterk 
en pakte zomaar een ruime voorsprong. 
Het 2e team kwam de schrik echter te 
boven en zorgde toch nog voor 20-25 
winst. In de 2e set ging het lang gelijk 
op. Daarna pakte Dames Recreanten 3 
haar revanche door de 25 punten als eer-
ste te bereiken.

Vervolgens zorgde de beslissende 
set voor het echte vuurwerk. De 
Smulsmurf/Bedovo DR2 stond al 
gauw met 24-14 punten voor. De 
overwinning leek slechts een forma-
liteit. Echter, bij een stand van 24-24 
bleken zij alsnog te zijn vergeten om 
dit punt te maken. In een denderende 
ontknoping pakten zij alsnog het laat-
ste punt en zo eindigde de wedstrijd 
tussen het 2e en 3e damesteam in 2-1.

Toevallig in dezelfde week, ontmoet-
te Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 
opnieuw het 2e recreantenteam van 
Bedovo. De heren ontmoetten elkaar 

dit seizoen al meerdere malen. Met 
een lagere uitgangspositie in de rang-
lijst en een missende aanvaller, leek 
Bedovo HR2 het zwaar te gaan krij-
gen. Gelukkig voor hen speelde de no-
dige nervositeit Sportshop Laarbeek/
Bedovo HR1 echter parten. Twee sets 
op rij gingen met 22-25 naar de un-
derdog. 
In de derde set draaide het spel, enigs-
zins verrassend, alsnog. De foutenlast 
bij heren 1 nam af en de druk lag nu 
aan de overzijde. Zo pakte Bedovo 
HR1 een eer herstellend puntje en ble-
ven ze op de 2e plek staan. Bedovo 
HR2 was echter het team van de dag. 
Zij wonnen met 2-1.

In de Nevobo competitie speelde al-
leen Next/Bedovo D1. Zij verwacht-
ten de nodige weerstand van Tornado 
Nistelrode, de nummer 4 uit de com-
petitie. Een reeks van 15 services op rij 
door Monique van der Kruijs zorgde al 
snel voor een ander besef. Echt span-
nend werd het nooit. In de 2e set her-
haalde Silke van Schijndel het serveer 
kunstje en daarna werd de wedstrijd, 
weliswaar moeizamer, tot 4-0 winst 
uitgespeeld.

Bedovo VS Bedovo brengt 
spektakel

Van den Hurk
Makelaars o.z.

Heuvelplein 55A Beek en Donk
tel. 0492 - 45 01 51

www.vandenhurkmakelaars.nl

Piet van Thielplein 19B, 
Beek en Donk

Bedrijfshal met winkelbestem-
ming. Het pand is voorzien 
van een kantoor, toilet, royale 
hal en een verhard terrein. 
De hal is ook in delen te huur.

• Oppervlakte hal:  ca. 35 x 16 = 560 m² 
• Oppervlakte kantoor:  ca. 4 x 8 = 32 m² 
• Aanvaarding:   per direct 
• Huurprijs:   zeer aantrekkelijke huurprijs

Te huur

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Mariahout - Boksschool Laarbeek 
staat open voor iedere club of ver-
eniging die een keer deel willen ne-
men aan een echte bokstraining. 
Afgelopen weekend kwam de dames 
van VV Mariahout op bezoek.

Een stevige training van een dik uur 
en een paar rondjes sparren was al een 
hele opgave. Trainer Riny Heesakkers 

was dik tevreden over de conditie van 
dit elftal en de training was zeker voor 
herhaling vatbaar. Ook scholen of in-
stellingen die voor een stevige training 
zich geroepen voelen, zijn welkom. 
Je kunt je melden bij Riny via tel. 06-
50495414.

VV Mariahout 
dames op 
wintertraining

De dames van VV Mariahout op bezoek bij de boksschool

voetbal

VV Mariahout boekt belangrijke zege

ASV’33 komt sterk uit de winterstop

Sparta’25 geeft punten weer weg

Geert Minten leidt ELI met 
hattrick naar winst

Lieshout - Op een moeilijk bespeel-
baar veld heeft ELI 3 belangrijke pun-
ten gehaald tegen SPV. Grote man 
was Geert Minten, die aan het begin 
van de 2e helft ingebracht werd door 
trainer Theo Donkers. Met een loep-
zuivere hattrick boog hij de 0-0 rust-
stand om in een mooie 0-3 overwin-
ning. Saillant detail is, dat Geert ook 
in de thuiswedstrijd tegen SPV uiterst 
succesvol was als invaller. 

Destijds bezorgde hij ELI met 2 doel-
punten in de slotfase een 4-2 winst. 
De Lieshoutenaren startten zondag 
met de ervaren Jorg Beijers in de basis, 
die na een periode van meer dan een 
jaar blessureleed zijn rentree maakte. 
ELI was in de 1e helft wel sterker dan 
de thuisploeg, maar wist nauwelijks tot 
goede combinaties te komen. Wel was 
Sem Steenbakkers enkele keren dicht-
bij de openingstreffer, maar oog in oog 
met de SPV-keeper wist de anders zo 
trefzekere spits deze middag het net 
niet te vinden. Ook Bram Donkers was 
dichtbij een doelpunt, maar de SPV-
goalie redde bekwaam op zijn inzet. 
Aan de andere zijde kroop ELI in de 
34e minuut door het oog van de naald 
toen ELI-sluitpost Robin Evers de bal 
eerst nog juist kon aantikken en Bas 
Hollanders in 2e instantie de bal nog 
tot corner kon verwerken. 

Direct in de 2e helft was Bram Donkers 
2 keer bijna succesvol na goedlopende 

aanvallen, maar de SPV-doelman 
voorkwam een achterstand voor de 
Vlierdense ploeg, die in de midden-
moot vertoeft. Na een uur viel dan 
toch de openingstreffer. Na een mooie 
actie van Bram Donkers leek Sem 
Steenbakkers te scoren, maar de bal 
werd nog juist geblokt. Geert Minten 
was er als de kippen bij om de 0-1 
binnen te tikken. Deze voorsprong 
bracht nog niet de nodige rust in het 
spel van ELI, hoewel Bas Hollanders 
onverslaanbaar was in kopduels en 
Paul van Kuijeren het goede voorbeeld 
gaf aan zijn teamgenoten. 10 minuten 
voor tijd was de wedstrijd gespeeld en 
kon de ELI-aanhang volop juichen bij 

het mooiste moment van de wedstrijd.  
Geert Minten schoot vanaf 25 meter 
de bal strak bij de 2e paal binnen, on-
houdbaar voor de SPV-doelman. Kort 
voor tijd voldeed Geert Minten aan de 
verwachting van de ELI-toeschouwers 
langs de lijn door de bal uit een vrije 
trap binnen te schieten, 0-3. 

Door deze winst en de afgelasting bij 
RKMSV gaat ELI RKMSV voorbij en 
stijgt naar de 2e plaats. Over 14 dagen 
ontvangt ELI deze ploeg uit Meijel, 
waar destijds een beschamende 8-0 
nederlaag werd geleden.

Sem Steenbakkers wordt belaagd door de SPV-aanvoerder. 
ELI-spelers Patrick Scheepers (2) en Jorg Beijers (7) kijken toe

Mariahout – VV Mariahout trad op 
Sportpark de Braak in Helmond zondag 
aan tegen Mulo. De Marianen wisten 
een doelpuntrijke wedstrijd om te zet-
ten in drie belangrijke punten in strijd 
tegen degradatie (3-5).

Mulo begon goed aan het duel door 
de score te openen via Pim Heeren. 
Hij schoot een afvallende bal vanaf 
een corner langs Jochem Ketelaars, 
1-0. Mariahout deed niet veel later iets 
terug en bracht de stand weer op ge-
lijke hoogte. Dezelfde Pim Heeren nam 
in de eigen zestien meter teveel tijd, 
Mariahout speler Sander Scheepers ver-
overde de bal en gaf een pass naar Roy 
van den Broek, die vervolgens de 1-1 
binnen schoot. Binnen 10 minuten ston-
den beide teams weer op gelijke hoogte 
en het duel beloofde een mooi vervolg 
te krijgen.

In de 21e minuut werd een overtreding 
op Luuk Leenders (Mariahout) bestraft 
met een penalty. Michel Leenders nam 
plaats achter de bal en schoot hard en 
zuiver de 1-2 op het scorebord. Mulo 
nam het stokje hierna weer over. Jamal 
Tijani (Mulo) maakte een actie langs de 
zijlijn,  zijn voorzet werd door Wim van 
den Heuvel ongelukkig geraakt en be-
landde in eigen goal, 2-2. Het spel van 
Mariahout werd sterker en Mulo werd 
teruggedrongen richting eigen doel. 
Sander Scheepers zag zijn ploeggenoot 
Roy van den Broek vertrekken vanaf de 
linkerzijde. Sander gaf een diepe bal en 
Roy rondde fraai af, 2-3, na ruim een 
half uur spelen. Mulo kon de stand niet 
gelijk trekken want wederom Mariahout 
kon eruit komen via een mooie aanval. 
Vlak voor rust was het een voorzet van 
Michel Leenders die Luuk Leenders goed 
wist terug te koppen richting Sander 
Scheepers. Sander tekende vervolgens 

aan voor de 2-4, wat tevens de rust-
stand was. Het publiek werd goed ver-
maakt met 6 doelpunten voor rust.

Na rust werd de wedstrijd tijdelijk ge-
staakt vanwege een ongelukkige botsing 
tussen keeper Jochem Ketelaars en ei-
gen speler Dennis Veldpaus. Na medisch 
overleg is Dennis ter controle met de 
ambulance naar het ziekenhuis gebracht 
waarna de wedstrijd kon worden hervat. 
Mariahout kwam er in de tweede helft 
moeilijker uit. Mulo wilde hier graag ge-
bruik van maken en voerde meer druk 
uit op de verdediging van Mariahout. 
Dit bracht de ploeg uit Helmond terug 
op 3-4 via Glenn Carlier. Met nog een 
half uur spelen kon de wedstrijd nog alle 
kanten op. Mariahout wist toch nog een 
keer te scoren via Luuk Leenders en dat 
bracht de eindstand op 3-5. Een doel-
puntrijke wedstrijd met drie hele belang-
rijke punten voor Mariahout.

Beek en Donk - Het vaandelteam van 
Sparta’25 heeft zich in de thuiswed-
strijd tegen ODC opnieuw tekort ge-
daan. In de slotfase van de wedstrijd 
ging het team, zoals te vaak dit seizoen, 
kopje onder. In de laatste 7 minuten van 
de wedstrijd scoorde ODC twee keer en 
ging zo met de drie punten aan de haal.
 
Sparta’25 startte de wedstrijd erg fel en 
zette vroeg druk op de tegenstander. In 
de 10e minuut kwam Erwin van Bommel 
vrij voor doelman Teun van Gestel van 
ODC. Met een bekeken lob zette hij  zijn 
ploeg op een 1-0 voorsprong. 10 minu-
ten later kreeg Ruud-Jan Happé een uit-
gelezen kans op de 2-0. Maar zijn inzet 
ging voorlangs. In de 33e minuut was 
het opnieuw Ruud-Jan Happé die een 
grote mogelijkheid kreeg om de marge te 
vergroten. Dit keer wist de doelman van 
ODC redding te brengen. Nauwelijks 
1 minuut later wist Thijs Kluijtmans de 
defensie van ODC te omzeilen. Zijn 
inzet belandde op de paal. Het was in 
deze fase dat Sparta’25 zichzelf tekort 
deed en de tegenstander de hoop en 
het geloof gaf dat er op Sportpark Het 
Heereind toch iets te halen viel.

Na rust kwam Sparta opnieuw fel uit de 
startblokken. ODC werd al vroeg in de 
opbouw onder druk gezet. Dit was ech-
ter van korte duur. De onrust sloeg weer 
toe. Sparta was niet bij machten om 
de bal lekker in de ploeg rond te laten 
gaan en de overwinning over de streep 
te trekken. Pas in de 83e minuut viel de 
gelijkmaker, 1-1. Iedereen voelde het al 
weer gebeuren. En ja, helaas, 6 minuten 
later wist ODC de 1-2 binnen te tikken. 

Het was Sparta wederom niet gelukt om 
de wedstrijd ‘dood’ te maken en de drie 
punten in Beek en Donk te houden. Zo 
verspeelde Sparta’25 een plek in de mid-
denmoot en vindt het zich terug in de 
staart van de Tweede klasse F. Het goede 
spel van Sparta is deze plaats niet waard. 
Maar dan moet het team toch snel wed-
strijden naar een goed eind brengen. 

Kevin Verheijen strijdt in een fel duel om de bal Fotograaf: Ricardo Neijts

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zich in de 
eerste wedstrijd na de winterstop van 
haar beste kant laten zien en stuurde 
Neerkandia met een 6-1 nederlaag naar 
huis. De overwinning had nog veel 
groter uit kunnen vallen als ASV’33 
zijn kansen beter benut had. Het eer-
ste kwartier van de wedstrijd verliep 
nog wat rommelig, maar daarna legde 
ASV’33 Neerkandia haar wil op. 

In de 17e minuut werd Nick Hendriks 
onderuit gehaald in het strafschopge-
bied, en de bal ging op de stip, Ronny 
Heijmans gaf de doelman van Neerkandia  
geen enkele kans en bracht de 1-0 op het 
scorebord. Amper 4 minuten later was 
het Teun van Asten die uit een scrim-
mage voor het doel van Neerkandia de 
bal het laatste zetje gaf en de 2-0 op het 
scorebord bracht. Neerkandia kon hier 
weinig tegenover stellen en kwam dan 
ook tot geen enkele kans. Vlak voor de 
thee gooide Nick Hendriks de wedstrijd 
eigenlijk al op slot, ook op zijn inzet had 
de doelman van Neerkandia geen enkel 
antwoord, zodat ASV’33 met een riante 
voorsprong van 3-0 de kleedkamers kon 
opzoeken. 

In de tweede helft liep ASV’33 heel snel 
uit naar een 5-0 voorsprong. Voor de 
4-0 was Pim Dubois verantwoordelijk, hij 
kon de bal uit een voorzet van Thijs van 
Uden met zijn borst in het doel lopen. De 

5-0 kwam wederom op naam van Ronny 
Heijmans, die de bal in kon tikken op een 
goede voorzet van Dennis Verbakel. In 
de 61e minuut kwam ASV’33 al op 6-0 
en dit was een doelpunt om in te lijsten, 
een schitterende aanval van de mannen 
van Han van Rosmalen werd uiteindelijk 
door Sander van de Waarsenburg fan-
tastisch afgemaakt. Zijn eerste compe-
titiedoelpunt was een feit. Neerkandia 
was klaar om helemaal weggespeeld te 
worden, maar na deze riante voorsprong 
nam ASV’33 gas terug en kwamen er 
wat slordigheidjes in het spel van de 
rood-witten, hierdoor kreeg Neerkandia 
zelf enkele kansjes waarvan ze er één, 
tien minuten voor tijd, om wisten te 
zetten in een doelpunt. Man van de 
wedstrijd was toch wel Mark Smits, hij 
speelde een geweldige wedstrijd, en had 
zonder te scoren een groot aandeel in de 
verdiende 6-1 overwinning.

Na het carnavalsweekend mag ASV’33 
het thuis opnemen tegen MVC uit de 
Mortel, en hopelijk kan de goede lijn 
doorgezet worden.

Opstelling ASV’33: Rob Renders, 
Robbert Mol, Gerben Rendering, Rene 
de Vries, Pim Dubois, Dennis Verbakel, 
Peter Raymakers (19e Teun van Asten), 
Mark Smits, Ronny Heijmans, Thijs van 
Uden (70e Floris Boon), Nick Hendriks 
(46e Sander van de Waarsenburg)

Ronny Heijmans schiet de penalty beheerst in de hoek, 1-0

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Eindelijk kom ik van mijn 
negatieve patronen af.”

Inzicht in mijn eigen doen en laten
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Donderdag 12 februari 
Talent in de Tent
19.00 uur, Feesttent achter Dorpscafé 
De Vrienden, Ganzegat

Aanslaan eerste vat Prinsenbier
20.00 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Ganzegat

Dansen met tieners van toen
20.00 uur, Café-Zaal de Tapperij, 
Ganzendonck

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

‘s Wérrelds uurste Wermdreiavond
16.00 uur, Café Thuis, Ganzendonck

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

Carnavalsdisco
19.30 uur, De Boemerang, 
Ganzendonck

Carnavalsconcert O&U
20.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Ganzendonck

Puinhoop Kollektive
21.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Ganzendonck

Zaterdag 14 februari 
Valentijnsontbijt
9.00 uur, Herberg de Brabantse Kluis, 
Ganzegat

Wérreld van de Liefde
12.00 uur, Café Thuis, Ganzendonck

Romantisch Kluiven
12.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Raopersgat

Sleuteloverdracht Carnaval Laarbeek
14.11 uur, Buurthuis Heidurp

Openingsbal Jeugdresidentie de Gele 
Kielen
19.00 uur, Jan van Rixtelstraat 30, 
Ganzegat

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Ganzendonck

Housewarming carnaval 
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Ganzendonck

DJ Paul Elstak
21.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Ganzendonck

Gekostumeerd bal met valentijns touch
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

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

Zondag 15 februari 
Burgers & Bier
12.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Raopersgat

Carnavalsviering m.m.v. Zingiz, St. 
Leonardusgilde en Stoomafblaaskapel
12.00 uur, Michaëlkerk, Ganzendonck

‘Beekse Zotte Zondig’
12.00 uur, Café Thuis, Ganzendonck

Carnavalsoptocht Ganzegat
12.30 uur, Ganzegat

Carnavalsoptocht Heidurp en 
Raopersgat
13.00 uur, vertrek vanaf Heidurp

Carnavalsoptocht Ganzendonck
14.45 uur, Ganzendonck

expositie ‘Sara van Hooff’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Ganzendonck

Kindermiddag met Super Cindy
14.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

Ganzendonck Draait Door!
16.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Ganzendonck

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

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Ganzendonck

Gekostumeerd bal de Gele Kielen
19.00 uur, Jeugdresidentie, Jan van 
Rixtelstraat 30, Ganzegat

No-exit & DJ Poffertje ft. MC 
Klapschaats
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

Maandag 16 februari 
Lekker Kippetje
12.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Raopersgat

Rosé Mondig
13.00 uur, Café Thuis, Ganzendonck

Klên Debberkesbal
14.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Ganzendonck

Kindermiddag de Gele Kielen
14.00 uur, Jeugdresidentie, Jan van 
Rixtelstraat 30, Ganzegat

Kindermatinee met special guest..
14.00 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Ganzendonck

Dweilen in Ganzegat
14.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, van 
Bracht, de Stal, Ganzegat

Disco de Gele Kielen
19.00 uur, Jeugdresidentie, Jan van 
Rixtelstraat 30, Ganzegat

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Ganzendonck

Wérreldse Tobpers
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Ganzendonck

Skihut in Ganzegat
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

Après-Ski in Ganzegat
21.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

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

Dinsdag 17 februari 
Dolle Dinsdag
11.11 uur, Dorpscafé De Vrienden, 
Ganzegat

Het Laatste Avondmaal
12.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Raopersgat

Boerenbruiloft
12.11 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Ganzendonck

‘s Wérrelds Leste avond
13.00 uur, Café Thuis, Ganzendonck

Kindermiddag de Gele Kielen
14.00 uur, Jeugdresidentie, Jan van 
Rixtelstraat 30, Ganzegat

Creatief Kindermatinee
14.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Ganzendonck

Disco Inferno
19.00 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Ganzegat

Slotfi nale de Gele Kielen
19.00 uur, Jeugdresidentie, Jan van 
Rixtelstraat 30, Ganzegat

Jeugd & Tiener carnaval
19.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Ganzendonck

Ganzendonck was Wérrelds!
20.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Ganzendonck

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

CARNAVAL

CARNAVAL

CARNAVALCARNAVAL

CARNAVAL

optochten


